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 فضائل لیلة الرغائب
 
سولنا محمد سید . الصالة والسالم على رأعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا

لشیخ عبد هللا الفائز ، دستور موالنا اصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنامدد یا ساداتي أ، األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا
 .ریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة. طالداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد

 
عم والرحمة �. أنزل هللا عز وجل الكثیر من النِ  شكرال ،بائمن شھر رجب. كانت لیلة الرغ مباركة، أول لیلة مباركةھذه اللیلة لیلة 

لذلك فھم فقد أمر هللا عز وجل المالئكة بالرد علیھم.  ي شيء،أ رادأمن كل  ،دعاءبال كل من قامعلى الدنیا حتى یأخذ منھا من شاء. 
 األمر حتى الصباح. یقومون بتنفیذ ھذا

 
شاء. معظم الناس ی، ولكل الناس حتى یأخذھا من ھ وبركاتھ إلى الدنیا على الجمیعرحمت یُنزلموالنا الشیخ ناظم یقول إن هللا عز وجل 

هللا من مالئكة الھذا واجب دون منھا كثر. ماذا عسانا نفعل؟" "أولئك الذین یری وتقولال یدركون ذلك أو ال یھتمون بھ. تنظر المالئكة 
ال یستعید ما أعطاه. جل كثیر. ماذا عسانا نفعل؟" هللا عز وقولون "بقي الھذا واجبھم. لذلك ی عز وجل أن ینزلوا الرحمة والبركات.

كان ھناك  لو، ھا لمن یریدھاولمن سیأخذھا. أعط اعطوھا، ھا. إذا لم یكن ھناك من یأخذھاومھا لكل من یسأل. قسّ و"أعط هلالج لج یقول
 ھناك رحمة كبیرة وبركات. تھذه اللیلة، كان یحترمونذین ، بالنسبة ألولئك الن الناس الذین ال یریدون ". لذلك، بالنسبة لناالكثیر م

 
 انھم. یفكرون الخسران، ال یفھمون. أولئك الذین ال یفھمون ھم في رفون فضائلھا یدركون ذلك. البقیة، كما قلناأولئك الذین یرون ویع

الحقیقیة. ھذه ھي األشیاء الضروریة  النِعمن ھذه ھي لكو، تھاأمامنا. ال یمكننا رؤی هلالج لجهللا  نِعموینكرون. ال فائدة من اإلنكار.  شيء ما
للجمیع. من یقبل یستفید. ومن ال یقبل فھو خاسر  النِعمالتي یحتاجھا الناس في اآلخرة. الجمیع یأكل ویشرب، ولكن ھناك أیًضا ھذه 

 خیبة أمل.یُصاب بو
 

ب ولیلة ائغلیلة الر -كن ھذه اللیالي تجتمع لو. افیھ فضائلدائما. ھناك دائما  إنھا مباركة. مباركةكانت أیًضا لیلة جمعة اللیلة الماضیة 
 ركاتعم والببلغنا ھذه اللیلة. لقد أعطانا هللا عز وجل النِ  ،هلالج لج�  الحمد. الفضائلالمزید من  ولدیھامعًا  تجتمع. ةمنفصل تأتيالجمعة. ال 

 جاھلین.ال ال یجعلنا من هلالج لج هللاال یحرمنا من ھذا الجمال والخیر.  هلالج لجهللا بكثرة. 
 

". ال شيء من ھذا یجلب أي فائدة. النفع متعلمون. لقد تخرجنا من الجامعاتأنھ ذكي ویقوم بكل األشیاء. "كلنا علماء و كل شخصیعتقد 
 هلالج لج. هللا هلالج لجأن تكون قریبًا من هللا أھم شيء . هلالج لج ھذا لكي نكون أقرب إلى هللال. نحتاج اتوالطاع اتفي العباد المباركة،في ھذه اللیالي 

 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. أكبر قوة لنا إن شاء هللا.ھو ، ألن اإلیمان ھذه اللیلة لشرفإیماننا  یقوي
 

 على النبي وتسبیحات. صالةملسو هيلع هللا ىلص. روح نبینا الكریم نھدیھا الى  .، من جمیع أنحاء العالمسور، تسبیحات، آیات والقرآنختمة تالوة تم 
 األنبیاءجمیع األولیاء،  وأصحابھ الكرام،، وأھل بیتھ ملسو هيلع هللا ىلصروح نبینا الكریم الى أوالً نھدیھا . الحمد � یرسلونھا من جمیع أنحاء العالم

في الدنیا واآلخرة، على نیة السعادة . اصد كل من تال. على نیة تحقیق مقوالى روح آبائنا وأمھاتنا، والى أرواح مشایخنا واألصفیاء،
 .تعالى الفاتحة � ن یأتي الخیر ویزول الشر.على أ
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 زاویة أكبابا، صالة الفجر


