
 

    

 

 مواسم الرحمة

يد سسولنا محمد على ر السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم

يخ محمد شلداغستاني ، افائز األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا ال

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 شعبان ، رجب ، هللا ظرن في. الدنيوية  مواسمال في الربيع فصل اآلن.  اآلخرة ومواسم الدنيا مواسم هناك.  مواسموجل  عز هللا لنا خلق

 . الرحمة مواسم هي ورمضان

 ، خاصة ليال هذه.  المزيد لتقديم السنة في ليالمن خمس الى عشر  هللاحدد .  رحمة وأكثر جماال أكثر نهاإ.  فيها فاضلة ليال هناك

 من أكثر ناأجر. األجر  من زيدالمو يكتب لها المزيد من القبول الليالي هذه خالل التي تؤدى عبادةال. فيها الدعاء  قبلي ليال إنها.  منفصلة

 .بكثير  أكثر هي والهدايا ،المزيد  إعطاء يتم ، ذلك

 الجمعة اليوم هلل شكرال.  أيضا هيمختلفة  هداياها. عيد  أيضا يه.  أسبوع كل من( ليال  الخميس) الجمعة ليلة هناك ثم ومن هذه هناك

 ذلك سيفعل ومن ، به القيام تمسي ما ،ه تعيين يتم الرزق الذي.  العام نهاية عتبرت. هي ليلة البراءة  غد مساء هللاإن شاء و ، شعبان شهر من

 .بيرك حد إلى مفيدة تكون انهم االستفادة. هامة ليلة ،مباركة  ليلة أيضا يه لذلك. الليلة هذه في كله مكتوب يفعل ذلك لن ومن ةالمقبل للسنة

 ويكرمونهم . لصباحا حتى يبحثون ."الرزق يطلب ومن ، والتوبة المغفرة يطلب مني من وا عنبحثوا وااذهب" للمالئكة وجل عز هللا يقول

 أن يعني الذكر" وذكر" يقولو.  هللا ونينس ال الذين أولئك من نكون نرجو ان. إكرامهم  يتم الذين هؤالء بين من هللا يجعلنا ، هللا شاء إن

 . ذكرت

 تخافونه شيء ملديكيس ل ولكن ، ورطة في ونتكونس هللا نسيتم إذا. ه وتنس ال ،م عقلك في دائما هللا اجعلوا.  عبادة أفضل هو هللا ذكر

 العالمانهار  لو حتى ، ذلك ومع.  معهم الهموم وكل خوفال كل. هم منتهون  هللا ينسون الذين الناس. تنسونه  ال مكنت إذا وتحزنون عليه

. من أجل هذه الدنيا  هنا لىإ نأت لم نحن.  آخر شيء أي إلى حتاجن ال: موجود  هللا. يهمهم  ال هللا ينسون ال الذين أولئك ،م حوله من كله

 ومن هللا التوفيق . . هللا شاء إن ، هللا سبيل في جئنا

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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