
 

    

 

 فضائل الخامس عشر من شعبان

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

شيخ محمد  لداغستاني ،ائز االف األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 ألي يمكن. مرات  ثالث تتلى سورة يس الليلةفي هذه  هللا شاء إن. المباركة  الليلة هذه فضائل عن قليال سنتحدث هللا شاء إن أخرى مرة

 ، مساجدنا في ااءتهقرتتم  كانت إذا اليقين وجه على أعرف ال.  األماكن بعض في قراءتها يتم ال بالطبع. هو  ما أين يقرأها أن شخص

 ،  االستغناء عن الناسوتنوي الرزق الحالل و مرات سورة يس ثالثة تقرأ أن يه الكريم نبينا وسنة الشيخلموالنا  ةالجميل العادة ولكن

 . ذلك عدب قصير دعاء كهنا ثمومن . واإليمان  اإلسالمطول العمر ب الثالثة بنية ،والثانية بنية دفع البالء عنا وعن األمة المحمدبة 

.  النهار وصيام ،ونتعبد  الليل في وأن نستيقظ ، ذلكنهتم ب أن خبرناا الكريم نبينا.  المغرب بعد يبدأ شعبان من الخامس عشر فإن بالطبع

 المغرب صالة بعد بدأي الخامس عشر يومأن  نعنيه ما.  الفرصة هذه وافوتال ي أن الناسيجب على .  بكثير ذلك من أكثر الليلة هذه أجر

 قيالحقي الصيام.  الثاني ماليو في صيام وهناك ، العبادةب الزمنية الفترة تمر تلك.  التالي اليوم من المغرب صالة حتى ويستمر السبت يوم

 هو مهم يومال. في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر  الصيام يمكنك أو.  ة في الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر هو

 ، اليوم ذلك في وه المفضل الصيام.  الحقيقي الخامس عشر هو االحد ويوم ،مباركة  ليلة هي السبت مساء من.  شعبان من الخامس عشر

 . هللا شاء إن أخرى عديدة سنواتنصل لنرجو أن  لذلك.  شعبان من في الخامس عشر

 لم أوال.  حديثا وارظه أشخاص هناك اآلن. عظيم الشأن  القرآن في مكتوب هذا. " حكيم امر   فيها يفرق كل حم" يقول ، الليلة هذه حول

 مكتوب لةاللي هذه فضل . أيضا القرآن ونحترمي ال مفإنه ، هللا من كعقاب ، الحديث ونحترمي ال وعندما.  الكريم نبينا أحاديث واحترمي

 هذه حدد.  شخص يأل حاجةب ليس هللا. للمرء  وهذا مفيد.  مسلم كل على واجب تكريمال. ايضا  حديثال في ذلككو الكريم القرآن في

 أولئك ." ذلك نريد ال " ، الناس يقول ، ذلك ومع. وجل  عز هللا يقول ،"ثوابي  أعطيكم قد " بحيث هذه الزمنية والفترات الجميلة الفرص

 .وا أخذي أنيمكنهم  يريدون الذين

ن السنة الهجرية تعل: ذلك  لنقو أن يجب كيف ولكن الجديد العام ليس ، الجديد العام يُكتب الليلة هذه في ألن.  النعمة هذه يحرمنا ال هللا

.  الليلة هذه في قررتاألمور  هذه كل ؟سيموت  من ؟المرء  عيشسي كم ؟ عطىيُ س كم ؟ بقىسي الذي ما ؟ سيحدث ماذا. ة الجديد عن السنة

 عز هللا ألن. أن يتم ذلك  كنيم. بالخير  تتغير أن نرجو ، سيئة أشياء هناك كان إذا.  الليلة هذهفي  الخير علينا يأتي هللا شاء إن ، لذلك

 . نعمة ضاأي هوهذ.  يشاء ما أن يمحو ويمكن ، هناك يشاء ما يثبت أن يمكن ، محفوظ اللوح ، كتابال أم يسميه ما في ،وجل 

. أن يبدل يمكن ، عاءالدب وقمت يتسع إذا ." ذلك تغيير يمكنني " ،وجل  عز هللا يقول". كان مكتوب  ما هذا" ونيقول الناس هؤالء بعض

 من التغيير أجل من داتالعبا هذه تكون نرجو ان ،ؤمن بذلك ن ونحن ،ه قال هذا ما.  يحدث هللا شاءي ما. ال يمكنه تبديله  شيء يوجد ال

 الظلمة ههذ رفعي رجو أنن. السنين  من المزيد إلىنا نصل جعلي هللا.  هللا شاء إن ذلك نفعل السبب هذال.  هللا شاء إن الخير الى ئسيال

 سيخرب وهللا. تاحة واحدة مر مسلمة دولة ترك ونريدي ال.  معنا األلعاب من الكثير يلعبونالكفار .  اإلسالمي العالم على الموجودة

 . هنا االسالمية والجمهورية الشعب يساعدو هللا شاء إن دمري الأن  هللا نرجو من العام هذافي .  هللا شاء إن لعبتهم

 . الفاتحة
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