
 

 

    

 مواسم الخیر بدأت
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

اللیالي  إحدى. اللیلة ھي  في لیلة الجمعة األولى من شھر رجبھي  الرغائب. لیلة مباركة اللیلة ھي لیلة  ھذه الحمد :
عید وصوال الى  تستمر. ھذه اللیالي  قد بدأتمواسم الخیر .  . یبدأ الموسم األول اآلنتة ساللیالي الأقدس  إحدى، المباركة 
 . األضحى

من ألف  ، ولكن أكثرضعف  مئة، ولیس اضعاف عشر لیس یعطي  عز وجل. هللا  جدا ةبالطبع العبادة في ھذه اللیالي مھم
. أولئك الذین ال  اللیلةولئك الذین یستیقظون من أجل ھذه أل یعطي األجر عزوجل. هللا  في ھذه اللیلة یعطي كأجر ضعف

طوال  صلواكما لو  ونكونیس یستیقظون للتھجد ،،  قبل النوم ركعتین واأن یصل ھمیمكن اللیلكل ذلك یستطیعون أن یفعلوا 
 . اللیل

 المغفرة حتى أغفرعن  من سائلإذا كان ھناك  انظروا ماإلى السماء و وانزلا للمالئكة في الحدیث القدسي " لوج یقول هللا عز
للرزق  ھل من طالب ، الخیر ھلخیر حتى أعطیل ھل من طالب ھل من محتاج فأعطیھ ، ھل من تائب فأتوب عنھ ،،  لھ

 اللیلة ". أنھم یطلبون في ھذهطالما . ھم أعطی لكي ھنواع ، كل ما یریدوناأل. جمیع فأرزقھ 

 قادر لو ج . هللا عزك یعطیس لوج وهللا عز ، دون ترددب ادعویأتي إلى الذھن  كل ما، من دعاء  ، مھما كان ھناك لذلك
. یمكن للشخص أن یفعل شیئا  في العالم یجرون القیودأولئك الذین  ویركضون خلفالناس ینسون هللا .  كل شيء على ومقتدر

 نیشكوالناس . و شخص ولكن ال یمكن للمرء أن یفعل أكثر من ذلكلف ، أو أل شخصاخمسین ، ل لشخص ، لخمسة أشخاص
. ھناك حد لما یمكن للناس القیام بھ ولكن هللا ایضا  لدیھ حد القیام بھ ولیس أكثر ألن ھ". ھذا كل ما یمكن نالعمل ینتبھلم  " قائلین

مثل هللا في  توسل الى، بالتأكید  أو عمل وظیفة. إذا كان لدیك  هللا فقط توسل الىل أي شخص توسال ت . لیس كذلك لوج عز
أنفسكم وال  وازعجت. ال  أنفسكم ال تضیقوا على.  وعد هللا سبحانھ وتعالى وبإذن هللاب ه. تتلقى ما تریدالمباركة لیالي ھذه ال

 . اآلخرین

 قدرة. لدیھم  فھو من البشر، أیا كان  . وكما قیل حاجةب. هللا ال یجعل أي شخص  من الناس تطلب: ال  یجب أن تعتاد على ھذا
 تتعب وال،  تزعج نفسك وال،  كنفستتفق مع  یجب أن ا. الحق ھذا القدر، وال یمكنھم إال أن یفعلوا  وحدود لما یمكنھم القیام بھ

 . كل شيء من هللا اطلب.  فائدة دون یكون منوس،  من أجل ال شيء

، النعمة،  الخیر یرزقنا. هللا  مقبوال إن شاء هللا أن یكون ، ترجو خیردعاء  كان. مھما  اللیلة إن شاء هللا هللا یستجیب دعاء الجمیع في ھذه
داخل أولئك  نرجو أن تبقى الفتنة.  یكون بلدنا في مأمن من الشقاقنرجو أن .  . هللا یعطي ھذا البلد السالم واألمن إن شاء هللا والبركة

أن هللا  نرجو من،  . إذا كانوا یریدون شیئا آخر یعطي الخیر ، قد . إذا كانوا یریدون الخیریعكسھ علیھم . هللا فتنة الذین یریدون جعل 
	الفاتحة . ومن هللا التوفیق . . یریدكما  مجعلھیأو  یصلحھم
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