
 الرغائب لٌلة

الصالة والسالم على رسولنا دمحم سٌد األولٌن  أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم . بسم ميحرلا نمحرلا هللا . السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته .

شٌخ دمحم ناظم  ، مدد ٌا مشاٌخنا ، شٌخ عبد هللا الفائز الداغستانً مدد ٌا رسول هللا ، مدد ٌا ساداتً أصحاب رسول هللا ، واآلخرٌن .

 طرٌقتنا الصحبة والخٌر فً الجمعٌة . الحقانً ، دستور .

 مباركة لٌلة أول إنها. مبارك  ٌوم هو الٌوم. هللا  شاء اٌضا إن جمٌلة أٌامنا تكون أن ونرجو ، مباركهلالج لج ٌجعل إحتفالكم بلٌلة الرغائب  هللا

 جمع هو الرغائب. الرغائب  ٌسمى ما هذا.  اللٌلة هذه فً الجٌدة األشٌاءبه من  ترغب ما كل هللا ٌعطً. الرغائب  لٌلة ، رجب شهر من

 . رغبةال

وٌظهرون احترامهم للٌالً التً ٌعتبرها سبحانه  ٌحترمون الذٌنو ، اللٌلة هذهب ٌؤمنون الذٌن ألولئك ، للمسلمٌنه كنوز من ٌعطً هلالج لج هللا

 ،إحٌاء  نقول ماعند. المباركة  اللٌلة هذه أن تحً جٌد مرأل انه.  الصالح والعمل وثوابها بركاتها من كل ٌعطً. وتعالى مباركة ومقدسة 

ستكون .  الطرٌقة بنفس لٌلةال قد احٌٌت كونتس ، للتهجد تظواستٌق العشاء بعد استلقٌت إذا ولكن.  أٌضا صباحال حتى واقفا البقاء ٌمكنك

 لٌلةال أحٌٌت قد كنت لو كما لك هللاٌحسبها  ، هللا عبادة استلقٌت بنٌة انك وبما ، أخرى مرة وتستٌقظ تستلقً عندما ألنه.  اللٌل احٌٌت قد

. عكسال هرٌظ ذلك، ظهرٌ ال الشٌطان ولكن.  للمسلمٌن اإلسالم سهولة على ٌدل هذا.  هللا ورحمة هللا كرم من أٌضا وهذا.  نوم دونكلها ب

  . كذلك لٌس األمر أن حٌن فً ، صعب األمر على أنه ٌظهر الشٌطان

 هناك ، فرضال هناك ، بالطبع. تحمله  للناس ٌمكن وكٌف لماذا وفقا أوامر أعطى.  الخالق هو. م لقوته وفقا الجمٌع ٌعطً عز وجل هللا

 من أكثر تفعل إذا. ال بأس به  وهذا ،" به القٌام ٌمكننً ما كل هذا " قولت قد.  منها ا  أٌ تفعل أن بأس ال لكن.  المستحب وهناك ، السنة

.  كعالج اللٌالً هذه هللا واختار.  هللا ٌعطً.  تستنفد ال ، تنفد ال هللا كنوز.  به القٌام ترٌد ما بقدر قم. تفعل ذلك  ال هللالن ٌقول لك  ، ذلك

 . مباركةها جعلٌ هللا.  منها كل فً هداٌاو سر هناك. ومباركة  جمٌلة لٌالً هذه

 أٌضا وهً.  ذلك ٌفعلون الناس من كثٌرال.  ثالثةاألشهر ال فً جٌد تقلٌد هو والخمٌس االثنٌن صٌام.  حال أي على الٌوم صٌامال نوٌنا لقد

 صالةتأدٌة  وٌتم.  فائتة صالة أي صلو ، اللٌلة هذه فً القرآن رأإق. من ثوابها  سٌعطً كم علمأ هللا. الممٌزة  للٌلة نظرا بركة أكثر

 نجعل.  فٌه هللا ونسبح هللانذكر  أننا كما.  الصالحة أعمالنا زٌادةل الخواجكان اللٌلة ختمو ذكر بالفعل هناك. ة اللٌل هذه التسابٌح فً

 ولكن ، الٌوم لهذا ةخاص وظٌفة هناك تلٌس. عدة مرات  ٌاسٌن سورة ونقرأ ، القرآن أقرنو ،"إال هللا  إله ال" ونكثر من قول ، الصلوات

الف مرة  ، اإلخالصمرة  مئة وافعلٌ أن همٌمكن ،ذلك  فعل واستطٌعٌ لم إذا. ه ذكرنا ما من ممكن قدر أكبر فعل الناسٌجب على 

 . هللا شاء إن ٌشعرون به ماب القٌام همٌمكن.  به القٌام همٌمكن ما بقدر أو ، اإلخالص

 إن سنواتال نصل الى المزٌد من ناجعلٌ هللا.  هللا شاء إن راشراألوأن ٌزول  الطٌبةرغباتنا  أن تتحقق نرجو.  جٌد هو ما كل ٌرزقنا هللا

 ومن هللا التوفٌق . . هللا شاء إنبالراحة  كلها دمحم أمة نرجو أن تشعر . بسرعة السالم علٌه المهدي الى أٌضا نصل ، هللا شاء إن.  هللا شاء

  الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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