
 
 
 
 

 
  

 

 ايام وليالي مباركة
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

 عليه السالمنصل إلى زمن المهدي  هللا يجعلنا. هللا يجعل ليلة الخامس عشر من شعبان مباركة الحمد هلل هذه هي ليلة الغفران والنجاة ، 

إلى الفراش لمدة ساعتين تقريبًا ]أوالً[ ، المرء . حتى إذا ذهب  . هذه الليلة تم إحياءهاهللا يجعلها ليلة مباركة .  مع شرف اإلسالم وكرامته

، الحمد  الثواب،  األجرهللا يعطيه . تبعا لذلك  حتى يبدأ وقت صالة الصبح ، فإنه ]ال يزال يعتبر[ جزًءا من اإلحياء ]وهو[ بالتالي مقبول

 . هلل

مر تس السنة. بإذنه فإن  أوامره نؤدياإليمان ، اإلسالم ،  علىنحن و، ]وإذا فعلنا ذلك[ ، يمر عامنا  ةحتفال بالليلكما منحنا فرصة لال

. بعض الناس قدرا هللا يعطيهم ،  ة. أولئك الذين يقدرون الليل . الحمد هلل علينا تجليههللا ، علمه ، بركة . ال تضيع هذه الليلة ،  بشكل جيد

 . . يعيشون حياتهم دون التمييز بين الخير والشرمن دون علمهم من أيديهم  تفلت. هذه األشياء الجيدة  على علم بهذه األشياء الجيدةليسوا 

 .ا . الحمد هلل أن لدينا فرصة للمشاركة فيه من تلك الليالي ، واحدة من تلك الليالي المباركة ليلةهذه  -" كلها حياة تساوي الليلة  يقولون "

 يرتفع مقامك .. ا عمل صالح نهاعلى أعمالك ،  صحيفةفي  تكتب، ألنه عندما تقدرها ،  المباركةنرجو أن نقدر كل هذه األيام والليالي 

. إذا كنت ال تعرف ]حول هذا الموضوع[  أقل مقامكصبح ي، وعلى أقل تقدير  لكإذا لم تكن تقّدرها ، إذا لم تكن على علم بها ، فال قيمة 

 ا .عالي مقامككون ياإلطالق ، فإنك تصبح في ذلك الوقت غير جدير وال يمكن أن على 

. هناك المليارات  . لهذا ، يجب على الناس أن يشكروا هللا . الناس يستحقون ألنهم يقدرون هذه الليالي لذلك ، هذه الليالي هي هدايا هللا لنا

هم على طريق تغطية الحقيقة )الكفر(. بين المسلمين أيضا ، معظمهم ال  الطريق ،. هم خارج  معظمهم ال يؤمنون بالفعلمن الناس ، 

. يجب أن إكرامه لنا . هذا  نعمة من هللا عليك ذه. لذلك ، أنت تدرك هذه الليالي ه يقدرون هذه الليالي ، أو أنهم ليسوا حتى على علم بها

 ! أن يستمر هذا على الدوام نرجو -نشكر هللا على هذا 

ً  هذه الليلة ندركهللا  ناهذا السبب جعلل. الشكر تدوم النعم وب .  . إن جعلنا ندرك الليلة هو عالمة على أننا من بين األشخاص األكثر حظا

باألشياء التي ال فائدة منها ، ولكن  علم. لديهم ال فائدة منها أشياء  خلف. يركضون  كما نقول ، واحد في المئة فقط من الناس يدركون

 ومن هللا التوفيق .  . نعيش حياتنا بنور اإلسالم ، إن شاء هللا هللا يجعلنا. كما قلنا ، هللا يجعلها مباركة .  ما هو مفيد ألرواحهمليس 

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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