
 
 
 
 

 
  

 

 اطلبوا من هللا العون الليلة
 

 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
 

إيمان ال يعرف  ليس عنده. من  هللا ، يطلب منهللا  يرجوالمسلم . " وترجون من هللا ما ال يرجون " الكريمهللا عز وجل في القرآن  يقول
. داخليا  . حتى لو كان يبدو بخير من الخارج ، فهو منزعج من الداخل بدون أمل تعجباسيكون .  ويكون مضطربًا سيتعجب.  ماذا يفعل

. الحمد هلل أنه  قلبهفي إيمان لديه نور على وجهه و من عنده.  . النور موجود فقط باإليماننور هناك كآبة وظلمة ، ألن هناك نقص في ال
 . ميعليس مقدًرا للج الرزق، ألن هذا أفضل رزق  رزقنا

 
. قلة  . مما يعني أن المؤمنين ن طريقكيضلوك ع". إذا كنت تستمع إلى الناس فس َوإِْن تُِطْع أَْكثََر َمْن فِي األَْرِض يُِضلُّوَك َعْن َسبِيِل َللاِّ  "

 . طريقكك عن لشيء سيضلك دعنا نفعل هذا أو ذاك ، فهذا . إذا قالوا  . إنهم بال إيماننفوسهم يتبعون  الناس معظم
 

،  بدون فائدة. يريد الشيطان أن تكون هذه المعاناة  . إنهم )أي هؤالء اآلخرين[ يحاولون جعله شيئًا غير مفيدإمتحان اليوم ، يمر الناس ب
ليس من الجيد  لك. هو الذي يفعل كل شيء ، لذاإلمتحان  هذاوضع . هللا عز وجل هو الذي  منها ايستفيدو نويحاول التأكد من أن الناس ل

". لذلك الليلة هي ليلة  باب ال يملكه اآلخرون لديك " عز وجلهللا  يقول. يائسا . أنت لست " رجونيال ما  ... نووترج . " أن تكون يائًسا
 .مباركة 

 
. إنه شهر مبارك ، ويقبل وثوابنا  . نرجو أن يرفع أجرنا هللا عز وجل بأشياء ال يمكننا تحملها يمتحنناال  ادعو أنفي هذه الليلة المباركة ، 

عالم ل، يعطي السالم ل ، يريحنا يعينناهللا  ... دعاءنا. الليلة إن شاء هللا  هوطلبيما الناس الناس ويأمر مالئكته بمنح  دعاءهللا عز وجل 
، جو أن يكون هناك شفاء الليلة . نر محمد صلى هللا عليه وسلم وأمة . هللا يحفظ أبناء الشر ورفع، الخير. نرجو  ، إن شاء هللا ياإلسالم

الليلة طريق نحو الخير ، هذه تكون  نرجو أن.  . كل شيء في يديه . يغير هللا أو ال يغير ما يشاء ليلة مباركة الليلة هي.  إن شاء هللا
 . من هللا التوفيقو.  هللا يقوي إيماننا. وتنتهي المعاناة 

 
 الفاتحة .
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