
 
 
 
 

 
  

 

 ليلة القدر
 

 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
 

. في  . لم يبق سوى بضعة أيام ، وال حتى عشرة أيام ، تسعة أيام ، إن شاء هللاشارف على النهاية شهر رمضان المبارك 

. يمكن أن يكون أي يوم خالل شهر رمضان ، أو  عشرةغضون هذه األيام التسعة ، تأتي ليلة القدر عادة ، خالل هذه األيام ال

، في شهر رمضان اكون في شهر رمضان. يقول معظم الناس أنهت، ولكن على األرجح كون أي ليلة أخرى في السنة أيًضاتقد 

يجب أن ندعو  هلل ،إكراما .  خالل العشر األواخر". هذه أيام وليالي مباركة التمسوها " يقول صلى هللا عليه وسلم ونبينا الكريم

 . موصولينأن نكون  الليلةفي تلك 

لنفسهم ،  أمور. ومع ذلك ، فإن معظم الناس يرغبون عادةً في  وتمنح األمنيات الدعاءقبل فيها ي   مباركةليلة القدر هي ليلة 

نطلبها والتي هي أكثر قيمة . هناك أشياء يجب أن  يكون للممتلكات الدنيوية ، ولكن من أجل هللاال أن  يجب.  لألشياء الدنيوية

هداية ،  األوالدبكثير من الممتلكات الدنيوية ، وهذه هي األشياء التي يجب أن نطلبها من هللا ، ]أشياء[ مثل الفضائل الجيدة ، 

من المسلمين يتعرضون للتهديدات وإيمانهم في خطر ، فإن األهم من هذه  الكثير. وبما أن  المسلمين ، وحماية المسلمين

، من أجل نهاية جيدة للحياة ،  ذلك لذلك يجب أن نطلب . اآلخرةب والفوز هللا اة]األشياء الدنيوية[ هو اإليمان والسعادة ، مرض

،  اإلمتحاناتنطلب ال . يجب أن هيل األمور تسيجب أن نطلب  . والمحن بالمصائبهللا  يمتحنناال أن كون في محنة ، ونأال 

..." ولكن عندما يرسله هللا ، يكون  اتحمل اإلمتحان"نعم ، يمكنني أن  أفواههم فقط ، يقولون يحركونين ألن بعض الناس ، الذ

،  بخير واكونيعائالتنا والمسلمين أن ، نفسنا أل ه[ هو أن نطلبالخير. خاصة ]اإلمتحانات ال نطلب يجب أن األمر صعبًا ، و

 . في اآلخرة صلى هللا عليه وسلمالكريم  نانبي نجاورمسلمين صالحين ، وأن وأن نكون 

هللا على  سيعطيك -لطلب أشياء دنيوية  ال داعي.  هللا كل هذا وأكثر ، مثل الجمال وأشياء أخرى يرزقناعندما نطلب ذلك ، 

. يجب أن يعرف ا لمن يرغب فيه ت عطى. هللا يرزقكم اياها . إن شاء هللا ،  المباركة هي ليلة مهمة. لذلك هذه الليلة  أي حال

 . من هللا التوفيقو . . نرجو أن تكون وسيلة لكل خيرولحفظنا إليماننا  هللا يجعلها تقوية. ليلة مباركة عليكم . ا الناس قيمته

 الفاتحة .
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