
 
 
 
 

 
  

 

 أبواب الدعاء
 

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

. بالصوم . يقضي اليوم مباركة . إنها ليلة الرغائب وهي ليلة المباركة في األشهر الثالثة  المباركة، إنها إحدى الليالي  مباركةالليلة ليلة 

التوبة ، الدعاء ب تقضيها. يمكنك أن مباركة اليوم وهذه الليلة ليلة  يتم. صوم ليلة الرغائب  ولكن اليوميتم الصوم يوم الخميس ، ليس غدا 

هل من ؟  فأعطيه لمن سائهل  "هللا للمالئكة يقول أبواب الدعاء مفتوحة و، . في هذه الليلة مباركة إنها ليلة جعلها هللا  . هللا وإستغفار

. إن  وأمته ملسو هيلع هللا ىلصالكريم  نالنبي اعطيت كهديةهذه فضيلة ، . طبعا األشخاص  المالئكة بحثا عن مثل هؤالء؟ وتطوف " فأغفر له مستغفر

. حتى لو كان العالم الخسران " ، فهم في ا"ال ، ال نقبله ، لكن إذا قالوا وظينمن عباده المحظهم الليلة في هذه الذين يعبدون ويدعوون هللا 

رحمة للعالمين وهدى كالكريم أُرسل  نبينا.  فال فائدة أيًضا ملسو هيلع هللا ىلصالكريم  نبينا. وإذا كانوا يعارضون من ذلك ال فائدة ،  هلالج لجهللا  يعارضكله 

لكنهم  العقلأعطاهم  هلالج لج. هللا  أنفسهم عليهم أن يصلحوا ، هم أمته ، والذين ال يؤمنون به ملسو هيلع هللا ىلصأولئك الذين يؤمنون بالنبي  . ليصيروا من أمته

. عندما تُرى الحقيقة ، يجب ترك كل شيء  بالتأكيد يقة. يرى العقل الحق ال يتبعون عقولهم بل يتبعون نفسهم إنهمال يستخدمون عقولهم ، 

 . أخرى وال سبيل آخر حقيقةال توجد  ، هلالج لج ووحدانية هللا ملسو هيلع هللا ىلصالكريم  نبينانبوة  يه يقة. الحق حقيقةسيئ جانبًا ويجب اتباع هذه ال

لذلك .  يفعل ذلك في هذه الليلة ، في هذه الليلة دائما وخصوصا كرمه يفتح أبواباألكرمين . هللا أكرم  هذه الليلة هدية لهذه األمة، لذلك 

ن مرة أخرى ال يطاألن الشي للحقيقةانتصاًرا  هللا يجعلها.  ، عسى أن تكون خيًرا للمسلمين ولإلسالم ، نصًرا لإلسالم مباركةهذه ليلة 

. أشرارعلى أنهم  والصالحون صالحونإنهم يظهرون األشرار على أنهم  . يظهرون الشر على أنه خير. إنهم  يقبلون الحقيقة بل ينكرونها

الشمس  حجبال يمكنك ،  حجب الحقيقةواألشرار. ال يمكن  ونالسيئبينما هم  ملسو هيلع هللا ىلصأنه سيئ هو نبينا الكريم على  هأول شخص يظهرون

 فقطجاهدين ، ليل نهار ، بال توقف  لون. إنهم يحاو ولة بقدر ما يريدونيمكنهم المحا ، شمس اإلسالم تحجب. ال يمكن أن بشيء صغير 

كرمنا بالهدى وأظهر لنا أ. لقد  المحظوظون عبادهلهذا السبب نحن  . يفعلون كل ما في وسعهم ولكن ال فائدة من ذلك ، هلالج لجمعارضة هللا ل

 لهمويظهر  يهديهم. هللا والوعي هؤالء الناس العقل يرزق . هللا  الطريق على هذايثبتنا . هللا  ، وإن شاء هللا نحن أتباع هذه الحقيقة يقةالحق

  . من هللا التوفيقو . الطريق الصحيح إن شاء هللا

 الفاتحة .
 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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