
 
 
 
 

 
  
 

  ليالي مباركة : الخامس عشر من شعبان
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 شيخالدستور موالنا  ، 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

 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم
 

ْر فَ  نِّينَ َوذَك ِّ ْكَرٰى تَنفَُع اْلُمْؤمِّ  إِّنَّ الذ ِّ
 

. ذكر هللا وعدم نسيانه أبًدا هو ريذكتيعني الالذكر .  أن تذكير الناس باهلل ينفع المؤمنين، حيث المؤمنين  نذكرأن  هلالج لجهللا  يأمرنا
اآلن وفي  معنى ذلك. اآلن في عصرنا وحتى في أوقات أخرى ، كان عامة الناس يتجهون نحو أعمالهم التجارية الخاصة.

، لم يكن لديهم فكرة عما يحدث في العالم ولم يكن لديهم أي فكرة عن اآلخرة. ولتذكيرهم ، في بعض األحيان ال توجد  الماضي
كانوا اآلن. كل الناس في الماضي  المباركةمثل األشهر الثالثة  المباركةفرص كثيرة وأحياًنا تكون هناك بعض األوقات 

 .اعنهولكن الناس اليوم ليس لديهم فكرة  هذه األوقاتعن يعرفون 
 

. اآلن يتذكر الناس في هذا البلد هذه الليالي ولكن في البلدان اإلسالمية األخرى ال يتذكرونها على مباركة هناك ليالي وأيام 
المولد الشريف ومثل هذه األشياء. في هذه الليالي  قيموني  . هنا على األقل ، يذكرونها في األخبار والتلفزيون ،  اإلطالق
في هذه الحالة يأتي الشيطان بشكل مختلف هذه المرة  .هلالج لجويذكرون هللا  المباركةالناس الليالي  ذكرتأطعمة معينة وي يقدمون

ر  "أمر هللا  بينمابدعة ، والنبي لم يفعل ذلك ". . ما تفعله معصية ، إنها صحيحهذا ليس " يقول. هلالج لجحتى ينسى الناس هللا  . "َوذَك ِّ
في هذه الليلة ،  مقام. حتى لو كانوا في أدنى  اإليمان واإلسالم، عن الدين  ليلالقيتذكر الناس في هذه الليالي على األقل 
.  إنها ذات فائدة كبيرة ولكن الشيطان بالطبع ال يريد ذلك . هللا نذكرويو هلالج لجعندما يقولون هللا إلى قلوبهم  يأتي القليلالمباركة 

. على األقل  الكحول نيشربو والأي شيء  نيسرقو ال؟ في تلك الليلة ، ةغير مقبول. لماذا  إنها بدعة وهي غير مقبولة يقول
الليلة ، يخافون قليالً  هذهل إكراما.  قليالً في تلك الليلة يتوقفون عن القيام بالسوءن يقومون بمثل هذه األشياء األشخاص الذي

أن أولئك الذين حيث األشياء مثل هذه لقيام بطرق عدة لومع ذلك ، فإن الشيطان لديه  "لن نفعل ذلك في هذه الليلة". ويقولون
الضرر الذي ال يستطيع الكفار القيام به. أولئك الذين ب يتسببون. الكفارر أكثر من يدعون أنهم مسلمون يتسببون اليوم في ضر

 ،أو خونة ، أو هم مجرد أناس طائشون وأغبياء ال يعرفون أنفسهم  ونهم إما منافق الذين ال عقل لهميدعون أنهم مسلمون ، 
 أولئك الذين يفعلون هذا هم على هذا النحو.

 
"َوَمن  في القرآن الكريم بسم هللا الرحمن الرحيم هلالج لجهللا  يقولما يذكرنا باهلل واجب علينا.  تعظيمإن ا. واجبنهو هلل  تعظيمأي 

ِّ  ي عَظِّ م  َشعَائَِّر َللّاِّ  ن تَق َوى ال ق ل وبِّ"فَإ ن القلوب ومن فعل هذا يصبح من هللا يليً  عظمهمالذين  شخاصاألشياء واأل تعظيم. نَّها مِّ
نبينا  وعظمهافي القرآن  ذكرت.  الخامس عشر من شعبان ة ،فإن ليلة الغد إن شاء هللا هي ليلة البراء ، لذلك . التقوىأهل 

الليلة  كان يعتبر فرًضا لذلك أحيا هذه جماعة. ألن نبينا الكريم عندما فعل شيئًا في جماعة مع احتى لو لم يفعله ملسو هيلع هللا ىلصالكريم 
الكثير من  قام بتأدية . ملسو هيلع هللا ىلص كثير من األحاديث واألشياء التي تذكرنا باألذكار وأمور أخرى من عبادة نبينا الكريمال هناك.  بنفسه

ناسبهم ، ت. عندما  وهناك دالئل على ذلك أشار إليها نبينا الكريم مباركةفي تلك الليلة أكثر من أي ليلة أخرى ألنها ليلة  تعبدالعبادات. لقد 
ليلتنا  هللا يجعل. هميهدهللا ي ليسوا سوى ضرر ،األحاديث النبوية. هؤالء الناس ب، ال يقبلون  تناسبهماألحاديث وعندما ال بلون فإنهم يقب
  . من هللا التوفيقو . كلهميهديهم هللا عقولهم الحمقاء بعض العقل. يمنح هللا إليهم.  وا. ال تستمعةمبارك
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