
 

    

 

 الدعاء مقبول في ليلة البراءة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

هللا الفائز الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

المباركة  الليلة هذه في الخير هللاكتب لنا .  هللا شاء إنبالخير  مرت( شعبان من الخامس عشر) تناليل أخرى مرة ،مباركة  كونت نرجو أن

 . اليوم صيام هناك.  هللا شاء إن أيضا اليوم بركتها تستمر.  هللا شاء إن

تعرف  ، هللا تعرف أيضا الحيوانات.  هذه من أكبر نعمة هناك يكون أن يمكن ال. للبشر  نعمة أعظم هو ، هللا ذكر ، هللا مع أن تكون

كله  المالع كان لو حتى.  لديهم ما كل فقدوا أنهم يعني هذا ،خاسرون  نهمإ. ون بائس أشخاص إيمان لديهم ليس الذين أولئك ولكن ، الخالق

 . جدوى دون من سيكون ، لهم

 ، اآلنبدون فائدة  ولكن".  تملكونه الذيمن  القليل مجرد وليس ، كله للعالم مقدمت لو ونتمنت " تقول التي األحاديث من كثيرالو آيات هناك

 كونتس ، هللا سمح ال ، ذلك خالف.  هللا ونذكربينما ي الدنيا في عظيمة نعمةب ونيعيش نوالمؤمن. الدنيا  في مفيدة كونت أن يمكن كان

 الحيوانات.  الحيوانات مثل واويعيش واويشرب وايأكلل يأتوا الى الدنيا لم.  ذاهبون هم ولماذا جاؤوا لماذا فكرة أي لديهمليس .  تماما ةخالي

 على ضرر أيب انتسببي الشر وال المعصية ال.  الشر تفعل وال تعصي ال أخرى مرة. وتسبحه  اهللب تعترف تزال ال أنها إال ،تفعل ذلك 

 ثم.  هللا يدركون الذين أولئكمن  خلقنا هأن هللا نشكر دعونا ، لذلك.  ضررال في إنهم ، ذلك فعلوا الذين الناس يعود على الضرر.  هللا

 . بركاته من ورزقنا ذكرونهي الذين أولئك من جعلنا

دعاءنا تم قبوله  هللا شاء إن ."ادعوني استجب لكم  "وجل  عز هللا قال حيث جميعا لنا مباركة كانت هللا شاء إن الليلة هذه ، هلل الحمد

 .عظيم  فيض روحناإكتسبت  ، جسمنا من أكثر. وتمت مكافأتنا  الليلة هذهل إكراما

 إن بحيث الخيرب الدعاءب القيام علينا.  يعرفون ال الذين ألولئك الخير تمنىن أن أيضا علينا.  األمور هذه يعرفون ال الذين الناس يهدي هللا

هللا  ، هللا يهدينا جميعا . هللا شاء إن لذلك.  هللا يعصون الذين مع كونت أن الجيد من وليس جيدة ليست المعصية.  قسمة ينالون هللا شاء

 ومن هللا التوفيق .يرضى عنا . 
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