
 
 
 
 

 
  

 

 ليلة البراءة
 

 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
 

. الصيام غدا ، إن شاء هللا ، ولكن من الممكن صيام البراءة . إنها ليلة  ، ليلة الخامس عشر من شهر شعبان مباركةهذه الليلة هي ليلة 

، وحياة  سعادةصحة ، ،  رزق. يتم تحديد  حدث لنا خالل العام القادم يتم تحديده الليلة. ما سي ًاليوم قد يصوم غدا يصم م. من ل اليوم وغدا

يجب على المرء أن يقرأ سورة ياسين ثالث بين المغرب والعشاء . لذلك  المرء ، وما إذا كان الشخص سيبقى على قيد الحياة طوال العام

بنية الرزق [ الثالثة، ] يةدبنية دفع البالء عنا وعن األمة المحم[ الثانية، ] مانبنية طول العمر باإلسالم واإلي[ األولىمرة ال مرات ، ]

،  الجماعة. إذا لم يكن من الممكن حضور  أفضل يكون تمت تأديتها جماعةإذا اك صالة محددة لهذه الليلة ، وهن واالستغناء عن الناس .

 .العشاء فيجب على المرء قراءة سورة ياسين ثالث مرات بين صالة المغرب و

هذه هللا . يعطي  فإنه قد يتم تغييره إلى الخير ئتب شيء سيتكون جيدة ، ]و[ إذا ك   لكي ندعو، لذلك يجب أن  ما يشاء ويثبتهللا  يمحو

هذا ل.  يمكنه تغيير األشياء كما يشاء ، . ال شيء صعب عليه ل كل شيءقادر على فع إنه.  لهم ذلك . يمكنه تغيير ده الليلةاالفرصة لعب

نقدر هذه الليلة ، سنفعل كل ما هو س. بهذا الوعي ،  مهمة المباركة. لذلك هذه الليلة يدعونه أولئك الذين  دعاءالسبب هللا عز وجل ، يقبل 

 به . يجب القيام. هذا أيضا  ركعة حتى صالة الفجر مئةمطلوب ، ثم نصلي 

سيدتنا رابعة ،  كثير ركعة هذا مئة. ال تقل  إيمانهم لتقوية. تصبح هذه الصالة وسيلة  في السنة يتم تأديتها مرة مئة ركعةال يوجد سوى 

. عندما يكون هناك مئة ركعة من الصالة يفكر الناس مرتين ، يتساءلون كيف سيفعلون  ليلةالفي  ركعةأن تصلي ألف  اعتادت العدوية

ألف ركعة  تصليعدوية ، رضي هللا عنها ، ال ابعةر سيدتنا. البعض اآلخر مثل  هللا يصلون طوال الليل أولياء. في الواقع ، بعض  ذلك

 . كل ليلة

توا الصلوات وً . ويمكن أيضا أن تحسب كبديل عن الصلوات الفائتة ، أو ألولئك الذين لم يفالمئة ركعة صلي هذه نهذا السبب من الجيد أن ل

هذه الليلة قراءة كل من سورة ياسين  تمت في. إذا  أقرب إلى هللاالمرء هللا ألن الصالة هي عندما يكون  للتقرب الىصبح وسيلة ت افإنه

. هللا  عبادتهمهللا قبل ت. إن شاء هللا ي جيد لهمهذا ، سيكون  بإعتقادهذه  يؤدون، لجميع أولئك الذين  إن شاء هللا الصالةعدة مرات ]و[ هذه 

 ة مباركة .الليل يجعل هذه

إلى تلك  صلجعلنا ن. هللا يهللا يجعلها مباركة .  قيمتها وجعلنا نعرف. لقد أنعم هللا علينا بهذه الفرص ،  الليالي المباركة هي فرص جيدة لنا

على اإلسالم من على وجه يريدون القضاء  وجنوده، ألن الشيطان  عليه السالمالمهدي  وبظهوراإلسالم ، بنصرالسنوات إن شاء هللا ، 

. وإال ، إذا تركت هذه المسألة للناس ، لكان قد تم االنتهاء منها دينه . الدين  يحاصرهم عز وجل. ال يمكنهم فعل هذا ، ألن هللا  األرض

 .ليلة مباركة كون ت. نرجو أن  تقبل ذلكهللا ي.  يصبح مسلما ، إن شاء هللا العالم كله سهللا عز وجل ، بعون هللا بمساعدة.  منذ فترة طويلة

 ومن هللا التوفيق . 

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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