
 
 
 
 

 
  

 

 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
 
. كل ما كتب للسنة الماضية حتى  . إنها ليلة مباركةالبراءة الخامس عشر من شعبان ، ليلة ليلة ن شاء هللا ليس الليلة ، ولكن مساء الغد ، إ

الكريم صلى هللا عليه  نبينا. هذه هي األشياء الصادقة التي أخبرنا عنها سيُكتب المقبل هذه الليلة سيكتمل ، وكل ما سيحدث طوال العام 
. قد يطلب الناس أشياء ، وإن شاء  . هذه هي حكمته . بحكمته ، يكتب هللا عز وجل هذه األشياء قبل عام ، كل عام ، كل ما سيحدث وسلم

 . لخيرل سببان كل شيء . نرجو أن يكوونه يريد، ما طلباتهم هللا هللا سيقبل 
 

، ثم بعد ذلكومن . حمايةفظ والحلل ة، والثالث للرزق ةاإليمان ، والثانيبطويلة اللحياة ا على نية ى. األولمرات ثالث  يسعلينا قراءة سورة 
ابيح مثل صالة التسصالة يؤدي قضاء الليل في العبادة ، بقدر ما يستطيع المرء ،  يجب على المرءثم ومن المحددة ،  األدعيةهناك بعض 

يؤديها كل  كانالشيخ  موالنا. يجب عليهم تأديتها  قادرون على أداء هذه الصالةصالة وهي مائة ركعة ، وال اأيضوصالة الشكر ، وهناك 
 . عمره حتى نهاية  . أدى هذه الصالة عام بالتأكيد ، حتى في السنوات التي كان عليه أن يجلس فيها ويصلي

 
ما  -الرزق ، الصحة ؟ من يطلب المغفرة ، تائب مالئكته "هل من عز وجل مفتوح ، وسأل  الدعاءفي هذه الليلة المباركة ، بالطبع ، باب 

حدوث هذا المرض  تخفيفلهذا السبب في هذه الليلة المباركة ، إن شاء هللا ، سيتم  "؟ مفتوح حتى الصباح الدعاءباب حيث أن  –يريدون 
. ولكن  مثل قطع سكين حاد ترفع وتكونهناك بعض الرجال الذين يمكن أن يطلبوا من هللا أن يرفع هذه الكارثة ، وفي الحال  . من اآلن
.  األمر الذي يأتي من هللا يدرك. هذا الرجل  حكمتهبعارضون أمر هللا الذي جاء ي هذا الحدث ، هؤالء الرجال ال يحكمة هللا ف طالما أن

. ولكن هناك حكمة في حدوث ذلك ، لذلك ال يطلب  يكون األمر مثل قطع ]أي توقف ، كما لو تم قطعه[ بسكينفي غضون دقيقة ، س
هذا  فليكن.  إن شاء هللا، . نأمل أنه بعد الخامس عشر ستكون هناك راحة  هؤالء الرجال ]أن يتم إيقافه[. لذلك دعونا نرى ما سيحدث

نصل إلى العديد من السنوات باإليمان واإلسالم إن  هللا يجعلنا. مبارك عليكم .  لطريق الصحيحإلى ا يعودوا. نرجو أن  درسا للناس أيضا
 . من هللا التوفيقو.  شاء هللا

 
 الفاتحة .
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