
 
 
 
 

 
  

 

 ليلة البراءة كانت أفضل
 

 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
 

في السنوات  ةبراءالمختلفة تماًما عن ليلة  كانتة براءال. في هذا العام ، ليلة  يمر اليوم بسهولةو.  تكون الليلة الماضية مباركة ان شاء هللا
 . على الرغم الناس ورفعوا الدعاء إلى هللا ، ولهذا السبب هذا العام ]القادم[ سيكون أكثر بركة ، إن شاء هللا المزيد من . صلى الماضية

حتى في المسجد النبوي أو الكعبة ، وكان الناس داخل منازلهم ، إال أن كونهم أكثر إخالًصا جعلوا  من عدم حدوث أي شيء في المساجد
، إذا طلبت منهم دفع صدقة أو زكاة لمنفعتهم الشخصية فقط ، بينما المباركةاس يذهبون إلى تلك األماكن . كان الن األمور أفضل ]من قبل[

. يقولون أنهم حزينون إلغالق الكعبة ، لكن هللا  . هناك حكمة في كل شيء لعمرة إلرضاء أنفسهمل يذهبون. كانوا  ذلك نيفعلو الفإنهم 
 . أن يقلقوا بشأنه هو لمن تكون أفعالهم ، ويجب أن يفكروا في ذلك. ما يجب  أغلقها لهذه األسباب كعقوبة

 
 وا وقاموا بالدعاء. عباده صل بالتأكيد ، وقد قبلها هللا، . الليلة كانت ليلة قوية جدا  فإن هذه السنة ]القادمة[ مقدرة أن تكون كما ستكون لكلذ

تافه.  تم على أنه. الشيطان يحاول أن يجعل كل ما  اإليمانعلى تقوية . هذه مقبولة ، إن شاء هللا ، وتساعد ات المزيد من العباد واوأدأكثر 
، ولكن ستمريهللا أن  ةرادانتهي طالما ي. يقولون أنهم يبذلون جهودًا إلنهاء هذا الوباء بأنفسهم. لن  هو وأتباعه ال يقبلون أن هذا من عند هللا

. ال شيء يجب  من الضروري أخذ درس منهو.  . إنه درس للجميع إن شاء هللا، اء هللا ، وسيكون ذلك درساً للناس نتهي إن شيس دعاءبال
مباركة الليلة  يجعل هذه. هللا  . أولئك الذين يتعلمون منه ، سيستفيدون ، بينما أولئك الذين ال يتعلمون ، سيشعرون بالندم أن يذهب سدى

 . من هللا التوفيقو . . نرجو أن يرسل قائداً مسؤوالً عن اإلسالم . هللا يحفظنا جميعا ايضا

 
 الفاتحة .
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