
 

 

    

	إحترموا اللیالي المباركة

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

. الناس ال  للجمیع ممنوحا. ھذا لیس  لو قلیالو. نحن ندرك ونعرف قیمتھا حتى المباركة اللیلة الیوم و اھذ فينحن نعیش  الحمد :
 .والمباركة یدركون حتى ھذه اللیالي الجمیلة 

. سواء كنت حزینا في ھذه الدنیا  علیھ. لیس ھناك ما یؤسف یأسفون على ھذه الدنیا ، یحزنون ، ه الدنیا من أجل ھذ الدنیا یجاھدونأھل 
،  كنز المباركة أنھا واللیالي  المباركةعرف ھذه األیام ا. تذھب تجھ أیضا حیث من المفترض أن ت ھي. أنت ذاھب و تسیر الدنیاأم ال 
 هالذي تظھر بسبب اإلحترامالجمال والبركة ، السعادة ، هللا السالم  یعطیك ، شرف ھذه اللیاليوت. عندما تحترم وقم بتشریفھا ،  مھااحتر

 .بوضع قاٍس . لن تعیش ا لھ

. لذلك ال شيء لھ قیمة أو یعملون بدون فائدة یعملون ولكن . ذه الدنیا ؟ أولئك الذین یعملون لھبوضع قاس من ھم الناس الذین یعیشون 
 نرجو أن یكون.  على ھذا الطریق إن شاء هللا بالثباتهللا یمنحنا االستمرار  . . انھا لیست سوى خسارة هللا مفقودة أن مرضاةفائدة طالما 

،  ذھبي مثل مجوھرات قیمة وھ. ھذه األیام مباركة ، أیام  . ھذه أیام قیمة تواصل إن شاء هللالمباركة مجمیلة وال يلیاللھذه الاحترامنا 
 . إن شاء هللا یوعیھمهللا  . نفسھمھا یحتفظون بذلك ألأولئك الذین ال یعرفون دعوا.  لذلك نعرف قیمتھا

عن  ین. أولئك الذین یبقون بعید . یموتون من أجل ال شيءمن أجل ھذه الدنیا ، من الركض خلف ھذه الدنیا الكثیر من الناس یموتون 
 فائزوندائما  ھم،  انوا، مھما ك ءاغنیأأو  ءارفق كانوا. سواء فائزون . في أي حال أولئك الذین ھم مع هللا  طریق هللا دائما في الخسارة

 ومن هللا التوفیق .  . جعلنا منھم إن شاء هللای. هللا  مع هللا مطالما أنھ

	الفاتحة .
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