
 
 
 
 

 
  

 

 ليلة مباركة
 

 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
 

يوم . يجعل  [ للمؤمنينعيد] مباركاهللا عز وجل يوًما  جعل. كل أسبوع يالدعاء قبل فيها ي. ليلة  هذه الليلة هي ليلة مباركة ، ليلة الجمعة
، . إن شاء هللا قوية في هذه الليلة انية. هناك قوة روح تلك الليالي إحدى. الليلة هي  م البركةهي أيضا أيا المباركة. األيام يوم عيد الجمعة 

 يتم إرسال هذه اإلجراءات كعون . لكن خصوًصا الليلة هناك المزيد من اإلجراءاتو. يحدث هذا كل أسبوع ،  هللا لإلسالمإنها عون 
 . إلى حد كبيرللهجوم . وذلك ألن المؤمنين يتعرضون  ، إن شاء هللا حفظهميتم  لكيلمؤمنين ل

 
. في  الجدوى يعديمل، ويذعنون للشيطان ، ويذعنون  اهاجمهم نفسهم ، ويذعنون لهت.  سهمو. يطيعون نفنفسهم السبب األول لهذا هو 

من  يكون محفوظا يكل يسلمعلى المرء أن  . كما قلنا ، يجب الطريقة الذين لديهم معرفة حقيقية بمشايخ، يجب أن يكونوا متصلين  الحقيقة
. خالف  [ حقيقيينهم]يمكن أن يروولكن ألولئك الذين ، بعد البحث ، ]فقط[  راضون عنه م[ إلى أولئك الذين هيسلمال ] -الشر والهجمات 

 . بما فيه الكفاية ، لكنه سيؤذي نفسه بالفعل يحسن صنعايعتقد أنه ذلك ، س
 

! هذا ليس مهًما جدًا ،  هللاحفظنا . باطال  الحق يبدوجعل تكاذبة ]أمثلة[ . و األشياء التي تبدو صحيحة ولكنها خاطئةاليوم هناك الكثير من 
األولياء سيحصلون على بعض إلى  ونئيلتج. إن شاء هللا ، أولئك الذين  الليلة العون وصل ا! إن شاء هللا ، هذهو المهم هللا  عونلكن و

من و.  يةان، حتى نتلقى القوة الروح يجمعنا باألولياء. هللا  . أفعالهم عقيمة من دون جدوى ونتعبي، ذين ال يهتمون . أولئك الهذا العون 
 . هللا التوفيق

 
 الفاتحة .
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