
 
 
 
 

 
  

 

 بركة
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 شيخالدستور موالنا  ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

. إن الرحمة تنزل  . أولئك الذين كرموا واحترموا هذه الليلة حصلوا على المزيدملسو هيلع هللا ىلص على أمة محمد، هذه الليلة كانت علينا  بركةالحمد هلل 

يريد أن يحرم الناس من هذا لذلك . الشيطان ليس سعيدا بهذا  هذه الليلة ينالون أكثر ويعظمون يشرفونلكن الذين وعلى كل المسلمين ، 

. الحمد  دعه ال يحبنا ،الذين يحتفلون بهذه الليلة ويشعر بمشاعر سيئة تجاه . يكره  الخير ويمنعون. يأمر الشيطان وأعوانه بالشر  الخير

 . جنوده، مع الشيطان هم ال يحبنا أولئك الذين  وكذلكنه ال يحبنا ، هلل ا

. من  يحبهم هللا، الذين ال يحبون الشيطان .  هللا يحبناإن .  ! يسعدنا أن الشيطان وأتباعه ال يحبوننا هذا جيد لنايقولون إنهم ال يحبوننا ، 

َ بسم هللاهلالج لج هللا  يقول.  الشيطان اصحاب. إن هللا ال يحب  هللا يحب الشيطان ال يحبه هللا ال إن   اَل يُِحبُّ الْكَافِِريَن". الرحمن الرحيم "فَإِنَّ َللاَّ

، هلالج لج عصيت هللا . أما إذا  أيًضا لهم مفتوح البابفإن إن تابوا . أما العُصاة ، . إن هللا يحب المطيعين له يحب الكفار. إن هللا يحب المؤمنين

 . بهذه الطريقة يسير. ال ، األمر ال " إن هللا سيحبني"، ثم قلت  اشركت بهه ، تعارض

. العقل الذي ال يرى الحقيقة يفتقر إلى  بالوعي الحقيقة ايجاد ورؤية. يمكنك  الذكاء والوعي هو ما اعطاههللا كل شيء للناس وأهم أعطى 

ال يحبون  ملسو هيلع هللا ىلص ونبينا الكريمهلالج لج هللا .  هذا فقد كذب غيرمن يقول أي شيء  لكلذ معروف جدا. هذا شيء  وشريربال عقل ، ظالم . إنه  الذكاء

كون وسيلة للشفاء إن تنرجو أن  . كون وسيلة للهداية إن شاء هللات. نرجو أن  بركةال. نرجو أن تكون مليئة ب حفظناهللا ي.  الكاذبين أيضا

. المسلم مرتاح  الشخص[ وال ذاك، ال هذا ]. ال تخافوا من أي مرض أو عدو. كونوا مع هللا وال تخافوا كون وسيلة للحمايةوت.  شاء هللا

 هللا يجعلنا.  أليام أفضل وأجمل إن شاء هللا يجعلنا نصل هللا . هلالج لجالحمد هلل ، . المسلم له سند قوي من ورائه وال شيء أقوى منه ومطمئن 

، حتى ذلك الحين .  إن شاء هللا إنه قريب.  إن شاء هللا الوقتلك ذ. نرجو أن نصل إلى  نرى األيام التي يكون فيها اإلسالم في العالم كله

  . من هللا التوفيقو .  هلالج لج معهم بل مع هللا هللا ال يجعلنا.  وشرور الشيطان أنفسناحفظنا من شرور هللا ي

 الفاتحة .
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