
 
 
 
 
 
  

 
  یوم الجمعةعظموا وشرفوا 

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

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

 ھن القیام بذلك ألن حب ما یحبیالمسلمیجب على  الحقیقة. الناس ، في عز وجل یجب تعظیمھ وتشریفھ هللا  ما یعظمھ ویشرفھ
 ملسو هيلع هللا ىلص لحبیبھوألنھ أحب یوم أھداه  هلالج لج. یوم الجمعة ھو أحب یوم عند هللا  ما ال یحبھ هللا ھو ما یفترض بنا القیام بھ ةحبم وعدمهللا 

 احترامھ شيء جمیل ، ألن هللا احترمھ.  الناس ثوابیزید من  وتعظیمھفإن تكریمھ  لكیوم الجمعة یوم مھم ، لذ . وألمتھ
 هلالج لجهللا  وعدم إطاعةلكن فعل ذلك وعلى أي حال ، ذلك أھمیة ، حسنًا ، نسي معظم الناس ائھ عطا وعدم. فعل العكس شرفھ و

أن یوم الجمعة یبدأ بعد صالة المغرب مساء الخمیس ویستمر  ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم یقول.  في ذلك الیوم سیصبح أسوأ على الناس
لن تكون ھذا العام ،  هلالج لج. الحمد �  تكون بركة الجمعة أكثر ، ھكذا أراد هللا لكيوم أطول في جوھره یفال . حتى صباح السبت

وعلى األقل  التجمع، ال یمكن للجمیع  المشكلةھذه ھناك . ألن  معصیة لھ ، أغلق هللا الدنیا كلھا في ھذه اللیلة وھذا الیوم ھناك
ھذا االتجاه ویقلدون ما یفعلھ بسالم ، كانوا یسیرون بالد اإلخاصة في .  هلالج لجبطریقة منفتحة والحمد � یعصوا ال یمكن أن 

. في لیلة رأس السنة الجدیدة ، كانوا یفعلون كل أنواع األشیاء المھینة ویفكرون في األمر كما  اآلخرون ، وكأنھ واجب علیھم
ولم یتمكنوا من فعل  ھناك حظران ؟ حسنًا ، كما رأینا ، ك ممنعھكیف  من ذلك . هللا منعھملكن ھذا العام ولو كان عمًال جیًدا ، 

، أرسل هللا  تتم ال. ألن األشیاء التي ال یوافق هللا علیھا  نزل هللا الرحمة بدال من العقاب، الھذا الحدث  إكراما.  أي شيء
 ". والبركة ورزقكم یركل الخعلیكم هللا  نزلأطعتم أمر هللا ، أ إذا " ملسو هيلع هللا ىلص. یقول نبینا الكریم  رحمتھ

. العناد ھو صفة الشیطان وخصائصھ ،  عنید اإلنسانویمكن للجمیع رؤیتھا ، ولكن كما قلنا ، فإن  واضحةھذه أشیاء 
. من یتأذى من ھذا؟ أوالً ، األشخاص العنیدون ألنھم طوال حیاتھم یعیشون بحسد وعدم ارتیاح ،  معارضة كل شيء ورفضھ

،  الجمال اهللا ھذأعطانا  اآلخرة .وال في  الدنیا ه، وال توجد سعادة لھم ال في ھذ من الداخل بالحقد والظالم سیكونون ملیئین
 لن،  وإذا لم تأخذ ینقص، ال  ھمن أخذت. سواء  ال یؤثر على هللا بأي حالھذا ،  الخسرانستتأذى ، أنت في  قبلھتفإن لم 
فإن أولئك  لك. لذ حاجة إلى شيءلیس بوھو  كل شيء، وھو الخالق الذي خلق غنى األأغنى منا ، وھو  هلالج لج . هللا أیًضا ینقص

، ال یعرفون أنھ لن یكون مفیًدا لھم ،  وبال عقل، فھم حمقى  ون بذلكسعدیالذین یعارضونھ ثم یعتقدون أنھم فعلوا شیئًا جیًدا و
،  مبارك. یوم الجمعة ھو یوم  مباركاً جعل یومنا ھذا ی. هللا  بة من هللا وعلینا االستفادة منھھ، العقل نعمة  .أي شيء واكسبی لن

 . من هللا التوفیقو.  إن شاء هللا ونعظمھ ونشرفھ نرجو أن نرى خیره.  في ھذا الیوم ملسو هيلع هللا ىلص ألمة محمدقد أُعطیت وكل البركات 

 الفاتحة .
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