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 هلالج لجعّظموا ما یعظمھ هللا 

 

. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، مدد یا ساداتي أسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللار

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 بسم هللا الرحمن الرحیم
َالِة ِمن یَْوِم  ِ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا إِذَا نُوِدَي لِلصَّ  اْلُجُمعَِة فَاْسعَْوا إِلَٰى ِذْكِر  �َّ

 

 انھ. مباركیوم الجمعة ھو یوم  الشأن. عظیمظمة وشرف یوم الجمعة في القرآن یُظھر هللا عز وجل ع
عم التي من النِ  وادی. استففضائلھیوم الجمعة ونالوا من  عّظموا. ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریملمن هللا عز وجل  عطاء

أمر هللا عز  إنھ. "إلى صالة الجمعة في وقتھا واكل شيء واذھب وااترك" هللا عز وجل یقول. مأعطیت لك
ھناك وقت محدد.  الجمعة. كل ما یتم بیعھ سیكون خطیئة.صالة بیع في وقت  یجب أن ال یكون ھناكوجل. 

بعض  .األمرنتھي. تأكد من االمتثال لھذا وسی، أو نصف ساعة على األكثر، دقیقة 20-15ستمر لمدة ی
لكن بعض الناس ال ویتركون وظائفھم أو یأخذون اإلذن بالذھاب.  ،یغلقون متاجرھم ،الناس یمتثلون لھ

إلى  مرجعھم، فھم ال یھتمون. رغم من أنھم لیسوا مضطرین للبقاءیضطرون إلى البقاء في العمل. على ال
 هللا عز وجل سیعاقبھم.. هلالج لجهللا 

 

یجلب لھم الخسارة. على الرغم من أن  اجید للناس. وتجاھلھ عظیمھاتهللا عز وجل بعض األشیاء.  عّظملقد 
جدیدة [من الناس] یستمرون في تسمیتھا بالشرك.  اصناف، إال أن ھناك أیاًما معینة یعّظمهللا عز وجل 

م إیماننا. ھذا أھ ویقويثواب یجلب لنا الجید لنا.  تعظیمھاهللا عز وجل أشیاء معینة.  عظّمإنھم أغبیاء. لقد 
 شيء.

 

یتظاھرون بفعل الخیر یمان. وھذا ما یریده الشیطان. اإلیمان. یضعف اإلیأتي من عدم وجود  تعظیمھعدم 
أمر  ، ھوهللا عز وجل تعظیم ما عظمھ. كالھماإما و، في حین أنھم إما منافقون مباشرون أو أغبیاء. للناس

، ال إیمانھم؟ كما قلنا وتضعفونالناس  ونصدت، شرك هلالج لجعلى القول إن أمر هللا  ون. كیف تجرؤهلالج لج هللا
 ُحمقى.یوجد خیار ثالث: منافقون أو 

 

 هللا عز وجل ونبینا الكریم اشرفھي تلا ة. الطریقةالطریق هعن ھذ یبعدناال  هلالج لجهللا ھم. ل والفالعقرزقھم هللا ی
 هلالج لجهللا  ،. الطریقة األخرى ھي طریقة غیر مجدیة وغیر ضروریة وضارة. لذلكةجمیل ةطریق يھ ملسو هيلع هللا ىلص

ومن هللا التوفیق.  قوة إیمانك. تزدادكلما ا، هللا عز وجل ویحبّھ یعظمھما  عّظمتإیماننا. كلما یقوي 
 الفاتحة.

 

نبینا الكریم نھدیھا الى  .من جمیع أنحاء العالم وصلوات تسبیحاتسور وآیات، ، القرآنختمة تالوة تم 
خاصة موالنا الشیخ ، والى أرواح مشایخنا الرسل،األولیاء، ، األنبیاء وأصحابھ الكرام،وأھل بیتھ  ،ملسو هيلع هللا ىلص

نرجو تحقیق مقاصد الذین  .أرواح جمیع أقاربناالى و ، وھالة سلطانةحجة آنالوناظم قدس هللا سره، 
 .� تعالى الفاتحةتلوھا. نرجو أن تكون وسیلة لدنیاھم وآخرتھم. لجلب الخیر وإبعاد الشر.
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 زاویة أكبابا، صالة الفجر


