
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 فضائل قراءة سورة الكھف

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

شعبان. من . انتھى یوم جمعة وأسبوع من رمضان. آخر یوم جمعة كان المباركالیوم ھو یوم الجمعة 
والیوم ھو السابع من رمضان. رمضان الكریم یمر بسرعة  ،المرة حل في رمضان. مضى أسبوعوھذه 
 كبیرة.

 
 فیھ وظائف. عظیمة جداً  . فضائلھملسو هيلع هللا ىلصألمة نبینا الكریم مع بركتھ كھدیة هللا عز وجل یوم الجمعة  أعطى

إلى المزید من الفضائل والنور. لقد  والوصول لتأدیتھاهللا عز وجل  ایاھا ستحب أعطانامُ نة وسُ منھا نة. معیّ 
نور من  هلالج لجیعطیھ هللا یقول: من قرأھا یوم الجمعة  ملسو هيلع هللا ىلصكھدیة. منھا سورة الكھف. نبینا الكریم  اتم إعطاؤھ

یجب القیام بھذه  النور،الجمعة القادمة بقدر المسافة من الشرق إلى الغرب. ال یمكن شراء  الىجمعة یوم ال
 ومعنویة. مادیةثواب عظیم وفضائل  نالمن قرأ سورة الكھف كل یوم جمعة  األشیاء للحصول علیھ. لذلك

 
سیكون محفوظا من شر  ت األولى واألخیرة من سورة الكھفآیا (العشر)من قرأ  ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم یقول

ً . الدجال ھذا السبب یجب أن لآخر الزمان.  حیث أننا في ،ظھور الدجال قریبمن فتنتھ.  سیكون محفوظا
عشر] ] آیات. اقرأ آخر [قرأ آخر [عشرإآیات [من البدایة] و بُضعقرأ إ، تقرأھا كلھا. إذا لم بالتأكیدنقرأھا 

ً آیات كذلك   من ھذا الشر والفتنة. لتكون محفوظا
 

 ً . وھم یحاولون جعل الناس ظھرت عالمات الدجال وانتشرت في جمیع أنحاء العالم. أصبح الشذوذ طبیعیا
ً ، بالقوة. لذلك شاذةیفعلون أشیاء  ، فإن قراءة اآلیات [العشر] من ھذه الفتنة إن شاء هللا لكي تكون محفوظا

، ال یمكنك وإال. ملسو هيلع هللا ىلص، ستحمینا من ھذه الفتنة بنصیحة نبینا الكریم واألخیرة من سورة الكھف كما قلنااألولى 
ً أن تكون   بحفظیًا انممكن فقط روحختباء أو الھروب إلى ھنا وھناك. اإلمن ھذه الفتنة عن طریق  محفوظا

 ساعد.. خالف ذلك ، ال شيء یُ هلالج لج هللا
 

عظیمة. إنھا نعمة عظیمة منحنا إیاھا هللا عز وجل. ولكي  نعمة، إنھا نحن نرى حالة العالم اآلن. لذلك
 إال أن شره قد انتشر. لقد انتشر ،، یجب أن نقرأھا. كما قلنا، رغم أن الدجال لم یظھر بعدمحفوظیننكون 

 فتنة.المكان واحد لم تصل إلیھ یوجد حفظنا هللا. ال  ،في جمیع أنحاء العالم
 

جده. تفتنة سوال، ھناك حیوان أعمى یعیش في مكان ماأن  ملسو هيلع هللا ىلصحق وصحیح. یقول  ملسو هيلع هللا ىلصكالم نبینا الكریم 
ً ، . وكما قلناللحفظ. ھناك آیات حفظأكبر  إنھاتوجد سور وآیات. وللحفظ من الفتنة  من  لكي تكون محفوظا

الوصول إلى  هللا یرزقناحفظنا جمیعا من الفتنة. هللا ی، استمر في قراءتھا إن شاء هللا. الجمعة إلى الجمعة
 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. علیھ السالم بأمان إن شاء هللا. المھدي

 



 

 

 
 
 
 
 

ھناك . یرضى علیھم هلالج لجهللا  جمیع أنحاء العالم.من قِبل اإلخوان في  وتم إرسالھا القرآنختمة تالوة تم 
وأصحابھ ، أھل بیتھ ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم . نھدیھا الى ، تھلیل وتكبیرتسبیحات، آیات، صلوات، یس، سور

موالنا الشیخ شیخنا خاصة الى روح  والمشایخ، ، األصفیاء، األولیاءاألنبیاءوالى أرواح جمیع  الكرام،
� یتقبلھا.  هلالج لجهللا بنیة تقریب الخیر والحفظ من الشر، أمواتنا. والى أرواح المؤمنین والى أرواح  ،ناظم

 .الفاتحةتعالى 
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