
 

    

 

 تفكروا في ذات هللاال 

بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد . السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم 

الفائز الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا 

  ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 الجمعة يوم. عليه الصالة والسالم  الكريم نبينالو للمسلمينهللا عز وجل  جعله مبارك يوم هو الجمعة يوم. المبارك  الجمعة يوم هو اليوم

 جماله وجل عز هللاسيظهر  ، اآلخرة في.  اآلخرة في أبدية حياة وهناك موت هناك.  أيضا اآلخرة في ولكن ليس مباركا في الدنيا فقط

 . الجنة ألهل جماال أكثر ظهرسي هللا جمال ، الجنة فيالموجودة  الجميلة األشياء عدد عن النظر بغض.  جمعة يوم كل في للمسلمين كهدية

 يظهر جماله،. يظهر تجلياته كما يشاء .  هترا أن يمكنك ال. وجل  عز هللا رؤية على القدرة لديه أحد ال.  نفسه هللا سيظهر كيف نعرف ال

 له شيء كل!  ذلك يتحمل أن يمكن أحد ال.  رؤيته أمام صمدي أن يمكن أحد ال ألن نفسه هللاأخفى . ين منفصل جمالهو صفاته. ذاته  وليس

 الكريم نبينا حتى. غيره  من أكثر حد إلى الوصول علىاقادر كان الكريم نبينا. العظماء  عن الصغار الناس دعن ةمختلفود الحد.  حدود

 هفعل ما إلى ننظر أن ويكفي.  صفاته في فكروا. ذاته  في التفكير عدمب أمرنا الذي الكائن ذلك هو هللا.  الحد ذلك من أبعد إذن لديه ليس

 .ها خلق التي ألشياءبا ونفرح

 األحكام يضعون ، المنافع لبعض أو ألنفسهم الناس لجذب ، عقلهم نقص بسبب ، الناس بعض - بالطبع الكثير هناك - النفس مرض بسبب

 .النفس  أمراض وبسبب وجل عز هللا عن البعد بسبب تحدث التي األشياء هي هذه.  هللا عن وذاك هذا مثل انه يقولون. وجل  عز هللا على

 يتخطون الذين أولئك.  الحدود ونتخطى نتقدم ال دعونا.  حال أي على بها القيام على قادرين لسنا نحن.  به للقيامنا يكفي ما هللا أعطانا

 ياسين كل من سورة في ، قرأن انك ونحمده . نشكره دعونانعمة .  أعظم هللا أعطى.  العقاب ينالون الحدود يعبرون الذين ، الحدود

 الذين الناس هؤالء خلف تذهب ال.  للجميع ا  ممنوح ليس هذا".  كبيرة نعمة هذه.  يشاء من يهدي هللا إن " السجدة وسورة شريفال

 .ا عليه يحث والشيطان األمور هذه مثل ريدت النفس. اليهم  بحاجة لسنا نحن. ويركضون  يطيرون

.  والريبة الشك خلف ليس.  حوضبو هللا هاأظهرالتي  األشياء وخلف ،ها نعرف التي الطريقة على ، الصحيح الطريق على نسير دعونا

 الشيطان شرور من ويعيذنا.  هللا شاء إن قويالاإليمان  ، الحقيقي اإليمان يرزقنا هللا. والعياذ باهلل .  الشكب إيمانهم يفقدون الناس واجعل

 الكثير هناك يكون أننرجو .  هللا شاء إن الجمعة يومل إكراما حمايته تحت يحفظنا هللاإن شاء هللا .  شياطين اإلنس هؤالء من وخصوصا

 .البركة  من

 . الفاتحة
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