
 

 

    

 القبور یوم الجمعة زوروا
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

وسیلة للحصول  ي، ھ ، ال سیما اآلباء القبور الیوم زیارة.  یوم ألمة محمدأعطى هللا عز وجل ھذا ال یوم مبارك . ، الیوم ھو یوم الجمعة
سیعطى قصر في الجنة للشخص الذي یزور والدتھ أو والده  " الشریف ھیقول في حدیث وسلم صلى هللا علیھ. نبینا الكریم  كبیر ثوابعلى 

وسیلة للحصول على  يزیارة القبور ھأن یظھر أیضا و. فضل عظیم لھ للناس احترام الوالدینیظھر ". ھذا الحدیث الجمیل  یوم الجمعة
 .الثواب 

،  علمنا الدین منأو  م؟ أنت دین أفضلالمن یعرف  ! "ستشرك با: . جیدة زیارة القبور لیست  " یقولون م وھذا العصرایاأل ھذه حمقاء
 . دائما وإلى األبد، یرفع قدره ویعظم شرفھ . هللا  ؟ صلى هللا علیھ وسلم سالمال علیھالنبي 

. جنود الشیطان بمساعدةیھاجمون اإلسالم  الكفار: ھذا ھو آخر الزمان الشیاطین .  وغیر الشیاطینمن اآلن فصاعدا ھذه المسألة ھي بین 
تي من حضرة تأو المشایخ ایظھرھي تال ة. الطریقصلى هللا علیھ وسلم لنا نبینا الكریم  اھظھري أتال ةعلى الطریق نسیرنحن إن شاء هللا 

... ال  جیدة، أو لیست جیدة . زیارة القبور  للجمیع تھتم كثیرا، ال  . لذلك ھذه الطریقة تستمر دون انقطاع صلى هللا علیھ وسلم .النبي 
 وا بآخرتكم .. فوزوفوزوا  زوروھم ."زوروھم  . نبینا الكریم یقول "	تسمعوا لھؤالء

قطع ال ی یجب على المرء أن.  ھذا أیضا حدیث جمیل جدا. صلى هللا علیھ وسلم في أحادیث نبینا الكریم  الحكمھناك اآلالف والمالیین من 
یمكنك  ھاتعرف تكن لم. إذا  لھم یس نقرأ سورة. دعونا  زیارتھمنقوم ب. دعونا نذھب وا الخیر من ونر ینتظروالقب من في.  یھماضبعالقتھ 

، ولكن یمكنك فعل یأخذوه المال لن  واعطیتھم ت. إذا ذھب . ھذه ھي أعظم الھدایا لھم اإلخالص سورة قراءة. ینتظرون منا  قراءة الفاتحة
 یسعدون ویحتفلون ..  ھو أعظم ھدیة لھم منبھ. قراءة القرآن الكریم والفاتحة بجا عنھمالخیر نیابة 

. على األقل من  في المدن الكبیرة اآلن مستحیالمن مكان إلى آخر یكاد یكون  االنتقال، بالطبع .  لمسلمینا، عطلة یوم الجمعة الیوم ھو 
  النیة مھمة . .  أیضا مقبول وھذازیارة ال بنیةلھا من ھنا "، رساو اقرأھا.  أفعل ذلك ھنا " یمكنك أن تقول تجلسحیث 

. عندما تذھب لزیارتھم، ل جمیال نبینا كالم ینفذالشخص الذي لدیھ وسیلة یجب بالتأكید أن  ،ا، إذا كان یمكن أن تكون قریب إذا لم یكن كذلك
 عز وجل هللا وستكسبون مرضاة المعنویة ستحصلون على ھدایاكم. م كعلى ھدایا تحصلونأیضا  أنتم. ھم ھدایامنحھم تو رضاھمسب تك

 جمیعا. علیكم یرضى. هللا  علیناة سھل اھجعلیاألعمال الجمیلة و مثل ھذه اح فيجمیعا النج یرزقنا هللا. صلى هللا علیھ وسلموحضرة النبي 
 ومن هللا التوفیق .

	الفاتحة .
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