
 

 

    

	إن هللا یحب الشاكرین

 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

 یبدأ بھذه اآلیة الكریمةالشأن عظیم " الحمد : " القرآن 

 اْلَحْمدُ 4ِّ َرّبِ اْلعَالَِمینَ 

ِ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواألَْرَض َوَجعََل  الظُّلَُماِت َوالنُّورَ اْلَحْمدُ 4ِّ  
 علینا أن.  شاكرینمن النكون وهللا  ه إشارة لنا لنحمدھذ".  الحمد : الذي خلق السماوات واألرض وجعل الظلمات والنور" 

 .العظیمة  نعمةال هھذعلى " أن نكون شاكرین الحمد والشكر :  نقول دائما "

كون مثل ت. في ذلك الوقت س بعد االستیقاظ ومن ثم نكمللذھاب إلى النوم ا نوینا، ألننا  طوال اللیل كأننا نتعبدنعتبر  الحمد :
 . الجمیع قسمة. ھذه لیست  . ھذا شيء جمیل ونشكر هللا على الوصول إلى ھذه النعمة نحمد. نحن  العبادة طوال اللیل

ْن ِعبَاِدَي الشَّكُورُ   َوقَِلیٌل ّمِ
 . كفری منوال یحب  من یشكرهللا یحب  إن . هللا ھیحب إنھ امر.  الشكر واجب عظیم".  وقلیل من عبادي الشكوریقول " 

 فَِإنَّ ا4َّ الَ یُِحبُّ اْلَكافِِرینَ 
شكر هللا ن علینا أن. علینا أن نكون حذرین ھذا السبب ل.  ھو كفر الشكرمعنى عدم ،  العكس".  إن هللا ال یحب الكافرین" ف

. یقدمون لك خدمة شكر الناس عندما ت. یجب علیك أیضا أن  شكر هللامن شكر الناس ھو .  شاكرین :من الوعلینا أن نكون 
 . واجب على الجمیع النعمھذه على ، فإن الشكر  لذلك. ده قد تفقو ضعفیال سمح هللا إیمانك س، تفعل ذلك إن لم 

، وال  . ال أوروبا ال أحد یستطیع أن یعطیك ما یعطي هللا ان .رفي الخس لم تفعل ذلك أنت؟ إذا  ماذا یحدث إذا لم تفعل ذلك
منحنا ھذه على  : اً شاكر كن.  في هللا ثقالبشر ولكن ب الوثوق. حذار من ك عطیی، وال غیرھا من الناس یمكن أن  أمریكا

 . . ھذا ھو شكر هللاتتكاسل ، وال  قیمتھا اعرف، ا مھاحتر، ا عرف فضائلھا.  األیام وھذه اللیالي

دائما من نكون " دعونا إن شاء هللا ور كشمن عبادي ال قلیل " لوج . یقول هللا عز نو، عدد قلیل جدا من الناس شاكر كما قیل
من بین ھؤالء  نرجو أن نكون". ن وراكقلیل جدا ھم الش دي". "اكور"، بمعنى "عبشال عبدي " وجل . یقول هللا عز شاكرینال

 . إن شاء هللا بالرضا والشكرنكون دائما  أننرجو .  إن شاء هللا العباد

 



 

 

 

 

لدیھ ، الذي یؤمن با: والصالح .  . الشخص السیئ یرى كل شيء سیئ . خلق هللا كل شيء جید هللا ئ بإذنجد شيء سیال یو
. الشیطان  نطیعال و نفسنا نطیعال  نرجو أن.  نكون منھم إن شاء هللا نرجو أن.  على كل شيء یحمد ویشكر، ھو  إیمان قوي

شیطان إن لال یكون ھناك مكان ل دائما بحیثاإلیمان ب ملیئةقلوبنا  نرجو أن تكون.  ما یقولونھ إن شاء هللا وأن ال نستمع الى
  ومن هللا التوفیق . . شاء هللا

	الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
الفجر، زاویة أكبابا ، صالة 1438 رجب 2017/3 -3- 31 


