
 

 

  

 األسخياءويحب  كريمهللا 

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

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني

يوم  يسسورة ويقرأ  إلى قبر والديه يذهب لمن األجرنفسه سيعطي وجل هو ب هللا عز " صلى هللا عليه وسلم نبينا الكريميقول 

 . ، عطلة المسلمين كل أسبوع عطلة يوم . إنه من هللا . انه نعمة ينهو هدية كبيرة للمسلم المبارك". إن يوم الجمعة  الجمعة

، فإنه عمل جيد  . وبناء على ذلك ويكرمونه هعظيمة ألولئك الذين يحترمون نعمة، ولكنه يصبح  ظاهريالناس ال يعترفون ا

. أولئك الذين  الذين هم على مقربة . هذا هو الحال بالنسبة ألولئك يوم الجمعة يسسورة جدا لزيارة قبور الوالدين وتالوة 

آله وأصحابه  ،الكريم لنبينا. وبطبيعة الحال معهم،  لهم ويهدونهاحيث هم  يس سورة اؤوليسوا في مكان قريب يمكن أن يقر

 وتالوة بهذا الدعاءأيضا  شملتهمإذا  يقل. ال شيء يمكن أن شملهم ومحبتهم بل هو أيضا لألشخاص الذين تريد  . أجمعين

. أولئك  حديث نبينا الكريم إنه. كالمنا . هذا ليس  أي شيء دون أن ينقصكبلهم جميعا  ويوصليعطيهم  عز وجل. هللا  القرآن

 .ما يستحقون  ينالواالذين يعارضون الحديث يمكن أن 

هللا ال إن  بالحقيقة.  ون من جيوبهما أيضا ويتحدثون كما لو أنهم يعط. هم يخرجون هن هناك الكثير من الذين يعارضون اآلن

. "إذا قلت  اقرأ ذلك ." أنا أعطي "هللا عز وجل  . يقولأكرم األكرمين . هو وجل كريم  . هللا عز سخيال. يحب  بخيلاليحب 

يعطي بقدر ما يريد. و عنده حسابال.  هللا عند. حسابها عشرة اآلف إلى  الفمن عشرة إلى  ثواب. هناك " ، أكتب عشرةمرة 

 أحبابهجعلنا بين ي. هللا  . هللا ال يحب هؤالء الناس كال يحبهللا إن .  . يسمونه "غاتسوت" في قبرص ، إذا كنت بخيل كما تريد

 . اءيسخواأل

يحب ال ال يستمع إليهم و وجل ، هللا عز. ومع ذلكإعطاء الروحانيات حتى  ونريديالناس ال ،  جانبا واألمور الماديةالمال  دع

 صلى هللا. هذه هي أحاديث نبينا الكريم  نبينا الكريم وا بكالمدواعتق واد. يحب أولئك الذين اعتم معلى طريقهأولئك الذين هم 

 البخالء كالم. ال تستمع إلى  حتى اآلن اء هذا من وقت نبينا الكريم. يقول العلم كتب الحديثا في هجميع تعليه وسلم وقد كتب

 صلى هللاالكريم  لنبينا إكراما أضعافيعطي  وجل . هللا عزهو األكثر بركة . هذا الشهر  الذين يخرجون في اآلونة األخيرة

 . عليه وسلم

. أيام الجمعة هي أكثر قبوال.  هللا وكل ما يمكننا إن شاء، الصلوات ، التعظيم ، الخير،  المزيد من الصدقة نعطي، دعونا  لذلك

.  ل "أمين" بعد الفاتحةوصالة الجمعة وقهي اليهود في اإلسالم يحسدنا عليه  . ما أيضا مبارك هذايكون يوم الجمعة  نرجو أن

  .فإنهم يشعرون بالحسد من ذلك ، هذا ليس عندهم  ألن

.  . هذا الدين مفتوح لجميع الناس اتباع هذا الدين كذلك عليهم.  . الدين دين حقيقيحسودين  وان تكونألليس هناك حاجة 

وال .  وسيلة للخير إن شاء هللا ناجعلي. هللا أننا من أمته ب ونمحظوظنحن . للعالمين هو رحمة  وسلمصلى هللا عليه  مصطفىال

  من هللا التوفيق .و . في الجنة إن شاء هللا ونكون بقربهعن طريقه يضلنا 

 الفاتحة .
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