زيدوا الصالة على النبي يوم الجمعة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم  .الصالة والسالم على رسولنا
محمد سيد األولين واآلخرين  .مدد يا رسول هللا  ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا  ،مدد يا مشايخنا  ،شيخ عبد هللا الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
" زيدوا الصالة والسالم يوم الجمعة " .يمكنك أن تفعل ذلك في األيام العادية أيضا ولكن يوم الجمعة فضله عظيم  .إنه أمر
نبينا الكريم  .قال هذا لمصلحتنا  ،لكي نستفيد  ،بحيث نكسب األجر ،و"القربية" يعني حتى نتمكن من أن نكون أقرب إلى هللا .
نبينا الكريم يريد أشياء جميلة ألمته ويفكر في أمته  .منذ أن ولد  ،قال " أمتي  ،أمتي" ،وسيرفع من القبر يوم القيامة قائال
"أمتي" ،ليشفع لهم  .قراءة الصالة والسالم على نبينا الكريم هو وسيلة للخالص  ،وسيلة للبركة  ،وسيلة للخير .
نبينا الكريم يريد دائما الخير لنا  .ومن أجل مصلحتنا  ،وال يطلب أي شيء في المقابل  .افعل الخير وكن محفوظا  .أحب نبينا
الكريم تكن محفوظا  .يحفظ المرء بالمحبة  .اظهر االحترام يغفر لك هللا  ،ينقيك من ذنوبك  ،وتنال اعلى المقامات والجنة .
إن لم يكن كذلك  ،إذا كنت ال تظهر االحترام وتقول "ما أفعله بنفسي يكفي" ،عندها ال يمكنك أن تصبح أي شيء  .حفظنا هللا ،
ستزول .
اليوم هو يوم الجمعة ونحن بحاجة إلى قراءة المزيد من الصالة والسالم  .األمر نفسه في وظيفتنا  .إنه  500إذا كنت تصلي
 ،300و  300إذا كنت تصلي  100مرة  .افعل بقدر ما تستطيع  .هناك إذن بذلك  .ألنه أمر النبي  .العدد ليس مهما  ،ولكن
ال تنسى أن تزيد يوم الجمعة  .هللا يتقبل  ،ونرجو أن يرزقنا شفاعة نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم  .نرجو أن يمأل حبه قلبنا.
عندما يمأل حبه قلبنا  ،الحال نفسه بمحبة هللا .من يحب النبي يحب هللا  .الشخص الذي يحب شخص آخر ،الذي يحب اشخاص
ال لزوم لهم لن ينال أي شيء  .نبينا الكريم هو األهم  .ليس هناك أي شخص آخر في هذا العالم منقذ أو شفيع  .عندما نقول
شفيع  ،بالطبع كل من هم في طريق نبينا الكريم نفس الشيء  ،إنهم مهمون  ،ولكن نقول ذلك من ناحية هذه الدنيا  .أولئك
الذين ال يحترمون وال يسيرون على طريق نبينا الكريم  ،محبتهم ال فائدة منها .
محبة أولئك الذين هم في طريق نبينا الكريم تجعلهم يصلون إلى النبي  .قلوبنا ستمأل بمحبته وستفيدنا  .إن لم يكن كذلك  ،إذا
كان مليئا بالمحبة الدنيوية ال فائدة منه  .هللا يمأل قلوبنا بمحبة نبينا الكريم إن شاء هللا  .نرجو أن نرزق شفاعته إن شاء هللا .
ومن هللا التوفيق .
الفاتحة .
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