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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 .
الحمد هلل نحن من أمة أفضل األنبياء
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" ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض " .يقول هللا عز وجل " لقد جعلنا بعض الناس واألنبياء أعلى من غيرهم " .األفضل ،
األعلى بين الناس هو نبينا الكريم  .الحمد هلل نحن من أمته  .أعطاه هللا عز وجل األفضل في كل شيء  .وسيكون أول من
يدخل الجنة وأول من يرتفع يوم القيامة  .تحويل ال وجه عنه سيكون حماقة .
هللا عز وجل أعطى أجمل األيام لرسولنا الكريم  .الجمعة هو اليوم األكثر فضال في األسبوع  .لقد احتفظ به لنبينا الكريم صلى
هللا عليه وسلم  " .هذا اليوم هو عيد له وألمته " يقول عز وجل  .ليلته هي أيضا واحدة من الليالي المباركة  .هناك أيام مباركة
خالل العام  ،ولكن كل أسبوع ليلة الجمعة والجمعة هما مباركان  .يقول نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم " ما من مسلم يموت
يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إال وقاه هللا فتنة القبر " .منذ ذلك اليوم هو يوم فضيل  ،يعامل هللا أولئك الذين يموتون في ذلك اليوم
بشكل مختلف .
يمكنك أن تؤدي المزيد من العبادة في ذلك اليوم كما أنه أكثر فضيلة  .نحن نسبح أكثر  .طبعا  ،اليوم له واجباته الخاصة .
القيام بها يعني كسب الثواب  .نرجو أن يكون كتابنا مليئ بتلك األعمال الصالحة  .صل أكثر على نبينا الكريم صلى هللا عليه
وسلم  .ومن السنة الغسل في ذلك اليوم  .نبينا الكريم يقول لنا أن نفعل ذلك  .تنال الكثير من الثواب في كل مرة تفعل ذلك  .ال
تهمل هذه األمور  .ال تقل "هذا يكفي" .افعل بقدر ما يمكنك القيام به .
ثم هناك وقت اإلستجابة في هذا اليوم  .يقومون بالدعاء والدعاء مقبول  .يقبل هللا الدعاء عندما يصدر في ذلك الوقت ويعطيك
كل ما تطلبه  .على أي حال  ،دعاء الذين تقبل ادعيتهم تجد استجابة في بعض األحيان في هذه الدنيا وأحيانا في اآلخرة  .ومع
ذلك  ،ادعية ليلة الجمعة هي أكثر قبوال  .لذلك  ،إذا شرفت ذلك اليوم  ،إكراما لذلك اليوم ستنال ما تطلبه .
فضل هللا عز وجل بعض األيام واألنبياء على اآلخرين  .ولكن الجاهلون يقولون "ال تحترمه  .ال تفعل أي شيء" .يقولون " ال
تعظم يوم  ،شهر  ،أو شخص"! ال تستمع لهم  .إنهم جاهلون  .انهم يفعلون ما يريد الشيطان  .هم أنفسهم يفعلون ما ال يستطيع
الشيطان القيام به  .حفظنا هللا منهم ومن شرورهم  .هللا يصلحهم  .ومن هللا التوفيق .
الفاتحة .
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