
 
 
 
 

 
  
 

 تسبيح هللا
 

 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
 

 سيدنا صلى هللا عليه وسلم يقول

 : سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان

ن على اللسان ، ان خفيفتايقول أن هناك كلمت ." وبحمده سبحان هللا العظيم: سبحان هللا  كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان" 

والناس ال ه الدنيا . إنه أمر سهل جداً في هذ يوم القيامة الميزان؟ ميزان . أي في الميزان يعني أنه من السهل قولهما ولكنهما ثقيلتان  هذا

 .الميزان ايضا  وفييعطونه أهمية كبيرة ، لكنه سيكون ثقيل جداً في اآلخرة 

يقولون "ال يوجد ذكر.  آخر الزمان حيث. اآلن ، ظهر بعض الناس في  هي أيضا أشياء مفيدة للناس األذكار.  هللا هي عبادة كبيرة تسبيح

قوية جدا ، ما . إنها أحاديث على هذا النحو  الكثيرهناك . . هنا ، الحديث الشريف عن نبينا الكريم يوجد "، ولكن  ذاك الال يوجد هذا و

 . نبينا الكريم يبين لنا طريقة الجمال. نبينا الكريم  اي أظهرهتال ةهذه األحاديث هي الطريق حديث صحيح ". يسمونه "

 هذا.  كلما كان أكثر فائدة يسبح. كلما كان  هللا ويحمدهللا يسبح س اأيضا ، ولكن مع هذ ا. سيفعل هذ اإلنسان لم يأت ليأكل ويشرب ويتنزه

يضر وال يفيد هللا عز  الالخير أو الشر ، فإنه  جميعاالبشر  فعل. إذا  . هللا سبحانه وتعالى ال يحتاج إليه . لن يفيد هللا عز وجلله د مفي

 . من نعمته كلها. هذه بلطفه  . هللا عز وجل يعاملنا وجل

الثواب فوائد لألشخاص غير  ا. لذلك لديه من الفوائد أيضا الكثيروالقيام بها له  أيضاأخرى  تسابيح. هناك  ئة مرة كل يومنفعل هذا م

. أولئك الذين ينسون قد يقعون في  . يجب أال ننسى ذلك هللاونسبح . لذلك ، من واجبنا أن نشكر  خارجية وداخلية فوائد. هناك واألجر 

صلى نبينا الكريم  على وصل  ذكر هللا ب قمشدة ، . عندما تحدث ال محنة ، ويظلون في حالة من الضيق ، وال يمكن أن يشعروا باالرتياح

 من هللا التوفيق .و . في قلوبنا إن شاء هللا . هللا يجعل ذكره مستمر الضيقسيزول سيكون الشفاء و ذلكمن خالل هللا عليه وسلم . 

 الفاتحة .
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