
 الرحیمالغفور هللا ھو 

الصالة والسالم  أعوذ با� من الشیطان الرجیم . بسم هللا الرحمن الرحیم .السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
مدد یا  مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، على رسولنا محمد سید األولین واآلخرین .

طریقتنا الصحبة والخیر في  ، دستور . شیخ محمد ناظم الحقاني الداغستاني ،مشایخنا ، شیخ عبد هللا الفائز 
 الجمعیة .

ْحَمةِ  ِمن تَْقنَطُوا الَ  َ  إِنَّ  ا�َِّ  رَّ ِحیمُ  اْلغَفُورُ  ھُوَ  إِنَّھُ  َجِمیعًا الذُّنُوبَ  یَْغِفرُ  ا�َّ  . الرَّ

.  الغفوروجل أنھ . یقول هللا عز ابدا  نفقد األمل في رحمة هللا الكریمة تقول الیة اآل. عز وجل ھو  الرحیم هللا 
 . عفوییغفر ووجل  . ولكن هللا عزیغفر  حین أن البعض اآلخر الفي بعض الناس یغفر 

شخص  الف لستمائةیغفر  جل جاللھ، هللا  یوم الجمعة وبھذه المناسبةل إكراما:  نقرأ في الحدیث النبوي الشریف
من  قلیل یبقى عدد،  . اذا نظرتم الى ذلك الى الجنة ویدخلھم النارمن  یخرجھم.  جھنم كل یوم جمعة ونیستحق

ھم في إن بھ یبقیھم في النار .. أولئك الذین یشركون بھ لذین ال یشركون ل، فإن هللا یغفر طبعا . النار الناس في 
لم  نطقوا بالشھادة . طبعا ،، وأولئك الذین  با� ونیؤمن،  نومسلم ھمھم ل غفری. أولئك الذین  الجحیم إلى األبد

جل ، هللا  . كل یوم جمعةیعاني منھ لدیھ شيء  وكل شخصعقاب . كل شيء لھ النار یفعلوا أشیاء تستحق 
.  رحمة هللاعلى الجمعة و یوم . وھذا یدل على قیمةالنار یستحقون  الذینمن ھؤالء  لستمائة الفیغفر جاللھ 

 ". تُنَِفُّروا َوالَ  َوبَِشُّروا تُعَِسُّروا َوالَ  یَِسُّروا. " یخافون بعض الناس 

، ا صعب وه، ال تجعل سھالً  وا األمرجعلا " تُنَِفُّروا َوالَ  َوبَِشُّروا تُعَِسُّروا َوالَ  یَِسُّروا : " في الحدیث النبوي الشریف
ه اظھر الذي الطریقفي  اتقدم واحقق، وآمنوا با� فقط . ة هللا عظیم ةرحم ینفرون .الناس  وا، ال تجعل بشروا

 ." رسول هللامحمداً ، إال هللا  ، "ال إلھ مرة واحدة تغفر مجرد أن تقول. إن شاء هللا كل الذنوب  لكم

: "ھذا لیس  یقول جل جاللھ . هللالعباد ، في حقوق  تدخل في حقوق اآلخرینت. ال  الخاصة ھحقوق یعفو عنهللا 
، الدعاء ، : الصالة ھ . ھناك عقاب على كل ما ال تفعل ھذا العبد سامحكغفر لك إذا یً س. العبد "حق  إنھ.  حقي

 إنھا.  إذا شاء الناررمي في ی، وربما  ما یسمونھ "بین هللا والعبد". هللا یغفر إذا شاءھذا  الى آخره . ،الصوم 
رحمتي  ، "وجل قال  هللا عز، "لماذا فعلت ھذا؟" یسأل . ال أحد یستطیع أن یتدخل وال أحد یستطیع أن  حقوقھ
. ھناك  الجمعة ھي أیام جمیلة أیامھذا السبب ل.  الكثیر من الرحمةلدیھ ال أحد یمكن أن یكون  ." غضبيسبقت 

 . )للدعاءقبول ( اتساع

.  إن شاء هللا ةوبركصحة وسالمة بنعیش  نرجو أن. لھم  الذین غفر العباد، هللا یجعلنا من بین  إن شاء هللا
مرت علینا  المباركة التياللیلة  وببركة،  الجمعة إكراما ألیام.  اآلخرة في الدنیا وفيكون سعادة لنا ت نرجو أن

هللا .  ، شعبان ورمضان) قد بدأت لتوھا رجب( ثالثة الشھور ال.  بركاتھا علینا تنزل نرجو أن.  إن شاء هللا
الى نصل  نرجو أن.  إن شاء هللا اإلسالم وقوة عظمةب إلى سنوات عدیدة نصلنا جعلی نرجو ان. نكملھا  یجعلنا

 .  السالم في أقرب وقت ممكنعلیھ  المھدي

 بحرمة الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
، زاویة أكبابا ، صالة الصبح 2015 نیسان 24  

         


