
 
 
 
 

 
  

 

 ةيالقيمة الحقيق
 

 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
 

األكثر قيمة ، نبينا صلى  للشخصكهدية  جعله.  هو يوم الجمعةعند هللا عز وجل . أهم يوم  اليوم هو يوم الجمعة المبارك ، عيد المسلمين

  .متهألكهدية ،  نا اياهالذي اعطاو،  هللا عليه وسلم

 
.  وهميةية هي انويعتقدون أن القيمة الروحمادية القيمة ال. يرغبون في رؤية المادية انهم يريدون دائما  ، يةانالناس ال يعرفون قيمة الروح

.  حقيقيةال شيء له أي قيمة  -الممتلكات ، . تلك القيم المادية مثل المال  وهمية، األخرى  روحانيةال، القيمة الحقيقية هي  الحقيقةفي 
. تريد  فائدةأي له  لم يعداليوم أنت جائع مرة أخرى ، مما يدل على أن ما كان لديك أمس  ، . كل ما كان يوم أمس ذهب هنا كلها تبقىس

 . وهمي كل ما هو هنا.  ما سيبقى لألبد في اآلخرة هذاية. انبالقيم الروح تهتم. عليك أن  ، ولكن كل شيء يأتي ويذهب تمسك،  أن ترى
 

.  ليالي الجمعة أيضا ذات قيمة -. مثل أيام العيد  ليلة قيّمة أيضًاهي . ليلة الجمعة  هدية عظيمة لنا إنه ، لذلك ، يوم الجمعة هو يوم مبارك
  .هدايا عظيمة لنا إنهما.  ا قيمةملهالجمعة كل من يوم وليلة  نا اياها .أعطا حيث ان هللا عز وجل، ا استغله

 
، قراءة سورة الكهف ، يا سين ، قراءة أجزاء من القرآن ... كل عبادتك يوم  له ثوابالغسل يوم الجمعة  . يوم الجمعة وظائفهناك 

هذه هي  ، . هذه األشياء دائمة يجب أن يستفيد من ذلك ينتبه ،. يجب على المرء أن  في أي يوم آخرما يكون أكثر م لها أجرالجمعة 
، ونها أخذي كبعد من يأتون من.  هنا تبقىس اكله ، ذهب إلى اآلخرةي. سيارتك ، نقودك ، ذهبك لن  اآلخرةاألشياء التي ستذهب معك إلى 

هللا يعطينا .  بقى ]معك[. هللا يزيدهميس ا، هذ لنفسك في الجنة ادخرتهي ذال الثواب. أعمالك الصالحة ، عبادتك ، تدوم لهم كذلك لن  لكن
  .المزيد ، إن شاء هللا

 
ستكون عندها  -كون في الدين ، في اإلسالم ، في العبادة ، وليس في المال ي ، فعندئذ دعه كان عندك طمع. إذا  في الدين الطمعيقولون 
 طمعك. ]ولكن[ إذا كان  أي شيء تحرز، فلن  حالك بهملن يعج يناآلخرو. اً تظل مستاءس، ه الدنيا في هذ عندك طمع . إذا كانمرتاحا 

 . من هللا التوفيقو . . هللا يجعلنا من بين الذين يستفيدونوستستفيد يًضا ، لآلخرة ، فإن الناس سيحبوك أ

 
 الفاتحة .
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