
 
 
 
 

 
  

 

 في العالمين
 

 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
 

وفي  الدنيا هاليوم في هذ. صلى هللا عليه وسلم لنبينا الكريم  اه هللا عز وجلوهو اليوم الذي أعط المباركاليوم هو يوم الجمعة 

يظهر ، يوم الجمعة هو عندما يتجلى هللا للناس  ه في الجنةألن يوم مبارك، . إنه عيد  للمؤمنين، اآلخرة هو عيد للمسلمين 

 .  ألنه من بين العديد من النعم والهبات ، يكون ظهوره أجمل من أي شيء آخر في الجنة مبارك. يصبح يوًما  للناس

مكان فيه أشياء ال يستطيع أحد أن  . الجنة في الجنة ينتظرون هذا اليوم ليكونوا قادرين على تلقي هذا الظهورهم أولئك الذين 

هناك بعض الحمقى  . في هذه الحياة الدنيا ه. إنه مختلف تماًما عما اعتدنا عليه في هذ يتخيلها وال يستطيع العقل أن يدركها

. حسب عقولهم  ومسلمون في الجنة ]هم[ يفضلون الذهاب إلى الجحيم ونالذين يفكرون ويقولون ، حيث سيكون هناك متصوف

. الجنة مكان ال يخطر  ؟ هذا ما يقولونه ، فماذا يوجد في الجنةفي النارالجمال سيكونون أصحاب يعتقدون أن كل المشاهير و

مقارنة بما سيكون عليه في الجنة هو  الدنيا هفي هذ األشياءأجمل من كل ما يمكنك تخيله  فيها ،ببالنا حتى أن أجمل األشياء 

 .، ال شيء  صفر

.  بالجنة ةخاص هناك أشياء؟ إنه أعلم ،  كيف يتجلى هللا تعالى. هلالج لجأهل الجنة وينتظرونه هو رؤية هللا إال أن أكثر ما يطلبه 

ال يستطيع اإلنسان  قال أنه ملسو هيلع هللا ىلصنبينا الكريم هناك اشياء جميلة حيث أن ولكن ، هناك القليل من األشياء التي قيلت عن الجنة 

  . في الجنةهناك ، يوم العيد  إنه ، حتى التفكير فيها أو تخيلها

، ولكن مرة أخرى بإذن ال شمس ، ليل  يوجد ال .جمعة اليوم هي كيام األ ، هناكاألشهر ، األسابيع ، ا نوع األيام مال نعرف 

.  واآلخرة ، إن شاء هللاتلك األيام ويسعدنا في الدنيا  ناغيفرحنا ويبل . هللا جمعةالهللا وقدرته وعلمه تكون هناك أيام ويوجد يوم 

، إن شاء  الجمال هذاأولئك الذين ليسوا على الطريق الصحيح حتى يتمكنوا أيًضا من رؤية  يهديهللا  جميعا . يرضى عناهللا 

 . من هللا التوفيقو.  هللا

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1441 صفر 9-2020/8- 25 

 


