
 
 
 
 
 
 
  
 

 ھالل شھر رمضان
 

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

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني
 

. ألن ھذه "إِذَا َرأَْیتُُم الِْھالََل فَُصوُموا َوإِذَا َرأَْیتُُموهُ فَأَْفِطُروا"نبینا الكریم  یقولرمضان؟ شھر لقد اقترب شھر رمضان. كیف نعرف انھ 
. عندما یظھر الھالل ، فھو أول لیلة من رمضان ، وفي الیوم التالي ھو الیوم الثاني من ھجري)ال(تستند إلى التقویم القمري موراأل

نصوم ونصلي التراویح وفقًا لذلك. ال ، علینا أن نتبع الحكومة ،  رؤیتھالقمر من اللیلة. عندما ال نستطیع  بإلتماسیجب أن نبدأ  رمضان.
نون من قبل الحكومة لھذا الغرض. لكن معظم الناس ال یعرفون حتى من أین یظھر القمر. ھناك أشخاص معیوبأس في مراقبة القمر. 

 .تقبلهللا یثم صالة التراویح. ومن علینا أن نتبعھم ونبدأ صیام رمضان 
 

بدأ لیلة االثنین. في البلدان األخرى ، یجب على الجمیع الصیام وفقًا لحكوماتھم. من رأى تتبدأ صالة التراویح غدًا ولیس اللیلة. ، ھنا 
 اوالناس لیس لدیھم ھذ .الھالل سماء صافیة. علیھ أن یعرف من أین یظھرالصعب. یجب أن تكون  أن ھذامع  ،الھالل یستطیع أن یصوم

، . كل شھر عندما ترى الھالل "َربِّي وَربَُّك �َّ " دعاء عند ظھوره ھناكة. نً . مراقبة الھالل سُ ةالدنیوی یھتمون بأمورھمس اآلن. النا العلم
 .ملسو هيلع هللا ىلصة نبینا نً علیك أن تقرأ ھذا الدعاء الذي ھو سُ 

 
 مئةسنة نبینا ، فإنھ یُمنح ثواب شخص  یؤديعندما . ةمالظل وزمنالفتنة  زمن ، إنھآخر الزمان في أننا نعیش . ملسو هيلع هللا ىلصنبینا لسنن الھناك آالف 

ولیس ثواب مئة شھید عطى یُ  ولكن أن تكون شھیداً لیس باألمر السھل. و ذلك لیس باألمر السھل. نحن نتحدث عنشھید. أن تكون شھیدًا 
ثواب الشھید من أكبر األجر في حضرة هللا. لذلك ، حتى لو كنا ال نعرف ، یمكننا أن ننظر إلى السماء ونحاول أداء  واحد.ثواب شھید 

ونحتفل بالعید في الوقت المحدد.  الصحیح. إن شاء هللا نصوم في الوقت یبارك لنا. هللا هلالج لج هللا نیل ثواب منلھذه السنة. حتى ھذا ھو سبب 
  . من هللا التوفیقو إیماننا إن شاء هللا.هللا یقوي أمراض ومشاكل آخر الزمان. ، فتنة من حفظنا هللا یخیر. وال كةجلب البرینرجو أن 

 
 . الفاتحة
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