
 
 
 
 
 
 
  
 

 شھر العبادة 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
 

علینا جمیعًا.  یجعلھ مباركشعبان ، الثالثین من الشھر. غدا ھو بدایة شھر رمضان إن شاء هللا. هللا شھر الیوم ھو آخر یوم اثنین من 
یعطي السالم للمسلمین وینعش إیمانھم. رمضان شھر والذي بالبركات  ئبركاتھ إن شاء هللا. إنھ شھر جمیل ملی تنزل علینانرجو أن 

على الرغم من أن الناس ال یولون أھمیة كبیرة للصالة والعبادة في األشھر األخرى ، إال أن ھناك المزید من  العبادة بجمیع أنواعھا.
الفطر والتراویح. لذلك ، الشھر كلھ یمر فقط في العبادة. بین اثني عشر شھًرا ، ھناك أحد ، الزكاة ، في رمضان ، مثل الصیام  العبادات

عندي مال ، ال  لیس" لى األمة كلھا. ال یمكنك أن تقولعشر شھًرا مختلفًا ورمضان ھو شھر العبادة. لماذا ھو كذلك؟ ألنھ فرض ع
. لكن البقیة سیكونون دائًما الناسمن ٪ 0.1٪ أو 1فًرا ، فإن ھذا یشكل ًضا أو مساال تصوم. إذا كان شخص ما مری لكي" الصیام أستطیع

 یفكرون فقط في العبادة.س ،في العبادة 
 

إلى الحج؟ تذھب إلى الحج مرة واحدة في الحیاة أو ال تذھب. وحتى قبل  ذھبت ، عندماوماذا عن ذي الحجة؟ ألیس ھو شھر العبادة أیضا 
 ومع ذلك. الحرموھو مثل محرم أیضا من األشھر  مباركنوا یقبلون شخًصا واحًدا من بین األلف. لذلك فھو شھر حدوث ھذا المرض ، كا

. إنھ شھر التوبة. لیلة القدر عادة في رمضان. لیلة العید بفضلھإنھ الشھر الذي یعامل هللا فیھ  رمضان الشریف.شھر شھر العبادة ھو فإن 
. إنھ لیس فقط ینال من بركاتھفإنھ س يیصلیكن المرء ي رمضان بالبركات. حتى لو لم من جمیع النواحي ، یأت لكالمبارك في رمضان. لذ

 .هلالج لجفضل هللا ھو لألشخاص الذین یصومون ویصلون ، ولكن لجمیع المسلمین. ھذا 
 

ون في یصلً ، یتمكنوا من الصالة في المسجد . إذا لم اآلن صالة التراویح في المساجد ، ممنوع تأدیةسنبدأ صالة التراویح اللیلة. لألسف 
ن شاء هللا لن یحرموا إ هللا على نیتھم. ھمالمسجد ویعطیالذھاب الى . ینوون القوانینالبیت. ماذا یستطیع الناس أن یفعلوا؟ علینا أن نطیع 

ھذا في دفع الزكاة . تُ هللا  هللا لن یحرمھمذلك ، إن شاء فعل وال یستطیعون  األوامرصالة الجماعة في المسجد. ألنھم یطیعون من فضائل 
. أكبر فضیلةفیھا تنسى دفعھا و في رمضان ، ال ي أي وقت من السنة ، ولكن عندما تُدفعالشھر. لتوضیح األمر ، یمكن دفع الزكاة ف

 بإذن هللا. مضاعف ھاأجر
 

طعم اإلیمان في رمضان. إذا استمر ، فلن ینظر الناس إلى الناس یجربون  هلالج لج یجعلهللا یجعل طعم اإلیمان الجمیل ھذا دائًما إن شاء هللا. 
لكن بالطبع ، ھذا مستحیل مع ھؤالء الناس في وهللا رزقھم.  یعطیھمذلك؟  سیحافظون علىآلخرة. كیف ل فقط سیعملون ،الدنیویة  موراأل
عن  ینكانوا یعیشون في كھوف بعید الماضيفي  نمتعبدیكان ھناك  التشكیك في ذلك .هللا ال تنتھي. ال یمكنك  قدرة. إال أن الدنیا هھذ

دون أكل بسنین لوالسجود  وعفي الرك، ھم كمثال لنا. ھم الذین وقفوا على أقدامھم یعیشون مئة عام. أظھروهللا رزقھم  یعطیھمالناس. 
  . من هللا التوفیقو یمان إن شاء هللا.اإل مالوججمیعًا طعم حالوة  هللا یرزقنایمان. اإل حالوةلذلك أعطوا . هلالج لجوشرب بقدرة هللا 
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