
 
 
 
 
 
 
  
 

 رمضانشھر جمال 
 

 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
 

وفي اآلخرة.  في الدنیان یستفیدون من ھذه النعم لكن المؤمنوو. یعطي النعم للمؤمنین وغیر المؤمنین. للمؤمنین خاصا حاالجعل هللا 
جمالھ. لیس فقط في البلدان اإلسالمیة ، ولكن المسلمین في جمیع أنحاء العالم ، عندما ھو شھر رمضان المبارك. رمضان لھ ا احدھ

 ه. أینما كانوا ، یشعرون بذلك. ھذا ھو السر الذي أعطاه هللا للناس. وھو یعطي ھذا الجمال في ھذرون بجمالھیصلون ویصومون ، یشع
من األیام  بالكثیر. یحتفلون بطعمھوال یمكنھم الشعور  ھالجمال ، فھم ال یعرفونمھما حاول الكفار الحصول على ھذا  .ألھل اإلیمان الدنیا

التي لیست للروحانیة بل للتجارة. إنھم یفعلون ذلك للتسلیة أكثر من ذكر هللا. یفعلون ذلك لیجعلوا أنفسھم سعداء. ومع ذلك ، ال  المباركة
، ال فائدة من األشیاء التي یقومون بھا. ألنھم یفعلون ھذا  معنویةھناك سعادة  ؟ ألنھ عندما ال تكونكنھم الوصول إلى السعادة. لماذایم

 .على اإلطالق األجسادھم ، ال فائدة منھ
 

لیس من أجل الروحانیة  ھذا یشربون ایضا. مرة أخرى. ویفیدال  ، ھذا. ما یفعلونھ ھو إسعاد أجسادھمهلالج لجوطاعة � الروحانیات عبادة 
إلى السالم. وإال  لوصلوا .نھ ال یساعد أیًضا. یفعلون كل األشیاء دون فائدة. لو آمنوا با� لكان لھم ھذا الطعمولكن من أجل أجسادھم. إ
ذا ال وال في اآلخرة. نحن نعیش بمزید من النعم والرحمة في كل لحظة من ھذا الشھر الكریم. لذلك ھ في الدنیافلن یصلوا إلى السعادة ال 
  . من هللا التوفیقو  .إیماننا هللا یقوي. هللا یھدي المحرومین إن شاء هللا. من جمالھال یحرمنا هللا خاص.  لھیشبھ األشھر األخرى. جما
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