
 

 
 
 
 
 
 
 

 نھایة شھر رمضان
 

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

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

، ینتھي مثل كل شيء  الحقیقةمبارك على االنتھاء. یقولون إنھ زائر جید. یقولون نفس الشيء كل عام ولكن في أوشك شھر رمضان ال
وربما یفعلون ذلك  الماضي ، كانوا یودعونھلذلك ، في  .، ینتھي ھذا الشھر الجمیل أیًضا الدنیا هآخر. تماًما مثل نھایة كل شيء في ھذ

رمضان مع عالم إسالمي أقوى شھر من  والكثیرنصل إلى سنوات عدیدة أخرى ولكن إن شاء هللا س واضح متى ،اآلن أیًضا. لیس من ال
 .ھذا ھو االجمل ،صاحب الوأفضل ، مع وصول المسلمین إلى 

  
من األشخاص ھذا العام ، فقد جاء الشھر الكریم بمثابة رحمة.  الكثیرعلى الرغم من كل المصاعب ، حیث كان األمر صعبًا جدًا على 

في ظروف سیئة  الكفارلدیھم ھذا االعتقاد.  ،لقد خفف من مشاكل الناس قلیالً. إنھ أیسر على المؤمنین ألن كل شيء یأتي من الخالق
، فلن ه الدنیاشيء آخر. طالما أننا نعیش في ھذ یفعلون شیئًا ویأتي .ألنھم ال یعرفون سبب ذلك ویعتقدون أنھ یمكنھم تغییره بأنفسھم

سیئة. لذلك ،  ونھایاتھممؤمنون با�. أولئك الذین یخالفون هللا لن یربحوا أبدًا ال ،اإلمتحانات ھم المسلمون. من یجتاز اإلمتحاناتتنتھي 
 .رمضان بقوة وإیمان إن شاء هللاشھر مثل الزائر. مر رمضان آخر في حیاتنا. نرجو أن نصل دائًما إلى المزید من  سیرحلھذا الشھر 

  
عندما یكون المسلم ھناك في ى في مكان ال یوجد فیھ مسلمون ، لقد وھب هللا جمال ھذا الشھر للمسلمین بغض النظر عن المكان. حت

ویحرمون أنفسھم من ھذه النعم.  یعارضونھیمان. اإللھ. ومع ذلك ، ال یعرف اآلخرون جمال وطعم رمضان ، فإن هللا یجعلھ یشعر بجما
ستقل لو كان العالم كلھ مسلما. حتى لو أسلم الكون كلھ ، فإن ما  نِعمھ"خذ. كنوزي ال حدود لھا ". ال تظنوا أن  یقول .هللا یعطي الجمیع

تكفي لكن كنوز هللا ال تنتھي. وذرة ، فإنھا ستنتھي. لو كانت مثل ھا لیست حتى كذرة. منھ. إن نقطةیحصلون علیھ من كنوز هللا لیس 
 .وتزیدلجمیع ا
  

اإلیمان.  یذوقون طعمهلالج لج الذین ینفذون أوامر هللا نعمة، أعظم جمال. أكبر  اإلیمان ھولذلك علینا أن نشكر هللا على ھذه النعم واإلیمان. 
ھذا الجمال بداخلھ. عندما  كل مسلم لدیھ .یخدعكم. إنھ ملكن الشیطان ال یظھر لكو ونتفعل مأنت .لم یتذوقوهإنھم  یقولون بعض الناس

وتنفیذ األوامر. ھذا مھم لكي تشعر بالجمال  الحراماالبتعاد عن الطعم والجمال. حكمتھ في العبادة والطاعة، ھذا  ینال األوامر ، یطیع
 ومن هللا التوفیق .   .إن شاء هللا أحبابھ وأولیائھ. هللا یجعلنا جمیعاً من عند هللا. عندھا فقط تصبح عبدًا محبوبًا والطعم

 
 الفاتحة .
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