
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 جمال رمضان

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا، مدد یا 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

 ملسو هيلع هللا ىلص دعاء نبینا الكریم
 اللَُّھمَّ بَاِرْك لَنَا فِي َرَجٍب َوَشْعبَاَن َوبلغنا َرَمَضانَ 

 
 بركة إن شاء هللا.بالدخل شھر رمضان سن، ورجب وشعبانإن شاء هللا بلغنا 

 
بدایة رمضان. كما قلنا ستكون التراویح و سنصليجمعة وإن شاء هللا اللیلة ال یوم الیوم ھو یوم الجمعة. إنھ

. نتصرف األمر يفنحن نتبع كل ما یقولھ أول ،وبما أننا ال نرى الھالل ، الشرط ھو رؤیة الھالل.باألمس
، ألنھ ال یوجد في ھذه األمور األمر يأول. علینا أن نطیع األمر يطاعة أولب هلالج لجهللا  ویأمرناذلك.  بناًء على

 كثیر من الناس ال یعرفون حتى من أین یظھر القمر وأین یغرب.الالقیام بھ.  ناشيء یمكن
 

المغرب یبدأ شھر عند ، ویبدأ اللیلة. . حسب حساباتھم، إن شاء هللا یكون غدااألمر يأوللذلك، نتبع 
بركة. ھذا ھو دعاء الب كون ملیئینصلي التراویح إن شاء هللا. نرجو أن سرمضان المبارك. وبعد العشاء 

 بركة.البخصوص  ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 
 

هللا عز وجل  ھح. منمختلف كثیراھذه األشھر الثالثة ھي أشھر مباركة. خصوصا شھر رمضان الذي ھو 
سواء في البلدان اإلسالمیة، أو في  ،تشعر بھذا الجمال ،شھر األمة. أینما كنت حیث أنھ، الجمال المزید من

ذا الجمال. إلى ھ لمن یصوم ویصلي التراویح ینال ھذه السعادة. یِص  ، في كل مكان.البلدان غیر اإلسالمیة
بحیث ال یمكن ألي شخص أن یجدھا إال من  ھذه الدنیام الكبیرة حتى في عً ھم ھذه النِ یإن هللا عز وجل یعط

 یصوم ویصلي التراویح في رمضان.
 

تراویح. كیف اآلن ھناك صیام و"شھر السعادة والجمال. یقول الناس في البدایة ھو شھر رمضان 
 ، یشعرون بالحزن عندما ینتھي.الحلو الطعمھذا  یذوقونما لكن عندو؟" سنؤدیھا

 
. عندما االجمال من خاللھ اھذ منحیمان. یتم اإل نعمة هلالج لجنعمة عظیمة. أعطانا  هلالج لجهللا  ، أعطانا� لذلك، الحمد

یمان. اإللكن أعظم نعمة ھي و، ة وال شيء لھ أي جمال. ھناك نِعم، ال شيء لھ أي فائدإیمانال یكون لدینا 
ال شيء.  بل، ط ناقًصافق، فأنت لست إیمانعندما ال یكون لدیك  ، تكون قد اكتملت.اعندما تحصل علیھ

هللا ستكون ھناك خیبة أمل ومعاناة. هللا یحفظنا.  ،حیاتك غیر مجدیة. تعیش من أجل ال شيء. وفي النھایة
 .وسیلة إلیمان قوي یكونفي رمضان. نرجو أن  لنابارك ی
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ة ال یدركون الذین یھربون من الدین والعبادالناس یھربون. یعتقدون أنھم یفعلون شیئًا مھًما وأنھم أذكیاء. 
 علینا جمیعا إن شاء هللا. ومن هللا التوفیق. الفاتحة. هللا یجعلھ مباركا. عیننایُ  ما یخسرونھ. هللا

 
هللا تمت تالوتھا من جمیع أنحاء العالم. . تسبیحاتو آیات، صلواتسور و یس،، القرآنختمة تالوة تم 
جمیع والى أرواح  وأصحابھ الكرام،، أھل بیتھ ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم نھدیھا الى یرضى علیھم، اھدوھا.  هلالج لج

. هللا . هللا یبّلغ كل من تالھا مقصدهأمواتناوالى أرواح المؤمنین والى أرواح ، والمشایخ ، األولیاءاألنبیاء
 .الفاتحة یتقبلھا ویجعلھا دائمة. هلالج لجیجعلھم من السعداء في الدنیا واآلخرة، ولنا جمیعا إن شاء هللا. هللا 
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