
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 سلطان الشھور

 
. 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.
 

أجمل  یأتي من كثرة العبادة فیھ. لذلك، مقارنة باألشھر األخرى، األمر مختلف. إنھ جمال شھر رمضان المبارك
لكن هللا عز وجل جعل شھر رمضان ھذا خاصاً بأمة و. ةمبارك اوكلھ ،خرىأشھر أھناك  ،والمؤمنین. طبعاللناس 

 .ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم
 

المزید  بتأدیةرنا مِ اُ . وھذا الشھر شھر األمة. لذلك، ملسو هيلع هللا ىلص . شعبان شھر نبینا الكریم"رجب شھري"هللا عز وجل یقول
ھذا المؤمنون.  سینالھاالھدایا التي ت زادكلما ، ذھا الناسنفّ األوامر التي یُ د عدد ھدیة لنا. كلما زا من العبادة. إنھ

 من ذلك.یأتي  هلالج لجالجمال الذي أعطاه هللا 
 

عتبر حور یُ سالحور. مضان ھو كذلك. ھناك صیام وھناك س، شھر رنھ سلطان األحد عشر شھرا. بالفعلیسمو
. حتى االستیقاظ لشرب الماء نتسحرأن بیخبرنا  ملسو هيلع هللا ىلصلكن نبینا الكریم و، عبادة نافلة. الصیام بدون سحور ممكن

ذه البركة حور. یحرم نفسھ من ھسالمن سریره یفتقد  وماللیلة السابقة وال یق فيحوًرا أیًضا. من یأكل عتبر سیُ 
سبب الھذا ل یاً وجسدیاً.انینفعنا روح ملسو هيلع هللا ىلصظھره لنا هللا عز وجل ونبینا الكریم ، وھو أصعب. إن كل ما یُ والثواب

 أمر جید. أن تتسحر. مھم حورسال
 

في زمن نبینا  ،طبعا. ملسو هيلع هللا ىلصنة نبینا الكریم ثم ھناك صالة التراویح بعد العشاء. إنھا سُ ومن صیام. الیوجد  ،بعد ذلك
ً  االكریم صلى هللا علیھ وسلم كان یصلیھا مرة أو مرتین في الجماعة ویكملھا في بیتھ حتى ال یجعلھ وا ؤ. بدفرضا

نة الخلفاء وسُ  ملسو هيلع هللا ىلصنة نبینا الكریم سُ  إنھا عنھ. هللا ي وقت الحق في عھد سیدنا عمر رضيجماعة ففي  تأدیتھا
 ھي نفسھا. ،الراشدین

 

، أو نصلي أقل". كانت اھا"یمكننا أن نتخط أشیاء جدیدة اآلن مثل إخترعواالتراویح عشرین ركعة. لقد  صالة
وا ؤ، بد، مع فتنة الشیطانفي آخر الزمان في اآلونة األخیرة فقطعدة قرون. تُصلّى على أنھا عشرین ركعة ل

إذا كنت ترید أن تفعل مثل  ". كیف یصلیھا العرب؟ي ثماني ركعات. العرب یصلون ھكذاصلأن نُ  یجب" یقولون
مع  ویقومون بذلك، فإنھم یصلون في الكعبة عشرین ركعة. یصلون في المدینة المنورة عشرین ركعة. العرب

 ".تكفي"ال. ثماني ركعات  . یقولونمثلھم افعل ة.تمخِ 
 

لون وال یصومون أقل. ھناك الكثیر من الناس الذین ال یص ائلما في وسعھ حتى ینال الناس فض بذل الشیطان كلی
إلى حرمان ھؤالء الناس من الفضائل  وأعوانھ". یسعى الشیطان تحت سیطرتنا"ھم بالفعل  لعلى أي حال. یقو

 زادت الفضائل إن شاء هللا. هللاكلما ، التي نقوم بھا في ھذا الشھر اتالعباد تأیًضا. یجب أال نستمع إلیھم. كلما زاد
ً یجعلھ مبارك هلالج لج  ومن هللا التوفیق. الفاتحة. إن شاء هللا. بركتھویزید من  ا
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