
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 شھر العبادة

 
. 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.
 

العبادة من آداب شھر رمضان المبارك. یعتبر رمضان شھر العبادة. ألن الكل مكلف. جمیع المسلمین مكلفون 
الصیام فرض. كثیر من الناس یصومون شھر واحد. لذلك فھو شھر یُصبح بعد البلوغ  أنھ فرض.لمعنى ا بالصیام،

 .تمتع بجمال خاصیھذا السبب لفي ھذا الشھر.  هلالج لجالمزید من بركة ورحمة هللا نزل ی ،العبادة. وألنھ شھر العبادة
 

كثیر من ال، عندما یتعلق األمر بالحجكل یوم.  تؤدىأیضا. یجب أن  وھي فرضتؤدى الصالة على مدار السنة. 
 ،بل مرة في العمر. لذلك ،الحج لیس مرة في السنة، أن تذھب. لذلك ھاالذھاب. قلة قلیلة یمكنال یستطیعون الناس 

، یمكنك فقط. إذا كنت ترید أداء العبادة ألنھا تُقام مرة واحدة وذو القعدة ال تعتبر أشھر عبادة،الحجة  فإن أشھر ذو
 .بالقرعة للحج] ویفعلون ذلكمن بین ألف شخص [واحد بالطبع. ویقبلون الذھاب 

 

المسلمون زكاتھم في  یُخرج ،الكثیر من الفضائل. لذلك أھم شھر للمسلمین ھو شھر رمضان، شھر البركة. لدیھ
شھر  في یُخرجونھا، فإنھم من أجل تجنب سوء التقدیر ھذا الشھر أیًضا. یمكن دفع الزكاة في أي وقت. ولكن

كثیر من الافل. ونال، ھناك لفطرة. ھذه ھي األشیاء التي ھي فرض وواجب. أیضاثم ھناك زكاة اومن رمضان. 
المزید من التسبیحات ویتصدقون. ھذا یضیف إلى جمال رمضان بالصلوات،  یقومونالقرآن.  یختمونالناس 

 الجمال.
 

لھذا السبب. ھذا الشھر ال موجبركة لفائدتنا. عطي المزید من الثواب مقارنة باألشھر األخرى. ھو هللا عز وجل یُ 
 یقلال یخشى أن  هلالج لجالجمیع. إنھ  علىھ ترحمیُنزل  هلالج لجهللا  نّ إالرحمة علیھم.  ، كلما زاد نزولالناس تعبّدكلما 

. وال هلالج لج . كل شيء في یدهرم األكرمینھو أك هلالج لج نتھي أبدا. كنز الناس ینتھي. ولكن هللایال هلالج لج زه ونالعطاء. كُ ب
. كلما بقدر ما نستطیع إن شاء هللا الصدقة والعبادة. لذلك یجب أن نفعل الخیر، اشاح. من نقص أي شيءیخشى 
 .، وكلما زادت الفوائد التي ستحصل علیھاكلما زادت المكاسب التي ستحصل علیھا، عملت

 

وا تُْرَزقُوا".  یقولملسو هيلع هللا ىلص وھذه الفائدة". لدیھا. نبینا الكریم النفع  لھا ھذاھذه العبادة ویقول آخرون " "صوُموا تَِصحُّ
لھ بأي حال. یقولون ما فائدة الصیام لھذا  والتسلیم، لكنھم ال یستطیعون قبولھ رف األجانب أن اإلسالم حقیع

فھم  ،. ھو األمین وكالمھ حق. لذلكھو "َصاِدُق الَوْعِد األَِمیِن"ملسو هيلع هللا ىلص . إنھ مفید لكل شيء. نبینا الكریم وذاكالمرض 
 .بأي حال من األحوال إتباعھ، ال یمكنھم یام على جسم اإلنسان وروحھ. ومع ذلكفوائد الص وعلمونیبحثون 

 

بركة ھذا الشھر الكریم علینا إن تكون علینا. و ملسو هيلع هللا ىلصبركة نبینا الكریم نرجو أن تكون على ھذا الطریق. یثبتنا هللا 
 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. .هللا شاء
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