
 

 

    

 تجلي رمضان

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 واحد يوم بقي.  يومين بعد االثنين إنه.  شريفال شعبان من ةاألخير جمعةال أيضا ناصلي لقد.  تقريبا مرت ثالثةاألشهر ال من شهران

 . هللا شاء إن الخير جلبي هجعل هللا.  بدأي أن وشك على رمضان شهر.  شريفال شعبانلنهاية شهر 

 التمسك يرزقنا هللا.  السابقة والهمة القوة إلى ونفتقري. كلما مرت األيام  ونتغيريو السن في يتقدمون. يبقون على حالهم  ال بالطبع الناس

 . القوة عطيناي هللا ،التراويح  وكل صالتنا يرزقنا تأدية هللا.  هللا شاء إن األخير النفس حتى رمضان وصوم رمضانب

 " نرجو. " الدنيا نغادر عندما ميراثك تركها من نتمكن حتى معنا واكوني أن نرجو:  قوةالو ، السمع ، الرؤية.  الكريم نبينا دعاء هذا كان

 ،"والمغفرة  ، العافيةو الصحة هللا وااسأل . " مهم أمر هذا.  الكريم نبينا يقول ،" قبلهم نرحل نرجو ان. ذلك  نفعل ان قبل ونايترك ال أن

 .نا عبادات من حرمن ال حتىاألشياء  هذه هللا شاء إن نطلب كما.  الكريم نبينا يقول

 القيام من تمكنك لعدم مختلفة مسألة ذهه وإنما ، صالتك أداء ويمكنك ، أيضا المئة عام إذا كنت في سن تصوم أن يمكنك ، هللاشاء  إذا

 مهما ، يفهمون ال الذين لألشخاص بالنسبة. ة كبير نعمة إنها. ته هذه نعم من يحرمنا ال ، هللا شاء إن ، هللا نرجو من.  متعبا كنت إذا بذلك

 . يفهموا لن ذلك تفسير حاولت

 إليها نظري ال ، أخرى أشياء وضع ، أمامه الكباب ضع.  بقالوة كانت لو كما ويأكلها ، والشعير التبن يحب الحمار ،وجودك  حافظ على

 . هللا شاء إن الذوق هذا كل يرزقنا هللا. يتركوها  أن يمكن ال العبادة وطعمطعم اإليمان  واقاذ الذين الناس.  فهمي ال ألنه حتى

 ألنه.  المرض بسبب كرها ، رمضان صيام هميمكن ال أشهر ثالثةال يصومون الذين الناس األحيان من الكثير في ألنه ؟ هذا نقول لماذا

 وجل عز هللاال يكلف . ها لم يؤدو التي العبادة ،عدم صيامهم  مقابل فدية هناك ،األحوال  تلك في.  لناسل تحدثأحوال مختلفة  ، قلنا كما

 .نفسا إال وسعها 

 ونستطيعي وال العبادة بتلك القيام على قادرين كانوا الذين الناس.  ذلك وافعلي أن هميمكن ال بالحزن ألنه الناس هؤالء يشعر ، أخرى مرة

 ال الذين الناس. وأكرم األكرمين  أرحم الراحمين هو وجل عز هللا أن حين في.  ذلكيحزنون على  الحق وقت في ذلك وافعلي ان

 واترك.  قصد غير عن ولكن قصد عن ذلك ونفعلي الألنهم . األجر  على ونويحصل الثواب من ومينحرم ليسوا بذلك القيام يستطيعون

 . ذلك فعلوا قد كانوا لو كما ثوابه هللا سيعطيهم. على ضيم  العبادات هذه

 جميل يزال ال فإنه ، العالم فيمكان  أحقر في كنت لو حتى ، كنت أينما.  شهرا اإلثنى عشر سلطان حقا إنه.  وصلقد  الجميل الشهر هذا

 األماكن أو ، المنورة المدينة ، المكرمة مكة في سواء ، مكان أجمل في كنت لو حتى ، كنت أينما.  رمضان يصومون الذين للناس

 الشخص، لهذا المكتوب التجلي ينزل وجل عز هللا يزال ال ، العالم في ا  فرك األكثر المكان في ، قلنا كما ، الشخص كان لو حتى.  المقدسة

 .بالسعادة  شخصيشعر الو رمضانينزل عليه تجلي 

 

 



 

 

 

 

 

 ال داعي لذلك.  هللا هماختار الذين العباد من واحدا نتأ.  هللا بنعمة كمتكريم تم لقد.  للحزن داعي ال ولكن بالحزن يشعرون الناس بالطبع

أشهر  من عدد أكبر إلى الوصول يرزقنا هللا.  يكفيهذا وتجلي هذه البركة  ية وسينزل عليكرمضانال أدي واجباتك.  حزينا كونت نأل

 هللا.  هللا شاء إن رمضان تجلي نفس كله العالم ينال حتى ممكن وقت أقرب في سالمال عليه المهدي ظهري نرجو أن.  هللا شاء إن رمضان

 مبارك . يكون نرجو ان.  عنا يرضى

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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