
 

 

    

	سلطان اإلحدى عشر شھرا

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

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

. هللا ال  لمؤمنینل، و ، لإلسالم . األیام الجمیلة للمسلمینالحمد : صل إلى ھذه األیام لذلك نحن دائما نقول نجعلنا  عز وجلهللا 
 . رمضان بعد المغربشھر . إن شاء هللا لیلة الغد سنصلي التراویح كما سنكون قد دخلنا  أي واحد منا یضل

. ھم لي األمر ألنھم أو منتبعھ نالذی ودار اإلفتاء ھم. الحكومة  دخل عندما ترى الھاللتیا (رؤیة ھالل القمر): ؤرالیقول 
وشھر  مبارك. شھر رمضان ھو شھر  غدلیلة الالتراویح بسنبدأ  لرؤیا .والسبت ھو األول من رمضان وفقا  ا كرؤیایحسبونھ

 . ولكن ما ھو ضروري ھو الحیاة الروحیة . لذلك لیس فقط مادي الجمیع یعترف بجمال ھذا الشھر . جمیل

ذو بان ع. رجب وش "، یقول نبینا الكریم يتشھر أم . " شھر رمضانھو . وأجملھا  ھناك أوقات جمیلة وأشھر جمیلة من هللا
المزید من  على یمكننا الحصولأكثر جماال لذلك  . جعلھ ، ولكن هللا جعل ھذا الشھر أكثر جماال ألنھ شھر األمة أیضا لاجم

 . شھرا ھو شھر رمضان اإلحدى عشرسلطان .  الروحي ونحصل على غذائنا،  صبح أكثر سعادةن،  السرور

ھذا : كل  السحور لیالواللیل  ، قیامتراویح صیام خالل النھار و.  وبركة إن شاء هللا بفیضمر وی.  مبارك إن شاء هللا یكون
ھذا الشھر. ومع ذلك یھتمون ویحترمون من الھدایا المادیة والروحیة ألولئك الذین  الكثیرلدیھ  عز وجل. هللا  جمالبركة و

من ھذا الشھر  نصیبھمعلى  ایحصلو مفقراء ألنھم ل.  ھم فقراءإن . فكرةأي : یأتي رمضان ویذھب ولیس لدیھم  ھناك فقراء
العالم لیس أولئك الذین لیس لدیھم فكرة عما یجري ألن  یدعوأن  یجب.  ، وال دعاء، ال صالة  . ال صیام الجمیل وھذا الجمال

،  . كما قلنا . انھم یرضون فقط بطونھم ربعة أرجلاأل اصحاب وتناول الطعام طوال الیوم مثل المخلوقات للتنفسمكان  مجرد
 . الشيء نفسھ أیضا ونفعلیربعة أرجل اصحاب األمخلوقات ال

 ، وبالطبع أولئك الذین الیرتقون . أولئك الذین یتبعون ھذه األوامر  على وأعطاھم أوامرهاأل ھمالبشر  عز وجلهللا خلق 
. شخص على م عند رؤیتھ لمنافستھم ال داعي. قسمة ولیس لدیھم  نصیبھمفقراء ألنھم لم یحصلوا على ، ھم  ، كما قلنایتبعون 

.  من ھذا الجمال محصتھ ھملعدم تلقی علیھم، نحن بحاجة إلى أن نشعر باألسف  . كما قلنا على أي حال ینافسھمال  الطریقھذا 
 ".یھدیھم هللا  نحن نقول "

نرجو ان ینعم .  جمال إن شاء هللاوب،  بركةبخیر، بیمر  نرجو أن.  إن شاء هللا نفسنابع ال نت نرجو أن.  هللا ال یحیدنا عن الطریق الصحیح
ترفع ھذه المشكلة من أمة محمد، العالم اإلسالمي  نرجو ان. فتنةال توقفت نرجو أن.  والعالم اإلسالمي إن شاء هللا باألمن والسالم ھذا البلد

 ومن هللا التوفیق .  . الحروب والقتال من اآلن فصاعدا إن شاء هللا حتى نصل إلى السالم إن شاء هللا وتتوقف.  كلھ

	الفاتحة .
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