
 المبارك رمضان

 ساداتً ٌا مدد هللا، رسول ٌا مدد . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب

 .الجمعٌة  فً والخٌر

. جمٌلةالو المباركة شهراأل من واحد هو رمضان شهر. اللٌلة هذه رمضان نصل الى أٌضا نحنو. وشعبان رجب الى وصلنا أننا هلل الحمد

 ." العبادة فً ولٌالٌك الصٌام فً أٌامك اقض   " ٌقول الكرٌم نبٌنا.  والجمال بالبركة ملٌئ إنه. الشهور  سلطانو شهر أفضل هو

.  اللٌل فً كبٌر حد الى تنامون ال وكذلك ، لٌال( للصٌام ٌستعدون) والسحور التراوٌح وكذلك تؤدون ، الصٌامب ٌاماأل هلل تُقضى شكرا

 وفقا كامل شهر ٌمضً المرء.  اللٌل طوال مستٌقظ أنك لو كما ، حال أي على لسحورل واالستٌقاظ الفجر لصالة اإلستٌقاظ تنوي ماوعند

 على.  السبب لهذا العالم هللا خلق.  اآلخرة أجل من فقط هو العالم.  العالم عن بعٌدا ٌبقى انه ٌعنً وهذا.  هللا وامرأل واتباعا هللا لرضاء

 . الجمٌلة لجنةل جمٌلةال حالةال ٌعٌش.  اآلخرة وٌعٌش العالم عن تماما ٌبتعد المرء ، الشهر هذا التحدٌد وجه

.  الفطر صدقاتو الزكاة،  التراوٌح ، الدعاء ، الصالة:  الشهر هذاتتم فً  واإلحسان الخٌر أنواع جمٌع.  الشهر هذا خاللٌتم  الخٌر كل

 هجعلٌ هللا.  جمٌل شهر هذا.  الشهر هذافً  زٌدت الناس بٌن والمودة ، الشهر هذا ٌتصالحون فً البعض ٌجنون على بعضهم الذٌن أولئك

 . هللا شاء إنوفٌرا  ٌكون ونرجو أن جمٌعا مباركا علٌنا

 هذا فً أٌضا ٌصبحوا أقل وٌرحلون نرجو أن.  مكان كل فً واضطرابات دم،  حرب ، معاناة هناك.  دمحم أمة مساعدة هلالج لج هللانرجو من 

 ٌكون نرجو أن.  هللا شاء إنه ننتظر نحن.  المقبل رمضان شهر قبل هللا شاء إن سالمعلٌه  المهدي نرجو أن ٌأتً.  هللا شاء إن الشهر

 . هللا شاء إن ا  ومبارك ا  جٌد

.  الصٌام ف منتخ ال لذلك.  شربال عدم من وال ، ساعات لعدة كلاأل عدم من ٌموت ال المرء.  حال أي على بسهولة الصٌام ٌمكنك

 نصل جعلناٌ هللا.  قٌمته عرفا لذلك جدا جمٌل شهر هو رمضان شهر.  لجسمل صحة وٌعطً جمٌلة الشخص روح ٌجعل. جمٌل  الصوم

 . اآلخرة فً وال الدنٌا فً فصلناٌ ال نرجو أن.  وبركاته ، الصحٌح الطرٌق على ،األوالد  مع رمضان من العدٌد إلى

 . الفاتحة

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً

، زاوٌة أكبابا ، صالة الصبح 5172حزٌران  71  

 


