
 
 
 
 

 
  

 

 رمضان مبارك
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

، مضطربأشهر أو أيام. كل شيء  ،حيث لم تعد هناك تغييرات موسمية  وضع. بسبب حالة العالم ، نشأ  مباركشهر رمضان  ،الحمد هلل 

. أولئك الذين ليسوا مسلمين ، هللا  الصعوبات ال يشعرون بهذه نيالمؤمن أنحيث لكن تجلي هذا الشهر المبارك يتغلب عليه كله بإذن هللا و

. الكتب السماوية التي أرسلها هللا إلى أنبيائه بدءاً من  . خالل هذا الشهر المبارك خلق هللا أشياء مباركة وجميلة ، وأعطاها للناس يهديهم

كل يقرأ  كان.  الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينا علىر ، القرآن الكريم ، نزل آدم عليه السالم ، نزلوا جميعاً خالل هذا الشهر ، واألخي

من خالل جبريل  نزل. اُنزل جزءا جزءا .  . في ذلك الوقت لم يكن قد اكتمل بعد رمضانمن في كل شهر  عليه السالماآليات مع جبريل 

بينما  ارمضان ويصححهشهر من كل  اهؤ. كان النبي الكريم يقرلملنبي الكريم صلى هللا عليه وسعلى امباشرة  هابعض نزل.  إلهي كوحي

 . إلى تالوته يستمع جبريل

 ثوابها.  سنة النبي صلى هللا عليه وسلمل تمامفضائل عظيمة ، تُحسب على أنها إلها خالل شهر رمضان ، العبادة وقراءة القرآن الكريم 

 الدنيا بالنسبة، ومع ذلك ]حتى[ في  الدنيا. ليس كما هو الحال في هناك المزيد سيمنحنا اياه ، وفي اآلخرة  في الدنيا عز وجلمن هللا 

قراءة شخص آخر لمن القرآن  التتبع يمكنه. إذا كان المرء ال يعرف كيف يقرأ ،  كبير أجرهناك  المجالسألولئك الذين يجلسون لمثل هذه 

أخرى مثل صالة التراويح وهي سنة النبي صلى هللا  أمور. وهناك نفس األجر على ، مثل المعلم أو أي شخص آخر يقرأ ، ويحصل يقرأ 

ركعة ، لكن النبي صلى هللا عليه وسلم لم يصليها  عشرون، إنها  الحقيقة... في  ثمانية ادى. من  ركعة عشرون ها. مجموع عليه وسلم

 . في المنزل اى منهعتبر فرًضا ، اعتاد على إكمال ما تبقتُ . حتى ال  الجماعة معكلها 

، رضي هللا عنه، حضرة عثمان  رضي هللا عنه، حضرة عمر  رضي هللا عنهأبو بكر  حضرةوا بعده ، ؤجميع الخلفاء الراشدين الذين جا

أنه ". اآلن يأتي رجل ]حتى[  سنتي أو من أتى بعدي اتبعوا . قال النبي صلى هللا عليه وسلم "قاموا بتأديتها ،  رضي هللا عنهحضرة علي 

نتلقاها من  أننا! الحمد هلل  هؤالء الناس وا. ال تعتبر ويدعي أنه ال توجد مثل هذه الصالة على اإلطالق الصالةيصلي وينتقد مثل هذه ال 

. األصل ، بدع أي استمر هكذا ، لذلك ال داعي للبحث عن و . كل هذا جاء من زمن النبي الكريم صلى هللا عليه وسلم األصل الصحيح

. ال يحب أن تحصل على  حسود . الشيطانشياطين . أولئك الذين يتحدثون عن غير ذلك هم  أهل السنة والجماعة مالجسم الرئيسي ، ه

هللا يجعله مبارك .  مفيد ، عمل صالح ، مبارك ، نور ، جمال ما فيه. كل  . رمضان مبارك حسنات ، وال يحب األعمال التي تفيدك

 . . تقبل هللا ، إن شاء هللاواللعنات جميع أنواع المصائب ، مثل المرض  هللا يبعد.  األمة هللا يحفظ.  لنبي صلى هللا عليه وسلمل إكراما

 . من هللا التوفيقو

 الفاتحة .
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