
 
 
 
 

 
  

 

 رمضان المبارك
 

 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
 

. اختار هلائفضله . كل يوم من أيامه  . إنه شهر مبارك الخامس عشر من رمضان، نصف رمضان اليوم  الىالحمد هلل وصلنا 
نزلت جميع الكتب السماوية  صلى هللا عليه وسلمالكريم  نبيناإلى زمن  عليه السالم. منذ زمن آدم هللا عز وجل هذا الشهر ألمته

 . خالل هذا الشهر اإلستثنائيةمن األحداث  الكثير ت. وقع خالل هذا الشهر
 

. خالل معركة  المعركة األولىفي . لقد كان نصراً لإلسالم  الكريم ، تسمى بدر ، وقعت خالل هذه األيام لنبيناأول معركة 
الماضي  ذنوبعادة يغفر ما تقدم من ذنبهم وما تأخر . هللا لهم  قد غفرل. ا مبارك اشخص ثالثمائة وثالثة عشر بدر ، كان هناك

صحابة الرسول صلى هللا عليه  مرتبة بينعلى األهم إن.  المستقبلية ذنوبهم، ولكن في حالتهم بعد المعركة ]أيضا[ غفرت ]فقط[
ثم أولئك ومن ن ، ي، المسلمون األوائل ، الخلفاء الراشدى ولاأل المرتبة أهل بيت النبي يأتون في.  بينهم مراتب. هناك  وسلم
 . الكريم صلى هللا عليه وسلم في وقت الحق ، ثم أهل بدر ، وأهل أحد ، وما إلى ذلك بايعوا نبيناالذين 

 
على  وتوضعمضان ، . في الماضي ، كانت تكتب أسماءهم وأولئك الذين كانوا في المعركة خالل شهر رته كل شيء له مرتب

. بعد فترة  في المعركة نصائميكانوا و. كان رمضان ، وفرض الدعاء إكراما لهم تقبل هللا ي.  البركة من خاللها لنيلالجدران 
وا ؤ. بد ، وأخبرهم أن يعوضوا عن ذلك فيما بعد كانوا على سفرصلى هللا عليه وسلم أن يفطروا ، ألنهم الكريم  نبيناهم مرأ

إكراما  . هللا يغفر لنا بعضهم شهداء ، والبعض اآلخر غازيين -اإلسالم  فخرعليا. لقد أصبحوا  مقامات، وأعطاهم هللا صائمين
،  يكون عندنا توكل على هللا. نرجو أن  . نرجو أن يكون إيماننا مثل هؤالء الناس الجميلون إيمان مثل إيمانهم. هللا يرزقنا لهم 

 .الدنيا  ه. إنهم ال يرون سوى هذالدنيا  ه. نسوا هللا ، نسوا كل شيء ، وانغمسوا في هذ باهلل ألن الناس اليوم ال يؤمنون
 

، إن شاء  ة. جمعة مبارك البركة إن شاء هللا نا. هللا يحفظنا ، ويعطيويرزقنا اإليمان إكراما لهم لذلك نرجو من هللا أن يهدينا ، 

 . من هللا التوفيقو . هللا

 الفاتحة .
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