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 أشھر العبادة الثالث المباركة
 

. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، مدد یا ساداتي أرسول هللاسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا ر

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 

تبدأ األسبوع  المباركة الثالثي. إنھ لیس موسًما دنیویًا معتادًا ولكنھ موسم اآلخرة. األشھر انموسم جمیل آت. إنھ موسم روح ،� الحمد
 .ملسو هيلع هللا ىلص ألمة نبینا الكریم عطاء ،ملسو هيلع هللا ىلص وجل ألمة محمد المباركة ھدیة عظیمة من هللا عز اولیالیھ ا،وفضائلھ االمقبل. ثوابھ

 

. هلالج لج هللا أحبابمن  یصبحون. هلالج لج في حضرة هللا ویترقون ،یزداد نورھم، یجدون السالم ،العبادة ما یؤدي الناسإنھا أشھر العبادة. عند
 .مھمة للمسلمین. إنھا أشھر مھمة للغایة وأشھر جمیلة المباركة، فإن ھذه األشھر الثالثة لذلك

 

، فال اآلخرون ویدافع الناس عن أنفسھم ر فیھا شن الحرب. ما لم یھاجمحظّ األول ھو رجب الشریف. إنھ من األشھر الحرم التي یُ 
 .، لكن ممنوع إعالن الحرب خالل ھذا الشھرتال ضد من یھاجمك للدفاع عن نفسكحرب. ھناك إذن بالق

 

 علىالمزید من الثواب  ھناكعلیھ في األشھر األخرى.  ھي�. العبادة في ھذه األشھر أكثر فضیلة مما  الشكر ،إنھا جمال عظیم
، أو حتى أكثر في حضرة هللا عز وجل. یعطي نا سبعین ضعفًا أو سبعمائة ضعف، فھي ھما تكون عادة عشرة أضعافقات. عندالصد

 .یجب أن نعرف قیمتھ ونغتنم ھذه الفرصة ،. لذلكیشاءبقدر ما  هلالج لج
 

رجب حتى العید. والناس  . كانوا یبدؤون الصیام من أولالمباركةم األشھر الثالثة یایسمونھ ص األولیاءھناك صیام كذلك. كان بعض 
أو یومي االثنین والخمیس. إنھ من العبادة التي  ،یصوم ثالثة أیام على األقلیمكنھ أن شكر �. ومن ال یفعل ال ،یفعلون ذلك اآلن أیضا

 .ولكن لھا ثواب عظیم. الصوم عبادة ثمینة ،یجب على أھل الطریقة أن یؤدوھا بالتأكید في ھذه األشھر. وھي نافلة
 

ھناك  ،. ولكن قبل ذلكلیُعّوضوھاعلیھم أن یصوموا  ھناك اسلوب،، قد یتخلى بعض الناس عن الصیام عن قصد. یجب أن یكون أیًضا
 ً ، یصوم مرة واحدة فقط لم یصم رمضان، المرء عشرین سنةم كون مرة واحدة. حتى لو لم یصكفارة الصیام. كفارة الصیام ت ستون یوما

ً بنیة كفارة صیام ستین یو  .ما
 

لیس في األول من رجب بل قبلھ بیوم أو  یبدؤوالكن علیھم أن و. المباركةھذه األشھر الثالثة  الماضي یصومونالناس في  كان، عادة
وا في األول من رجب. ؤوبد یحسبوا، بعض الحمقى لم العام الماضي أیًضا. ما شاء هللایوًما. قلنا ذلك  29یومین. بعض األشھر ھي 

 ، فإن الكفارةتذھب سدى بالرغم من ذلك. ومع ذلكیجب أن تكون قد حسبتھا مسبقًا. ھذا غیر صحیح. ال  .یوًما 59اموا قالوا إنھم ص
، ألن رمضانشھر و یومین حتى تكمل الستین یوماً قبل صیام رجب بیوم أشھر علیك أن تبدأ قبل مھمة. یجب أن تكون ستین یوًما. 

 .م فرضیاإنھ صعتبر كفارة. رمضان ال یُ شھر صیام 
 

منذ الطفولة. ولكن بعد ذلك ھداھم هللا  م قط. لم یعتادوا علیھبین حین وآخر. ھناك عائالت لم تصد مسلما وصام ھذا ینطبق على من ولِ 
 ، یوميھم الصیام مرة أو مرتین في الشھر، یمكن. بعد أن یفعلوا ذلكمن الصیام تعن ما فاكفارة ال تأدیةلكن علیھم وموا. وصا هلالج لج

 .بعد ذلك. وإال فإن الكفارة ھي العبادة التي یجب أداؤھا قبل قضاء أیام الصیام الفائتةاالثنین والخمیس. سیتم قبول أیامھم 
 

لكن إذا أفطروا وصیام لھم.  لیس ھناك كفارةإسالمھم. عند لھم  هلالج لجحدیثي الوالدة. وقد غفر هللا  كأنھم. واجب، لیس ھناك للمسلمین الجدد
 ،ئة یومة. ال یھم إذا كان یوم واحد أو مكفارال تأدیةعلیھم بصحة جیدة بعد إسالمھم،  كونوا مرضى او على سفر، بلأن یعن قصد دون 

جیدة لنا إن شاء  المباركةیغفر لنا جمیعا. نرجو أن نتوب إن شاء هللا. أتمنى أن تكون ھذه األشھر  هلالج لجھم. هللا علی یوما فھناك كفارة ستین
 .وفیق. الفاتحةومن هللا الت .هللا
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