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 هلالج لجرجب شھر هللا 
 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنایا ساداتي أ، مدد سولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللار

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

 
لقد دخلنا ھذه األشھر  ".َوبلغنا َرَمَضانَ  اللَُّھمَّ بَاِرْك لَنَا فِي َرَجٍب َوَشْعبَانَ " هؤیقول، إنھ دعا ملسو هيلع هللا ىلص بسم هللا الرحمن الرحیم. نبینا الكریم

 .في الخیر والصدقة نقضیھاوسیلة للخیر. نرجو أن جعلھم ی هلالج لجهللا . المباركة
 

ال حدود  هلالج لج. هللا عز وجل كریم. كرمھ هلالج لج یعرف ما ھي النعم الموجودة فیھ. علمھ في حضرتھ هلالج لجشھر رجب ھو شھر هللا عز وجل. ھو 
، ھذا . إذا أعطى هللا عز وجل نعمة، فال یمكن التساؤل عنھا. لذلكاشاح ،ال ینقص هلالج لجهللا  ُملكبقدر ما ترید.  النِعم، اطلب ھذه لھ. لذلك

 .، شھر جمیلمباركالشھر ھو شھر 
 

میس مساء الخ، غدا ى. األولجدا تانوعظیم تان، لكن ھناك لیلتان مباركة. كل اللیالي مباركاللیلتین المباركتینمن  لیلةغدا إن شاء هللا 
ما  مألعطیك "ادعونيالجمیلة. قال هللا عز وجل  الرغائبأنواع الخیر. إنھا لیلة الرغبة بكل یعني الرغائب ب. ائغالجمعة. إنھا لیلة الر

 .القلیلة المباركةمن بین لیالي السنة  االجمعة. إنھباللیلة األولى التي تربط الخمیس  ا. لیلة الغد ال تتغیر. إنھون"تطلب
 

، إلى السماء ملسو هيلع هللا ىلصفیھا نبینا الكریم  اسرى، وھي اللیلة التي لیلة السابع والعشرون من شھر رجب، لیلة اإلسراء والمعراجلیلة أخرى ھي 
تجاه. وصل إلى أعلى ، زمان وإمكانبال  –، طّي الزمان والمكان. كان في حضرة هللا عز وجل بأسراره وتم طي الزمان وطي المكان

وبعض المجانین الذین یعتقدون أنھم  كذا وكذا"."ال ، لقد كان  . الناس في الوقت الحاضر یقولونل إلیھا أي إنسانالتي لم یص المراتب
 مراألإذا قال ذلك من یتدبر  ،. أصحاب العقول لن یقولوا ھذا. خاصةلھا أھمیة ال ،علماء یقولون إنھ كان حلما. كل شخص لدیھ أحالم

، ستكون محرومون بالفعل. وإذا لم یتوبوا، بالتأكیدھم  . سیُحرمون من ھذه الفضائل،إنھم "علماء السوء"ھم لیسوا علماء. إن، كالعلماء
 .بدون إیمان حفظنا هللا یرحلون عن ھذه الدنیانھایتھم سیئة. قد 

 
 حیث أننا ،إن شاء هللا محفوظین القائد إلى اإلسالم إن شاء هللا. نرجو أن نكون هلالج لجیرسل وھذا الشھر الكریم. ل یقوي إیماننا إكراما هلالج لجهللا 

ختفي مثل الواحات في وسط ن. لكي ال ھافینكون محفوظین في فتنة آخر الزمان. إال أن هللا عز وجل أعطانا ھذه اللیالي واألیام لكي 
هلالج لج ونسأل هللا ، علینا أن نظھر أھمیتھا بالنسبة لھم. علینا أن نعترف بھذه الفرصة الجزر في وسط البحارغرق مثل نالصحاري وال 
 .ونقوم بالدعاء

 
 "ھذا لیس لھ أھمیة وال فائدةن الكثیر من المسلمین مخدوعون. "أل ننخدع،من المحرومین. نرجو أال  ال یجعلنا هلالج لجهللا ال یحرمنا.  هلالج لجهللا 

ال یجعلنا من  هلالج لج هللاویخدعون الناس ویحرمونھم. "؟ ، وھما قلب اإلسالم. من أنت لتفعل ذلكق في مكة والمدینةطبّ" ال تُ ، یقولون
إن  المباركةكل ھذه األشھر  ،شعبان ورمضان، رجب ان ینزل علینا خیرللجمیع إن شاء هللا. نرجو  یجعلھ مباركهلالج لج  المحرومین. هللا

 .ومن هللا التوفیق. الفاتحة. شاء هللا
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 زاویة أكبابا، صالة الفجر


