
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 قیمة ھذه األیام المباركة

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

. إن شاء هللا نقترب من منھ. بقي القلیل بسرعة مرّ  مالمباركة، شعبان المعظّ الثاني من األشھر الثالثة الشھر
شیر إلى أن الوقت یمر بسرعة یُ ملسو هيلع هللا ىلص "تَقَاُْرُب الَزَماْن" عن آخر الزمان. نبینا الكریم یقول ملسو هيلع هللا ىلص رمضان. نبینا الكریم 

لتوه. لكنھم عادوا مرة  بان ورمضان العام الماضي قد انتھواشعرجب،  أنب تشعر. بسرعةكبیرة. الوقت یمر 
 .مر نفسھ یتكرراأل، ومأخرى. والحج یأتي بعدھ

 

المرء "سأعیش . عندما یقول "طُوِل األََمِل"، لیس لدیك الكثیر من األمل. یقول نبینا الكریم بسرعة. لذلكاألیام تمر 
القیام ب نقضیھاجمیعًا. یجب أن  ا، یجب أن نقدرھمل. بینما یوجد وقت وفرصةیؤدي إلى خیبة أ ھذا عمرا طویال"

 ننال، ویجب أن ارھ. یجب أن نقدّ المباركةیجب أن نستفید من ھذه األیام ، . لذلكبسرعةمفیدة. الحیاة تمر  بأمور
 .افضائلھ

 

عندما كنا أطفاالً. كنا نعیش في  ثمینة جدا المباركةمنا موالنا الشیخ ناظم أن ھذه األشھر الثالثة ، علّ هلالج لجالحمد � 
 زاویة، لم یكن لدینا منزل أو إلى قبرص. في ذلك الوقت ب دائًمایذھتبدأ األشھر الثالثة، كان حینھا. عندما  الشام

 كانواالناس  .نتقال من قریة إلى قریة ومن بلدة إلى بلدةإحیائھا باإل لكن ھذه األشھر الثالثة كان یتموفي قبرص. 
 كانواالكحول  نشربویالمعاصي و یرتكبونالذین یھ اآلن. حتى ، وكانت مختلفة كثیًرا عما ھي علقیمتھا یعرفون
كان . هلالج لجهللا  ھناك إحترام ومخافة منخالل ھذه األشھر الثالثة حتى انتھاء األشھر الثالثة. كان  ذلكعن  یقلعون
 .بركة هلالج لجأعطى هللا  ،لھذه األشھر. لذلك تكریمھناك 

 

، ناھیك عن األشھر الثالثة. ال یھتمون بصیام ت الحاضر ال یعرفون حتى عن رمضانكثیر من الناس في الوقال
ِ فَإِنََّھا وَ " . بسم هللا الرحمن الرحیمالفائزونھم  . أولئك الذین یكرمونھ؟ الیكسبونرمضان. ھل  َمن یُعَِظّْم شَعَائَِر �َّ

 أحباء من، وھم ھذه األشھر ھم من أھل التقوى یعظمونهللا عز وجل في القرآن أن الذین  یقول ".ِمن تَقَْوى الْقُلُوبِ 
 .هلالج لجهللا 

 

، الناس ینتبھلعبادة. ولكن حتى لر أشھ ا. إنھا أشھر المزید من العبادة. كلھكةمبارھذه األشھر ھي أشھر السبب ھذا ل
وتدخل ، زداد التقوىت، ، حتى یجتمعوا، لیذكروا هللا عز وجلواسم وأیام معینة لیستفیدوا منھاهللا عز وجل م جعل

 .وغیرھا من األشھر المباركةقلوبھم في ھذه األشھر  الى هلالج لجهللا  ةحبمو هللا مخافة
 

هللا أعلم إن . هلالج لج ج األكبر بإذن هللالحھناك بركتھ. وفي ھذا العام ب. نرجو قضاء رمضان جمیعایرزقنا البركة  هلالج لجهللا 
یذھب سیذھب. ومن لم ھ أن ل بَ تِ . كل من كُ سیذھبأن یذھب  لھ قسمة ونصیبمن . كان ھناك إذن بالذھاب أم ال

َ یُ   .ومن هللا التوفیق. الفاتحة  .إن شاء هللاأن یؤدیھا  یؤدھالمن لم  یكتبهللا كون ھناك عائق. یس ،لھب كت
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