
 
 
 
 

 
  

 

 األشهر الثالثة ورجب
 

 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
 

: ومباركة جميلة  أشهر. إنها خير . األشهر الثالثة هي أشهر  بدأ غدًا ، بدًءا من الليلةي. إن شاء هللا مبارك  شهر رجب يكوننرجو أن 

من عشرة إلى  يكتب لك. ، ورمضان هو شهر األمة . شهر رجب هو شهر هللا ، شعبان هو شهر نبينا الكريم  رجب وشعبان ورمضان

والعبادة التي نقوم بها أكثر  والخيرتكون فيها األعمال الصالحة  أشهر اتعبد خالل هذه األشهر. إنهتعندما  ضعف من األجر والثوابألف 

 . ربحية لنا

. ومع  ، شهر الحجذو القعدة وذو الحجة .  في السنة لكنها ليست مثل هذه مباركة. هناك أشهر أخرى  ةمختلف ةاألشهر الثالثة لها مكان

ألشهر الثالثة ، اوقت  يحين. عندما  لية هي ثالثة أشهرعاالفذات .  لحجالى اؤثر على الجميع ألنه ال يمكن للجميع الذهاب تال  اذلك ، فإنه

.  . هذا هو الحال منذ العصور القديمة يولون اهتماما أكبر بالدين والعبادةن يحترمون هذه األشهر ، وي، والمسلم نياألولياء ، المؤمنفإن 

 . . ال تزال غير مهملة والناس يتذكرونها بالطبع كان هناك المزيد من االحترام في الماضي

.  السنة الهجرية الجديدة بينما هو بدايةالناس ال يتذكرونه . ومع ذلك ، محرم قادم ومعظم  رجب يأتييعرف الناس ماذا يفعلون عندما 

ثالثة أشهر ، في  يصومبعض ال.  لكن الصوم هو األكثر أهميةاألذكار و. لها عباداتها الخاصة و لكنهم يتذكرون هذه الثالثة أشهر أكثر

أولئك الذين  . أو كما يقول نبينا الكريم " نفسه واألمر،  هاكل هاحين أن اآلخرين يصومون االثنين والخميس ألنهم ال يستطيعون صيام

 ."كله  شهرالهم مثل أولئك الذين يصومون  وآخره ونصفه أولهيصومون في 

رحيم الغفور الان هللا حلأليام العشرة الثانية ، وسب األحد الصمدقيوم لأليام العشرة األولى ، سبحان هللا ال الحي: سبحان هللا األذكار هي 

قد ترغب في أن تصليها كلها في  . في كل عشرة أيام. وهناك صالة ، عشرة ركعات  ئة مرة كل يومتحسب م. هذه  العشرة الثالثةلأليام 

. لن يبقى في  عها دعاء قصير ، ولكن يجب أن يتم البحث عنه وتالوتهتبي. ركعتين ركعتين صليها توقت واحد أو قد ترغب في أن 

 . . يخبرك ما يجب القيام به وتوزيعه ته. يقوم الناس بطباع في كل مكان ايجادهنك . يمك اآلن ذاكرتك إذا قلناه

من  . الرجل الكريم يحب أن يعطي . هللا كريم . يجعل هللا أجمل المواسم لمنحنا من نِعمه ت فضيلة هذا الشهر الجميلفون علينا أن ال

. ال يوجد خوف من أن  يعطي كلما. كلما أخذت  ز وجل يختلف عن البشر. هللا عاألكرمين  أكرمهو كرمه ، ولكن هللا سبحانه وتعالى 

. في  . ومع ذلك ، كل شيء في يد هللا عز وجل . بغض النظر عن مدى سخاء الناس ، يتساءلون عما إذا كان سينتهي عندما يعطي ينقص

 ! شااحهذا المعنى ليس لديه قلق وال خوف ، 

. هللا  يقول هللا عز وجل "اطلب مني . . ال تمتنع . ال تكن خجوالالطلب . ال تكن مترددًا في  طلبا . " إن كرم هللا عز وجل ليس له حدود

 نصراكون ت. نرجو أن  للمسلمين إن شاء هللا هداية. نرجو أن تكون ة كون مباركتنرجو أن األشهر المباركة . الخير في هذه  يرزقنا

 من هللا التوفيق .و . إن شاء هللا الشريزول يأتي الخير و نرجو أن.  للمسلمين

 الفاتحة .
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