سه ماه ها و رجب

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
.
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم﷽ .
الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،
مدد يا رسول هللا ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ،مدد يا مشايخنا،
شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.
انشاءهللا ماه رجب ماه ما مبارک باشد .انشاءهللا فردا شروع می شود ،امشب شروع می شود .سه
ماه ها ،ماه های خوب هستند .آنها ماه های زيبا و مقدس هستند :رجب ،شعبان و رمضان .ماه رجب ماه
خداست ،شعبان ماه حضرت پيامبر (ﷺ) مان است ،و ماه رمضان ماه آمت است .در طول اين ماه ها از
ده تا هزار بار پاداش حساب می شود .آنها ماه هايی هستند که در آن نيکی و عمل های خوب ،و پرستش
که انجام می دهيم ،هر چه قدر بيشتر انجام می دهيم ،سودآور تر برای ماست.
سه ماه چيزی ديگر هستند .ماه های مقدس ديگر در سال وجود دارند ،اما آنها مثل اينها نيستند.
ذيقعده و ذيحجه ،ماه های حج هستند .با اين حال ،آن به همه اثر نمی گذارد زيرا هر کس نمی تواند به حج
برود .فايده دار ها اين سه تا هستند .هنگاميکه زمان اين سه ما ها ميرسد ،اولياء (حضرت ها) ،مؤمنان
و مسلمانان به اين ماه ها احترام می گذارند و به دين و عبادت بيشتر توجه می کنند .اين مورد از زمان
های قديم است .البته ،در گذشته بيشتر احترام وجود داشت .هنوز آن را فراموش نکرده اند و مردم آن را
به ياد دارند.
مردم می دانند چه بايد انجام بدهد هنگامی که رجب است .با اين حال ،محرم در حال آمدن است
و اکثر مردم آن را به ياد نمی آورند که آن زمان سال نو هجری است .اما آنها اين سه ماه ها هنوز را به
ياد دارند .آن را پرستش و ذکر های خودش را دارد ،اما روزه مهم ترين است .برخی در مدت سه ماه ها
روزه می گيرند ،در حالی که ديگران دوشنبه و پنج شنبه ها روزه می گيرند ،زيرا نمی توانند همه را
روزه بگيرند و همان است (يکسان حساب می شوند) .حضرت پيامبر (ﷺ) مان می گويد" :کسانی که در
ابتدا ،ميانه و انتهای روزه می گيرند ،مثل کسانی هستند (حساب می شوند) که ماه را روزه گرفتند".
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ي ْالقَيُّو ُم برای ده اولين روز هاُ ،
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ورا َّر هحي ًما در طول ده روز های ديگر .اين ها بايد هر روز صد بار خوانده شوند.
دومين ده روز ها ،و َغفُ ً
و يک نماز وجود دارد ،ده رکعت در هر ده روز وجود دارد .ممکن است بخواهيد همه را يک بار بخواهيد
يا شايد بخواهيد آن را دو تا دو بخواهيد .پس از آن يک دعای کوتاه است ،اما بايد نگاه کرد و خوانده شد.
اگر در حال حاضر آن را بگوئيم ،در حافظه خود نخواهيم ماند( .شما) می توانيد آن را در همه جا پيدا
کنيد .مردم آن را چاپ و پخش می کنند .اين (به شما) می گويد که چه بايد انجام بدهيد.

نه (ما) بايد فضيلت اين ماه زيبا را از دست بدهيم .هللا زيباترين فصل ها را به ما هديه می دهد
براينکه از نعمت هايش به ما ها عطا کند .هللا سخاوتمند است .مرد سخاوتمند دوست دارد از سخاوت خود
عطا کند ،اما خداوند متعال و شکوهمند ،او سخاوتمند ترين است .هللا عز و جل با انسان ها فرق دارد .هر
چه بيشتر بگيريد ،او بيشتر می دده .هيچ ترس وجود ندارد که تمام بشود وقتی که او می دهد .مهم نيست
که چقدر مردم سخاوتمند باشد ،تعجب می کنند (به خودشان می پرسند) که آيا اين کار پايان خواهد يافت.
با اين حال ،همه چيز در دست هللا عز و جل است .به اين معنا او هيچ نگرانی و ترس ندارد ،اصال فکرش
را هم نکنيد!
سخاوتمند هللا عز و جل هيچ محدوديتی و يا مرزی ندارد" .پرسيدن .خجالت نکش از پرسيدند.
خجالت نکش .جلوی خودت را نگير  .از من بپرس "،هللا عز و جل می گويد .هللا به ما ها در اين ماه ها
خير عطا کند .مبارک باشد .انشاءهللا برای مسلمانان هدايت (راهنمای) باشد .برای مسلمانان يک پيروزی
باشد .انشاءهللا خير بيايد و بدبختی ها از بين بروند.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه
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