
 
 
 
 

 
  

 

 إجعلوا خلوتكم الجبرية مباركة
 

 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
 

نَس إَِّلَّ ِليَْعبُُدونِ  أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم " . يقول  ". خلق هللا الجن واْلنسان ليعبدوه َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ
بين من . هذه  ". لقد اجتزنا مؤخراً شهر رجب ، واآلن نحن في شهر شعبان نينَّل أطلب منهم رزقًا ، ولكنهم خلقوا ليعبدو وجل "هللا عز 

 . األشهر الثالثة المباركة
 

.  البقاء في المنزل بلم بعدم الذهاب إلى العمل لهأمر  هناكأن  . حتى إلى العمل بعدم الذهاب ناسالعام أن تكون هناك فرصة لل حدث هذا
؟ يجب أن نرقى على األقل إلى السبب الذي خلقنا هللا من أجله ، وهذا يجبرنا على القيام  المنزل البقاء في ماذا يجب أن يفعل المرء أثناء

.  ك خير في السوء. هنا لوة ، لكنها اآلن خلوة مفروضة على الجميع حتى َّل يخرجوا. عادة هذه األشهر هي للخللعبادة  اليومية بوظائفنا
في حين كان . إنهم يزعجون أنفسهم  هذه فرصة للبقاء في المنزل ، ومع ذلك يقضي معظم الناس هذا الوقت دون جدوىبالنسبة لنا ، 

مل حالل ، ]الع رزق، علينا أن نطلب الحصول على  رزقناالعمل خارج المنزل من أجل اذا كان .  الغرض من خلقنا هو بذل جهد للعبادة
دعونا نهتم بوظائفنا اليومية . ولكن نظًرا ألننا جميعًا مضطرون اآلن للبقاء في المنزل ،  أتي من حسن النيةيمن أجل[ والذي يعتبر عبادة 

 . ويرضى عنههللا  يحبه]أيًضا[. هذا ما  من العبادة
 

ل الخيرات ، ئاليومية ، مثل قراءة القرآن الكريم ، دَّل األورادأكبر قدر ممكن من  ادِ .  يجب أن نحرص على القيام بذلك بوعي واهتمام
. قم بتنظيم كل شيء وقم بعمل كمية معينة في  تسبيحاتك في الذكر والصلواتب قم.  لعبادةاأكبر قدر ممكن من  قم بتأدية.  ديثاحاأل قراءة

معين ، وأنك ستستيقظ للتهجد ،  قدرظهر لقراءة تخصصه في الصباح أو بعد ال. قل لنفسك أن هذا الوقت س الصباح ، بعضها عند الظهر
. كسوَّل. َّل تكن  اليومية بأفضل طريقة ممكنة األوراد. ابذل جهدًا كبيًرا لتحقيق روتين وستصلي الفجر قبل شروق الشمس ، وما إلى ذلك

كل هذه األمور ، وتتسبب في الخير وتجعلك  بترتيبتقوم أعمال العبادة . س يسبب مزاج سيئ وسيزعجك. س الكثير من الكسل ليس جيدًا
، إن  مفيدةبطريقة  ر الوقتعليك أن تمر لكوقتنا ، لذ. من المهم عدم إضاعة كسولين . نحن نحقق الغرض من خلقنا و َّل نقف  مشغوَّلً 
هللا  عادة يعطي.  ثالثة المباركةإذا تطلب األمر القليل من المعاناة ، وهذا هو الحال حتى خالل األشهر ال أجرك أكبركون سي.  شاء هللا

. هذه فرصة لتحقيق أقصى استفادة منها ، وهو أمر جيد لك  بالمئات أيًضايضاعف ولكن خالل هذه األشهر  األجر عشر أضعاف ،
 . من هللا التوفيقو . هو اْليمان رزق. أكبر  رزقهعلينا م ييد هللا.  . هللا يحفظنايتقبل  . هللا وآلخرتك

 
 الفاتحة .
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