
 
 
 
 

 
  
 

 األشهر المباركة
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 شيخدستور موالنا ال ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد
 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

 . شهر هللا إنه مبارك ،. رجب شهر  يوم السبت إن شاء هللا وهو أيًضا أول رجب تبدأ.  أيام قليلة بعد ، الحمد هلل أن األشهر الثالثة تقترب

ثم هناك ومن  . : رجب وشعبان ورمضان الثالثةاألشهر .  عند هللا ةاألشهر الجليلاألشهر الحرم ،  وإحدىبداية األشهر الثالثة  وهو

وهو من  مبارك. رجب ليس من أشهر الحج ولكنه شهر  . هذه هي أشهر الحج ذو الحجة ومحرم، ذو القعدة ، األشهر الحرم وهي رجب 

 . اعفمضاحترام وعظمته ، نال  . بسبب هيبته األشهر الثالثة

. يحرصون  األشهر الثالثة ، كان الناس يزيدون من العبادة ويحترمون هذه األشهر تبدأ. في الماضي عندما مبارك هذا الشهر هو شهر 

. كانوا  هذه األشهر الثالثةيوقفون ما كانوا يفعلونه إكراما ل ارتكاب المعاصي. أولئك الذين كانوا مدمنين على  على عدم ارتكاب الذنوب

هذه األشهر ، إلحترامهم ل إكراما" ما كنا عليه لهذه األشهر الثالثة وبعد ذلك سنواصل إكراما دعونا نتحلى بالصبر  " لون ألنفسهميقو

. ما يفعلونه سيكون  يحترمهم هللا ويعينهمسالذين يحترمون ما يحترمه هللا ]منها األشهر الثالثة[  وتعالى سببا لهدايتهم .جعلها هللا سبحانه 

ِّم  هلالج لج هللا  يقول.  مقبوال ن تَق َوى ال قُلُوب "َشعَائ َر َّللاه  فَإ   في القرآن الكريم "َوَمن يُعَظ  ر ، الشهو، الوقت  وتعظيم(. احترام 22:32)القرآن نهَها م 

والعلماء  ، األولياءالصحابة ، بياء ثم األن، ملسو هيلع هللا ىلص نبينا الكريم من  اً ابتداء . . وما نعنيه بالناس هؤالء الكرام الذين شرفهم هللا األماكن والناس

مناهم كرمهم ،  هللا حيث أن. وبما أنهم مكرمون الحقيقيين  .  مبارك إن شاء هللا هللا يجعله.  هللا أجًرا عظيًما ويقوي إيماننا سيعطينافإن كره

  . من هللا التوفيقو  .المباركة. وفقنا هللا لبلوغ األيام يجعلنا نصل اليها  في رجب سأذكرها فيما بعد إن شاء هللا ، هللاهناك وظائف معينة 

 الفاتحة .
 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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