
 

 

    

 فضائل شھر رجب
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

، الصالحة عمال األأشھر الخیر،  إنھا.  . ھذه أشھر جیدة شریفالبدأ رجب ی.  صالة المغرب عندثالثة تبدأ ال : األشھر الحمد
البركة تأتي من كل مكان إلى المسلمین ومن یحترمون ھذا .  خالل ھذه الشھور الخیر یرزق عز وجل. هللا  ، والجمال النعم

 . جمیع أنواع الخیر والجمال إن شاء هللا سیرزق لوج . هللا عز الشھر

. یبدأ شھر رجب اللیلة وھو الیوم األول من  المغرب عند آذان. الیوم الجدید یدخل  المساء عندتبدأ األشھر الھجریة واألیام 
مرة واحدة في  ا تمر. ال تبقى في ذاكرة الناس ألنھ ھنا لنشرح ذلك. لیس لدینا الوقت  أیضا یفتھاوظیام لھا األ.  شھر رجب

 ینالون. إن شاء هللا األجر مزید من ال یحصلون على. أولئك الذین یقومون بھا  تعلیمات إن شاء هللال ونعطي سنكتبھا.  السنة
أن ، ویمكن ألولئك الذین یستطیعون الصیام  صیام. ھناك  علیھ وسلمصلى هللا رسول هللا  وشفاعةمن نعمة هللا  المزید

 . . یجب على الناس أن یصوموا على األقل یوما واحدا في شھر رجبیریدون بقدر ما  یصوموا

. أولئك الذین في كفة أخرى یوم واحد الدنیا في كفة وصیام . ذه الدنیا یقول صیام یوم واحد أفضل من ھ عز وجلهللا 
. ھذه  كلھ ھصیام، أو  ، االثنین والخمیس ، خمسة أیام ، سواء ثالثة أیام أكثر أن یصوموایستطیعون الصیام أكثر یجب 

. األعمال التي سیتم القیام بھا خالل ھذا  تكون أیضا مفیدة لألمة. إن شاء هللا س أشھر الجمال إنھا. مباركة األشھر ھي أشھر 
 ومعنویا إن شاء هللا .ة مادیا الشھر ستكون جید

یعطي  یشاء. عندما یعطي هللا وعندما  واآلخرة تُعطى الدنیا،  اآلخرة تطلب. عندما  ولكن اآلخرة الدنیا: لیس  ھذا ما نتوقعھ
یمكن أن  اكلھ الدنیا. إذا شاء منھا  ال فائدة اعطى الدنیا، ال سمح هللا إذا لم یرد ، إذا یشء . إن لم  في نفس الوقت ھماكال

 .ا منھ فائدةكون لك ولكن ال ت

اإلسالم  هللا ینصر.  حاجة الى احدب. هللا ال یجعلنا  كالھما إن شاء هللا یرزقنا. هللا  ولكن إذا أعطى اآلخرة فإنھ ال یزال جیدا
 . إن شاء هللا

. شھر  ھذه األشھرل یساعدنا إكراما لوج هللا عز . شيء بقَ . لم ی أو أخالق أي حیاء لم یبقَ .  كل ما لدیھبھاجم یكلھ اآلن  الكفر عالم
ومن  . شاء هللاإن  جیدا یكون نرجو أن، و خیر ھناك قد یأتي مھما كان من.  یساعد اإلسالمو،  . هللا یساعدنا جمیعا رجب ھو شھر هللا

 هللا التوفیق .
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