
 
 
 
 
 
 
 

 فضائل ماه رجب 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

ْحٰمنِ  ٱّلٰلِ  بِْسمِ أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم.  ِحيمِ  ٱلرَّ  .ٱلرَّ

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 مدد يا رسول هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،

 .محمد ناظم الحقاني، دستور شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 اين. است راه در شريف رجب. می شوند شروع امشب مغرب نماز در دارند ماه سه به هللا شکر

 متعالی و منزه هللا. هستند زيبايی و نعمت، خوب، های اعمال خوبی، های ماه آنها. هستند خوبها  ماه

از همه طرف ها می آيد به مسلمانان و به  برکت ش را در طول اين ماه ها بدهد.خوب های اعمالاست. 

 .کنند میعطا  زيبايی و خوبی نوع همههللا عز و جل  انشاءهللا. بگذارند احترام ماه اين به که کسانی 

 

می  مغرب اذان با وارد جديد روز. دنشو می شروع شب با و قمری هجری ها و روز های ماه

. شان را دارندخود های وظايفها  روز. است رجب ماه روز اولين و شود می آغاز امشب رجب ماه شود.

. ستا سال در بار يک آنچونکه  ماند نمی باقی مردم خاطره در اينکنيم.  فاينجا وقت نداريم آنها را تحري

 ایه پاداش می دهند انجام را آنها که کسانی. می دهيم دستورالعمل عنوان بهآنها را مينويسيم و  انشاءهللا

 مان حضرت پيامبر محبتاز  و هللا نعمت های از بيشتر آنها به هللا خواست به. به دست می آورند بزرگتر

 ی کهاندازه به روزه بگيرند توانيد می توانيد می که کسانی و د،ندار وجود های روزه. بشود اعطا (ملسو هيلع هللا ىلص)

 .روزه بگيرد رجب ماه در روز يک حداقل بايد مردم. ميتوانند اجازه دارند آنها

 

( می گويد که يک روز روزه گرفتند خوبتر که اين دنيا است. دنيا در يک طرف است و هلالج لجهللا )

زه بيشتر رو بايد بيشتر روزه بگيرند توانند می که کسانیروزه يک روز در يک طرف ديگر است. 

 ایه ماه ها ماه اين. بگيرند روزه آن را کل يا شنبه، پنج و دوشنبه ،باشد روز پنج روز، سه چه ،بگيرند

عامل های که در طول  .بشوند مفيد امت برای نيز آنها انشاءهللا. هستند زيبايی های ماه آنها. هستند مقدس

 هللا خوب هم از نذر دنيا هم از نذر آخرت می شوند. هاين ما ها انجام می شوند به خواست

 

 يد،بخواه را آخرت که وقتیمی کنيم.  بينی پيش که ،رادنيا را بلکه آخرت  نه ،است چيزی اين

 همان دررا  دو هر خواهد می او هنگامی که و دهد می هللا که هنگامی. است شده داده آخرت و دنيا :دو هر

برای اين دنيا باشد چونکه اين هيچ  تنها او اگر می کند ممنوعهللا  ،نه خواهد او اگر نه، اگر. دهد می زمان

ا ر آخرت او اگر اما. است فايده بی ولی باشد شما مال تواند می دنيا تمام بخواهد او اگر. ندارد استفاده

 کسی هيچ نياز را ما خداوند. عطا کند ما به را دو هر خداوندانشاءهللا . است خوب هنوز آن سپس بدهد،

 .کند پيروز را اسالم او انشاءهللانکند 

 

https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85#Arabic


 

 

 

 

 

 

 

 اخالق نه و شرم نه. می کنند حمله چيز های که دارد، دارند همه با حاضر حال در کفر دنيا تمام

 برج ماه. کند کمک ماه اين خاطر بههللا عز و جل  که باشد. نيست مانده باقی چيز هيچ. است مانده باقی

وجود  ممکن خوبی چه هر. کند کمک را اسالم او که و کند، کمک ما همه به خداوند که باشد. است هللا ماه

 .باشد خوب آن انشاءهللا و ، بيايد دارد

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ رجب ۱


