
 
 
 
 

 
  

 

 عالم اإلحتمال
 

 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
 

 ، اعتاد أن يقول قدس هللا سرهحضرة الشيخ عبد هللا الداغستاني 

 في رجب ترى العجب

. في  ، ولكن أشياء غريبة تحدث خالل رجب ، األشياء التي تذهل الناس قالهاال أستطيع أن أتذكر من الذي ".  في رجب ترى العجب" 

 صلى هللا عليه وسلم .نبينا الكريم المعراج ل. أكثر شيء مدهش كان رحلة معجزة  غريبةظاهرية وباطنية أمور حدث تشهر رجب ، 

 علماء يظنون أنهم. خاصة أولئك الذين  يعابهايدهش الناس في التفكير في كيفية حدوث مثل هذه الرحلة وعقولهم غير قادرة على است

. هل  كون أحالمه بطريقة عاديةت؟ يمكن ألي شخص أن  النوم خاللحدث ت. لماذا يجب أن  يفترضون أن هذه الرحلة حدثت أثناء النومو

حلم الأحداث رائعة ، بينما ما يحدث في على يشهدون  ا، وأولئك الذين يختبرونه؟ تحدث المعجزات بطرق مذهلة يعتبر ذلك بمثابة معجزة

 هللا أو أنهم غير راغبين بعناد لقبول الحقيقة ، ويتم خداعهم من قبل لعبة الشيطان. قدرة. إما عقولهم غير قادرة على تلقي  ليس شيئًا مميًزا

. الشيطان ال يمكن أن يقبل الوصول اليه  وشرف حيث ال يمكن لغيره مقامهللا ، إلى أعظم  بنظر،  وصل نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم

ن . ال يجب أ في عقولهم بعض األفكار ونن الطريق ، يضعععلماء" "أنهم أنفسهم يظنون هذا ، وبالتالي الشيطان ، لتحويل أولئك الذين 

.  دد المؤمنين كثير ، وعدد جنوده أكثر. ع من الجنود الكثير. الشيطان لديه  . هذه أفكار سيئة إلهام" ، ألن اإللهام فقط من هللايسمى هذا "

. هذه  . في نظر هللا ، هذه األشياء الغريبة ليست صعبة المنال ، بل سهلة يضع األفكار في أذهان الناس إلبعادهم عن اإليمان والمعتقد

 . لنا هللا لتي يظهرهااشياء األ. األشياء التي نراها هي  سهل على هللاهو . أي شيء صعب  األشياء تبدو غريبة في نظر الناس

. هذا العالم  أمر هللا تنفيذ. يتم  هللا المعجزات ، إليقاظنا جعلسبب الهذا ل.  استخدام طرقه المعتادة العادية وال يريد التغيير المرءيفضل 

. ينتظر المؤمن  هو أمر هللا. يعلم أن هذا  هذا السبب المؤمن ال يجد هذه األشياء غريبةل.  يمكن أن يحدث شيء. كل  هو عالم االحتماالت

 ويستعد لها .حدوث هذه األحداث المذهلة 

. بالنسبة  . نرجو أن تكون جيدة للناس ولإلسالم ، إن شاء هللاالمبارك دعونا نرى ما يحدث ، أي نوع من األشياء يحدث في شهر رجب 

. هللا  وفي اآلخرة الدنيا. هذا هو الحال ، هنا في  الطريق ، أعداء اإلسالم ، وأعداء األنبياء ، تحدث أشياء سيئة ضلواألولئك الذين 

  من هللا التوفيق .و . ، إن شاء هللا ويجعلها مفيدة لنايحفظنا جميعا من هذه األحداث 

 الفاتحة .
 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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