
 
 
 
 

 
  

 

 وظائف شهر رجب
 

 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
 

ن ، إن شاء يمسلملل بركةخير ،  هللا يجعلها.  إن شاء هللا، ب المباركة ائرغال. الليلة هي ليلة  إلى هذه الفصول الجميلة ناوصل أنناالحمد هلل 
. ألن هذا هو  هللا بفضل الدنياواأليام السيئة في  الظلم. إن شاء هللا ، هذه األيام الجميلة ستخفف من  كون وسيلة للخير إن شاء هللاوت.  هللا

 هم .ضرتبإذن هللا ، لن و ، ةمفيدإنها . المعاناة أخف م مع هللا ، . ولكن بالنسبة ألولئك الذين ه ، تتزايد المعاناة يوما بعد يوم آخر الزمان
 . ، ألولئك الذين يخالفون هللا المشركون، ندهم عمن ال إيمان على ضررها 

 
في رجب  م بارك لناالله . يقول " . هذه الشهور لها بركة الكريم نبينا. هذه هي األشهر التي أحبها نشكر هللا في هذه األشهر الجميلة ، 

. اآلن  من وقت آلخر يصومون[ البعض كانوا أن  أشهر ، ]رغم 6أو  5". لم يتمكن الناس من الصوم لمدة  انضغنا رموشعبان وبل
، قد  القيام بذلك. بالنسبة ألولئك الذين ال يستطيعون ، إذا كانوا يرغبون في  أولئك الذين يريدون الصيام يصومون في هذه األشهر الثالثة

هدايا .  ه هدايا مختلفةديل لوج ، فاهلل عزبشكل مختلف األجر هللا  يعطيهم. المباركة الليالي  وسائريصوم الجميع يومي االثنين والخميس 
 الدنيا واآلخرة . هالتي هي لهذ

 
سبحان الحي  " كل يوم مائة مرة ؤوا. خالل األيام العشرة األولى ، أقر لشهر رجب وظائف. أيضا هناك  لذلك دعونا نصوم اليوم وغدا  

" سبحان على مدار األيام العشرة األخيرة التي تأتي بعد العشرين ،  الصمد "." سبحان األحد في األيام العشرة التالية ، مائة مرة القيوم ". 
ا ، مائة مرة في اليوم هللا الرؤوف ". عشرة أضعاف ، ولكن في هذه األشهر  األجرفي األيام العادية تجلب  تُعطى. الصدقة التي  هذا أيض 

  ". إلبالغ أي شخص به ال داعي. عندي  أجره " ن شهر رمضان. يقول هللا عز وجل ع أو ألف أجرمائة يُعطى واحد  يرخعمل عن 
 

كون المسلمون محميين ، ويهللا لإلسالم عون يجلب  نرجو أن. ة خير وبرك هللا يجعلها.  الجميلة المواسمنحن نقترب من الجمال الرائع ، 
بركة هذه ب. إن شاء هللا ،  ]تقريبا[ ال يسمحون لهم بالتنفس. إنهم  ال يتسامحون مع المسلمين على اإلطالقضلوا للغاية ، و الكفارألن 

 سيرتد عليه .لآلخرين  السوءمن يحاول أن يفعل ما يفعلونه سيبقى غير فعال ، و األشهر ، فإن
 

مبارك ، شهر رجب  نرجو أن يكون. مباركة  هذه األشهروتكون .  ، إن شاء هللا قذرما هو من األشياء الشريرة ، يحمينا م يحفظناهللا 
من هللا و . إن شاء هللاعليه السالم ، مهدي المع  المباركةمن هذه األشهر الثالثة  المزيدإلى  صلن يجعلنا. هللا المباركة واألشهر الثالثة 

 . التوفيق
 

 الفاتحة .
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