
 
 
 
 
 
 
 

 رجب وظایف ماه 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

 ر.شيخ محمد ناظم الحقاني، دستوشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 است. مبارک ليلة الرغائب مغربانشاءهللا اين های زيبا رسيده ايم.  ماهاين  هللا به شکر به

و روزهای  ظلمانشاءهللا خير باشد، برای مسلمانان برکت بياورد. انشاءهللا وسيله لطف هللا باشد. انشاءهللا 

بد اين دنيا با اين ماه زيبا از بين بروند. چونکه آخر زمان است، مشکالت هر روز بيشتر می شوند. اما 

اجازه هللا هرگز ضرر نمی رسد. ضرر  برای کسانی که با هللا هستند کمتر است، بيشتر فايده دارند، با

 .شورش کردند هللاکه عليه برای کسانی که ايمان ندارند، مشرکان، کسانی 

 

 حضرت پيامبربا شکر کردنش. اين ماه های است که  تشخيص دهيمدر اين روزهای زيبا هللا 

مان هميشه اين دعا را انجام می  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرمان دوست داشت، ماه های که برکت داشتند.  (ملسو هيلع هللا ىلص)

"هللا رجب و شعبان را پر برکت کن به طوری  ."اَللُّهمَّ بَاِرْك لَنَا فيِ َرَجٍب َو َشْعبَاَن َو بَِلّْغنَا َرَمَضاندهد: "

گاهی بعضی ها  نانسانها ميتوانستند در طول پنج يا شش ماه روزه بگيرند، بنابريبرسيم."  رمضانکه به 

انشاءهللا اکنون  کسانی که دوست دارند روزه بگيرند ميتوانند اين سه ماه ها  می گرفتند. اوقات روزه

و شب های  روزهای دوشنبه، پنج شنبهروزه بگيرند. کسانی که نه توانند، اگر می خواهند، ميتوانند 

 تمتفاوثواب نمی دهد. هللا عز و جل هديه های  متفاوتمبارک روزه بگيرند. هللا به آنها به نوعی خيلی 

 وجود دارد. هديه های وجود دارد، هم برای دنيا صوصمخ هديه هایهم برای آخرت دارد. 

 

برای ماه رجب وجود دارند. های  وظيفه همچنين بنابرين انشاءهللا امروز و فردا روزه بگيريم.

 دفه ديگر صد هایده روزتکرار کنيد.  "سبحان هللا الحيی القيوم"دفه  صددر ده روزهای اول، هر روز 

صد اين نيز  "."سبحان هللا الروف ده آخرين روزها، يعنی بعد از روز بيست، ."دمصاالحد ال"سبحان 

، صدقه که هر روز می دهيم ده بار خير حسنات دارد، اما در اين ماه ها صد است. در هر روز دفه

هللا عز و جل می گويد، "حساب آن را من می دانم، نياز  ماه رمضاندر مورد حساب می شود.  بار هزار

 بدهم."گزارش نيست به کسی ديگر 

 

نزديک می شويم. خير و با برکت باشد، با اسالم باشد، به يک زيبايی بزرگ، فصل زيبا داريم 

، نمی دنتحمل نمی کنچونکه کفران کامل منحرف هستند، هيچ چيز مسلمانان را کند.  فظاحم را مسلمانان

، ضرر به خودشان در هوا باقی بمانندگذارند انسان نفس بکشند. انشاءهللا با برکت اين ماه کار های آنها 

 باشد، به خودش برگرداند.ستمکار ناعادالنه  بدون حقبرگرداند. هر کسی 



 

 

 

 

 

 

 

اين ماه ها خير پربرکت باشند، ماه  کند. محافظبزدل کند، از  محافظهللا ما را از شر  انشاءهللا

به بيشتر از اين سه  با ما ها اجازه بدهد که انشاءهللا هللا رجب مبارک باشد، اين سه ماه ها مبارک باشند.

 .برسيم (عليه سالمبا مهدی ) ماه ها

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰جمادی االخر ۳۰


