
 
 
 
 

 
  

 

 يومان مباركان في نفس الوقت
 

 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
 

في  مباركان يحدثانن ا. يومالرغائب المباركة  ةليلأول رجب و ما. إنه . اليوم الجمعة ، خير إن شاء هللامبارك شهر رجب  هللا يجعل
. اآلن ، الليلة هي الجمعة ،  جمعة من رجبيوم كون في أول الرغائب تليلة . عادة ليلة الرغائب مع  انفس الوقت ، بداية رجب تزامن

 . . إن شاء هللا ستكون سنة خير يجتمع العيدان معا ، بفضل هللا،  الرغائبأول أيام رجب و
 

خير لعالم اإلسالم ،  شهرر رجب ". إن شاء هللا ، سيكون شه في شهر رجب ، قد تحدث أشياء غريبة " الشيخ أن يقولموالنا اعتاد 
. اإلسالم  . أشياء سيئة تحدث لهم هللا يعصون. هناك عقاب ألولئك الذين  لمؤمنينلهللا عون .  ويكون غريبًا بالنسبة للكفار ، ألنهم ضد هللا

الكريم صلى هللا عليه وسلم سيصلون إلى بر  نبينا. في النهاية ، فإن الذين يؤمنون باهلل ويتبعون  في حالة بائسة ، لكن كل شيء في يد هللا
أولئك الذين ال يفهمون أهميته وقيمته ، الكريم ،  لنبينااالحترام  يظهرون. هناك عقاب ألولئك الذين هم أعداء هللا ، وأولئك الذين ال  األمان

 . هللا يعصونوكذلك أولئك الذين 
 

واأليام  المباركةكل األشهر  -. هذه األشهر الجميلة هي بالنسبة لنا  مع هللا أنناجمال معنا طالما الكل . لذلك ليس لدينا خوف ، الحمد هلل 
ملكك وأنت تسير ضد هللا وال تحترم النبي صلى هللا عليه وسلم ، فال فائدة  كله. حتى لو كان العالم  ، وكل شيء آخر ال قيمة له المباركة

. اآلن بين  منك ونتخلصي. بمجرد أن تغمض عينيك ]أي ، تموت[ ،  فأنت ال شيء بعد ذلك - كال قيمة ل،  خسيس ذليل ،. أنت ك من
 . ال يوجد أي احترام - النار، حرق الجثث قبل ذهابهم إلى  الكفارأولئك الذين ليس لديهم إيمان ، أصبح من المألوف ، كما هو الحال بين 

 
هذه  هللا يجعل.  ، وأن يؤمنوا باهلل ، وأن يحترموا النبي الكريم الطرقهذه  دخلوايأن  يجب لذلك ، يجب على أولئك الذين لديهم ذكاء

 . من هللا التوفيقو . عقابا لألعداء وتكون.  وتكون وسيلة للخير إن شاء هللامباركة األشهر 
 

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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