
 
 
 
 

 
  

 

  هللا رجب : شهر
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 شيخدستور موالنا ال ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

في شهر  "، " في رجب ترى العجب " ، لذلك يقولونشهر هللا هو . شهر رجب  إن شاء هللا شهر رجب واألشهر الثالثة مباركة هللا يجعل

مختلفة تحدث خالل هذا الشهر. في مثل هذا الوقت  أحوال.  ". ترى قدرة هللا في شهر رجبقد تحدث أشياء غريبة ، رجب ترى العجائب

يتخيلها الناس وستستمر يكن . حدثت أشياء لم  هذا الشهر تقريبًا بدأت فيمرة أخرى ،  ، من العام الماضي ، انقلب العالم رأًسا على عقب

ً  حدثت هي التيإرادة هللا  إنهم يعتقدون أنهم من يفعلون ذلك ، لكن . في الحدوث  الدنيا ه. هذ . وقد خصص هللا لكل شيء وقتاً محددا

. في هذه األوقات ، يقول الناس إنهم يتحكمون ملسو هيلع هللا ىلص الكريم نبينا ذي تحدث عنهآخر الزمان ال وه ا. هذ الزمان اآلن آخروهؤالء الناس في 

"سنفعل كذا وكذا" ، دعونا نرى ما  قائلينهلالج لج أنفسهم مكان هللا  يضعون.  . لقد أصبحوا أكثر وحشيةأمرهم في كل شيء وكل شيء تحت 

. لذلك ، شهر رجب هذا شهر مهم ، دعونا نرى ما  يغيره كما يشاءنظامه ، وضع هللا  . . ال شيء يقف في وجه هللا أو ضده يمكنهم فعله

مع هم الذين لهم". من هم مع الخير؟  "خيره لنا وشرهدس هللا سره أن يقول الشيخ ناظم قموالنا . إن شاء هللا سيحدث كما اعتاد  سيحدث

ما هو  ، ألنهم مع الشيطان وال فائدة منها. جهودهم غير مجدية  أولئك الذين هم مع الشر دائما في الخسارة ولن يفوزوا بأي شيءهلالج لج. هللا 

 . إال ضرر لهم

ً تنضرأحداً ولن  تضرال بعدم إيذاء أحد ، اإلسالم يأمر   هلالج لج خدمون كل وقتهم وجهودهم لفعل الشر ونشر الشر ، ولكن هللا. إنهم يست أيضا

 تحتيبذلون جهودًا معتقدين أن كل شيء في أيديهم ولكنهم سيرون أنه ال شيء في أيديهم أو . س وضع حدًا وال يمكنهم تجاوز هذه الحدود

. هللا معنا فال  هللا. ال داعي للقلق ما دمنا مع  موجود. هللا ضيق فهم في هلالج لج لذلك بسبب هذه األوضاع وألن المسلمين نسوا هللا .  سيطرتهم

يرسل هللا س.  واألمان إن شاء هللا النجاة. ال ينبغي أن يحزن المؤمنون بل يجب أن يصبروا بدالً من ذلك ، ونهاية الصبر ستكون وا تحزن

. في جميع أنحاء العالم والسوءنحن نرى هذا الشر  . وقذارة نجاسة ؟ إنه ؟ من الكفر. ما هو الكفر سيطهرها ما. م الصاحب ويطهر الدنيا

 ، . ال ينبغي أن ينخدع المسلمون خصوصاً بجنود الشيطان يجب أن يرى الناس بشكل أفضلهلالج لج. هللا  القبيحوننرى كيف يقاتل هؤالء 

من هللا و . إيماننا إن شاء هللا ييقو هللا.  هللا . هللا يجعلنا من أحباب أو عدًوا هلل ، فال شيء آخرهلالج لج إما أن تكون صديقًا هلل هلالج لج. أعداء هللا 
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