
 
 
 
 
 
 
 

 پرافتخار شعبان

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 های ماه مقدس، های ماه از يکی هم اين. شريف شعبان هستيم، معظم شعبان در و گذشت رجب

 و ،۵۰۰ ،۳۰۰ توانيد می. است هللا دستور به او افتخار. است( ص) پيامبر حضرت ماه اين. است خوب

 صلوات، بيشتر چهقدر هر. بدهيد انجام ماه اين در( ص) پيامبر حضرت بر[ روز هر] صلوات ۱۰۰۰ يا

 .دهد می نعمت او و باال، ميورد را خود ايستگاه و شورد می را گناهانتان هللا

 

 نمی خوبی کوچکترين حتی برای پاداش بدون کسی او. است سخاوتمندانه ترين سخاوتمندانه هللا

 مهم باشد، سخت آن چقدر که نيست مهم. است او دست در چيز همه و نيست کسی هيچ شبيه او. گذارد

 گويد، می( ص) پيامبر حضرت. است استغفار از بهتر حتی صلوات است، داده انجام بد چقدر که نيست

 ."ميفرستد او به بار ۷۰۰ بار، ۱۰۰ بار، ده هللا ميفرستد، من بر صلوات يک که کسی برای"

 

 يک خواهند می پيامبران حتی. است زمان آخر کشور: است شانس خوش کشور يک کشور اين

 خوب؟ خبر چی ايعنی. بدهند او آمدن مورد در خوب خبر و باشند،( ص) پيامبر حضرت امت از فرد

 پيامبران. بدهند معمول چيزی يک از خبر خواهند نمی آنها که چرا زيبا، چيزی مورد در خوب خبر ايعنی

 بی را خود نبوت آنها حتی که دارد، او بزرگی مزيت چه دانستند می آنها که آنجا از. نيستند عادی مردم

 .باشند( ص) پيامبر حضرت امت از که است تر فضيلت آنها برای. ديدند می ارزش

 

 کردند، بخشش طلب تر فضيلت با و بهتر. است فضيلت با شعبان ماه اين از روز هر بنابراين،

 شخصا   او دهد، می پاداش ده يک هر برای ّجل و ّعز هللا اگر. دادن انجام پانزدهم شب در صلوات و توبه،

 برسد را ما خداوند که بدهد، برکت ما همه برای خداوند که. دهد می شب آن در پاداش چقدر که داند می

 .برسيم سالم عليه مهدی به انشاءهللا و ديگر، های سال بسياری به

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ شعبان ۱۲


