
 
 
 
 
 
 
 

 رحمت های فصل 

 

 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

 

 

 در. دارند وجود آخرت و دنياوی های فصل. است کرده درست ما برای را ها فصل ّجل و ّعز هللا

 رحمت فصول رمضان و شعبان رجب،( جالله جل) هللا نزد در. هستيم دنياوی بهار فصل در حاضر حال

 .هستند

 

 اختصاص( جالله جل) هللا. هستند تر پربرکت و تر زيبا آنها. دارند وجود فضيلت های شب آنها در

 اين در. هستند جداگانه هستند، خاص ها شب اين. بدهد بيشتر که اين برای سال در شب ۱۰ ـ ۵ است داده

 هستند تر قبول قابل شود می داده انجام ها شب اين طول در که هايی عبادت. شوند می پذيرفته دعا ها شب

 فراوان ها هديه و شود، می داده بيشتر است، بيشتر پرداخت. است شده نوشته بيشتر پاداش بيشتر بيشتر، و

 .هستند تر

 

 مقدس های شب و روز هم آنها. دارند وجود هم هفته هر( شب پنجشنبه) جمعه شب و هستند ها اين

 شعبان نيمه شب فردا انشاءهللا و است، شعبان ماه جمعه امروز هللا به شکر. هستند جدا هم شان هديه. هستند

 انجام را آن کی آينده سال و کند، می کار چه شود، می داده قرار که رزقی. شود می گفته سال پايان. است

 مبارک شب يک هم آن بنابراين، .شود می نوشته شب اين در همه دهد، نمی انجام را آنها کی و دهد می

 .بياوريد دست به فضيلت زيادی حد تا توانيد می امر اين از استفاده با. است مهم شب يک است،

 

 چه و خواهد، می توبه و استغفار کی کنيد نگاه و برويد" گويد، می فرشتگان به ّجل و ّعز هللا

. باشیم آنها میان در انشاءهللا،. دهند می( هدیه) اکرام و کنند می نگاه صبح تا آنها ."کند می خواهش رزق برای کسی

 .یاد یعنی ذکر." ذاکر وا" گوید، می او. کنند نمی فراموش را هللا که باشیم کسانی از که
 

 سپس کنید فراموش را هللا اگر. نکنید فراموش دار، نگه خود ذهن در همیشه را هللا. است عبادت بهترین هللا یاد

 را هللا که افرادی. نکردید فراموش را او اگر باشید غمگین و بترسید چیزی هیچ از باید نه اما شوید، می مشکل دچار

 هم به  اطراف دنیا تمام اگر حتی حال، این با. هستند آنها با نگرانی و ترس نوع همه. رسیدند پایان به کنند می فراموش

 دنیا این برای اینجا. نداریم نیاز دیگری چیز هیچ: است هللا این. دهند نمی اهمیتی نکنند فراموش را هللا که کسانی بخورد،

 .انشاءهللا ایم، آمده  هللا از. آمدیم نه

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ شعبان ۱۳


