
 شعبان پانزدهم از فضائل

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 امشب انشاءهللا. کنيم می صحبت رحمت و برکت شب اين فضائل مورد در کمی انشاءهللا دوباره

 بعضيامکان در که البته. باشد که جای هر بخواند را آن تواند می کس هر. دارد وجود ياسين سوره قرائت سه

 و شيخ موالنا زيبا سنت اما خوانند، می هامان مساجد در را آن آنها اگر نميدام قطعی.  خوانند نمی را آن

 معاش، امرار( حالل) برای يکی کردن نيّت و يس سوره سه خواندن به است( ص) پيامبر حضرت سنّت

 دعا يک آن از پس. اسالم و ايمان افتخار با خوب طوالنی عمر برای يکی و اشتها، و سالمت برای يکی

 .دارد وجود کوتاه

 

 توجه آن به که گويد می( ص) پيامبر حضرت. شود می شروع مغرب از بعد شعبان پانزده البته

 بسيار شب اين برای پاداش. روز طول در گرفتن روزه به و عبادت، و شب در شدن بيدار برای کنيم،

 نماز از بعد پانزده روز که است منظورمان آنچه. بدهند دست از را فرصت اين بايد نه مردم. است بيشتر

 دوم روز در روزه و است عبادت زمان دوره آن در. ديگر روز از مغرب تا و شود می شروع مغرب

. بگيريد روزه ۱۵ و ،۱۴ ،۱۳ تاريخ در توانيد می يا. است ۱۶ و ،۱۵ ،۱۴ در واقعی روزه .دارد وجود

  برای روز بهترين. است واقعی ۱۵ يکشنبه است، مقدس شب شنبه شب از. است شعبان ۱۵ مهم روز

 .برسد بيشتری های سال انشاءهللا بنابراين،. است شعبان ۱۵ در روزه،

 

 َحِكيم   لَعَِلي   لَدَْينَا اْلِكتَابِ  أ مِّ  فِي َوإِنَّه  

 

 سوره" است حكمت پر و واال سخت ما نزد به[ محفوظ لوح]= اصلى كتاب در آن كه همانا و"

 .۴:الزخرف ۴۳

 

 نوشته( الشان عظيم) قران در اين." َحِكيم   أَْمر   ك ل   ي ْفَرق   ِفيَها. حم" گويد، می او شب، اين درباره

 احترام( ص) پيامبر حضرت احاديث به آنها که چيز اولين. رسيدند تازه که است افرادی اکنون. است شده

 به هم آنها ،(جالله جل) هللا از مجازات عنوان به گذارند، نمی احترام حديث به که هنگامی و. گذارند نمی

. است حديث در حمينطور و است شده نوشته قرآن در شب اين فضيلت. گذارند نمی نمی احترام قرآن

. ندارد کسی هيچ به نياز هللا. است فرد هر نفع به اين. است مسلمان هر برای( واجب) وظيفه آن به افتخار

 پاداش از شما به من" که، طوری به زمانی هايی دوره و دهد می زيبا هايی فرصت چنين اختصاص او



 که کسانی." خواهيم می را آن ما" گويند، می مردم حال، اين با. ّجل و ّغز هللا گويد می" دهم، می خودم

 .بگيرند توانند می فراوانی به خواهند ی

 

 اما جديد سال نه است، جديد سال شب اين در چونکه. کند نمی انکار را ها نعمت اين خداوند

 ماند؟ خواهد باقی چه افتاد؟ خواهد اتفاقی چه. است تجاری هجری جديد سال: بگويند بايد را آن چگونه

 می تصميم شب اين در کارها اين همه ميرود؟ کی کند؟ می زندگی نفر يک چقدر شد؟ خواهد داده چقدر

 خوب با را آنها است ممکن دارند، وجود بد چيزهای اگر. بيايد شب اين در خوبی انشاءهللا بنابراين،. شوند

 اللوح الکتاب،امّ  گويد می او که آنچه در ّجل، و ّغز هللا چونکه. افتاد خواهد اتفاقی ميتواند اين. بشوند تغيير

 تغيير را بخواهد او آنچه هر تواند می و بنويسد، بخواهد او آنچه هر تواند می ،(محفوظ لوح) اْلَمحف وظ

 .است رحمت و برکت يک هم اين. کند

 

 من" گويد، می ّجل و ّغز هللا." بود شده نوشته که است چيزی اين" گويند، می افراد اين از برخی

 ندارد، وجود چيزی چنين. کنم تغيير توان می را آن کنيد، دعا و تالش اگر." کنم تغيير را آن توانم می

 داريم، اعتقاد گفت که آن به و گفت او چه آن. افتد می اتفاق بخواهد هللا چه آن. بشود انجام تواند نمی چونکه

 آن انجام حال در که است دليل همين به. بشوند شدن، تغيير خوب به بد از برای های عبادات اين انشآهلل

 کافران. کند بلند اسالم دنيای از را تاريکی اين او که. برسد بيشتر های سال خيلی به هللا که. هستيم انشاءهللا

 جل) هللا انشاءهللا،.  بماند باقی مسلمان کشور يک خواهند نمی آنها. هستند ها ما با های بازی خيلی حال در

 اسالمی دولت و قوم کند کمک او و کند نمی نابود  هللا سال اين انشاءهللا،. کند خراب را آنها بازی( جالله

 .است اينجا که

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ شعبان ۱۴


