
	

ANG KAGANDAHAN NG IKA-15 NG SHA’BAN 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

	

Ulit in sha Allah tayo ay magsasalita tungkol sa baraka ng gabing ito. Ngayon gabi 
ay ang pagbasa ng Surah  Yasin ng 3 beses. Ito’y maaaring basahin kahit saan. May mga 
ilang lugar na di ito binbasa. Hindi ko alam kung ito’y binabasa sa mga Masjid nila, kay 
ganda ng gawain ni Shaykh Mawlna(qs) at Sunnah ng Propeta Muhammad alayhis salatu 
was salam sa pagbasa ng 3 surah Yasin habang inilalagay sa Niyah na magkaroon ng halal 
na kabuhayan, mabuting kalusugan at mahabang buhay sa loob ng Iman at Islam. May 
duwaa din pagkatapos nito.  

Ang ikalabing-lima ng Sha’ban ay magsisimula pagkatapos ng Magrib. Sabi ng 
Banal na Propeta Muhammad alayhis salatu was salam ay dapat bigyan ng halaga ang 
gabing ito sa pag-Ibadah at pag-ayuno sa araw. Maraming biyaya sa gabing ito. Ito’y di 
dapat mapabayaan ng isnag tao. Ang araw ng ikalabing-lima ng Sha’ban ay sa Magrib ng 
Sabado hanggang sa susunod na araw na magrib. Ibada sa oras na iyon at pag-ayuno sa 
araw. Ang tunay na pag-ayuno ay sa 14,15 at 16, maaari din sa 13,14 at 15.  Dahil gabi ng  
sabado ngayon ay banal, bukas ang araw ikalabing lima ng Sha’ban. Ang pinakagusto kong 
pag-ayuno ay sa 15 ng  Sha’ban. Nawa’y maabot pa rin natin ang maraming taon.  

Tungkol sa gabing ito, sabi ng Allah azza wa Jalla “Ha Mim, Fiha yufraqu kullu 
amrin hakim” Ito’y nakasulat sa dakilang(Azimush shan) Qur’an. May mga bagong taong 
nagsilabasan. Sa una ay di nila binibigyan ng respeto ang Hadith ng Banal na Propeta 
Muhammad alayhis salatu was salam. Dahil sa kanilang di pagrespeto  sa Hadith, bilang 
parusa mula sa Allah, di rin nila binigyan ng respeto ang Qur’an. Ang kagandahan ng 
gabing ito ay nakalagay na sa Qur’an at Hadith. Wajib ang pagbibigay karangalan dito para 
sa lahat ng Muslim. Maraming biyaya ito sa isang tao. Di nangangailangan ang Allah ng 
kahit na sinoman.  

 

 



	

Nagbibigay Siya Jalla Jalaluhu ng magandang pagkakataon at oras para, “Mabigyan 
kita mula sa aking Biyaya,” sabi ng Allah azza wa jalla. Pero sabi ng ibang tao “di naming 
ito gusto.” Ang may gusto ay maaaring makakuha ng mas marami.  

Nawa’y di ilayo sa atin ng Allah ang ni’mat Niya. Dahil sa gabing ito ay Bagong 
taon, di katulad ng bagong taon ng kalendaryong Hijri. Ano ang mangyayari? Gaano 
karami ang maibibigay? Gaano katagal kang mabubuhay? Sino ang mamamatay na? Ang 
lahat ng iyon ay pagdedsisyonan sa gabing ito. Kaya In Sha Allah, nawa’y kabutihan ang 
dumating sa atin ngayong gabi. Kung may masasamang  bagay man, nawa’y magbago ito 
at maging mabuti. Ito’y mangyayari. Dahil ang Allah azza wa jalla, sa kanyang Ummul 
Kitab, ang Lawh Al-Mahfuz, ay maaaring magsulat ng kung ano man ang kanyang nais at 
ito’y  maaari ding magbago kung nais niya. Iyon ay biyaya rin.  

Sabi ng mga tao, “Iyon ay nakasulat.” Sabi ng Allah azza wa jalla, “Ito’y mababago 
ko.” Kung ika’y magsasaayos at magduwaa, ito’y maaaring magbago. Walang di 
magbabago. Ang nais ng Allah ay mangyayari.  Dahil sinabi ng Allah, ito’y pinaniniwalaan 
natin, nawa’y itong mga Ibadah ay maging pagbabago mula sa masama papunta sa mabuti. 
Kaya ito’y ating ginagawa. Nawa’y paabutin pa tayo ng Allah ng maraming tao. Nawa’y 
alisin niya ang kadiliman sa mundo ng Islam. Maraming laro ang ginagawa ng mga Kafir 
sa atin. Ayaw nilang iwan ang kahit na anong bansang muslim. Sisirain ng Allah(jj) ang 
kanilang laro in sha Allah. Nawa’y sa taong ito ay di sirain ng Allah in Sha Allah at nawa’y 
tulungan niya ang mga tao at estado ng islam dito.  

Al-Fatiha. 

 

Hazrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil 
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