
 
 
 
 
 
 
 

 شعبان نیمه در پذیرفته ادعیه 

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

( جالله جل) هللا انشاءهللا،. بگذارد خير انشاءهللا(. شعبان ۱۵) شما شب دوباره بشود پربرکت

 امروز.داد خواهد ادامه انشاءهللا امروز هنوز آن برکت.است شده نوشته ها ما برای مقدس شب اين در خوبی

 .دارد وجود روزه

 

 وجود تواند نمی. است بشر برای نعمت بزرگترين باشيند، هللا ياد به باشيند،( جالله جل) هللا با

 می را خالق مم آنها شناسند، می را هللا هم حيوانات. اين از بزرگتر رحمت و برکت يک باشد داشته

 چی هر که يعنی اند، خورده شکست آنها. هستند بدبخت مردم ندارند ايمان هيچ که کسانی اما شناسند،

 .نداشت استفادهای هيچ آنها برای بود، آنها مال دنيا تمام اگر حتی. اند داده دست از بودن داشته

 

 بدهيد، دنيا همه به بوديد داشته دوست" گويند، می را آن که است احاديث از بسياری و آيات دو

. دنيا در بود فايده با آن است، فايده بی حاضر حال در اما." بوديد داشت اختيار در که  ريزه يه آن فقط نه

 بر پناه صورت، اين غير در. هستند هللا ياد به و کنند می زندگی بزرگ نعمت يک با دنيا در مومن مردم

 به آنها. روند می آنها چرا و اند آمده آنها چرا که ندارند ايده هيچ آنها. رفتند خالی دست با يعنی اين خدا،

 اين با اند، داده انجام حيوانات. کردند زندگی حيوانات مانند و نوشيدن و خوردن غذا برای اند آمده نه دنيا

 و کنند نمی شورشی آنها دوباره. کنند می خواهد جالل را او و کنند می تشخيص را هللا هم هنوز آنها حال

 را کار اين که افرادی به است آسيب. رسد نمی هللا به بدی گونه هيچ نه و شورش نه. دهند نمی انجام شر

 .هستند خطر در آنها دهند، می انجام

 

 تشخيص( جالله جل) هللا که کسانی عنوان به را ما او که کنيم شکر را هللا دهيد اجازه بنابراين،

 استفاده هايش برکت از که و مياورند ياد به را او که آنهايی از کرد خلق را ما او سپس. کرده خلق کنند می

 .کنند می

 

 دعا من و کنيد دعا" گويد، می ّجل و ّعز هللا چونکه است برکت پر انشاءهللا شب اين هللا، به شکر

 که بيش. بياوريم دست به پاداش و شد داده پاسخ شب اين افتخار برای دعاها انشاءهللا."  کنم می قبول را

 .آورد دست به عالی الهام روح بدن، از

 



 

 

 

 

 

 

 

 برای کنيم خوبی آرزو داريم نياز همچنين. کنند راهنمايی هم دانند نمی را ها اين که افرادی هللا که

  هم آنها انشاءهللا که طوری به بدهيم انجام آنها خوبی برای دعا بياد همچنين. دانند نمی را آن که کسانی

 خوب ماندند ميدهند انجام خداوند عليه شورشی که کسانی با و نيست خوب شورش. بياورند دست به قسمت

 .باشد راضی ها شما از هللا که. کنند پيدا هدايت آنها همه نشاءهللا بنابراين،. نيست

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ شعبان ۵۱


