
 
 
 
 
 
 
 

 (ملسو هيلع هللا ىلص)پیامبر مان ماه  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 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

 

 

 چه آينده، سال در افتد می اتفاق آنچه مورد در چيز همه. است مقدس روزهای از يکی شعبان ۱۵

 وجود روزی و رزقچه  هر. است شده نوشته شب آن در رفت، خواهد کسی چه و ماند خواهد باقی کسی

تبديل می شود به يک وسيله برای در  شب، آن در دعا و عبادت بنابراين،. است شده نوشته در آن دارد،

 کنار هللا خوب بودن.

 

 ردبگي خوبی نتيجه که است اين مهم. نيست مهم. است شده نوشته شخص يک مرگ زمان مطمئنا

 روزها و هاشب اين به احترام بايد بنابراين،. نرويم طرف مان در بدبختی و شر )بدی( از پر هللا حضور به و

 خرسنگاز . مانيم می باقی درست راه در به طور مداوم و کند نمی گمراه (را ما) هللا پس دهيم، نشان

 ( ها نپريم، و در امنيت و امينی ادامه بدهيم.  )صخره

 

 ماه (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر ماه و است (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر ماه نيز شعبان ماه بنابراين،

 ما. باشد خود آمت محمد برای خير وسيلۀ ای، وسيله هر خواهد می (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر .مهمی است

 .دهيم افزايش ماه اين در (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر در را سالوات نياز داريم تعداد همچنين

 

 اهدخوفيد بدهد، زيرا هيچ اسيب ندارد و م انجام ،که بتواند بيشتر ، و هر کسی۱۰۰۰تا  ۱۰۰از 

روز  .روزه بگيرند مقدس روز يا ها شنبه پنج و دوشنبه روزهای بايد هستند،روزه  قادر که کسانی. بود

بيدار شويد  شب آن در توانيد می. است چهارشنبهکه روز  ،می شود همسان شنبه پنج روز همان بامقدس 

 روزه. شعبان است ۱۵ شنبه پنج سوره ياسين، و عبادت های زيبا انجام بدهيد. ۳ بخوانيد ،رکعت  ۱۰۰و 

 .( هللا داردرنظدر نزد )( اکرام) بزرگ ک نعمت است، عظيمی فضيلت شعبان ۱۵ روز در گرفتن

 

ه ب احترام، زيرا بگذاريمام احتر (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر انشاءهللا هر چه قدر که بتوانيم به

 .دهد می (به مارا ) آن پاداش شکوهمند و متعال خداوند. است بزرگ فضيلت (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 اين .بگذاريد احترام به او توانيد نمی (شما) که گويند می آنها. اند خورده فريب افراد اين. باشيد مراقب

 .دهند می نشان گناه يک عنوان به بيرون آمدند آن را تازگی به ها سلفی و ها وهابيت

 

 



 

 

 

 

 

 

 

حضرت  به که عطا می کند برای کسانی بزرگ های پاداش)به شما(  هللا عز و جل که حالی در

 هب احترام. است خداوند عزيزان است، هللا حبيب او اينکه خاطر به گذارند، می احترام (ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبر

 باعث است که هللا و کند می خوشحال ، هللا را(ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر جهان، فرد باالترين و بزرگترين

 راضی باشد. 

 

رضايت آن  ".إلهي أنت مقصودي و ورضاك مطلوبي" باشد راضی خداوند که است اين ما آرزو

 هرگز و بفرستيد صلوات فرصتی هر و دقيقه هر لحظه، هر در بنابراين،. می کنيم آرزوچيزی است که 

 آينده لسا و رمضانانشاءهللا به کند.  مبارکهللا شعبان را . (نگيری)جلو های خود را  نشويد پشيمان آن از

  .کنيد دعا و ،"آينده سال سالم عليه مهدی با" بگوييم، بگذاريد. برسيم نيز

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ شعبان۲


