
 
 
 
 
 
 
 

 آن وظایفماه شعبان و  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

. است مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر مبارک ماه اين. شکر به هللا که دوباره در ماه شعبان هستيم. 

 وظيفه. وجود داردشعبان  پانزدهم در مبارک شبيک هللا اين را مبارک کند.  ،است آن روز اولين امروز

کسانی که قادر به هللا انشاء، همان است که در ماه رجب انجام داديم. شودمی  انجامهای که در اين ماه 

روزه  بهشن پنجو  دوشنبه حداقل. است بهتر آنها برای اينروزه بگيرند، روزه هستند، تا آنجا که بتوانند 

 گرفتند يک عمل خوب است.

 

 روزها ،تر تمام می شوند سريع حاضر حال در روزها. است رمضان ماه خبرنگار همچنين اين

له هللا جل جال، شعبان اين ماه به. برساند عليه سالم مهدیبه  را ما خداوند انشاءهللا. هستند زمان های نشانه

هر ، به اين ماه حرمت داده شده است. مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرحرمت داده است، به خطر حرمت  (هلالج لج)

هللا قابل قبول  نزد دربيشتر  در اين ماه بيشتر نگه داريم، را مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر چه قدر حرمت

يز ن متعالنگر دارد، هللا  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرهستيم، هللا ما را بيشتر دوست دارد. هر کس که حرمت 

 نگر می دارد.حرمت او را 

 

 ثواب اين از کنند می صحبت طريق اين به که هایانسان  –!" است ضروری غير اين نه،"

 از را مادی چيزهای انسان ها که هنگامی .داد خواهند دست از را بزرگ چيزهای و شد، خواهند محروم

 رت ارزشمند بار ميليون يک مادی خسارات با مقايسه در اين ،هستند ترسناک و غمگين دهند، می دست

 رهبران اينها. کنند می دقت معنويت به چيزهای جای به مادی چيزهای بهانسان ها  متأسفانه،اما . است

نياز نيست به آنها گوش  "...است ضروری غير حرمت" گويند می آنها ؛هستند شکل عينی جديد مذهبی

 بدهيم.

 

 وظيفه مهمترين گرفتن روزه ،گفتيم که همانطور .دارد وظايف است، مبارک ماه يک ،ماه اين

هللا  .بفرستيم سالم و صلوات مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر برای که است اين ديگر مهم وظيفه. است ماه اين

خداوند دارند،  می انشاءهللا کسانی که حرمت اين را نگررا خير کند، مبارک کند.  اين (هلالج لججل جالله )

 های نعمت باشند، داشته ياد به اين را که کسانی بهخداوند عز و جل انشاءهللا، . داردنگر  آنها راحرمت 

 .عطا کند بيشتریبزرگ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ شعبان ۱


