
 
 
 
 
 
 
 

 شب برات 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

روزه  انشاهللاامشب اتفاق می افتد.  دومولشعبان است.  ۱۵امشب يک شب مبارک است، شب 

فردا است. اما می توانند امروز و فردا روزه بگيرند. کسی که امروز روزه نگيرند حداقل فردا ميتوانند. 

شود. رزق، صحت، عافيت، عمر، حيات  آنچه تا سال آينده برای ما اتفاقی خواهد افتاد امشب روشن می

برای يک عمر طوالنی خير، صحت ايمان،  عشاءشود. از آنجا که بين مغرب و  انسان امشب نوشته می

باشد بهتر جمعی  دستسپس عافيت سه ياسين خوانده می شود. دعا های برای امشب وجود دارند، اگر 

 بايد بخوانيد. عشاءاست. اگر جمعی وجود نداشته باشد، سپس در خانه، سه ياسين را بين مغرب و 

 

نوشته شده است ترک کند، هللا می تواند آنچه را که نوشته شده است تغيير دهد يا آنچه را که 

اگر بدی باشد آن را به خير تبديل کند. هللا عز و جل اين  ،براينکه خير باشدبنابراين الزم است دعا کنيد؛ 

ز برای او فرصت را امشب به بندگانش رساند. ممکن است تبديل دهد، هللا قادر هر چيز است، هيچ چي

ز و جل دعای کسانی که وا ميخواهد قبول می تبديل می دهد. بنابراين هللا ع  شخواستسخت نيست، او به 

ما اين کار را انجام می دهيم و هم قيمت آن را آگاه هستيم،  انشاهللاکند. اين شب مبارک يک شب مهم است، 

 رکعت نماز تا صبح وجود دارد، اين نيز الزم است انجام شود.  ۱۰۰سپس 

 

فقط يک دفعه صد رکعت نماز در سال وجود دارد. برای انسان ها، مومنان يک وسيله قوی کردن 

، آه حضرت هر شب هزار رکعت العدويه رابعهرکعت خيلی است، حضرت  ايمان می شود. نگويد صد

يک دفعه صد رکعت نماز خواندن وجود دارد، انسان ها در مورد آن دو بار  سالیمی خواهند. هنگامی 

بعضی از اولياء  درحالی کهفکر شان را می کنند، تعجب می کنند که "چگونه اين را انجام خواهد داد؟" 

خدا او را برکت می دهند، هر شب يک  -، العدويه رابعهز می کنند بعضی از آنها، مانند هللا تمام شب نما

هر شب هزار رکعت  -وا راضی باشد  ازهللا  - العدويه رابعههزار روايت می خوانند. بعضی مثل حضرت 

 نماز می خوانند.

 

. اءهوض نمازبه همين دليل خوب است اين صد رکعت نماز را بخوانيم. همچنين می تواند به عنوان 

ک شدند هللا نزدي ندارند، آن وقت تبديل به يک وسيله برای به وضاءه نمازحساب شود، يا برای کسانی که 

 می شود چونکه نماز، آن وقتی است که نزديکتر به هللا هستيم. اگر امشب هم ياسين را بخوانيم هم اين نماز

 



 

 

 

 

 

 

 

امسال برای هر کس که اين کار را انجام بدهد، برای آنها خير خواهد بود. انشاءهللا  انشاهللارا انجام بدهيم، 

 شب را مبارک کند.  خداوند عبادت شان را قبول کند. هللا اين

 

شب های مبارک فرصت های زيبا برای ما هستند. هللا عز و جل اين فرصت ها را به ما داده اد، 

انشاءهللا قيمت آن ها را بدانيم. باشد که هللا آن ها را مبارک کند. انشاءهللا اسالم پيروز شود، مهدی عليه 

اسالم را از روی زمين از بين  احتياج دارندچونکه شيطان و قومش  سالم برسد، اين سال ها را ببينيم.

ببرند. آنها نميتوانند اين کار را انجام بدهند چونکه هللا عز و جل وجود دارد. دين اين است. در غير اين 

صورت، اگر اين موضوع در دست انسان ها ترک شده بود، خيلی وقت پيش از بين رفته بود. انشاءهللا با 

  تمام دنيا مسلمان باشد. هللا قبول کند، مبارک باشد.کمک هللا

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ شعبان ۱۴


