
 
 
 
 
 
 
 
 

 مبارک روزها و شب های 

 

 ،وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 .الرحيم الرحمن هللا بسمأعوذ 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 

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

شرف  و عزتسالم با  عليهبه مهدی م مبارک باشد. انشاءهللا پانزدهاست، اين  شعبان نيمه   هلل الحمد

 يکهزمان رختخواب برويد، تا ساعت به دو طول به اگر حتی. است زنده امشببرسيم. امشب مبارک است، 

ساس ا اين بر ب می شود و بنابرين قبول می شود،عنوان زنده کردن شب حسا شود، به می آغاز صبح نماز

  .که اين را داده استهللا پاداش می دهد، شکر به هللا 

 

ال [ سميرا انجام بده  نيباشد ا بيامشب به ما داد، ]و اگر نص کيتبر یبرا یفرصت نياو همچن

. يمانرگذ یم ی. با اجازه او سال را با خوبميگذار یدر اسالم و با توجه کردن به امر هللا م مان،يرا در حال ا

شب  نبه اي که ینرود، برکت هللا، علم هللا، ظهور او بر ما باشد. شکر به هللا. کسان نياز ب هودهيامشب ب

 یهستند، ب فلاغخوب  یزهايچ نياز انسان ها از ا یبخشد. بعض ی، هللا به آنها ارزش مارزش می دهند

خوب  نيفرق ب نکهي. آنها عمر خودشان را بدون ادرويخوب از دستشان در م یزهايچ نياطالع هستند. ا

 .دنانگذر یم ننديو بد را بب

 

آنها می گويند، "شبی که ارزش کال يک حيات را دارد، اين يکی از شب های مبارک است. شکر 

 و روزهای مبارک را بدانيم. ها ارزش همه اين شب. انشاءهللا است شده دادهما ها  به به هللا که نصيب

مبارک را ببينيم. چونکه هنگامی که ارزشش را  روزهای و ها شب ها، شب همه نصيبانشاءهللا ارزش 

 راست، و مقام آخرت تان د شده است، در دفتر ثواب تان نوشته شده حسنت تان نوشته دفترميبينيم، در 

 از خوب چيزهای است. اگر ارزشش سان را نبينيد، اگر ارزشش سان را درک نکنيد، اين افزايش حال

 ستگاهيو حداقل ا د،يشما ارزش ندار د،ياز آنها آگاه نباش د،ينده اگر به آنها ارزشان در ميروند. ت دست

قابل قبول خواهد شد و مقام شما باال  ريبه غ ليتبد د،يدان ی. اگر شما در مورد آن را نمديآ یم نييشما پا

 نخواهد آمد.

 

ندارند، آنها  مانيد، اکثر آنها انانسان وجود دار اردهايليم شکر کنند. نيا یانسان ها الزم است برا

 یانسان ها د،ينام یکه شما مسلمانان م یانسان ها انيستند، آنها در راه کافر هستند. در مهاز راه دور 

 ف هللا لط نيا ن،ي. بنابراارندد یاز آنها خبر یاريبس یگذارند و حت یشبها ارزش نم نيوجود دارند که به ا

 



 

 

 

 

 

 

 

 م،يموضوع شکر کن نيا یماست. الزم است برا یکادو هللا برا نيو ا ميدان یشب ها م نياست که از ا

 دائم. انشاهللا

 

 نيشبها آگاه کرده است. پس ا نيهللا ما را از ا ليدل نيبه هم ادامه دارند. ب هاهللا با ش ینعمت ها

 درصد از کيتنها  م،ي. همانطور که گفتميها هست نيخوشبخت تر انسان ها انيم در است که ما یاشارت

 نيستنده الزم ک یزهايستند. آنها خبر از چه یضرور ريغ یزهايانسان ها آگاه هستند. آنها به دنبال چ

 م،يکه گفت رهمانطودارد. هللا مبارک کند.  دهيشان فا هيروح یه براک یزهايدارند، اما خبر ندارند از چ

 .ميعمر مان را با نور اسالم صرف کن انشاهللا

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ شعبان  ۱۵


