
 
 
 
 
 
 
 

 ماه شعبان 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

 ر.محمد ناظم الحقاني، دستو شيخشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر، ماه معظمداريم ورد شعبان  رسيد. می به پايان رجبماه  معرب اين

حضرت دومين فصل زيبا، ماه ماه اين سه ماه ها است؛ ترين  مبارک دوميناين ورد می شويم. 

می دهد به کسانی که حرمت م ااکرثواب  صد بار بيشترهللا عز و جل در اين ماه  .است مان (ملسو هيلع هللا ىلص) پيامبر

 را در طول اين زمان افزايش می دهد. های خود عبادتاين ماه را نگه می دارند و 

 

نگه او را  حرمتکه  کسانیبسيار عالی است، را نگه داشتند  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر حرمت

حضرت حرمت  الزم است حداقل در طول اين ماه بهشان ضرر ميرسد. ،می کننداشتباه  نمی دارند

م تا يک مقام بفرستي "صالة وسالم"الزم است بفرستيم،  صلواتنگه داريم با بيشتر  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) پيامبر

الزم برای  او در مزار به دست بياوريم. محبت به او فرض است، شفاعتعالی به دست باوريم، انشاءهللا 

 است. غذا و نوشيدنبرای ما ها محبت به او الزم تر از  ما ها است.

 

در دست  باب بازیاسکرده تبديل به  تحصيلانسان های  حتیهستند؛  غفلتدر  انسانها هامروز

 بلکه، اين کار با خواندن بيشتر نيست .تر می شوند جاهلد، آنها نخوانميهرچه بيشتر آنها  شيطان شده اند.

برای اينکه کسی بتواند نجات بيايد  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبراز الزم است يک راه  است. مرشدبا يک 

می کنند به فکر کردن که خودشان از  و شروع، آورندغرور می اکثر عالمان،  . از طور ديگر،يابد

دارد خوبتر است و  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبريک قلب که محبت به در حالی که بهتر هستند.  انسانها

 چيزی نداند.  هيچ نزديکتر به هللا است، حتی اگر

 

 هرهمچنين بی فايده است. يک کار  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبربه  محبتخواندن بدون افزايش 

، فايده ندارد، بخوانيدنوشته شده  خالصابدون انسان  را که يک یاگر شما کتاب ود!چيز نبايد خوانده ش

عمل  شوند معروفکند، اکنون در آخر زمان انسانها بيشتر براينکه  ما محافظهللا ما را  ضرر ميرساند.

 .کنندخدمت  خالصا باکه بجای  می کنند،

 

 حقيقیما را به ايمان  هللااين ماه،  حرمت به خاطر حرمت اين ماه را نگه داريم.بنابراين، 

ما را نجات  محبتاين پر کند.  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبررا با محبت به  ما ها های انشاءهللا قلب ،برساند

  خير کند.کند،  مبارک، اين محبت ما را به محبت هللا ميرساند. انشاءهللا هللا اين ماه را می دهد



 

 

 

 

 

 

 

 من هللا التوفيق.و 

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ شعبان ۱


