
 
 
 
 
 
  

 
  صفر الخیر

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

فر صالیوم ھو آخر یوم من محرم إن شاء هللا حسب التقویم ھنا. قد یكون غدا أو باألمس في أماكن أخرى. ولكن ھنا الیوم. یأتي شھر 
 .فرصبعد  الخیر ملسو هيلع هللا ىلص أضاف نبینا الكریم ،الخیر بعد محرم. شھر صفر ثقیل بعض الشيء. ولكي یكون خیراً 

. 
یجب أن نزید مرة أستغفر هللا كل یوم.  70یجب أن نقرأ الشھادة ثالث مرات و هلالج لج . ولكي نذكر هللا هلالج لج ھذا الشھر فیھ حكمة من هللا

ال یمكن تغییره لألفضل إال بالدعاء  القدرأن  ملسو هيلع هللا ىلصالعمر. یقال في حدیث نبینا الكریم  وتزید ترد البالءألن الصدقة  صدقتنا في ھذا الشھر،
 الطریقیوضح لنا ملسو هيلع هللا ىلص . وھو "ال تجادل" ولیقملسو هيلع هللا ىلص اولة كشف ھذا السر والجدل حولھ. نبینا الكریم لمح داعيوالصدقة. القدر سر عند هللا. ال 

 .صدقة وسنكون في سالم إن شاء هللالدعاء وبال. ھكذا الجید
. 

إلى فیھ ماالً. ، وأن تصنع صندوقاً وتضع أو غیره. واألفضل أن تدفع الصدقةال ننسى أن نعطي الصدقة سواء كان شھر صفر یجب أن 
إزالة الحجر أو الزجاج أو أي وسخ من الطریق. إماطة األذى عن الطریق، أنھ من الصدقة حتى  ملسو هيلع هللا ىلص، یقول نبینا الكریم من ال یملك ماالً 

في المنزل ووضع المال فیھ لكن علیك أن تخرج وتنطلق من أجل القیام بھا. لذلك من األفضل عمل صندوق وكل عمل صالح صدقة. 
. ضع ل حمایة نفسك وأوالدك، وھذا لیس مھًما. المھم أن تضع الصدقة من أج. یمكن أن یكون أي مبلغ من المالللفقراء، ثم إعطائھ یومیًا

لن یكون ھناك ثقل. سیكون خیرا إن شاء  ،لصدقةاوبلكن ھذا الشھر أثقل. والمزید خالل ھذا الشھر. ال تنس خالل األشھر األخرى أیًضا. 
 .هللا

. 
ا. ھناك آیات للحمایة لكن علینا بالتأكید أن نفعل ھذو، ویجب القیام بھا الحقًا. وظیفة أخرى أیًضااركا. ھناك مب صفرشھر  هللا یجعل
حفظنا. إن هللا یر. هللا یغفر لنا ویرحمنا إن شاء هللا. اھم ھذین األمرین: الصدقة واالستغفاأللكن وأخرى. اقرأھا بقدر ما تستطیع. ووظیفة 

 . ومن هللا التوفیق .خیراً كون یشاء هللا س
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