
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

« صفرماه خیر  »     
 

كااةُ  بارا ِ وا ُة ٱَّللَّ ْحما را ْيُكْم وا مُ عالا  ٱلسََّلا

ِجيِم   اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

   

ِحيِم                   ْحماِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم َّللاَّ  
   

 

مٍَّد ساياُِد  سوِلنا ُمحا الساَلمُ عالى را اُة وا الصاَلا ِلينا وا اْْلِخِرينا ، وا اْْلاوَّ  

سولا للا   داد يا را ما  

سولا للا،   داد يا سادات ااصحابِ را  ما

داد يا ماشايُخنا  ،  ما

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی ، 

قاانی،   داد يا شيخ ناظم الحا  ما

تُنا صحبة ، والخير ريقا داد طا ميع  في  ما الجا  

  

تقو  آخر  میامروز طبق  )تركیه(  دیگر،    ن یاینجا  در جاهایي  انشاءاهلل. ممكن است  است  روز محرم 

دنبال ماه محرم، ماه صفر پر بركت آغاز    بهبوده باشد و یا فردا. اما به تاریخ اینجا ، امروز است.    روزید

)ص(    ما   يگرام  امبرینیكو شود ، پ   نكه یا   ی است )از لحاظ انرژى (و برا  نیسنگ  ي مى گردد. این ماه كم

 را به آن اضافه كرد.) ماه خیر صفر( "خیر"واژه  

 دیوردن آن حكمت خدا ،ما باآبدست    یاز خداوند در این ماه نهفته است. بدین منظور برا  حكمتى

در طى این ماه، صدقه بسیارى   دی. ما بامیبخوان  راهللمرتبه ذكر استغف  70بار شهادت و    3هر روز  

 دهد.  يم شیكند و عمر را افزا  يم  یر یصدقه از حوادث و مشكالت جلوگ رای، ز میبده

  ر یی توان سرنوشت را به نیكى تغ  ياكرم )ص( آمده است كه تنها با دعا و صدقه م  امبریاز پ  يثیحد  در

 .  ستیراز و بحث در مورد آن ن نیبه كشف ا یاز یداد. راز سرنوشت نزد خداوند بلند مرتبه است.  ن

  ي راه   ن یدهد. ا  يرا به بشر  نشان م  يو او راه خوب  "مجادله نكن  ":  ندیفرما   ياكرم )ص( م  امبریپ

 بود انشاءاهلل.  میاست كه توام  با دعا و صدقه است و به واسطه آن ما در صلح و ارامش خواه 



 

 

 

 

 

 
 

 . گریدر ماه صفر باشد و چه در ماه هاى د.  چه میهرگز نباید  صدقه  دادن را  فراموش كن ما

و در آن صدقه را بصورت پول كنار    دیجعبه بساز  کیبهتر كه صدقه بصورت پول ادا شود،    چه

  گران ید  ریهموار كردن مس  يحت  دیگو  ياكرم )ص( م  امبریكه پول ندارند. پ  يكسان  یبرا  د، یبگذار

. هر  میرا از راه كنار بزن  يهرگونه خاك  ای  شهیصدقه است كه سنگ ، ش  يعن یصدقه است.    ينوع  زین

. بیرون بروید و آن نیت  دیو همت كن  دیریبگ  می تصم  دیانجام آنها با  یصدقه است. اما برا  يكین  ركا

و روزانه پولى در    دیجعبه در خانه بساز  کیرا به انجام برسانید. بهترین و راحت ترین راه است كه  

كه این مبلغ چقدر است ،آنچه مهم است كنار    ستی. مهم ندیو سپس آن را به فقرا بده  دیآن بگذار

 محافظت از فرزندان و خود است.  یگذاشتن صدقه  برا

. اما دیفراموش نكن   زین  گرید  یماه )صفر( صدقه بیشترى بدهید و این عمل نیک را در ماه ها  نیدر ا

وجود نخواهد داشت. همه چیز خوب خواهد    ين یسنگ  چ یتر است. و با دادن صدقه ، ه  نی ماه سنگ  نیا

 بود ان شاء اهلل. 

بعداً انجام شود. اما ما    دیوجود دارد كه با  زین  یگر ید   فیماه صفر ما مبارک باشد. وظا   ن یكه ا  باشد

موجود است.   فیوظا  ری محافظت و سا  یبرا  آیاتى.  میرا )صدقه دادن(را انجام ده  يكی  نیا  دیقطعاً با

 است: صدقه و استغفار.  زیدو چ  نیآنها ا نی . اما مهمتردیآنها را بخوان دیتوان يكه م یيتا جا

 كه خداوند جل جالله ما را ببخشد و به ما رحمتش را نمایان كند. ان شاء اهلل.  باشد

 بزرگوار حافظمان باشد ان شاء اهلل     خداوند

 كه همه چیز خوب و خیر خواهد شد.  شاهلل ان

 

  

 

 

 
 

 اهلل توفیق. الفاتحة. ومن 

نيالربا يالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

( فیدام اهلل عمره شر ا)  

31۴۴، صفر 1 / 1۴00شهریور،  71  
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