
 
 
 
 
 
  

 
 آخر أربعاء في صفر

 

 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
 

 هلالج لج�  شكراللكن وبأمان. عادة ما یكون الیوم األخیر منھ ثقیًال بعض الشيء.  مرّ �. لقد  شكرال ،الیوم ھو آخر یوم من شھر صفر المبارك
توكل  ،. فإذا أعطیتملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم ھذا ما یقولھ تمنع الحوادث ، وتطیل العمر. ، ترد البالءالحل لكل شيء. وھي الصدقة التي  هللا أعطى

 للخیر. وسیلةكون وستهللا  لىع
. 

نبینا . هلالج لجبإذن هللا  فسیكون خیر، خیرا حال شھر صفر. إذا فسرناه وھ امختلفة. ھذ أحوالم واألشھر لھا كل شيء لھ حكمتھ. بعض األیا
حذر األولیاء والعلماء من یو. هلالج لجیكون خیراً بإذن هللا س". والخیر"شھر صفر  ملسو هيلع هللا ىلص الخیر" عن ھذا الشھر. كان یسمیھ فرصالكریم یقول "

وتكون  مصدقة خاصة لھذا الشھر فإنھا ستحمیك تدخرون مصّدقوا. إذا كنتتاذكروا وفروا، ھذا الیوم حتى ال یجھل الناس. توبوا واستغ
 ھا الیوم.ووسیلة للخیر بإذن هللا إذا أعطیت

. 
ون عذابا أشد في اآلخرة. ومع ینالس وفي اآلخرة. في الدنیاالظالمین والكافرین على یجب أن تحدث بعض األشیاء. یجب أن یأتي عقاب 

ان ، فیمكنھم ال یعطي الراحة والجمال هلالج لجأبًدا. طالما أن هللا  یرتاحونال والكفار أیًضا. الظالمون  الدنیا هوا مرتاحین في ھذ، لن یكونذلك
، فسیظلون قلقین وغیر سعداء. إنھم یعیشون حتى لو كان العالم كلھ ملًكا لھملن یكون أي شيء كما یحلو لھم.  ،بقدر ما یریدون یكافحوا

 لناس إیمان في قلوبھم ، ولو كان قلیالً ، فیكفي.عند ا، طالما كان شكر � على الرغم من صعوبة الوضعالفي الظالم. 
. 
الدنیا یبدأ غدا إن شاء هللا. إنھا  ھذه ملسو هيلع هللا ىلصفیھ نبینا الكریم  شّرفربیع األول. الشھر الذي یوم من شھر غداً أول  -بعد ھذا الشھر  ،� شكرال

جمیل ایضا. إنھ شھر الربیع. ربیع یعني الربیع.  اسمھ - ربیع االول. ملسو هيلع هللا ىلصمین ولمن یحبونھ المسل ،. إنھ شھر جمیل للناسعظیمةبشرى 
بدایة كل شيء. كل شيء جمیل فیھ.  إنھ ،لطھارةل إشارة ،لجمالل اشارة، فإن ربیع األول ھو أو الخریف لشتاءحتى لو كان في منتصف ا

إن شاء هللا الرحمن. نتمنى أن یكون ربیع األول مبارًكا  ،لنا من خیره وبركتھستأتي كل أنواع الخیر. إن شاء هللا سیكون  ، ملسو هيلع هللا ىلصإكراما لھ 
 . ومن هللا التوفیق .علینا جمیعًا إن شاء هللا

 
 الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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