
 

 

    

 األربعاء األخير من شهر صفر

 سٌد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ

 علٌنا خٌرهكون ٌ نرجو أن:  خٌرالصفر  " كان ٌقول قدس هللا سرهالشٌخ موالنا .  فً هذا الٌوم سبعون الف مصٌبة تنزل

لمس أولئك تأهل الكفر والشٌاطٌن . ال  تحل على المصائبهذه  ." الشٌطان ٌستحق العقاب وٌقال " ." اآلخرٌن على وشره

لهم الخٌر فً كل شًء ٌأتً بالنسبة . م الخٌر ٌنزل علٌه. المغفرة  ونطلبٌو وٌتوبون،  الصدقات ٌعطون،  الذٌن ٌذكرون هللا

 . إن شاء هللا

 ٌمكننً أن أجدأٌن  " لقت. ال  ، والصدقات الٌوم ثالثمائة مرة أستغفر هللا،  مرات ثالث كلمة الشهادةقول دعونا ال ننسى 

 -فً أي مكان ترٌده  اضعه - صندوقف أو فً ظر اضعه،  جانبا كصدقات؟" ضع  مبكر من الصباحالوقت هذا المسكٌنا فً 

، ال ٌوجد شًء من هذا القبٌل عن  . بمجرد بلوغ ذلك بقصد الصدقة أٌضا هذا مقبول. ه عندما تجد فقٌرلل عطهااو هاال تلمس

 . حجز الصدقات فً ذلك الٌوما، ولكن  ها عندما تجد واحدء. ٌمكنك اعطا إلعطائه فً الوقت نفسه مسكٌنإٌجاد ضرورة 

للمرة األولى منذ على كونه ثالثٌن ٌوما نشهد و.  ٌوما ٌكون تسعة وعشرٌن، شهر صفر  ، أكثر من مرة فمن حكمة هللا عادة

 المصائب. وٌمكن أن تأتً هذه  لنا ٌكون. إن شاء هللا خٌر شهر صفر  هذا ٌعنً أن هناك حكمة فً ذلك أٌضا.  طوٌلةفترة 

 . الذٌن ٌقتلون الناس بدون شفقةو، الفقراء القنابل على ٌمطرون ٌن ، الذ الناس نظلموٌ ن، الذٌ هللا نعصوٌألولئك الذٌن  كظلم

. هللا موجود  هللا وال ٌخجلون من الناس ٌخافون. انهم ال  باستمرار لٌال ونهارا ٌنالنار والقنابل على المظلوم ونمطرٌ إنهم

 علىوشره ٌكون  علٌناخٌر شهر صفر  نرجو ان ٌكون. ٌعٌننا . هللا  ال أحد ٌستطٌع انقاذهم ابتالهم. إذا كرباجه  وهللا لدٌه

 التوفٌق .ومن هللا  . إن شاء هللا الظالمٌن

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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