وظائف شهر صفر
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم  .الصالة والسالم على رسولنا
محمد سيد األولين واآلخرين  .مدد يا رسول هللا  ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا  ،مدد يا مشايخنا  ،شيخ عبد هللا الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
شهر محرم سينتهي بعد يوم من اآلن  .سيبدأ شهر صفر  .غدا سنكون في رحلة لمدة يومين  .صفر هو شهر مليئ بالتحديات  ،لذلك
يقولون صفر الخير لذلك سيكون وسيلة للخير  .يقول نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم "أرجو أن يكون شهر الخير"  -هذا ألنه شهر شاق.
هناك حكمة في كل شيء  .أحيانًا يفعل هللا عز وجل أشياء من خالل حكمته حتى يحافظ الناس على الطريق المستقيم  .بإحترام نبينا صلى
هللا عليه وسلم فإن الشهر السيئ من شأنه أن يتحول إلى خير  .يجب على المرء أن يقول كل يوم ثالث مرات الشهادة  ،ويقول مئة مرة
أستغفر هللا  ،سبع مرات سورة الفيل  ،ويجب أن يعطي صدقة  .الصدقة مهمة جدا  -عندما تُعطى يحفظنا هللا  .يجب أال نتجاهل هذه
الوظائف .
نرجو أن ينزل خيره علينا  .ينزل خيره علينا وشره على الكافرين  ،ألن عداوتهم مستمرة تجاه اإلسالم  ،تجاه هللا  .سيعطيهم هللا ما
يستحقون  ،ولكن يجب على المسلمين أن يكونوا حذرين ايضا  .يجب على المرء أن يعرف األيام المباركة  ،األشهر المباركة  ،األشهر
الصعبة "الثقيلة"  ،األشهر الوسط  .خلق هللا كل شيء بحكمة  ،وعندما نكون على علم بها  ،فإننا نتلقى فوائدها  ،ثوابها  ،وترتقي مراتبنا.
لقد جعلها هللا فائدة ماديًا ومعنويا .
هذا يعني أنه خالل هذا الشهر  ،فإن كلمة الشهادة واإلستغفار لها فائدة كبيرة  .في األشهر المتوسطة ال تحدث هذه األشياء للناس  ،لكن
في هذا الشهر  ،المرء الذي يدرك شهر صفر يقرأ هذه األشياء بالتأكيد  ،يعطي صدقة  .بهذه الطريقة  ،باإلضافة إلى كونك محفوظ  ،فإن
المرء يحصل أيضًا على الحسنات  .هللا يجعل كل األيام واألشهر خير لنا  ،إن شاء هللا  .هللا ينزل خيرها علينا  ،وكل ما هو سيئ على
أولئك الذين هم أعداء اإلسالم وأولئك الذين يتبعون الشيطان  .ومن هللا التوفيق .
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