وظایف ماه صفر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم .بسم هللا الرحمان الرحيم.
الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،
مدد يا رسول هللا ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ،مدد يا مشايخنا،
شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.
ماه محرم در يک روز به پايان می رسد ،ماه صفر می آيد .فردا انشاءهللا دو روز در سفر هستيم.
سفر يک ماه سنگين است .بنابرين می گويند "سفر الخير" ميتواند يک وسيله ی خيری باشد .حضرت
پيامبر (ﷺ) مان می گويد" ،سفر يک ماه خير باشد "،چونکه يک ماه سنگين است.
هر چيز يک حکمت دارد .هللا عز و جل بعضی اوقات انسان ها را از طريق حکمت خودش به
راه هللا هدايت می کند .با حرمت حضرت پيامبر (ﷺ) مان نگه داشتند ،ماه شر به خير تبديل می شود .هر
ف فَعَ َل َربكََ
روز سه دفه کلمه شهادت را بگويد ،صد دفه استغفر هللا ،هفت دفه سوره فيل" :أ َ َلم ت ََر كَي َ
ب ٱل ِفي ِل  "،يک صدقه .صدقه مهم است ،صدقه می دهيم ،هللا محافظت می کند .الزم است اينها را
بِأَص َٰ َح ِ
ناديده نگيريم.
خيرات آن بر ما بيافتد ،خير آن بر ما بيافتد ،شر آن بر کفران بيافتد چونکه دشمنی مداوم به اسالم،
به هللا دارند .انشاءهللا خداوند عوض شان را بدهد ،اما مسلمانان الزم است دقت کنند .روزهای مبارک ،ماه
های مبارک ،ماه های سنگين ،ماه های نرمال تر الزم است شناخته شود .باعث می شود مادی و معنوی
فايده داشته باشد.
يعنی در طول اين ماه کلمه شهادت ،تسبيح توبه استغفر هللا ،خيلی فايده دارند .در ماه های نرمال
اين چيزها به عقل انسان ها نمی آيند اما اکنون کسی که از ماه صفر آگاه است ،مطمئن تسبيح می خواند و
صدقه می دهد .بنابراين هم محافظت خواهند شد هم ثواب خواهند گرفت .انشاءهللا همه روزها ،ماه ها خير
باشند .خير برای ما باشد ،شر برای دشمنان اسالم و پيروان شيطان باشد.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه
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 ۲۷محرم  ،۱۴۴۰درگاه أكبابا ،فجر

