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 وظائف شهر صفر
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

ونحن  1441بسرعة ، مر عام مرت  ةالماضي السنة.  اليوم هو آخر يوم من شهر محرم ، لقد مر شهر في التقويم الهجري

. أولئك الذين  الحج أيًضاالذهاب الى  . حدثت أشياء غريبة في العام الماضي ، ولم يتمكن أحد من1442عام في اآلن 

 .  شاء هللاي كما. هذا العام سنرى إن شاء هللا كيف سيحدث ،  عن الناس أغلق لم يعلنوا حجهم ألنهاستطاعوا ، 

 ذلك . الصدقة مهمة ، بعد  الصدقةشيء  ، وأهم وهناك وظيفة يجب تأديتها.  ، آمل أن يمر شهر صفر هذا بشكل مريح لكلذ

 الذنوبأن نطلب المغفرة عن األشياء التي فعلناها ، عن ألنه من الضروري ،  وسبعين مرة أستغفر هللا ثالث مرات الشهادة

. هناك أيضا سبع  فعل ذلك لن نكون عرضة للعقابنعندما ويمحوها ،  ذنوبناهللا يغفر .  التي ارتكبناها عن علم أو بغير علم

 ثالث مرات الشهادةكما قلنا من قبل ، صدقة ،  يعطن. يجب أن  مرات في اليومقرأ سبع . يجب أن ت   مرات سورة الفيل

. لقد أظهر هللا لنا  . هذه أشياء سهلة . هذا مهم دون داعبهنا وهناك  للتجولبعد ذلك ، ال داعي .  وسبعين مرة أستغفر هللا

 . ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  ةوألمشهر صفر  نا. آمل أن ينفع الراحة في كل شيء ، وسيكون األمر سهالً إن شاء هللا

. الصاحبيرسل لنا  هللا . من الجن أو السحر الظاهر والباطن ،بالء الو أنواع المشاكلمن كل  ملسو هيلع هللا ىلص أمة محمد يحفظحفظنا وهللا ي

. نظًرا ألننا نعيش في  واآلخرةالسالم  رب كل عام من اإلمام المهدي عليهمرت السنة الماضية على هذا النحو ، نقتكما قلنا ، 

التي نعيشها  األحوالهذه . نادًرا ما تحدث في تاريخ البشرية  . الحوادث التي تحدث اآلنكثرالزمان ، فإننا نقترب أكثر وأ آخر

ال شيء يمر بدون أجر بالنسبة . ينال األجر والثواب  صبري مننحصل على أجرها ، إن شاء هللا سو لنا كتبها هللاونمر بها قد 

من هللا و . ويقوي إيماننايهدينا . هللا ن األلم والعقاب ولن يستفيدوا يعانون مس هلالج لجضد هللا  الذين همالخونة للمؤمنين ، ولكن 

 . التوفيق

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1442 محرم 9-2020/29- 17 


