
 
 
 
 

 
  

 

 آخر أربعاء من 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
 

:  هي نفسها األوراد. مرة أخرى ،  فر ، إنه يوم ثقيل ألنه األربعاء األخير ، يجب أن نكون حذرينصغدا هو آخر أربعاء من 
. إذا لم يكن هناك أي  إعطاء الصدقة وا، وال تنسسبع مرات  لفيال، سورة  ثالثمائة مرة، أستغفر هللا  ثالث مراتالشهادة 

  . هنا وهناكالى شيء ضروري ، فال داعي للذهاب 
 

أن الكثير من الناس  حيث ، وال يكرمون هذا يهتمونهللا تمر بسهولة ولكن أولئك الذين ال لطف بعض األيام تكون ثقيلة ولكن ب
. بينما هناك أيام  هذا األربعاء ، فعندما يحدث لهم شيء ال يعرفون من أين أتىليس لديهم فكرة عما يجري في شهر صفر و

بسهولة  ستمر هذه األيام. أولئك الذين يفكرون في ذلك ويتخذون االحتياطات  من غيرها ثقلأوأياًما  بركةمعينة تكون أكثر 

أخرى فإن . ما كان ليعتبر شيئاً سيئ الحظ ، ومرة " تَجُدوهتَفاَءلُوا بِالخْيِر  " ملسو هيلع هللا ىلص نبينا الكريم يقول.  إن شاء هللا ، وبدون ضرر

  . يقول هللا عز وجل للناس عظيمة. هذه احتياطات  والصدقة إلى هللا ، االستغفار اللجوءالتحوط هو 
 

ِ َعِظيم    َوتَْحَسبُونَهُ َهيِِّنًا َوهَُو ِعنَد َّللاه
 

. إنهم ينتبهون إلى األمور غير المجدية  إليه ينتبهونوال إطالقا  عظيمابين الناس ، لكنهم ال يعتبرونه  هو هلالج لجإن العظيم عند هللا 

فهذه  ةالصدقستغفار والتوبة ، إلا:  هو. ما يجب االنتباه إليه عند هللا  االنتباه إلى ما هو مهم عند هللا بينما عليناوغير المهمة 

االحتياطات  ايتخذو لكينقولها من اليوم )الثالثاء(  . دون أي ضرر وبكل سهولةبنجتازه هللا س. إن شاء  ثمينة عند هللا مورأ

هذه أجر  هللا يرزقنا. والمصاعب  اإلمتحاناتهذه تمر ليوم غد )األربعاء(. إن شاء هللا نصل إلى المزيد من األيام الجيدة و

األجر ينالون سلهم ، وومحسوب باهلل ، فكل شيء مكتوب  لمن يؤمنون بدون جدوى ستإن شاء هللا ، فهذه لياألحوال ، 

إن شاء مباركة كل أيامنا  هللا يجعل ، باركيجعله مويوفقنا . هللا  في الدنيا واآلخرة إن شاء هللا سيتلقون.  في اآلخرة والثواب

 . من هللا التوفيقو . هللا

 الفاتحة .
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