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SAFAR UL-KHAYR

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh,
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem,
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin,
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina,
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad.
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya.

Hoje é o último dia de Muharram, insha’Allah, de acordo com o calendário daqui [Turquia].
Pode ser amanhã ou ter sido ontem em outros lugares. Mas aqui é hoje. O mês de Safar ul-Khayr vem
depois de Muharram, o bom mês de Safar. O mês de Safar é um pouco pesado. E para fazer isso bem,
nosso Sagrado Profeta  ﷺacrescentou al-Khayr, o bom depois de Safar.
Este mês contém a sabedoria de Allah ﷻ. Para lembrar de Allah ﷻ, devemos recitar a
Shahadah 3 vezes e AstaghfiruLlah 70 vezes todos os dias.
Devemos aumentar nossa Sadaqah durante este mês, porque Sadaqah evita acidentes e
problemas e prolonga a vida. É dito em um Hadith de nosso Sagrado Profeta  ﷺque o destino pode
ser mudado para melhor apenas com Du'a e Sadaqah. O destino é um segredo aos olhos de Allah ﷻ.
Não é necessário tentar descobrir esse segredo e discutir sobre ele. Nosso santo Profeta  ﷺdiz "Não
discuta". E isso está nos mostrando um bom caminho. É assim com Du’a e Sadaqah, e estaremos em
paz, insha’Allah.
Não devemos esquecer de dar Sadaqah, seja Safar ou qualquer outro mês. É melhor dar
Sadaqah em dinheiro, fazer uma caixa e colocar dinheiro nela. Para aqueles que não têm dinheiro,
nosso Sagrado Profeta  ﷺdiz que Sadaqah é até remover uma pedra, um copo ou o que quer que seja
uma sujeira na estrada. Toda boa ação é Sadaqah. Mas você tem que sair de casa para poder fazer isso.
Portanto, é melhor fazer uma caixa em casa e colocar dinheiro nela todos os dias, e depois dar aos
pobres. Pode ser qualquer [quantia de] dinheiro, [a quantia] não é importante. O importante é colocar
Sadaqah para proteger seus filhos e a si mesmo. Coloque mais durante este mês. Não se esqueça disso
nos outros meses também. Mas este mês está mais pesado. E com Sadaqah, não haverá peso.

Vai ser bom insha’Allah. Que nosso mês Safar seja abençoado. Existem outras Wazifahs
também, e elas precisam ser feitas mais tarde. Mas, certamente devemos fazer isto. Existem 'Ayat para
proteção e outros Wazifah. Recite-os tanto quanto você puder. Mas, o mais importante são essas duas
coisas: Sadaqah e Istighfar [recitar AstaghfiruLlah]. Que Allah  ﷻnos perdoe e nos mostre misericórdia
insha'Allah. Que Allah  ﷻnos proteja. Insha’Allah será bom.

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha.
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