
 

 
 
 
 
 
 
 

 الفائدة لنا
 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز 

 الداغستاني ، شیخ محمد ناظم الحقاني ، مدد . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .
 

ید لنا الخیر. كل أوامره لمصلحتنا وفائدتنا. إن العبادة التي نؤدیھا ھي أمر هللا جل جاللھ ، یریدنا هللا أن نؤدیھا. عندما هللا جل جاللھ یر
�. الفائدة لنا. هللا جل جاللھ یرید ھذا لمصلحتنا. كل العبادات التي نؤدیھا مثل الصالة، الصیام، الذھاب إلى الحج  نؤدیھا، ال نفع

اعتناق اإلسالم ، فلن یستفیدوا منھا. إذا  قبل العباداتمن یفعل ذلك یكسب ثواب ویستفید. إذا فعل الناس ھذه  الزكاة ھي فرض.وإخراج 
ھذه قبل أن یصبحوا مسلمین ، فال فائدة من ذلك. إنھا مفیدة ومباركة عندما تكون مسلما. جعل هللا فیھا سرا.  كانوا یرغبون في تجربة

 ا السرفقط بقول "ال إلھ إال هللا محمد رسول هللا" وتصبح مسلما.یتم الكشف عن ھذ
. 

نحن اآلن نصوم شھر رمضان، الحمد � جل جاللھ. لھ أیضا نفع وبركة إن شاء هللا. ھناك أیضا الزكاة. تدفع الزكاة مرة في السنة. 
یمكن دفعھا في شوال، ذو الحجة، محرم، صفر أو في أي وقت ، ولیس بالضرورة في شھر رمضان. في العام المقبل ،  یمكن دفعھا
أي شھر من السنة جید. ومع ذلك ، قد یتساءل الناس عن سبب التأكید علیھا أكثر في رمضان. شھر رمضان لھ فضائل  ربیع األول،

ثر. لذلك ، حتى لو ضعف من الثواب أو حتى أك 700،  100،  10،  7عبادتك لھا الكثیر من األجر والثواب. قد تحصل على  أكثر. كل
 اوتركھا جانبا لدفعھا في وقت الحق. ھذا مھم. ستكون قد فصلتھا عن ممتلكاتك ، ألنھ إخراجھازكاتك في رمضان ، یمكنك لم تدفع 

حقك. إنھا حق هللا، حق هللا لعباده المساكین. ال تفكر في استخدامھا وإخراجھا الحقًا. ضعھا منفصلة كزكاة في رمضان ،  لیست من
 ستنال ثوابھا.

. 
 كما قلنا ھناك سر في أوامر هللا. عندما تدفع الزكاة ، فإن ممتلكاتك ال تقل بل تزداد. عندما تصوم ، ال تمرض بل تتحسن صحتك. األمر

 بسم �نفسھ بالنسبة للصالة. ال تقل إنك متعب. إنھا جیدة لجسدك وروحك. ھذا ھو الجمال الذي أعطانا هللا إیاه. إنھا لیست مشقة. 
ُ◌ بِكُُم اْلیُْسَر َوَال یُِریدُ بُِكُم اْلعُْسَر". یرید هللا لك الیسر وال یرید العسر. الشیطان  یرید العكس. یقول إنھ من الرحمن الرحیم "یُِریدُ ه اللَّ

 ى لك الخیر. هللا یتمنى لك الخیر.الصعب جدًا أداء العبادة ویمكننا عدم تأدیتھا. یقول "ال داعي للقیام بذلك. كن كسوًال وجشعًا " ال یتمن
 إن شاء هللا. ومن هللا یدیمھا علینا. هللا ینزل علینا ھذا الخیر والجمال إن شاء هللا. هللا یبارك لنا في رمضان. هللا یجعلنا وسیلة للخیر دائما

 هللا التوفیق .
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