
 

 

    

 ال تنسوا الصدقة
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

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

 یقول هللا عز وجل

ِه ِمَن ِهللا تَعَالَى  َخْیِرِه َو َشِرّ
. ذه الدنیا الخیر والشر في ھ سیرون. ھؤالء الناس  األشیاء خلقھا هللاوكل  عز وجلهللا  منالخیر والشر ".  خیره و شره من هللا تعالى" 

 .لإلمتحان . خلقھم  عبثا هللا ھملم یخلق

. المزید من المتاعب تأتي  الخیر ویطلبون خیر ألولئك الذین یذكرون أنھ الخیر. یعطي  یسمى صفر الخیر.  نحن في شھر صفر اآلن
ما تؤدي عندو وظیفة. ألن ھناك  أمانبمر ی. إن شاء هللا  : الحمد.  . غدا ھو األربعاء األخیر من شھر صفر هللا یعصونألولئك الذین 

 . هللاإن شاء تحول إلى متاعب ت. ال سوء ولیس الى خیر هللا  یحولھا الزظیفةھذه 

 ةصدقة مھمال. قة ، وصدالفیل سورة  یعني، الم ترى كیف سبع مرات ، فر هللا أستغ 300، الشھادة ثالث مرات :  الوظیفةالناس  نسي
. تصبح  ، والناس ، المؤمنین عادة بین المسلمین تكونھا دعو.  منفصل مكان فيفي صندوق قبل مغادرة المنزل  ا. تأكد من إیداعھ جدا

. إذا كان الناس مستقیمین  یعني إعطاء صدقة التصدق.  هللا عندمحبوبة  صفة. إنھا  للفقراء والمحتاجین كون القوت متاحی، وسلھم حمایة 
وضعوا أیدیھم في جیوبھم  ٪99؟  . كیف یضع الناس أیدیھم في جیوبھمبھ في جی یدهال شر، ال أحد یضع فقط وخیر ، إذا كان ھناك  تماما

 . وأعطوا صدقة ألنھم یعتقدون أن شیئا سیحدث لھم

مبلغ معین كل یوم.  تعطیامثل ھذا المبلغ عندما تموت إذا  سیعطونك.  تأمین عندنا یكون ھ یجب أنصدقة اآلن. یقولون أنالجعلونا ننسى 
الكریم  نبینا، أظھر لنا  . على وجھ الیقین عائلتكعز وجل ویحفظ هللا یحفظك حتى  اعط صدقتك؟  المال في ذلك الوقتبأفعل سماذا 

. الشیاطین  القیام بذلك علینا.  شيء لطیف ھيھذا السبب ، ل ". إنھا الحقیقةترد البالء وتزید العمر قة صدال " . یقول الطریقة الجمیلة
 . عندما یكون على وشك إعطاء صدقة واحد یواجھون شخص شیطان. ألف  ذلكب القیام عندما نحاول یحاولون ایقافنا

المنزل  الى . ذھب شخص من الجماعة وشرح فوائد وفضائل الصدقة للجماعة هما فعلنا قام وفعل خوجة.  ، قصة جمیلة ھناك نكتة لطیفة
؟ دع اإلمام یعطي  ما ھذا " . قالت كان على وشك الخروج من البابعندما . رأتھ زوجتھ كل ما وجده و،  خبز، أرز حًمل بحماس و

أین  " . سأل اإلمام أخذت المرأة كل شيء من یدیھ وخرج الرجل؟ " . كیف یمكنك أن تفعل ذلك صادقیناشخاص . نحن بالفعل  صدقة
 ، ولكن الیوم أمھم منعتني ". منعنيی شیطان" عادة ألف  األشیاء ". أجاب إلحضار تھبذ؟ كنت 

،  . ینفقون المال على أشیاء غیر مجدیة ق المال على جمیع أنواع األشیاء األخرى، بالتأكید ینف الشخص إعطاء صدقة ینويلذلك عندما 
 ومن هللا التوفیق .  . علیھم إن شاء هللا هللا ینصرنا.  والشیاطین ألنفسنا نا. هللا ال یترك صدقةبالولكن أیدیھم تھز عندما یتعلق األمر 

	الفاتحة .
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