
 
 
 
 
 
 
 

 را فراموش نکنصدقه  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،مدد يا رسول 

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 :گويد میهللا عز و جل 

ِه ِمَن هللاِ تَعَالَى  َخْيِرِه َو َشِرِّ

، چيز های شکوهمند و متعال خداوند کنار در بد و خوب". متعال هللا در کنار بد و )خير( خوب"

 خلق بيهوده را آنها خداوند. ديد خواهند دنيا اين دررا  بد هم خوب هم افراد اينهستند که خلق کرده است. 

 .کرد خلق آزمايش برای را آنها او. نکرده است

 

 انعنو به را آن کهخوب است برای کسانی . دارد الخير صفر نام. هستيم صفر ماه حاضر حال در

 می مخالفت هللا با که کسانی برای بيشتری مشکالتمی کنند.  شو خوبی را خواه آورند می ياد به خوب

، متسال، امنيت) ايمنیشکر به هللا. انشاءهللا آن را در  .است صفر ماه آخر چهارشنبه فردا. ميرسد کنند

 ،می دهيد انجامرا  وظايفهنگامی که اين  و وجود دارند وظايف( بگذرد. چونکه محفوظيت، خطری بی

 با خاسته هللا به خوبی )خير( و نه به بدی تبديل می شود.

 

، الفيل هسور ، هفتأَْستَْغِفُر اّللٰ  ۳۰۰ت، شهاد کلمه)بار(  سه: کنند می فراموش را وظايف مردم

شويد که قبل از اينکه از خونه بيرون برويد، در يک  مطمئن. است مهم بسيار صدقه )خيريه(. صدقه و

و مردم تبديل  مؤمنان، مسلمانان ميان در عادت به يک دهيد اجازه، جدا از چيز های ديگر، بگذاريد. جعبه

ست ا صفتيک  .شود می فراهم نيازمندان و فقرا برای وتبديل می شود،  محافظتشود. در کنار شان به 

 د داشتوجو یخوب فقط اگر بودند، مستقيم کاماليعنی صدقه دادند. اگر مردم  صدقتكکه هللا دوست دارد. 

 جيب در را شاندست مردمکی . نمی گذاشت شجيب در را شخود دست هيچکس داشت،ن وجود بدی هيچ و

ق اتفا آنها به چيزی کنند می فکر زيرا دهند، می صدقه و می برند جيب در را خود دستان ٪۹۹ ؟می برند

 .می افتد

 

 که وقتی آنهاداشته باشيم.  بيمه که گويند می ما به آنهاکنيم.  شفرامورا  صدقهآنها باعث شدن 

 اين با آن زمان .دبدهي روز هر را مشخصی يک تعداد اگر پول می دهند چنان و چنين ميريد می (شما)

. ندک محافظت تان خانواده و شما از هللا عز و جل بنابراين بپردازيد، را خودتانصدقه  کنم؟ می چکار پول

  یم بين از را مشکالتصدقه : "گويد می اوراه زيبا را بهمان نشان داد.  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر مطمئنا



 

 

 

 

 

 

 

. تاس خوبی چيز که است دليل همين به و است درست است، حقيقت اين." عمر را طوالنی می کند و برد

جلو مان را بگيرند هنگامی که اين را می خواهيم انجام  کنند می تالش شياطين. دهيم انجام را کار اين بايد

 .بدهد صدقه نزديک است نفر يک که زمانی ،مخالف می کنند شياطين هزارانبدهيم. 

 

 فوايدو جماعت  بلند شد ما ها مثل  خواجه يک. دارد وجود خوب داستان يک خوب، شوخی يک

 هر و نان برنج، و ،رفت خانه به زده هيجان جماعت، از فردی. داد توضيح را صدق فضايل و

 برود. بيروناز درب  خواستزمان که می همان  ديد را او همسرش. بار کرد کند، پيدا تتوانس که چيزی

 نبا امانت، قابل اطمينا) امينافراد  حاضر حال دررا بدهد.  صدقه امام خود بگذار چيست؟ اين: "گفت او

 را چيز همه زن" دهيد؟ انجام را کار اين توانيد می چگونه( هستيم. ق، صديرستکار، دست و دل پاکد)

 وا" .بياوريد یچيزها داشتيد قصد شما ای؟ بوده کجا: فرمود امام. رفت بيرون مرد و گرفت دستش از

را  من جلوی آنها مادر امروز اما ميکنند، جلوگيری من از شيطانی هزاران معمول طور به" :داد پاسخ

 ".گرفت

 

 ديگر چيزهای همه برای پولی مطمئنابدهد،  صدقهمی خواهد  شخص يک که هنگامی بنابراين

 شان دست بدهند صدقهبايد  وقتی اما کنند، می خرج فايده بی چيزهای در را پول آنها. شود می خرج

 عطا (ام به) آنها بر پيروزی خداوندشاءهللا ان ترک نکند. شياطين ومان  نفس  دست در را ما هللا. ميلرزند 

 .کند

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ سفر ۲۵


