
 
 
 
 
 
 
 
 

 صدقه 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

 ر.محمد ناظم الحقاني، دستو شيخشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 فرمود:مان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

 باكروا بالصدقات
 

و از هر   باال ها را، روزانه، حوادث قهصد، عجله کنيد." قه بدهيدصدفوری وی می گويد: "

ی است که مسألهاين موضوع  اين موضوعی است که ما بيشتر از آن نياز داريم.. می کند دفاعچيز 

 بيشتر محتاج هستيم.

 

بنابراين در يک  ،دنطرف می آي هراز  تمصيب ،دنطرف می آي هراز  خيلی باال هایامروزه 

نشان مان بخاطر مرحمتش  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبربه همين دليل زمان بسيار خطرناک زندگی می کنيم. 

 يک جعبه .يدرا فراموش نکن قهصدکنيم. در ابتدا، او می گويد محافظت  خودمان رامی دهد که چگونه 

اکثر  بگزاريد.آن  در و قبل از اينکه خانه را ترک کنيد صبح زود پولدر خونه درست کنيد،  قهصد

نه،  .می گويند ما اين قدر را می دهيم..."می دهيم،  قدر را ما آن می دهيم، قهصدما ها ، "زمان انسانها

کسی را  هيچنمی توانيد  صبح زودوقت  .آن را زودتر بدهيد الزم است ،هر روز آن را بدهيد الزم است

الزم نيست اين کار را  ؟دنبال کسی ميرويدو  بيرون می دويد شما د؟يچه کسی اين را می دهبه پيدا کنيد، 

يا  همان روزآن را  و سپس، بگزاريديا يک کنار  جعبهخود را نگه داريد، در يک  قهصد انجام بدهيد.

 را فراموش نکنيد قهصد کرديد، آن را بدهيد، اما محقق جمع آوری آن را که يک مدت پس از

 

. انشاءهللا هم را بخوانيد الکرسیآيت دفههفت  هنگامی که خانه را ترک کرديد پس از آن،

ی دانيم چه ميتواند اتفاق چونکه انسانها نم . هستينمحافظت هم خودتان  هستند محافظت تان خانواده

 اينطوری آسان است. اينطوری،؟ مکنيمحافظت  خودمان را چطوربيافتد، هر طور خطر وجود دارد. 

درست جلوی  قهصد" گفتنداجداد ما می به دليل که انقدر آسان است.  نمی توانند اين را باور کنند انسانها

 نمی کردن. باورخودش بود." اما همانطور که گفتيم انسانها اين را 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

فراموش  اين را مهم تر است.خيلی  ما ها در اين زمانخيلی مهم است،  قهصد به همين دليل

های دنيا، از باال ها  تمصيبهم از شر شيطان  هم ازآمت محمد را  .همه ما را محافظت کند هللا .نکنيد

 محافظت کند.

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ رجب ۹


