
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 أھمیة صدقة الفطرة

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا، 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

زكاة في البدایة. . كانت الفطر أو الفطرة ةصدقالقیام بھا في شھر رمضان المبارك  یجبمن الواجبات التي 
ً  ندماوع . وھي صدقة یجب أن یعطیھا كل قويواجب صارت صدقة. ومع ذلك فھي  ،أصبحت الزكاة فرضا

 في بدایتھ أو نھایتھ. إخراجھاعطى خالل شھر رمضان وحتى العید. یمكنك تُ . اً كبارو اً صغار ،المسلمین
 

. وبالنسبة قدر إستطاعتھم یُعطوالكن یمكن للفقراء أن وبغض النظر عن كونك فقیًرا أو غنیًا.  تُخرجھایجب أن 
لیرة  أربعین ایجب أال یقل عن ذلك الحد بل یتجاوزه. یمكنھم العطاء بقدر ما یریدون. قالوا إنھ ،، ھناك حدلألثریاء

لیرة  15-10كجم من الشعیر أو القمح وھو حوالي  2تركیة ھذا العام. یمكن أن یكون أقل بالنسبة للفقراء مثل 
 2لیرة تركیة بناًء على  40لیرة تركیة. لقد حسبوھا على أنھا  40، تبلغ بة لألشخاص العادیینلكن بالنسوتركیة. 

كجم من الزبیب أو ما یعادلھ. ھذا لألشخاص ذوي الدخل المتوسط. ویمكن لألغنیاء أن یعطوا أكثر. لن تذھب 
 سدى.

 
. األسخیاءهللا یحب محبوب.  ھذا. هلالج لج زاد قبولھ في حضرة هللا ، كلماال شيء یذھب سدى. فكلما زاد العطاء

 ِ . ھذه على الناس أن یُعطوا بقدر إستطاعتھمإنھ حدیث شریف. لذلك، یجب .  َواْلبَِخیُل َعدُوُّ ّ�ِ""اْلَكِریُم َحبِیُب �َّ
فھذا شيء یجب عملھ في شھر رمضان  ،سیبقى. لذلك تقدمھ، وما ال تضیع أموالك. كل ما تقدمھ سیذھب صدقة. لن

 صالة العید. ى ما قبلوال
 

، كما ، ألن الثواب في رمضان أكبرهلالج لج في ھذا الشھر بحكمة هللا ةخاص ایمكن دفع الزكاة في وقت الحق. ولكنھ
صبح تُ  ،حسب فطرة. وبعد ذلكتُ  ،. وحتى صالة العیدافھذه ھي حكمتھ ،(أعطي بال حساب). لذلك هلالج لجیقول هللا 

. في أضعاف، وفضیلة شوال لیست كفضیلة رمضان. إنھا عشرة لن تؤجل صدقتك إلى شوال ،صدقة. ھكذا
 ضعف.رمضان أكثر من سبعمائة 

 
، ألن بعض الناس یجدون أنفسنا لذلك ونعطي بسھولةس كرّ نُ  یجعلنا هلالج لجهللا هللا یوفقنا في عمل الخیر والعطاء. 

 هللا التوفیق. ومن  یجعلنا من الكرماء. هلالج لجهللا ال یجعلنا منھم.  هلالج لجهللا صعوبة في العطاء. 
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