
 

 

    

 الصدقة شهر صفر وأهمية

 سٌد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ

. لم نكن هنا فً البداٌة ولكن ال  قثقلاأل إنه.  . شهر صفر ال ٌشبه غٌره من الشهور ، هذا الشهر هو شهر صفر كما تعلمون

. قثالقثمائة أستغفر هللا ومرات شهادة  : قثالث القٌام بها خالل شهر صفر ٌجبالتً  الوظائف.  ٌزال الناس ٌعرفون شهر صفر

 .الصدقة  عدم نسٌانكوتأكد من 

 هذا.  مفٌد بالنسبة لنا أمرمن خالل وصٌته  أظهرهالذي  الطرٌقع اتبا العمر ". وتزٌد ترد البالءصدقة ال " ٌقول نبٌنا الكرٌم 

هو  شُحٌّ الالمقصود من  ". شُحٌّ ُمَطاعٌ َوَهوًى ُمتَّبَعٌ  الكرٌم " نبٌنا. ٌقول  الشخص نفسصعب على الصدقة  اعطاء لكممفٌد 

 . أوامره ونتركٌ، أولئك الذٌن ٌستمعون إلٌه وال  لبخلل ٌصغون: أولئك الذٌن  البخل

" . هذا كقثٌر جدا! لٌرة اعطٌت.  أكقثر من الالزم . أعطٌت هذا لك بقىلٌ " ٌقول !"أبدا عطًال ت " قولٌعندما ٌكون هناك بخل 

حرق فً الهواء. تل اتعشر لٌر ونعطٌ،  منه فائدة. فً حٌن ولو لشًء ال حتى لٌرة واحدة ونعطٌالناس فً بعض األحٌان ال 

لألشٌاء الضارة  ونعطٌ. لهم مفٌد الهذا هو ، الحقٌقة . فً " ال تعطًٌقولون " صدقات للفقراء كون ت، عندما  ومع ذلك

ألشٌاء التً ل، الصدقة ، ولكن لالعمال الخٌرٌة و بالقلق ونشعرٌأطفالهم وال  إلعالة ونعطٌ،  عٌن مله ترفوالسٌئة دون ان 

 !" ال تعطً " ونقولٌهم ٌتعود بالفائدة على

.  ؟ ولكن األمر متروك لهم صدقة ونعطٌس م. هل تعتقد أنه الزكاة الخاصة بهم ونعطٌ. الناس اآلن حتى ال  مهمباب الصدقة 

ضرر قد ٌصٌبك . قد ال تعطً لٌرة واحدة و نبٌنا الكرٌم وصفبلتجنب وقوع الحوادث والمتاعب كما هو مبٌن  ةمهمصدقة 

 ." كبٌر بالءصدقة قلٌلة تدفع  . هكذا ٌقال " لٌرة أو أكقثر الفبقٌمة 

.  باستمرار فً األشهر األخرى أٌضا ولكن شهر صفر مهم علٌنا ان نعطً.  هذا وخاصة خالل شهر صفر انتبهوا للصدقة

. الفقراء  الفقراء ونعندما تجد واأن تعط كمٌمكنو،  صدقة على حدةال واضع،  ا جانباوهضع. "؟ الفقراء أجدأٌن  "ٌقولون 

 كقثر ، المحتاجون كقثر .

.  . وهو مرض عظٌم الناس لدٌهم الكقثٌر من الشح . ستمع إلى هذا الشح إن شاء هللانال  نرجو أن. نفسنا تبع نال ٌجعلنا هللا 

 ومن هللا التوفٌق . . هللا حفظنا

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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