
 

 

    

 الصدقة المخفیة أفضل
 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

 أمرنا هللا عز وجل :

 َواْفعَِل اْلَخْیر

 .تصدقوا .  ھي رأس الخیر والصدقة.  أوال الخیر یفید صاحبھ". أمرنا بفعل الخیر .  وافعل الخیر" 

كون ت. لذلك لن  صدقة في السرالتعطى  كانت.  الید الیمنى تأعط ذاما للید الیسرى أن تعرفكانوا یحاولون عدم السماح ،  في الماضي
ال .  اإلیمان الحقیقي ھذا ھویعلم أن هللا . طالما " أعطي ولكن ال أحد یجب أن یعرف عن ذلك . " هللا في سبیلبإخالص  للتفاخر تعطى

 . على الجمیع للتفاخریعطون  اشخاصضا . وھناك أی یعلمهللا شخص آخر ما دام داعي ألن یعرف 

ستعلم .  لدیھا بعض الجوانب المفیدة تعطى علناعندما  بالطبع.  هللا نظرأو سرا مقبولة في تعطى علنا التي صدقة ال،  بغض النظر
من .  من ھذا أیضا. علینا أن نكون حذرین  الشخص نفس تنفخ. أحیانا صدقة ال یجب اعطاء.  صدقة بھذه الطریقةال اآلخرین اعطاء

 . علناالصدقة كثیرا عند اعطاء  ذلكاألفضل أن ال تظھر 

 یضعون. كان الناس  صدقةالحجارة : كان ھناك  . الجمیع یعرف ذلك بشكل جید أجدادنا فعلوا.  سرا أن تعطيفضل األ،  ومع ذلك
یقول القرآن الكریم  لكنو،  حاجةب إنھم،  من المحتاجین . ھناك الكثیر ذلكب، وال أحد یعلم ویأخذون  ونیأتحاجة بھم من ،  ھناك صدقتھم

 : حول ھذه المسألة

 یَْحَسبُُھُم اْلَجاِھُل أَْغنِیَاء ِمَن التَّعَفُّفِ 

 .یستحون  مأحدا ألنھ ونخبریانھم ال . ")یطلبونال  م(ألنھ من التعففھم أغنیاء الذي ال یعرف یظن"". یحسبھم الجاھل أغنیاء من التعفف"

 الذي ھوالشخص و، أي شخص یرى أن دون  من في اللیلویضعونھا . یأتون  مثل ھؤالءلحجارة صدقة في وقت أجدادنا ھناك كان 
 ون منأخذیو ونأتی، حاجة ب لیسوا، یعني أولئك الذین  اآلخرین ھل.  احتیاجاتھوذلك یلبي أي شخص أن یراه من دون  ویأخذحاجة یأتي ب

 . هللا كانوا یخافون.  أكثر حذرا في الماضي كانوا . الناسذلك  ؟ لن یحدث ذلك

من أجل  ویطیعون أوامر هللا، مشایخ من قبل  الناس جمیعا تربیةیتم ، ولكن أساسا  واحد في األلف قد یكونبالطبع مثل ھذا الشخص 
 . نتحدث عن ما ھو أفضل نا، ولكن وجد أي عقبةت. ال  أو سراعلنا  العطاءفي  ونرغبی، الناس  . في الوضع الحاليإیمانھم حمایة 

نرجو أن .  اإلسالمي األدب اھذیرزقنا جمیعا لنتعلم . هللا  أیضا لھاالفضل  ي، ھنفس المرء  تنتفخ، حتى ال  سرفي التعطى التي الصدقة 
	الفاتحة . ومن هللا التوفیق . . جمیعا یرضى عنكم. هللا  في كل واحد منا إن شاء هللا یصبح ھذا األدب الجمیل
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