
 
 
 
 

 
  

 

 صدقةال
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

 نبينا الكريم يقول
 

 باكروا بالصدقات
 

. هذه  أشياء أخرىوالحوادث اليومية ، اللعنات ،  الصدقة تردمبكراً!"  وتصدقوا وااسرع " ، "باكروا بالصدقات  "حضرة النبي  يقول
 نبينا. لذلك فإن  من المصائب ، األلم ، وهذا يعني أننا نعيش في أوقات خطيرة الكثير. في أيامنا هذه ، هناك يجب اإلهتمام بها مسألة 
صندوقًا  ضع.  . يقول أول شيء ، ال تنسى أن تعطي صدقة يخبرنا كيف نحمي أنفسنا ، بدافع الرحمة،  صلى هللا عليه وسلمالكريم 
 . قبل أن تغادر المنزلالباكر الصباح  في المالا وضعفي المنزل ،  للصدقة

 
!  عطي كل يوم ، وفي وقت مبكر من اليومتإنه أمر ال بد منه أن  أو ذاك ... "القدر . نعطي هذا  صدقةنعطي  " معظم الوقت يقول الناس

، ضعها في  صدقتك. احفظ  للقيام بذلك داعي؟ ال تخرج وتبحث ؟ س أي شخص ، من ستعطيه أن تجدال يمكنك  الصباح الباكرفي 
 ! قتكلكن ال تنَس أن تعطي صدولفترة من الوقت ، ائها في نفس اليوم أو بعد جمعها ثم قم بإعطومن صندوق أو ضعها جانباً ، 

 

. هناك  ما قد يحدث. من غير المعروف  . إن شاء هللا ، ستتم حمايتك أنت واألسرة قرأ آية الكرسي سبع مراتابيتك  قبل مغادرةثم ومن 

! . ال يمكن للناس تصديق ذلك ، بسبب سهولة األمرمحفوظا ، من السهل أن تكون  بهذه الطريقة؟  . كيف سنحمي أنفسنا كل أنواع الخطر

 ! ". هذا ما قيل ، لكن الناس ال يصدقونهوقفت الى جانبه "صدقته  يقول أجدادنا

محمد صلى هللا  أمة فظ! هللا يح جميعا يحفظنا! هللا  . دعونا ال ننسى هذا خالل عصرنا أكثر أهمية اللغاية ، بل إنه ةمهم لذلك الصدقة
 . من هللا التوفيقو . أيضا الدنيا هآالم ومصائب هذ شيطان ، ومنالمن شر  عليه وسلم

 
 الفاتحة .
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