
 
 
 
 

 
  

 

 ةزكاة الفطر
 

 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
 

. األفضل أن تعطي  الكثير من الثواب على عبادتنا خالل هذا الشهر ننال.  الحكمة في هذا الشهر المبارك عظيمة في نظر هللا

.  حسب سبعين فرضات  فهو أفضل ، أكثر قبوال ، وفي رمضان ،  خرجها. إذا أ عطى مرة كل عامت  .  زكاتك في هذا الشهر

كل شيء ]في وقت واحد[ ،  اعطاء. إذا لم يستطع  المزيد من الثواب وينالوبهذه الطريقة ال ينسى المرء أن يعطي زكاته 

، ر آخرلخي . يمكنه أن يعطيه يجب أن يضعه جانبا لكنو. شيئا فشيئا في رمضان ، ثم يعطيه  جانبا   منهجزء يمكنه أن يضع 

لكن كما و، تعطي خالل أي شهور أو أيام أخرى . من الممكن أن في رمضان جانبا توضعولكن على األقل زكاته لتلك السنة 

.  قلنا هناك فضيلة أكثر عندما ت عطى في رمضان ، ويمكن للمرء أن يتذكر بسهولة ]بهذه الطريقة[ عندما يحين وقت العطاء

 . . رمضان هو شهر الزكاة يحسب المرء ، هذه عادة المسلمين

. اآلن يتم أخذ الزكاة الحقيقية للممتلكات  زكاة ة تعتبر. في الماضي كانت الفطر ةزكاة أو زكاة الفطرالمن المهم أال ننسى 

إذا  ، فطرة. إذا أعطيت قبل العيد ، تعتبر  في رمضان فقط حتى وقت صالة العيد ةالفطر ت عطى[. ةمنفصلة عن ]زكاة الفطر

فعل هذه األشياء في األوقات المحددة تأن  لآلخرة، من األفضل  لك. لذ أقل وأجرهاها أعطت بعده تعتبر صدقة ، ولكن فضل

. هذه الدنيا رغبة في الهذا ما هو مقبول ، وليس  - اآلخرةأن نرغب في  علينا.  عندما يكون هناك المزيد الذي يمكن كسبه

، األماكن ، . يجب على المرء البحث عن هذه األوقات  الخيريحرص على القيام بأعمال هذا السبب يجب على المرء أن ل

 . من هللا التوفيقو . إن شاء هللا، ، وجعلها وسيلة لتقوية إيماننا  ا. هللا يساعدنا على تذكره ها وتذكرها، وإيجادالناس 

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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