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 أدب العطاء
 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخناساداتي أ، مدد یا سولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللار

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 بسم هللا الرحمن الرحیم
ا َوَعَالنِیَةً   ﴾274﴿الَِّذیَن یُنِفقُوَن أَْمَوالَُھم بِاللَّْیِل َوالنََّھاِر ِسر�
 ﴾262ثُمَّ َال یُتْبِعُوَن َما أَنفَقُوا َمن�ا َوَال أَذًى ۙ لَُّھْم أَْجُرھُْم ﴿

 

اً سر، انھارو ن بعض الناس یستعملون أموالھم للعمل الخیري لیالا هللا عز وجل یقولصدق هللا العظیم. 
. ھؤالء الناس یتبرعون بالمال هلالج لج ، وال یؤذون [اآلخرین]. لھم أجر كبیر في حضرة هللایمننونإنھم ال  .عالنیةو

عطى ألرزق للناس عن طریقھم. لو أراد هللا عز وجل الأعطاھم هللا ھذا. ویأتي  .هلالج لج في سبیل هللا الثروةأو 
بأیدیھم ویكسبون  هللا مثل ھؤالء. رزق هللا یوزع عین ،لناسل لیكونوا مفیدین ،رزق لھؤالء الناس مباشرة. ولكنال
 ھم محظوظون. العلم الدیھم ھذ ذینال. عن ذلك ثوابال

. 

الدنیا. إذا  وسخفلسا واحدا. كیف یحدث ذلك؟ إنھ  وال یعطون انرى الناس لدیھم المالیین والملیارات. یخفونھ
عندما ، الدنیا وسخالمال ھو  ،. عندما یتدفق النھر، یبقى نظیفًا. عندما یحفظونھانتنیكون . لن اكون نظیفی، ستدفق

 كل ما في األمر. ا. ھذبإصدار رائحة كریھةویبدأ  مجروریتحول إلى الخسارة. س بلنفع ال ال یجلبیبقى، 
. 

هللا ھو في حین أن ، ءیفعلون شيالزكاة وال الصدقة. یظنون أنھم خرجون الناس یدخرون أكثر فأكثر ولكن ال یُ 
 إنھم ،. كما قلنایأخذفع لمن انعطي ورزق لآلخرین أیًضا. الرزق حالل لمن یُ الیعطي  م،. ومن خاللھالُمعطي

 أن ھذه الصدقة تتم بواسطتھم.حیث  هلالج لجهللا  من أجمل وسائل
. 

حتى ال یشعر  یُعلنواالسر. لم  في كانوا یعطون الكثیرھم أدب وأخالق. دیكان ل ونالعثمانی الناس في الماضي،
عالنیة. سرا وال ، ال الناس من العطاء لكن في الوقت الحاضر، ال یقتربوسرا.  یساعدونھم كانواالناس بالحرج. 

 .ویمننونھمھم ونجحری، فاخرون بإطعام الناس لسبعة أحیاء، یتعطونما یُ وعند
 

، كان من الممكن حفظناهللا ی. ألن هللا جعلك وسیلة للعطاء، فرحاالناس بل  تمننالناس. ال تظھر ذلك. ال  تمننال 
عند  هللا شكرا، وأعطاك ذلك الشيء. هللا علیك أنعمقد ل. نَ أن تُمنَأن تكون مكان ھؤالء الناس وكان من الممكن 

 بقول ذلك. هلالج لجعلیك أن تشكر هللا  "عندنا رزق ولدیھم رزق من خاللنا ".شكر � كسبنا وأعطیناالالعطاء. "
 

لكن أحدث وأفضل األمثلة والقدیمة.  األممكان العثمانیون یمارسون أفضل اآلداب اإلسالمیة. نحن ال نعرف عن 
 یذلون، یمننونھي من العثمانیین. أزالوھا [ھذه الممارسات] واستبدلوھا بأشیاء مختلفة لیست لطیفة. الناس 

جمیعا. یعیننا أیضا. هللا ذنبا یرتكبون  ،ثواب. ولكن مع الثوابالثواب. ینالون الیقل  ،. طبعااآلخرین ویحرجون
 ومن هللا التوفیق.بحاجة إلى أحد إن شاء هللا.  هلالج لجال یجعلنا  وأنرزق. الأن نكون دائًما وسیلة إلعطاء  هللا یجعلنا

 .الفاتحة
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