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 « ارائه ادبیات » 
   

 

كااةُ  بارا ِ وا ُة ٱَّللَّ ْحما را ْيُكْم وا مُ عالا  ٱلسََّلا

ِجيمِ  اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحما ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ
 

ِلينا وا اْْلِخِرينا   مٍَّد ساياُِد اْْلاوَّ سوِلنا ُمحا الساَلمُ عالى را اُة وا الصاَلا  وا

سولا للا   داد يا را  ما

سولا للا   داد يا سادات ااصحابِ را  ما

داد يا ماشايُخنا    ما

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی   

داد يا شيخ  قاانی ما  ناظم الحا

داد   تُنا صحبة ، والخيرما ريقا ميع  في طا  الجا

 

 أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ 

 بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ 

 ﴾262﴿ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ

 ﴾274﴿ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِیَةًالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّیْلِ 
 

سپس در پى آنچه انفاق    می فرمايند:»  274و    262بقره آيه  خداوند متعال در حضرت قرآن سوره  

كسانى كه اموال خود را شب و روز، و نهان و آشكارا،  («.»  262)  اند، منَّت و آزارى روا نمى دارند  كرده 

 («. 274)انفاق مى كنند، 

استفاده    هير یامور خ  یو آشكار از پول خود برا  یپنهان،  شبانه روز  یعده ا:  فرمايندمتعال می   خداوند

را آزار    كسیكنند و  ی دنبال نم  به ديگران  ، سخاوت خود  یادآوريرا با    اين امور خیرآنها  ،  كنند  یم

  ، افراد   ني. ا بسیاری استدارای اجر و ثواب  خداوند    شگاه یدر پ انجام اين كار با چنین نیتی    د، دهنی نم
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در حقیقت خداوند كريم رزق باقی  .  كنندثروت خود را صرف امور خیريه می   ايپول    ، خدا  یرضا  یبرا

ا   ماًی مستق،  خواستی اگر خداوند متعال م  كند. مردم را به وسیله آنها ارسال می    ی افراد روز   ن يبه 

  ی . رزق و روزه استقرار داد  در قبال ديگران  بودن  دیمف  یرا برا  یافراد  نیاما خداوند چن  داد، می

 ، ن دانش را دارنديكه ا  ی. كسانرندیگ  یشود و در برابر آن پاداش م  یم  م یخدا به دست آنها تقس

 خوش شانس هستند. 

كنند و  ی آنها را در كنار خود پنهان مو    دارندثروت      اردهایلیها و م  ونی لیكه مردم م  می نیب  یما م

  ی اگر جار  متعلق به دنیاست و،  خاک  اين   افتد؟  ی . چگونه اتفاق مكنندانفاق نمیهم   ال ير  ک ي یحت

و   كنندی م  ره یآن را ذخ یوقت ولی  ماندی م زی، تمباشد یرودخانه جار و زمانی كه  شود یشود پاک م 

و   به فاضالب    لي تبدخواهد داشت ودر نتیجه  جز ضرر ن  یساكن باشد، سوديا زمانی اينكه اين خاک  

 شود. همه چیز در مورد اين مسیله است. تولید بوی بد می 

 كنندی. آنها گمان مدهندزكات و صدقه نمی كنند اما    یپس انداز م  شتریو ب  شتریب  در اين دوران  مردم

 لهیبه وساوند كريم و بخشنده است كه  دخ،  مشغول به انجام كاری هستند، در صورتی كه اينكه  

سودمند است.    رنده یگ  یانفاق كننده حالل و برا  یرزق برا كه اين  دهد  یم   یروز  زیرا ن  گرانيآنها د

 شود. یآنها انجام م  قيصدقه از طر  نيخداوند هستند كه ا لهیوس  ني باتريآنها ز می همانطور كه گفت

كردند و كه در خفا انفاق می   د و آن اين بود:داشتنو ادبی    آداب    در گذشته  های ، عثمان قديم  مردم

به اين صورت در حال    شوندنزده  و خجالت    ركه مردم شرمسا  یلبه اين دلتنها  دادند، آنها  صدقه می

  را   یل ماو چون   كنندانفاق نمیو نه آشكار    یاما امروزه مردم نه پنهان  . خدمت و كمک به مردم بودند

كنند و آن لطف را  یشرمنده م رابالند و آنها    یاطعام هفت محله به مردم م   نیت  به،  دهندصدقه می

 نند. كی م یادآوريبه آنها 

كنید، به مردم يادآوری نكنید، نشان و دهید و يا انفاق میای سالكین طريق الی اهلل اگر صدقه می

 كند. خداوند ما را حفظ كند،  هاب فراوان عطا    بركتخداوند به شما  تا    دیبلكه شاد باش تذكر ندهید.  
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عطا كرده  منت نهاده و آن را به شما  بر شما  خداوند شما  لی  و  دیآن مردم باش  یجا  دیتوانست   یمشما  

خدارا شكر كه به دست   »بخشید خداوند متعال را شاكر باشید و بگويید:  ، بنابراين وقتی می است

با گفتن آن خدا را شكر   ديشما با . و آنها به واسطه ما رزق دارند«    مي رزق دارآورديم و عطا كرديم، ما  

 . دیكن

و    نياما آخر   مي ندار  یاطالع تر    یمي ما در مورد ملل قدرا داشتند.    یآداب اسالم  نيها بهتر   یعثمان

  ن ي گزيرا جا یمختلف  یزهایاعمال[ را حذف كردند و چ نيآنها ]اهاست.  ی نمونه ها از عثمان نيبهتر

كه    البته،  كنندیم  منده شر  و  ر یرا تحق  گرانيدبا يادآوری لطف خود،  مردم  .  ستیكردند كه خوب ن 

كمتر است اما دارای پاداش نیز هستند و در حقیقت با انجام ثواب، مرتكب گناه هم  رثواب آن بسیا

   شوند. می

باشد كه خدا همیشه و در هر لحظه كمک حال ما بندگان باشد و ما را وسیله ای برای رساندن رزق  

 اءاهلل. ی خود به ديگران قرار دهد. و هیچ انسانی را محتاج ديگری نكند إن شز و رو

 ومن اهلل التوفیق 
 

 

(ف يدام اهلل عمره شر نی )االربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت    

3144، جمادی االول 28/ 14۰۰،  دی12  
2,January, 2021/2, Ocak, 2021 

 

 

 


