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

كرده اند ،منَّت و آزارى روا نمى دارند ( «.»)262كسانى كه اموال خود را شب و روز ،و نهان و آشكارا،
انفاق مى كنند.»)274(،
خداوند متعال میفرمايند :عده ای شبانه روز ،پنهانی و آشكار از پول خود برای امور خیريه استفاده
می كنند ،آنها اين امور خیر را با يادآوری سخاوت خود ،به ديگران دنبال نمیكنند و كسی را آزار
نمیدهند ،انجام اين كار با چنین نیتی در پیشگاه خداوند دارای اجر و ثواب بسیاری است .اين افراد،
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برای رضای خدا ،پول يا ثروت خود را صرف امور خیريه میكنند .در حقیقت خداوند كريم رزق باقی
مردم را به وسیله آنها ارسال میكند .اگر خداوند متعال میخواست ،مستقیماً به اين افراد روزی
میداد ،اما خداوند چنین افرادی را برای مفید بودن در قبال ديگران قرار داده است .رزق و روزی
خدا به دست آنها تقسیم می شود و در برابر آن پاداش می گیرند .كسانی كه اين دانش را دارند،
خوش شانس هستند.
ما می بینیم كه مردم میلیون ها و میلیاردها ثروت دارند و آنها را در كنار خود پنهان میكنند و
حتی يک ريال هم انفاق نمیكنند .چگونه اتفاق می افتد؟ اين خاک ،متعلق به دنیاست و اگر جاری
شود پاک می شود و زمانی كه رودخانه جاری باشد ،تمیز میماند ولی وقتی آن را ذخیره میكنند و
يا زمانی اينكه اين خاک ساكن باشد ،سودی جز ضرر نخواهد داشت ودر نتیجه تبديل به فاضالب و
تولید بوی بد میشود .همه چیز در مورد اين مسیله است.
مردم در اين دوران بیشتر و بیشتر پس انداز می كنند اما زكات و صدقه نمیدهند .آنها گمان میكنند
كه مشغول به انجام كاری هستند ،در صورتی كه اين ،خداوند كريم و بخشنده است كه به وسیله
آنها ديگران را نیز روزی میدهد كه اين رزق برای انفاق كننده حالل و برای گیرنده سودمند است.
همانطور كه گفتیم آنها زيباترين وسیله خداوند هستند كه اين صدقه از طريق آنها انجام میشود.
مردم قديم ،عثمانیها در گذشته آداب و ادبی داشتند و آن اين بود :كه در خفا انفاق میكردند و
صدقه میدادند ،آنها تنها به اين دلیل كه مردم شرمسار و خجالت زده نشوند به اين صورت در حال
خدمت و كمک به مردم بودند .اما امروزه مردم نه پنهانی و نه آشكار انفاق نمیكنند و چون مالی را
صدقه میدهند ،به نیت اطعام هفت محله به مردم می بالند و آنها را شرمنده میكنند و آن لطف را
به آنها يادآوری میكنند.
ای سالكین طريق الی اهلل اگر صدقه میدهید و يا انفاق میكنید ،به مردم يادآوری نكنید ،نشان و
تذكر ندهید .بلكه شاد باشید تا خداوند به شما بركت هاب فراوان عطا كند .خداوند ما را حفظ كند،
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شما می توانستید جای آن مردم باشید ولی خداوند شما بر شما منت نهاده و آن را به شما عطا كرده
است ،بنابراين وقتی میبخشید خداوند متعال را شاكر باشید و بگويید« :خدارا شكر كه به دست
آورديم و عطا كرديم ،ما رزق داريم و آنها به واسطه ما رزق دارند» .شما بايد با گفتن آن خدا را شكر
كنید.
عثمانی ها بهترين آداب اسالمی را داشتند .ما در مورد ملل قديمی تر اطالعی نداريم اما آخرين و
بهترين نمونه ها از عثمانی هاست .آنها [اين اعمال] را حذف كردند و چیزهای مختلفی را جايگزين
كردند كه خوب نیست .مردم با يادآوری لطف خود ،ديگران را تحقیر و شرمنده میكنند ،البته كه
ثواب آن بسیار كمتر است اما دارای پاداش نیز هستند و در حقیقت با انجام ثواب ،مرتكب گناه هم
میشوند.
باشد كه خدا همیشه و در هر لحظه كمک حال ما بندگان باشد و ما را وسیله ای برای رساندن رزق
و روزی خود به ديگران قرار دهد .و هیچ انسانی را محتاج ديگری نكند إن شاءاهلل.
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