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 اَْلَكِرْیُم َحبِْیُب �َّ َواْلبَِخْیُل َعُدوُّ �َّ 

 
. الصالة أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

یا ساداتي أصحاب رسول هللا،  والسالم على رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا، مدد
مدد یا مشایخنا، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا 

 الصحبة والخیر في الجمعیة.
 

 یقول هللا عز وجل بسم هللا الرحمن الرحیم
ئَِك ُھُم اْلُمْفِلُحونَ   َوَمن یُوَق ُشحَّ نَْفِسِھ فَأُولَٰ

 

. ال بخالء، یمكن أن یظلوا أغنیاء، عندما یكون الناس الصفةھذه في الدنیا ھي البخل. ب هلالج لجصفة ال یحبھا هللا 
. إنھ جید بالنسبة لھم، فھذا لیس الذین یملكون المال فعل الخیرھذا. ولكن عندما ال یستطیع بیعرف الفقراء 

 .مقابل ال شيء العبءعبء علیھم. إنھم یتحملون 
 

یفعلون أشیاء ال یفعلھا انھم  خزي،مدیھم مبالغ طائلة من المال. لكن من المن األشخاص الذین ل الكثیرنرى 
المال وال ینفقون فلسا واحدا. ال ینفقون على الدنیا وال على اآلخرة.  ادخارحتى الفقراء. یستمرون في 

اآلخرة. ال یھتمون في وال ینفع نفع ھنا ی. ال یفیدھم بشيءالمال. وال یمكن للمال أن  ادخارھمھم الوحید ھو 
 .وال یسألون عن الحالل ،ما. ال یخافون من الحروالحرامالحالل ب
 

، وھم قادرون على العطاء في الخیر. وقد أعطاھم یتصدقونھم الذین  المحفوظون. محفوظینھم لیسوا إن
. ولكن بعد والصدقاتوتعتقد أنھ غني جدًا. یفعل الكثیر من الخیر  شخصاھذه الصفة. أحیانًا ترى  هلالج لجهللا 

لدرجة أن الناس یظنون أنھ غني بسبب  اعطاه كرم هلالج لجلكن هللا وذلك ترى أنھ ال یملك الكثیر من الثروة. 
 .، یعتقد الناس أنھم فقراء. وبعض الناس أغنیاء للغایة، ولكن ألنھم ال یُعطون شیئًاسلوكھ

 

. نرجو أن لنفوسنا. نرجو أال نكون عبیدا نفوسنا. هللا ال یجعلنا أسرى في ھذا هلالج لج� حكمة ھناك  ،كما قلنا
كما قلنا. لقد سمعنا عن . إنھ نصیب، هلالج لج بذل في سبیلھن لكينصیب  یعطیناحتى  هلالج لجاً � نكون عبیدا وعباد

أستطیع العطاء. لیس لدي  ، ولكن بطریقة ما الالذین یقولون "ال یمكنني العطاء. لدي ما یكفيمن  الكثیر
 .مثل ھؤالء الناس یوجد". ن اعطي. خذ حیاتي ولكن ال تأخذ أمواليقلب أل

 

خیر. نرجو أن نفعل الخیر إن نفعل اللنتصدق و یعطینا . نرجو أال نكون مثلھم إن شاء هللا. هللاهلالج لج حفظنا هللا
ھذه الصفة یرزقنا جمیعا  هلالج لج . هللالناس في جمیع أنحاء العالم إن شاء هللا وینال من یستحق منشاء هللا. 

". حفظنا هللا ". "َواْلبَِخْیُل َعدُوُّ �َّ  ومن هللا التوفیق. الفاتحة. .الجمیلة. "اَْلَكِرْیُم َحبِْیُب �َّ
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