
 
 
 
 

 
  

 

 اعط ولو قليل
 

 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
 

. اليوم ،  ه شيئًاعطا، ني أن أي شخص يأتي ، غني أو فقير" مما يعسائل بدون إعطائهأي  ردال ت " صلى هللا عليه وسلم يقولالكريم نبينا 

 يقولالشيخ  موالنا. فهو جيد . ولكن أيا كان المبلغ المقدم  عليهم إعطاء كمية كبيرةعندما يتعلق األمر بالعطاء ، يفترض الناس أنه يجب 

 الشخص عن ذلك ولكن الؤو، فأنت على األقل لم تعد مس يعجبهإن لم  ،، فهذا جيد  اآلخر اعجب. إذا  ، حتى لو كان ذلك قليال أعط "

 ." اآلخر

.  على التسولاعتادوا . الناس  ترد من يطلب منكولكن في حالة المتسول ، ال  " ليس شيئًا جيًدا الطلب " وسلميقول النبي صلى هللا عليه 

. ومع ذلك ،  صلى هللا عليه وسلم ، وتكسب قلب اآلخرالنبي  تنفذ أمرالعطاء ، ب. عليك إذا لم تعطهم الكثير ، فإن هذه المسؤولية ليست 

 .المتلقية . يقال أن يد العطاء أفضل من اليد  يست عادة جيدة. هذه ل هذه هي مشكلتهم -هناك أناس جشعون 

، مهما كان ، أعِط.  تمرة،  صغيرة. أعِط ، حتى لو كانت قطعة حلوى  خالي الوفاض عودون. ال تدعهم ي عطينأن  يجبلذلك ، قال نبينا 

ن في النفس". للتخلص من البخل ، وعجمإن البخل  ". قال على البخل . اعتاد الناس  صلى هللا عليه وسلملنبي ا صفاتالكرم هو جزء من 

. هناك الكثير من وترد البالء شفاء ،  ا. إنهتزيد العمر . الصدقة  صلى هللا عليه وسلم أعِط ، حتى لو كان شيئًا صغيًرا ، يقول النبي

 .الصدقة الحكمة في 

حيان ، قد يكون الشخص السخي هو . في بعض األاألسخياء ء ، يحب هللا ال يحب البخالإن . البخالء ، وليس من  يجعلنا من األسخياءهللا 

 ومن هللا التوفيق .  . إن شاء هللاالمقبولين  يجعلنا منهللا  . هللا نظرعبد ، ولكن ال يزال أفضل من الشخص الذي هو بخيل في تال ي شخص

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1439 شعبان 2018/17 -5- 3 

 


