بدهید حتی اگر کمی باشد

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
.
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم﷽ .
الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،
مدد يا رسول هللا ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ،مدد يا مشايخنا،
شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.
حضرت پيامبر (ﷺ) مان ميفرمايد " :نگذاريد هيچ کسی که چيزی از شما خواهش می کند ،دست
خالی برگردد .يعنی هر کسی که به سمت شما ميآيد ،چه فقير باشد ،چه ثروتمند باشد ،به او چيزی بدهيد.
امروزه ،وقتی که زمان دادن نزديک می شود ،انسان ها فکر می کنند که بايد مقدار بزرگی بدهند .اما هر
مقدار داده شده است خوب است .موالنا شيخ (ق) عادت داشت بگويد" :بدهيد ،حتی اگر کمی باشد ،اگر
ديگران آن را دوست داشته باشند ،خوب است؛ اگر نه ،حداقل شما ديگر مسئول نيستيد ،بلکه ديگران
مسئول ميشوند".
حضرت پيامبر (ﷺ) مان می گويد" :پرسيدن يک چيز خوب نيست ،اما در مورد يک گدا ،نه
گذاريد يک مرد که از شما چيزی خواهش کرد با دست خالی برگردد .چنين انسان ها عادت کردن به
خواهش کردن .اگر شما به آنها زيادی ندهيد ،ديگر مسئوليت در دست شما نيست .با دادن ،شما امر
حضرت پيامبر (ﷺ) مان را انجام می دهيد و قلب ديگران را به دست می آوريد .با اين حال ،انسان های
حريص وجود دارند  -اين مشکل آنهاست .اين يک عادت خوب نيست .گفته شده است که يک دست که می
دهد ،بهتر است از يک دست که ميگيرد.
بنابراين ،حضرت پيامبر (ﷺ) مان گفت که بدهيم .اجازه ندهيد آنها با دست خالی برگردن .بدهيد،
حتی اگر يک شيرينی ،يک خرما يا هر چی باشد ،بدهيد .سخاوت (بخشش ،گشاده دستی ،فتّوت) از اخالق
های زيبايی حضرت پيامبر (ﷺ) مان است .انسان ها عادت دارند خسيس باشند .او گفت" ،خسيسی در
نفس جمع می شود ".براينکه از خسيسی خالص شويم ،بدهيد ،حتی اگر چيزی کم باشد .خيريه زندگی را
گسترش می دهد اين الشفاء [شفا] است[ ،و] از يک حادثه بد جلوگيری می کند .حکمت بسيار در خيريه
وجود دارد.
هللا ما را در ميان سخاوتمندترين انسان ها قرار بدهد ،نه يکی از کسانی که خسيس هستند .هللا
انسان های خسيس را دوست ندارد ،او کسانی را که سخاوتمند (بخشنده) هستند ،دوست دارد .گاهی اوقات
انسان سخاوتمند ممکن است کسی باشد که عبادت نمی کند ،اما هنوز هم بهتر هستند از کسانی که در نزد
هللا خسيس هستند.

انشاءهللا ،خداوند ما را در ميان اعمال پذيرفته شده قرار داده باشد.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربّانی
 ۱۷شعبان  ،۱۴۳۹درگاه أكبابا ،فجر

