الصدقة
موالنا الشيخ محمد ناظم الحقاني النقشبندي  32كانون األول 3122
النفس جبًارة  .هللا ال ٌُعطً نفسنا فرصة ! آمان ٌا ربً  .الفاتحة  " .طلبنا  ،وجدنا "  ،هم طلبوا  ،وهللا أعطاهم  .الجبابرة
طلبوا وهللا عز وجل أعطاهم  .وفً النهاٌة  ،إنظروا الى جبرهم ! أنت شخص واحد فقط  .ما هً الكمٌة التً ٌمكنك
جمعها ؟ فً كم مقعد ٌمكنك ان تجلس ؟ على كم عرش ٌمكنك ان تجلس ؟ ماذا ٌمكنك ان تجمع ؟ ماذا ٌمكنك ان تضع
فً جٌوبك ؟ ال شًء  .ال ٌمكنك ان تضع أي شًء فً جٌوبك  .إعمل أعمال جٌدة  ،تصدق  .لو كان عملهم خٌر لما
كان الناس فً هكذا وضع .
أعطً ! أعطً ! " أنفق بال ال وال تخف من ذي العرش إقالال "  .هذا حدٌث  .بالال  -هناك معنٌن لهذه الكلمة ٌ .سمونها
المترادف  .هوعلٌه الصالة والسالم ٌقول  "،أنفق بدون ان تقول لٌس لدي ما ٌكفً بٌن ٌدي "  .او ،علٌه الصالة والسالم
خطابه خصٌصا ً لبالل الحبشً ( صحابً )  :أنفق  .أنفق بالال وال تخف من ذي العرش إقالال " .هناك عظمة فً هذا
الحدٌث ! " وال تخف من ذي العرش إقالال "  .العلماء ٌمكنهم ان ٌُعٌدوا هذا الخطاب للملك.هل تخافون ان تقل ثروتكم ؟
من ٌمكنه ان ٌؤخذها معه الى اآلخرة ؟ الناس مسحوقٌن من الفقر ،إنهم تعبوا وسئِموا منهم  .كل الذٌن ٌصلون الى السلطة
ٌرٌدون ان ٌجمعوا .
أنفق ! أنفق ! أنفق بدون القول " ال ٌوجد ما ٌكفً " .ال تخف حٌث ان هللا جل وعال  ،صاحب عرش الرحمن ان ٌقلل من
ثروتك .آمان ٌا ربً .توبة ٌا ربً  .توبة ٌا ربً  .توبة ٌا ربً  .هللا سبحانه وتعالى ٌمنح مراتب عالٌة جداً للذٌن ٌُنفقون .
اإلنفاق ٌُعطً الناس مراتب عالٌة جداً  .هللا سبحانه وتعالى ٌحب ذلك ٌ .سمونه " شح مُطاع "؟ "شح مُطاع" ،ماذا تعنً ؟
شٌخ نبٌل  :أنت تعرف أفضل  .موالنا  :ألٌست لغة عربٌة ؟
" إذا رأٌتم هواً متبعا ً  ،وإعجابُ ك ِل ذي رأي برأٌه وشح مُطاع فعلٌك بخوٌصة نفسك " .حدٌث  .هللا أكبر ! نبٌنا علٌه
الصالة والسالم على علم كامل بكل شًء سٌحصل فً المستقبل  .الجمٌع مُعجبٌن بآرائهم الشخصٌة  ،وال واحد ٌعجبه
رأي األخر .
سؤلوا المُال ناصر الدٌن  " :كم نوع من الناس ٌوجد هناك " ؟ لم ٌُجٌب .قالوا " :حسنا ً  ،لم ُتجٌب على هذا .ثم  ،كم نوع
من الحمٌر ٌوجد هناك ؟ قال  ،هناك حمٌر ٌُشبهون الناس  ،وحمٌر ٌُشبهون الحمٌر  .قال  ،بعض الناس مثل الحمٌر
وبعض الحمٌر مثل الناس  .عندما ٌصبح مثل اإلنسان ٌ ،صبح حمارا بالفعل  .قال ٌ ،وجد حمار أصلً وواحد تقلٌد .
الحمٌر األصلٌٌن هم متقدمٌن على المقلدٌن  .عندما ٌؤتً ٌوم القٌامة  ،الحمٌر األصلٌٌن سوف ٌتخطون المقلدٌن  .الحمٌر
ٌعرفون أنفسهم أنهم حمٌر  .لكن الناس  ،الحمٌر المقلدٌن  ،ال ٌعرفون أنفسهم  .هللا ٌعفو عنا .
لماذا أفلست الٌونان ؟ الجمٌع ٌخرجون من أعمالهم وٌذهبون الى المطاعم لٌؤكلوا  .إنهم ال ٌطبخون فً البٌت  .طبعا ً بهذه
الطرٌقة أفلسوا  .لم ٌعد أحد ٌطبخ فً البٌت  .شكراً هلل  ،مئات اآلف المرات  .تضعٌن فٌها  5كلغ من األرز ؟  01كلغ ؟
حجة رقٌة  :لٌس  01كلغ  .بخمسة كلغ  ،كل هإالء الناس أكلوا وشبِعوا  .الحمد هلل  .هو هللا الذي ٌطعم الناس  ،هو
الكافً .
الفاتحة .
Video Link: http://www.saltanat.org/Blog/tabid/271/PostID/539/Infak-Charity-tr.aspx
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