
 
 
 
 
 
  

 
 لَئِن َشَكْرتُْم َألَِزیَدنَُّكمْ 

 
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني
 
 ،ھم مؤمنون یشكرون. هللا یكثر ویزید النعم على الشاكرین. الذین أنعمھا علینانشكر هللا على النعم التي یجب أن  لحظةي كل دقیقة وكل ف
هللا  ما یفعلونھ ھو بفضل جھودھم .، ولیس لدیھم أي فكرة ألنھم یعتقدون أن كل  یشكرونال الكفار . بالطبع كفار الذین ال یشكرون ھم و

شرابًا أو أي شيء  ،سواء أكان أكًال ، شكر ال، فإن األشیاء التي تتم ب دار بالءولكن ألنھ  . الدنیا ھذه یرزق الجمیع ، ھذا ھو الحال في
لكن الحیوانات توفر و.  ال فائدة مثل الحیواناتستكون بلإلنسان وستصبح مكسبًا لھ ، وإال  وثوابآخر ، تُحسب جمیعھا أعماًال صالحة 

عندما ال یؤمنون وهلالج لج أو شاكرین �  حامدین. أما البشر ، فعندما ال یكونون  كلما أكلوا أكثر كلما قدموا فائدة ، الحلیب واللحوم على األقل
 فائدة منھ .، فإن أي شيء یفعلونھ ال قیمة لھ وال هلالج لج با� 

 
،  نشكره على كل ما یرزقنا ایاه.  ذلكشاكرون على نحن  ، أعظم نعمة وھو اإلیمان رزقنا هلالج لجفي كل لحظة ھو ألنھ  شكرنالذلك فإن 

إنھم ال یستفیدون من ھذا الوضع ، بدالً من ذلك ، ھم  . یجري خاصة خالل ھذه األیام ، عندما یكون معظم الناس مندھشین وال یفھمون ما
بما أننا في آخر الزمان اآلن ، فإن الشیطان  . الخیرلھم  ویزیدجر األهللا ، سیعطیھم إلى هللا  عادوا. وھم في الحقیقة إذا عصیانا أكثر 

أن  ،كًرا اوش حامدالھذا السبب من المھم أن تكون هلالج لج. ، ال یشكرون هللا هلالج لج . ھو یجعل العالم كلھ في حالة عصیان على هللا  یحكم كل شيء
الحمد � على نعمة اإلسالم ونعمة  " . یقال إیماننا أكثر يیقودائًما ونرجوه أن نرجو أن نكون شاكرین �  . لھ أھمیة قصوى شاكراتكون 

ویھدي ایماننا  ي. هللا یقو . أعظم النعم اإلیمان واإلسالم . ھذه النعم ھي األھم ، والباقي یأتي بعد ذلك ذه األشیاء تزداد". دع ھ اإلیمان
  . من هللا التوفیقو . لناس ان شاء هللا
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