
 

 
 
 
 
 
 
 

 احذروا البخل
 

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

 الداغستاني ، شیخ محمد ناظم الحقاني ، مدد . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .
 

 یطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمأعوذ با� من الش
ِئَك ُھُم اْلُمْفِلُحونَ   َوَمن یُوَق ُشحَّ نَْفِسِھ فَأُولَٰ

 
ئَِك ھُُم اْلُمْفِلُحونَ  " عظیم الشأنفي القرآن هلالج لج هللا  یقول عني ی" الشح"  .ھم الفائزون نفسھممن شر المحفوظون  ".َوَمن یُوَق ُشحَّ نَْفِسِھ فَأُولَٰ
ال ترید أن  النفسإن . ، وھي أمور سیئة ةعني البخل والدناءیح" أتي من الكفر. "الشی . إنھتریده النفسمن البخل ألن  مرتبةأسوأ 

أمر بالبخل وھو تكون بخیل. تأن بأمر النفس تحدیث الشریف احذروا البخل. الیقول في ملسو هيلع هللا ىلص أو تطیع هللا. نبینا الكریم  تساعد ،صدقتت
. لقد أمرتھم بعدم المساعدة ، لذلك لم یساعدوا. وقد بخالء، فأصبحوا  بخالءھم بأن یكونوا تقبلك. أمر المرض الذي أھلك األمم من

  ئ یأتي مما یسمى "شح".أمرت بعدم زیارة األقارب. كل األشیاء السیئة تأتي من البخل المفرط. كل شيء سی
  

أكبر أدوات  یر. إنھ احدیقتلون بعضھم البعض بسببھ وال یفعلون الخ، ذلك، یتشاجرون في ھذا العالم. الناس یقاتلون بسبب ھنفس األمر
. لن أساعد الكفار"ھذا ملكي. لن أعطیھ، یقول . لكن بالطبعوالكفار، أن یتركوهن ومسلمال، للنفس. على البشرالشیطان واألكثر تفضیالً 

إنھم یعتقدون أنھم  .الذین یعبثون بالعالم كلھ الكفارمن ، إال أن ھناك ھذه المجموعة أنھم یساعدون نالرغم من أنھم یبدو". على  أحد
، أنھم یقومون مرون البلد بأكملھ. إنھم یدمرونھ بشكل مباشر، أو األسوأ من ذلك، فإنھم یدیرغبون في مساعدة الناس أو البلدیساعدون و

وبعد ذلك یقومون بتعلیم  .القعرویرقدون في  القذارةتكتم من خالل التظاھر بأنھم یساعدون ویصدرون األحكام. بینما ھم یغرقون في الب
 .حفظنا هللا یخرج منھ ألف شر، باإلشارة إلى قذارتھم. یعتقدون أنھم یساعدون ویفعلون شیئًا جیدًا. فإذا فعلوا خیرا اآلخرین

  
. ھل تاب؟ ء مساعدتھم لھوراأن یفكر فیما  المرءھم. یجب أال نصدقھم. الشخص الذي یصدقھم غبي. یجب على ب ننخدعال یجب أن 

حتى لو تاب ، فال یزال على المرء أن یتوخى الحذر إذا خرج منھ شيء. ھؤالء الناس ال یریدون أي خیر للمسلمین. اإلسالم ھو أكبر 
 .ق اإلسالم والمسلمین أبدًا. حفظنا هللا من شرھمیدكون الشیطان صعدو لھم. ھم شركاء الشیطان. ولن ی

  
والبخل یجعل الناس  الطمعحدیث الشریف ، فإن اإلفراط في الأفخاخھم إلیھم. وكما قال نبینا الكریم في  سترتدالزمان.  اصبحنا في آخر

نبینا الكریم بالحذر أمرنا . ال یفعلوا ذلكلمسلمین أن یجب على ا. طمعھھذه األخطاء بسبب  اإلنسانیفعلون كل أنواع الشر. یرتكب 
من یحفظنا أسوأ. هللا  تھلكك في الدنیا وفي اآلخرة، وھذا. تھلكك الھا فائدة بل ضرر فقط. حفظنا هللا. إنھوترك ھذه الصفة السیئة. لیس 

 هللا التوفیق .  . ومنالصفات السیئةومن  ور أنفسناشر
 

 الفاتحة .
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