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 معَ ھدروا النِ ال تُ 
 
سولنا محمد سید . الصالة والسالم على رأعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا

لشیخ عبد هللا الفائز ، دستور موالنا اصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنامدد یا ساداتي أ، األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا
 .ریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة. طالداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد

 
 أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم

 
 ُكلُوا َواْشَربُوا َوَال تُْسِرفُوا

 
في كل مكان في ، یعاني الناس ت الحاضر. في الوقالنِعَم. إنھ سبب زوال النعمة. الھدر ھو اإلساءة إلى تسرفواولكن ال  واواشرب واكل

 زراعة،وھناك مجاعة. ھناك  بسبب اإلسراف،البركة  ُرفعت. اإلسراف السبب ھو؟ ما السبباألسعار مرتفعة. العالم من الجوع. و
 .فال تكفيبركة الولكن لعدم وجود 

. 
، ألن تسرفوا. احذرواولكن ال  واواشرب واكل ".تُْسِرفُوا َوَال " هلالج لج یقول -عدم اإلسرافھو . إن أمر هللا عز وجل ئسی شيء اإلسراف

یرمونھا في القمامة القذرة. بل ال یضعون بقایا الطعام بشكل منفصل  .الطعام في القمامة یرمون، یفھمھم ، هللالناس في الوقت الحاضر
في القمامة. ھناك الكثیر من الحیوانات في  ، لیس من الجید رمیھت المزید. إذا أخذترمي. ال ترمیھخذ ما یمكنك أن تأكلھ حتى ال 

طیور تأكلھ ، فإنھم ینفذون ھذا األمر ویكون صدقة للحیوانات والطیور. الالناس عادة ااذا جعلھلھم.  وضعھ في الخارجالخارج. یمكنك 
 .أیضا

. 
تعلیقھ في الخارج. من لدیھ حیوانات یقومون بالخبز غیر المأكول في كیس و ونضعحیث یمن قبل  عادة، كان لدى بلدنا للخبز بالنسبة

صبح یأشیاء أخرى ومع القمامة. یتم ضغطھ  مستوعباتفقط في  لك في الوقت الحاضر. إنھم یرمونھ. األمر لیس كذیمكنھ أن یأخذه
 .فائدةن بدو

. 
بركة. لقد وضعوا اللوم على اآلخرین. إنھ خطأ الجمیع. كل شخص مسؤول عن ذلك. یتحمل ال؟ الناس ال یسألون عن اً وأین البركة إذ

 یمكنني التعامل مع "ال ، ال ولكن إذا قلت، سیصبح العالم مكانًا أفضل. القلیل والقلیل كل شخصالجمیع المسؤولیة عن ذلك. إذا فعل 
 .فإنك ستعاني منھ األمر"

. 
إنھ یفعل نفس الشيء". إذا م. "عَ النِ تنتبھ الى بعد اآلن. یجب أن  إیجادھا، فلن تتمكن من اسأت للنعمة. إذا معاملة النعمة سيءال تُ أن  یجب

 عانى. حتى لو ، سیكون مفیدًا لكالنعمة. بالتأكیدنفسھ. وعلیك أن تعرف قیمة  یخسر. إنھ النعمة، فھو شخص ال یعرف قیمة فعل ذلك
 .، فلن یؤثر علیك شيءمن الجوعالعالم كلھ 

. 
 هلالج لج، فإن هللا تعرف قیمة النعمةإن لم تكن . بركةال، ستبقى كل شخص ذلك في منزلھال یمكن أن نفعل ذلك لوحدنا". تستطیع! إذا فعل "
 ومن هللا التوفیق.  .یمان. هللا یزیدھا ویقویھا لنااإل نعمة. وأكبر نعمة ھي یرزقنا النِعَم على الدوامیحرمك من ھذه النعمة. حفظنا هللا. هللا س
 

 .الفاتحة
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