
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 ال تُسرفوا النِعَم

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا، مدد یا ساداتي 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

من جمیع النواحي. یعتقد الجمیع أنھم یعانون من المشقة فقط في بلدھم  ضیقیمر العالم بمشقة الیوم. العالم كلھ في 
، في كل ، في أفریقیافي أوروبا یشتكون،، في كل مكان. أینما ذھبتموجودة ھذه المشقة ولیس في أي مكان آخر. 

كما ، في حین أن ذلك كلھ خطأ الناس. مالیة ویلقون اللوم على الحكومة قول الناس أنھم یعانون من ضائقةی .مكان
 .ستواجھ صعوبات ، بالتأكیدأحكام هللا عز وجل. إذا لم تتبعھاثم ھناك ومن ذلك. ل وفقاالقائد هللا یُعیّن  تكونوا،

 
سيء إلى . ال تُ يتأت نالنعمة ل إذا لم تُقدّریقول: ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم . النعمة قدّروا "!تُسرفواال " هللا عز وجل یقول

إنھم ال  .هلالج لجتأتي منھم. ال یشكرون هللا  النعمة. ھذه ھي الدنیا. یعتقدون أن لن تجدھا لم تُقدّر النعمةالنعمة. إذا 
، نھ خطأ الحكومة. إنھ خطأ البلدیة"لماذا حدث ھذا؟ إ رھا. ثم یقولونمن یستحقھا بإھدایقدرونھا وال یعطونھا ل

". ال أحد یلوم نفسھ. من سیفعل ذلك إذا لم تفعلھ أنت أو أي شخص آخر؟ ال أحد یستطیع فعل ذلك. وھذا وذاك
 .ولن تجدھا. حفظنا هللا النعمة، ستفقد ، في النھایةكر مثلك. عندما یفكر الجمیع مثلكالجمیع یف

 
وكما قال نبینا  هللا عز وجل بھ ما أمر، وال یفعلون ، فالناس ال یتوبونمھما قلت. ولكن الدنیا هھذ حال وھ اھذ

ال  ،. ال جراراتكإیجادھا، فلن تتمكن من هلالج لجمنعھا أمر هللا عز وجل. إذا إنھا تحت شيء مھم.  النعمة. ملسو هيلع هللا ىلص الكریم
 لن تحصل علیھا.، هلالج لجك هللا عطِ ، إذا لم یُ یمكنك العمل بقدر ما ترید أدواتك الزراعیة،

 
، في ضأر، ولكن أیًضا في أقدس أي بلد. إنھم ینتھكونھا. لیس فقط في النعمةفي كل مكان ویرمون  یُسرفونھم إن

"نحن  الطریق. وبعد ذلك یسعدون بقولھمفي منتصف  یرمونھ. ویسیرونعرفات رأینا ذلك. الناس یدوسون الطعام 
 ،لكن الناس ال یفكرون في ذلك. الكفار والمسلمونوھناك.  مثوابك بقدر الذنوبالكثیر من  منؤدي العبادة". لدیك

 .رون النعمةقدّ ال یُ كلھم 
 

، إنھ في كل والسكر. إنھ لیس ھنا فقطالزیت  ،الطعامھناك مشكلة أخرى اآلن. یعاني العالم كلھ من نقص في 
ُ  لم. إذا بالضیق رّ مُ تَ بإذن هللا فلن  ،اقیمتھ عرفتإن  ،مكان. لذلك ، فلن تجد ، یمكنك أن تسعى قدر المستطاعاقدرھت

 .التي یعطیھام عَ النِ م إن شاء هللا. شكراً � على عَ قیمة النِ  ویعرفونرون قدّ من الذین یُ جعلنا هللا یالنعمة. حفظنا هللا. 
 ومن هللا التوفیق. الفاتحة.
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