
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 اإلسراف یؤدي الى زوال النعمة

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

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

 الجمعیة.
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 ُكلُوا َواْشَربُوا َوَال تُْسِرفُوا

 
زوال اإلسراف یؤدي الى  ،ظھر ھذا. الوقت الحاضر یُ تسرفوا"كلوا واشربوا وال "هللا عز وجل  یقول

 الحصول علیھا.وال یمكنك  النعمة،ختفي ت. النعمة
 

. لقد النعمةرون في كل مكان. ھذا ألن الناس ال یقدّ  ُشحذا. نتلقى أنباء عن كھ ھوالوضع في العالم اآلن 
ثم یسألون لماذا ھم في مثل ھذه ومن ًءا ویرمون معظمھ. ، یأكلون جزا. ال یأكلونھورموھا أھدروھا

البركة. وعندما  ، یُزیللم یشأإذا و. يءعطي البركة في كل شیُ  ،شاء هللا ذاإ. هلالج لجهللا  مشیئةالحالة. إنھا 
لم تكن ھناك  لوللجمیع.  الدنیا ه، ال فائدة منھا. كل شيء بدون بركة ال فائدة منھ. توجد بركة في ھذیُزیلھا

 جد أحد شیئًا.و لما ،كةبر
 

ً رزقیُ ؟ "أیضا ھمرزقیكیف " . یقولونهلالج لج ال یعرفون هللا كفارھناك الدنیا ھذه في  لصالحین. ل ون إكراما
، بِِھم "بِِھم تُْرَزقُون، بِِھم تُْمَطُرون عنھم ، یقول نبینا الكریم صلى هللا علیھ وسلماألولیاءمن ھناك جماعة 

یجب  ،. لذلكإكراماً لھمالناس  وینصر. إكراماً لھمالمطر  یُنّزل. إكراماً لھمرزق یتُْنَصُرون". هللا عز وجل 
، فسیكون ذلك كافیاً. سیكون كافیا تُسرفوااآلن. إذا لم  ُشح. یقولون أنھ سیكون ھناك الحذر من اإلسراف

 .ولآلخرین ملك
 

جدًا في  ضخمةالناس  أجساد تفي زمن نوح علیھ السالم. ھناك قصة عن ذلك. كان وھو كالحال الذي كان
جبل. ذھب في كل ال. ولم یبق منھم إال واحد في زمن نوح علیھ السالم. یمكننا القول أنھ كان بحجم الماضي

ً لباط إتجاه  الرجل قالو، ، ألن جسده كان ضخًما. جاء نوح علیھ السالمیشبعالطعام. لكنھ لم یكن  ا
ھل "قال  ".. نحتاج إلى خشب إلكمال الفلكللسفینة فلكا نبني"إننا نوح علیھ السالم  أجابھ. "أطعمني"

. فجلب الرجل كومة ضخمة من الخشب تكفي "سأفعل"؟ قال نوح علیھ السالم "إذا أحضرتھ تُطعمني
ة وأعطاھا لھ. ع فلكتین مثل تلك التي صنعھا نوح علیھ السالم. خبز نوح علیھ السالم ثالثة أرغفصنل

ً شی تكنلم ، بالطبع تأتي س ".لن أقولھا". قال الرجل "خذھا وقل بسم هللا الرحمن الرحیم" بة لھ. قالبالنس ئا
. ستشبع"فقط قلھا وسترى كم "بسم هللا. قال الرجل إنھ لن یقول ذلك. قال نوح علیھ السالم  بقولبركة ال

؟ ھ"تقول الذي لنما " سألھ نوح علیھ السالم قولال عدمیجادل في القول و بینماكان كافرا ولم یصدقھ. 
أكل الرجل الخبز ولم  صعوبة.". جعلھ یقولھا بھا اآلنل"كُ  . قال"لن أقول بسم هللا الرحمن الرحیم"قال

ذلك". ب. لن أقبل سحرتني" . قالشبِعیستطع أكل الرغیف الثالث. أكل اثنین لكنھ لم یستطع أكل الثالث ألنھ 
 .لكبنى نوح علیھ السالم الفُ  تبقىبالخشب الذي ، ثم غادر. أخذ الحطب الذي أحضره ونثره



 

 

 
 
 
 
 
 

حالنا  ،ھذا ال یكفي. لذلكو، یمكن للرجل أن یمتلك العالم كلھ ،. بدون بركةیشبع، عندما تكون ھناك بركة
یوقفون رزق الفقراء  ةالجھل ،ولكن حفظنا هللا. هلالج لجبإذن هللا  ُشحكون ھناك یلن  أننا لم نُسرفاآلن أنھ طالما 

، في حین أن األموال التي یكسبونھا المؤامرات لأنھم یكسبون المال من خاللكسب المزید. إنھم یعتقدون 
 . هللا یحفظنا.ا. ال یمكنھم أكلھمنھاال فائدة 

 
، ألنھ یمنع طعامھ على ابتالعحینھا سیفعل شیئاً ال یقدر  هلالج لج، فإن هللا ماالً ویأكلأنھ سیكسب  ھمإذا ظن أحد

 فھمالو عقلال ویرزقھمالناس یحفظ  هلالج لجعلى أكلھ. هللا یحفظنا. هللا  یقدر. لن من أجل طعامھرزق اآلخرین 
 ومن هللا التوفیق.  بركة إن شاء هللا.العطینا یُ حفظنا وهللا یحتى ال یخسروا أثناء محاولتھم الكسب. 

 
 الفاتحة.
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