
 من ھو المسرف ؟

 هللا، رسول یا مدد . الرحیم الرحمن هللا بسم.  الرجیم الشیطان من با� أعوذ . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 ، الحقاني ناظم دمحم شیخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور 

،  ھنا وھناك شدیدالسراف اإلالمقصود ب ."تسرفواال  ، ولكنون ترید بقدر ما "كلوا. تھ نعمجل و هللا عز اناأعط
 واإلسراف . أي حال اسراف على ھو أبعد من ذلك ما ھو . واضح ھبشرتو أن تأكلھ ما یمكنك . الحدود یتخطى
 . عبادتك على ویؤثرصحتك ضارا ل ثم یصبح.  هللا أمر تعارض ألنك یضرك أوال. مضر 

. بالبخالء  تسمیتھممن خالل  یسرفون الالذین  من ونیسخر في بعض األحیان المسرفون. اً جید لیس اإلسراف
أن  الشيء الجیدلكن و لیس إسراف،  ومع ذلك.  آلخرینعلى ا ولكن أنفسھم ون علىلخیب الأولئك الذین  البخالء

 ة .كون مفیدست حیث في المكان وتضعھا،  الطریق الصحیح في هللا نعمة من قلیالأن تنفق و اكون حذرت

ستخدم ی لم. لم یكن یسرف . ملسو هيلع هللا ىلص الكریم نبینا. األكثر سخاء بین البشر ھو كان أسخى األسخیاء الكریم نبینا 
، وكان األكثر سخاء. ومع ذلك، كریما كان .  لآلخرین ھایعطی كاننفسھ ولكن ل النعمةأصغر قطعة من الخبز أو 

 یبددون من النعموما  یسرفونلیس ھناك حد لمقدار ما ،  . ومع ذلك لآلخرین قلیلال ونعطیھناك بعض الذین ال 
؟ ترى أن اصبحنا ھكذا . ثم یسألون لماذا  بركة عندما یتم ذلكتفقد ال.  ذلك ینھى عن وجل . هللا عز على أنفسھم

، وبعد ذلك یقولون انھ  في وقت سابق الغنى منجمیلة  ومرت علیھ سنوات األمالك الكثیر من لدیھالشخص 
ھناك اآلالف .  ضرر في اآلخرةوسیرى التضرر في ھذه الدنیا  .النعمةعلى  ؟ ألنھ لم یحافظ فلسأ. لماذا  أفلس

تجاه  ءالبخوأنفسھم على  أسخیاء، أولئك الذین ھم  . تسمع أشیاء جدیدة كل یوم. ولكن كما قلنا من األمثلة
 . ملخصال. ھذا ھو م المسرفون اآلخرین ھ

.  بشكل مریح حیاتك وتعیش نعمة كون ھناكست،  لم تسرف إذا. اإلسراف عدم ب وجل هللا عز أمرناھذا السبب ل
. الجمیع أن یتعلم یجب،  أو كبارا سواء كانوا شبابا ال یھم. أوالدنا  بحاجة لتعلیمنحن ، علینا فقط  وھذا ال ینطبق

.  بال حدود اإلسراف ال یزال، ولكن  العدید من األمثلة ناشھد .لى النصیحة إ ونیستمع وادولم یع ولكن الناس
 لذلك المسرف یصل الى الفقر . ."في الفقر قعیال من ال یسرف  : " الكریم یقول نبینا

 تكونال أن  في حین تحاول بخیال تكن ال .ومیزان  تدبیر كل شيء لھ.  إن شاء هللا المسرفین من یجعلنا ال اللھم
. انتباهدون ب سرافإب ھ من الكرم اإلنفاقأن لكنھم یعتقدون.  على أي حال ءبخال ، كما قلنا، معظم الناس. مسرفا 

. لآلخرین كریما كن ، نفسك كریما علىن تك ال .مثل ذلك  كرماء یجعلنا ال ماللھ.  نفسكال تكن كریما على ،  ال
ومن هللا  . أحد حاجة إلىب ال یجعلك وجل عز هللا.  إن شاء هللا یدك من وناآلخر ویاكل .رزقك  هللاسیرسل لك 

 التوفیق .

 الفاتحة .
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