
 
 
 
 
 
 
 

 انسان مصرف کیست 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيم الرحمن هللا بسم .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا، مدد يا رسول هللا،

 دستور.شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

"تا همان اندازه که اشتها داريد بخوريد اما اسراف  نعمت هايش عطا کرد.هللا عز و جل به ما ها از 

نکنيد." اسراف او آن را ناميد؛ بيش از مقدار نعمت ها را اينجا و آنجا هدر کردن. آنچه ميتوانيد بخوريد و 

مشخص اسراف است. اسراف ضرر می رساند. در ابتدا به خودتان  بنوشيد مشخص است. بيش از اين حد

می رسانيد چونکه شما با امر هللا مخالفت می کنيد. پس از آن به صحت تان ضرر می رسانيد، به  ضرر

 عبادت تان تاثير می گذارد. 

 

مصرف نيستند گاهی اوقات مسخره می کنند کسانی که مصرف اسراف خوب نيست. انسان های 

ا کسانی هستند که برای خودشان خسيسی نيستند ولی با ديگران و به آنها خسيسی می نامند. خسيسی ه

 یگذار هيسرما در راه راست راهستند. اما مصرف نيست خيلی دقت کردن با هر ذره نعمت های هللا 

 يک چيز زيبا است.  کردن؛

 

يامبر حضرت پسخاوتمندترين سخاوتمندان بود. سخاوتمندترين از انسان  مان)ملسو هيلع هللا ىلص( حضرت پيامبر 

نان يا نعمت ها را برای خودش استفاده نمی  تکهاست. وا اسراف نمی کرد. او حتی کوچکترين  مان)ملسو هيلع هللا ىلص( 

سخاوتمندترين بود. اما بعضی هست, حتی کوچکترين  کرد، او را به انسان ها می داد. او سخاوتمند بود، او

کند. هللا عز   حساب برای خودش اسراف و هدر نعمت ها خرج میبه ديگران نمی دهند. با اينحال، بدون 

و جل اين را ممنوع کرده است. هنگامی که شما آن را انجام می دهيد، برکت می رود. سپس آنها می 

شد.  می گويند ورشکست پس زنگين و ثروتمند است،می بينيد، آدم سالها  گويند: "چرا اين اتفاق افتاد؟"

. او در دنيا؛ در آخرت ضرر می بيند. هزاران نمونه وجود دارد. هر روز حساب کتاب نداشتندبرای چی؟ 

با  سيسخهستند اما شنويد اما همانطور که می گوييم، انسان های که با خودشان سخاوتمند چيزی جديد مي

 .استموضو اين اين  هخالص. ديگران، آنها مصرف هستند

 

به همين دليل هللا عز و جل می گويد که اسراف نکنيم. اگر شما اسراف ندهيد، برکت خواهيد آمد، 

به راحتی حيات خواهيد کرد. اين را نه تنها برای خودمان بلکه برای کودکان مان نيز الزم است نشان 

الزم است اين را به همه انسان ها آموزش دهيم. اما انسانها  دهيم. چه کوچک چه بزرگ باشد فرق ندارد،

 ديگر به نصيحت ها گوش نمی دهند. خيلی نمونه هايی را ديده ايم، بدون حساب اسراف هدر می دهند. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 فقر مصرفمان فرمود: "انسانی که مصرف نمی کند فقير نمی شود." در انسان )ملسو هيلع هللا ىلص( حضرت پيامبر 

 وجود دارد.

 

دارد.  ترازوخداوند ما را در ميان مصرف قرار ندهد. هر چيز يک اندازه دارد، يک  انشاهللا

م، نادان ناميخسيس نباشيد هنگامی که سعی می کنيد مصرف نباشيد. اکثر انسان ها همانطور که ما آن را مي

سخاوتمندانه است. نه، او برای می کنند،  یولخرج توجه بیهستند. اما آنها فکر می کنند هنگامی که 

نباشيد، برای خودش سخاوتمند است. هللا ما را از آن نوع سخاوتمندان نکند. برای خودتان سخاوتمند 

ديگران از دست تان بخورند. هللا عز و جل ما را  انشاهللاديگران سخاوتمند باشيد. هللا رزق را ميفرستد. 

 محتاج هيچ کسی نکند.

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ جمادی األول ۱۲


