
 
 
 
 
 
 
 

 اسراف حرام است 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

 ر.محمد ناظم الحقاني، دستو شيخشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

  الرحيمبسم هللا الرحمن 

َوالَ تُْسِرفُواْ ُكلُواْ َواْشَربُواْ   

هللا امر داده . (۳۱: اعراف سوره  " )اسراف نکنيد بخوريد و بياشاميد، ولى (از نعمتھاى الھى)"

اين از نعمت ها دانا باشيد، الزم است حرمت آنھا را نگه داريد. ." اسراف گناه است. بخور، نترس" است

يند، برکت برای انسان ها می شود. اگر قدر اين نعمت را ندانيم و توهين کنيم، "اين، اين چيست؟" و بگو

 . نمی توانيد پيدا کنيدهللا آن برکت ميگيرد، آن وقت هيچ چيزی 

 

، ن می کننديآنھا به نعمت های آنجا توه ااکثر متاسفانهها آمده اند،  حاجیدر حال حاضر   

 تمام از انسان های حجاين هستند.  حاجی اين اتفاق می افتد چونکه فکر می کنند می دهند. انجام ناسپاسی

به نعمت ها . دنبنويس برای شان اصله شيطان سعی می کند گناه جديدیمی شوند، بالف ها تميزگناه 

 عنوان گناه کردن، اين يک گناه بزرگ است که به عنواناينطوری توهين کردن، نعمت های خوب را به 

 هللا نگاه نکنيم. فضليک 

 

 ،اين نعمت را ترک نيم، بگذاريمکنار اين را . اندازندغذا و نان می  هر طرف ما می بينيم، آنھا 

ميبينيد، هيچ جای  آنجاچيزهای که ! هرگزاين يک گناه بزرگ است،  روی آن ميشکنند. آبدستآنھا حتی 

من قرآن فکر خودشان "آنھا با توجه به  انسان بی ادب هستند.است که  یاين به اين علتبينيد.  ديگر نمی

بزرگترين گناه را مرتکب می بزرگترين توهين، ،" می گويند. من چيز ديگری نمی خواهم، ميخوانم

 شما روی نعمت راه ميرويد.ر می کنيد، خوارا  نعمتشويد، 

 

در  شما را هللاخواهد شد.  پيدا دفهدومين  سخت است يک ،نعمت بروداگر  کند، محافظت هللا

شما می توانيد پول داشته شما هر طور به آن محتاج می کند. می کند. به آن نعمت  محتاج تان حيات

حرمت نعمت الزم است. الزم است هللا را بخاطر  لقمه به دهن خود ببريد.يک نمی توانيد  بعدا باشيد، اما

به نعمت  تعظيم انشاءهللا .نعمت کنيماز کوچکترين  شکرهزار  صد الزم است نعمت هايش شکر کنيم.

 م بر ما باشند.دائنعمت ها حرمت نعمت ها را نگه دارند،  هاهای هللا، انسان 



 

 

 

 

 

 

 

 من هللا التوفيق.و 

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۳۸ الِحّجهذی  ۲۴


