
 

 

  

 كن شاكرا لنعم هللا
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

أھمیة  ونظھری، ولكن معظم الناس اآلن ال النعم هللا  رزقنا. وقد  ونكون شاكرین :ھا نقدر علینا ان. عز وجل هللا  علینا أن نقدر نعم
. بعض الناس لتي تظھر على الجسد خارجیة غیر تلك من ھذه ا نعم. ھناك  قیمة لھ، كشيء ال  لذلك وننظر إلیھا على أنھا شیئا قلیال

ان ممكن ؟ ھل  "ما ھذا یا سیدي . یقولون ، أسالفھم أجدادھم اعطاھم ایاھافي مسقط رأسھم التي  االحدیقة وما یأتي منھقیمة یقللون من 
 ." ؟ انھ ال یستحق ھذا السعریكون 

، بعض البندق الحمد : ، دیھ . ل ". إنھ جلد وعظام من الفقر لسنوات لم أتمكن من الحصول على راتب " وقالكان ھناك صدیق ھنا أمس 
كم كیلوغرام أو طن  . سألنا " ، وكان قلیال ؟ قدمت الحكومة لھ مثل ھذه األموال یا سیدي ذا. ما ھ والده وجده في مسقط رأسھ لھ كھمتر

. انھ  لیرة 24،000ستحق ت. ثالثة أطنان  ، لكنھ یعتقد أنھ یستحق أكثر للطن 8000 علیھضت الحكومة ". عر ثالثة أطنان " قال؟"  لدیك
یأتي ویذھب سیرا ،  ب الفقرھنا بسبللوصول الى انھ غیر قادر على ركوب الحافلة  حیث.  تركھ لیھدرسی ، جمعھی، لن  غیر ممتن لھذا

 ؟ على األقدام. ھل یعطي هللا البركة لھذا الشخص

 ونكسبیبالفقراء والمحتاجین ، یجب أن تقول "نصف لي ونصف لك"، حتى أولئك الفقراء أیضا  ملیئ ھناك المكان، و أنك لن تجمعطالما 
ماذا یمكن أن تفعلھ الحكومة لك؟ . ، قدمت الحكومة مثل ھذا  ال . وبعد ذلك " لیرة 8000. ال یزال  ثلث خذ، كثیر نصف الیقول .  المال

لك  ةالرحمة غیر مناسببركة حتى . . لن یكون لدیك  ثم ال تكسب أي فائدةومن هللا  اعطاكهللا ، ولكن إذا كنت ال تعرف قیمة ما رزقك 
 .تسرف . أنت أیضا  الفقراء رزقنت تقطع أو هللالتي رزقك ایاھا نعمة ال. ألنك تھدر  أیضا

. الخطأ لیس أنفسكم عن خطأ في  واقیمة وابحثال اعرفوا.  لذلك كل شيء یمأل . . یمأل الخزان ویمأل الكأس أیضا قطرة قطرةهللا  یمأل 
النعمة من ، قد یزیل هللا . ال سمح هللا  ، والھدرعدم معرفة القیمة ،  السبب ھو الكسل.  أي شيء آخرب لیس، و الدولةب، وال  اإلدارةب

 . أبدا أنفسھمعن خطأ في ال یبحثون . الناس  حاجةبكون یقیمة والشخص سبالأولئك الذین ال یعترفون 

تتراكم قطرة قطرة. س،  ، كما قلنا ضعھا في االستخدام الجیدت. إذا كنت تعرف قیمة األشیاء و یساعد الحكومة أیضا ھذا قد؟  ماذا یقولون
، ماذا یفعلون؟"  فعلت الحكومة ماذا " . اآلن األمة كلھا تقول ك والفقراءتحاجة إلى الحكومة لرعایب تكون. لن  ستكون قویة ودولتكأنت 

هللا .  ، أو القیام بأعمال تجاریة ك، بستانتك لیست لرعایة حدیقمھمتھا .  ؟ إن مھمة الحكومة ھي حمایتك ماذا یمكن للحكومة أن تفعل
 . ذلك وینتبھون الى یفعلون ذلك أیضا ونال یزالیرضى عنھم 

نحن .  . لیس ھناك شيء من ھذا القبیل مع الناس الیوم قطعة واحدة واقدیمة استخدامالعصور ال في. الناس  لقد أصبحت األمة غریبة اآلن
. الشخص الذكي  والذكاء الوعي،  ، ھؤالء الناس بعد ھذا سیكون: هللا یعطي ھذه األمة دعاءناوالذكاء.  الوعيھم یعطینقول باستمرار هللا 
. وقعت  كل شيءعن البندق ولكن عن فقط ھذا نحن ال نقول  . هللا ویقدرون نعم هللا شاكرون لنعم. وھم أیضا  هللا أوامریعرف هللا ویطیع 

. هللا یحفظنا . هللا  كل شيءل بالنسبةنفسھ  األمر.  ، لیس ھذا فقط . ومع ذلك كمثال نقول ذلكھذا السبب لھذه الحادثة اللیلة الماضیة و
	الفاتحة .ومن هللا التوفیق .  .هللا أیضا. ال سمحازال عنا ھذه النعمة . ویل لنا إذا  هللا لم یغفر لنا. ألننا سنكون في حالة صعبة إذا  یغفر لنا
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