
 
 
 
 

 
  

 

 الشكر فرض
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

، ألننا ال نستطيع  ينعمه علينا. واجب علينا أن نشكر هللا على كل ما  كل شيءعلى  شاكرينعلينا جميعا ، يجب أن نكون  شكر هللا فرض  

 .شكرك . يجب أن تظهر  . هللا ليس بحاجة لذلكلك لكن هذه  -.." "نصلي ، نصوم  ةواحد نعمةعلى حتى ولو  كفاية نشكرهأن 

 الطبيعيينعقول حتى الناس  يعارض. هذا ال  أيضاان نشكر  كل زفير يجب علينا على ، و نتنفسهكل نفس  شكرنا علىنظهر علينا أن 

شكر ، الصالة  ركعتيننصلي السبب هذا ل.  أكثر وعيا ، ]و[ يفكر في هذه األمور أكثرأن يكون المسلم على ]اليوم[. ومع ذلك ، يجب 

 عندما.  شكر ركعتينأن نصلي  علمناالشيخ  موالنا.  ننسى أن نشكرهال . في أي وقت نحن  شكر هللال تعتبر إظهار. للشكر ى بها الموص

 . الشكرأيضا وسيلة إلظهار ه . هذيسجد سجدة الشكر ، كذلك . إن لم يكن  شكر بعد سماعه ركعتينيصلي يتلقى خبراً 

. إذا لم تقم بأي من هذين األمرين ، فعليك على األقل أن تضع دة الشكر فيمكنك بدالً من ذلك القيام بسج ، ركعتينذا لم تستطع أن تصلي ا

. رزق كل ما هو من هللا هو  الرزق ،هناك الكثير من  الشكر يزيد الرزق ..  سانكبل. يمكنك قول ذلك  عز وجل الشكر هللفي اعتبارك 

هم الذين يغطون الحقيقة ،  يشكرون. أولئك الذين ال  لحقيقةلوهناك تغطية  شكرهناك  . الشخص قدرةيزيد من  لكعلى ذ الشكرإظهار 

. هذا يضعف إيمانهم تجاه هللا ويسبب لهم عدم  التذمر والشكوى بدالً من ذلكوالشكر  ى عدم. اعتاد الناس عل ليس هناك احتمال ثالث

 . تقلل أيضا الخيراتأقل ، وكل  الرزق يكون؟  بواجبه المرء. ماذا يحدث عندما ال يقوم  القيام بواجبهم

علينا . شكره هذا بسبب عدم مادية ، ولكن ]ال يزال[ يعاني ، ال األرزاقالكثير من  المرء. يمتلك  الرزق الماديمن  أهم المعنوي الرزق

. بهذه  يجب أن يكون المرءالطريقة هذه ب. يشكر . بعد كل جملتين ، توفي رجل يدعى العم محمد الذي  نعرفان نعتاد على الشكر . 

 . وفي اآلخرةويُرزق في الدنيا المرء ،  يرتاحالطريقة 

 ومن هللا التوفيق .  . منهم. هللا يجعلنا  المقاماتأعلى  فيهم  الشاكرون. يجعلنا من الشاكرين هللا 

 الفاتحة .
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