
 
 
 
 

 
  

 

 اإلنسان غير شاكر
 

 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
 

. عندما يكون في  ، يقول هللا ضيق؟ عندما يكون في  ذكر هللاي. متى  طبيعته ال يشكرب اإلنسان طبعا، ولكن  اإلنسانهللا عز وجل خلق 

". بعد من الشاكرين إذا انقذنا ، سنكون  "ثم يقولون ومن .  األمواج السفينة ، يتذكر هللا ضربت. عندما  الماء وتبدأ األمواج في الضرب

. في جميع األوقات ، يجب  من هللا النِعم، في كل دقيقة من حياتنا نستخدم  الحقيقة. في  ال يشكرونه ،هللا ، يرتكبون الشرك  ينجيهمأن 

 . علينا أن نشكر هللا ، وال ننساه أبدا

! بالتأكيد يجلب هللا العواصف عندما " ! عاصفة قادمة قادمةعاصفة  . أعلنوا " لكن قبل يومين شعر الجميع بالذعرولم يكن لدينا أخبار ، 

. في عجلة هرب الناس من المنطقة التي كان يتوقع  . كل شيء يريده هللا ، يحدث األمواج تأخذ األشياء بعيدا . البرق . يحدث يشاء

 . . الحمد هلل . أوقف هللا عز وجل العاصفة هناك ، كما أرادفيها  العاصفةحدوث 

!"  ينجيناهللا  " يدعون. عندما يحدث شيء كهذا ، يتوسل الناس هللا ،  هللا عز وجل هذا بوضوح للناسأظهر .  درس رائع في هذاهناك 

الشكوى ، بون ؤثم يبدومن ،  اليومي لرزقه واعين. ليسوا  هللكر اشغير . هذا  . هذا نكران مرة أخرى ، ينسون هللا ينجيهمعندما 

 علينا هذا البلد الجميل من ينعمينقذنا ،  من.  . ال أحد آخر ذكر هللا في جميع األوقاتن. يجب أن  ال يذكرون هللا.  يصرخون ضد ما يحدث

 ليس أحد سواه ..  هو هللا عز وجل

أن . من الضروري  ، قد يحاول ، ولكن ال يحدث شيء يشاء، قد ينفق المرء بقدر ما  يشاء. عندما ال  شيء ما يحدث عندما يشاء هللا
هم ال شيء أمام إن. فليكن أقوى رجل في العالم ، فليكن أقوى بلد ،  . ال أحد غير هللا يمكنه أن يفعل شيئا   مساعدته نطلبنشكر هللا ، أن 

ومن هللا  . اليقظةيرزقنا . إن شاء هللا ، هللا  ه في جميع األوقاتوذكرا.  . الحمد هلل الذي خلقنا مسلمين . مليون مرة تحت الصفر هللا قدرة
 التوفيق . 
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