
 
 
 
 

 
  

 

 هللا نعمةاحترموا 
 

 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
 

 دائما ، ]لذلك[ عندما يتم منحنا هاال يمكن إيجادنعمة هللا .  أمر نبينا صلى هللا عليه وسلم ، أمر هللا ذا، ه ابه اعتنوا،  هللا نعمة واماحتر
يستخدمون كل شيء ، أو حتى يشترون كل شيء ، .  بلغ ذروته التبذير قد. اآلن ، ننتبه عليها ، نحترمها ،  نحفظها، يجب أن اياها 

 يرمى في القمامة . هيأكلونل[ ونه. نصف ما ]يشتر األشياء قبل استخدامها يرمون
 

.  ، يجب أن يكونوا حذرين للغايةفي الطريقة هم لكن أولئك الذين هم في دين اإلسالم ، أولئك الذين والناس ليسوا مدركين للدين ، عامة 
]هذا[ ما يجب أن  - ابه اعتنىهللا ، وكيف  لنعم، وكيف أظهر احترامه  صلى هللا عليه وسلمنبينا أكل يجب أن يكونوا حذرين حول كيف 

.  ذ ]فقط[ بقدر ما يأكله. يجب على المرء أن يأخالقمامة ، ويضعون الباقي في ها كل هاون أطباقهم ، وال يأكلونؤ. يمل نكون حذرين بشأنه
،  عيب. هذا الى القمامة ، والباقي يذهب  األكل. في وقت الحق قررت عدم  تأخذ المزيد يمكنك أنخذ قليالً ، إذا كنت ال تزال جائعاً ، 

 . هللا مالك انزل المطر ، ]و[ مع كل قطرة من المطرهللا ! أرسل  هذا الطعام يجهز! كم عدد المالئكة الذين عملوا حتى ذنب 
 

كون تلنعمة أن ل! في كل شيء يرسل هللا مالًكا ليخدم ، حتى يتسنى الكفار ال تصدق ما يقوله  - لوحدهاهذه األشياء ال تأتي إلى الوجود 
ً  . االحترام ضرورية موجود ،  . لقد مألت طبقك . لنفترض أنك أظهرت الجشع ، أخذت أكثر مما تحتاج . ما ال تأكله ، ضعه جانبا

؟ يجب أن تتركه  ! ال يمكن أن تأكله ، ال يمكن أن تعطي لشخص آخر ال ، هذا ليس صحيًحا - القمامةالباقي في  ت، ووضع لقمةوأخذت 
كثير من ، قطط ، . هناك كالب  . هناك الكثير من الحيوانات في الشوارعا ياوالز إحدىفي  . اتركه نب ، تعطيه للحيواناتعلى ج

 . ؟ بهذه الطريقة يأتيك الفقر والشر" لماذا حدث هذا لي "تسأل  الحقا.  سيجلب لك الفقر رمي النعمة في القمامة.  حيواناتال
 

. يعتقدون أنه من المؤكد أن شخًصا  هذا أو ذاكب " أشعر بالمرضأوه !  . " كونتآخر ال يعرفه الناس ، وفي كثير من األحيان يش أمرهذا 
. ال يفكرون في  النمطية اآلن ي الصورةه ههذ. . هناك جن فيك " سود عليكأسحر ! هناك  أوه " قولت ة. التعويذلهم ما قد فعل شيئًا 

كل هذه األشياء  ،ا . ال ، هذا ليس صحيحً  ، فإن هذه األمور تحدث لهم الرزقحقيقة أنه عندما ال يحترم المرء النعمة ، وال يحترم 
! يجب أن النعمة ! احترم  . ]لكن[ احترس هؤالء المخادعون الذين اعتادوا على سماعهم ، ال يقولون أي شيء غير هذا. مرتبطة ببعضها 

 . من هللا التوفيقو .تتزايد  لكي،  النعمتشكر هللا على 

 
 الفاتحة .
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