
 

 
 
 
 
 
 
 

 القناعة كنٌز ال یفنى
 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز 

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

 یطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمأعوذ با� من الش
 َواْفعَلُوا اْلَخْیرَ 

فعل یمن  هلالج لج. ھناك آیة كریمة من هللا شرال ینالینال الخیر. ومن یفعل الشر  الخیر یفعلفعل الخیر. ال تبتعد عن الخیر. من بهللا  یأمرنا
 ال بركةوفي اآلخرة. الشخص الذي یعتقد أنھ سیكون في راحة وسالم بعد فعل الشر ھو كاذب. لن ینال من كذبھ  في الدنیاالشر یعاقب 

 .راحةببركة ولیعیش  الربح الحاللقد أعطى هللا للبشر عمالً وقلیالً من لوال خیر. لن یجلب لھ أي فائدة. 
  

 ممتلكاتلناس في الوقت الحاضر لدیھم أكثر من ذلك بكثیر. یرغبون في لكن او، ون. لطالما كان لدیھم ذلكجشع الزمنالناس في ھذا 
هللا. "القناعة كنز ال یفنى". القناعة كنز ال  نِعموعدم الراحة لآلخرین. لذلك فإن القناعة من أعظم لھم ضطراب اإلیجلب  ھذا اآلخرین.

جمال في القناعة. ھناك ، ما یوجد وقاحة في الطمع. بقدر الطمعالقناعة عكس  بالقلیل.الناس  یرضى، نھایة لھ. عندما یكون ھناك قناعة
. وإال فإن األمر تقبل بالقلیل، راضیانفسك وتكون  تسیطر علىالمزید. عندما  تطلبزال ت، ال ما تعطي للنفسبغض النظر عن مقدار 

 بالقناعة، فإنك تحصل على البركةق األمر . ولكن عندما یتعلبل تزید اإلشتعال تطفئوھایشبھ سكب المزید من الوقود في النار. ال 
   .على ما عندھم اآلخرین ال تحسد. بأصغر األشیاءوالراحة 

. یمكن أن تكون مسلم أو كافر، ھامكانسیكون األمر نفسھ بغض النظر عن ، فیكبحوا جماح نفسھم. إذا لم نفسخلق هللا البشر وأعطاھم 
لن  ا. كن حذًرا دائًما ألن نھایتھنفسكوتقول إنھ یمكنك فعل شيء ما. تحكم في  نفسكلى ، األمر نفسھ. ال تعتمد ع غیر مؤمنأو  مؤمن

   .أو في اآلخرة في الدنیاتكون جیدة. لن یكون لدیك سالم 
. كیف یمكن لإلنسان ، إنھ لیس سر خفيستكون حیاتك مریحة. السر معروف مع الناس. إذا اكتشفت ھذا السر، هللا شاركھاأسرار ھناك 

ستطیع أن یصل إلى علم هللا. . إنھ واضح وھو علم هللا. ال أحد ییكون"كن"  ومشیئة هللا. عندما یقولبحكمة هللا  ھذا؟ بالقلیلأن یعیش 
خلھم. من لدیھم ھذا السر بدا .قال للناس وخاصة للمسلمین ھو لمصلحتھم، یبدو األمر وكأنھ سر. ال یوجد تفسیر آخر لھذا. ما یُ لذلك

بعض  بسبب ت فشلتأنهللا عن ھذا.  یحاسبوا، یحاولون ویفشلون. ویریدون أن یجدونھیجده یصل إلى ھذا الجمال. أولئك الذین ال 
 هللالم ینجح.  أدب. ھذا یعني أن لدیك عیبًا ألن األمرإنھا حماقة وقلة هلالج لج. هللا  إنھم یحاسبوناألدب.  قلة. أكبر خطأ ھو عندك األخطاء

 ومن هللا التوفیق .   .إیماننا إن شاء هللا یقوي ب وال عن الطریق الصحیح. هللاألدال یفصلنا عن هللا حفظنا. ی
 

 الفاتحة .
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