
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 الطمع والقناعة

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا، مدد 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

شيء. یقتنع بأي ، ألنھ ال الطّماع ال یرتاح أبدًایجعل الناس قلقین.  الطمع. السیئةمن الصفات  الطمع
، یطلب المزید. یرید أن یأخذ المزید. وأسوأ ما في األمر أنھ ال یھتم بالحالل والحرام یھتعطمھما 

، وستكون سیئةحیاتھم  تجعلجعلھم غیر سعداء. تلناس. ا جدا فيسیئة  صفة الطمعبعد ذلك. 
 .رتھم سیئة أیضاآخ
 

 والطمع"اْلقَنَاَعةُ َكْنٌز َال یَْفنَى".  . یُقالهلالج لج عظیمة وفضل عظیم على الناس من عند هللا نعمةالقناعة 
، یجب اآلخرة تكون سعیدًا في الدنیا وتكسبكي ، ولذلك. من أجل الوصول إلى السعادة ھو عكس
ً أن تكون  . یرضى بما اً بأصغر األشیاءسعید یكونكل شيء ویقبلھ. ب یرضى القنوع. الشخص قنوعا

سر أكثر ویُ  هلالج لج. یسعد عندما یعطي "ھذه النعم هلالج لجما أعظم أن یعطینا هللا " ویقول هلالج لجیعطیھ هللا 
ھم أناس یشكرون إنهلالج لج. ویمدحھ  هأقل. یقول أنھا نعمة من هللا عز وجل ویشكر هلالج لجعندما یعطي 

 .ویحمدون هللا على كل شيء
 

، یشجعون زمان ھذا العالم، في آخر ه الدنیاأي شيء بعد اآلن. في نھایة ھذقناعة بالناس لم یعد لدى 
 الطمعأكثر. یظھرون  نفوسھموأن یكونوا أكثر وقاحة وأن یتبعوا طمعاً، الناس على أن یكونوا أكثر 

. هلالج لج هللا ةرضامعلى الناس أن یعملوا لیجب ، بینما ھو أسوأ شيء وأكثر صفة مؤذیة. جیدعلى أنھ 
 یجب أن یكونوا راضین بھ. ،هلالج لج هللا ومھما أعطى

 
ویكونون . الناس الذین یفعلون الخیر یسعدون وجل خلق كل شيء جمیلأن هللا عز  هلالج لج حكمة هللا
 فائزونفي اآلخرة أیًضا. الناس الذین ال یفعلون ذلك یعتقدون أنھم  الفائزوندنیا وھم الفي  راضین
في  وسیُحاسبون عن ذلكأبدًا.  یرضونإنھم ال في ھذه الدنیا، ، بینما ھم غیر سعداء الدنیا هفي ھذ

. تربیةإلى  النفس بحاجة. یقوینا على تربیتھا. هللا للنفسصفات السیئة ھذه الحفظنا من ی هللاآلخرة. 
 ومن هللا التوفیق.  .إن شاء هللایُعیننا هللا 
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