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 «  طمع و قناعت »
   

 

كااةُ  بارا ِ وا ُة ٱَّللَّ ْحما را ْيُكْم وا مُ عالا  ٱلسََّلا

ِجيمِ  اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحما ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ
 

ِلينا وا اْْلِخِرينا   مٍَّد ساياُِد اْْلاوَّ سوِلنا ُمحا الساَلمُ عالى را اُة وا الصاَلا  وا

سولا للا   داد يا را  ما

سولا للا   داد يا سادات ااصحابِ را  ما

داد يا ماشايُخنا    ما

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی   

داد يا شيخ  قاانی ما  ناظم الحا

داد   تُنا صحبة ، والخيرما ريقا ميع  في طا  الجا

 

  را یز  رد، یگی هرگز آرام نم  صیحر انسان  کند.  یمردم را مضطرب م   و   است  ت بداصف  و طمع از  حرص

چ به  اشود.  ینم   یراض   یز یهرگز  و چنین  شد  نخواهد  قانع  کم  به  هیچگاه  او    نسانی  به  چه  هر 

دهد. ی نم  تیاست که بعد از آن به حالل و حرام اهم  نیو از همه بدتر ا  خواهدی م  شتریاو ب  د، یدهیم

بد    زین  را  و آخرتشان  را بد  شانیزندگ  ، یاست. آنها را ناراض  فرادبد در ا  اریبس  یژگ یو  کیطمع  

 . کردخواهد 

نعمتی  لتیفض   قناعت خداوند  از  بزرگ    و  است  هلالج لج جانب  مردم  مبرای  کَنْزاٌل    :ندی گوی .  »الْقَنَاعَةُ 

  ی حرص بر عکس آن است. برا  اما،   و   رودکه هیچگاه از بین نمی   است  یانیپا   یقناعت گنج ب   «، یفْنَ یَ

  انسان   ک ی.  دیباش  یراض   قانع و  د یبا  آخرتو به دست آوردن    ایدر دن   یبه سعادت و شاد  دنیرس

  ییزهای از چو    کوچک خوشحال است  یزهای. او از چردیپذی است و آن را م  یراض  زیاز همه چ  قانع

خدا می که  عطا  او  به  متعال  وکوندِ  راضی  م  ند،  می خشنود  و  است    :د یگوی شود  بزرگ  بسیار 

 ود،  یا کم ش. چنین انسانی اگر نعمات خداوند زیاد و  کندعطا می  که این نعمت ها را به ما  یاوند خد
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شکر او را به جا و  ال  متعاست از جانب خداوند    ینعمت   نیا   دیگویم  و  خوشحال خواهد بود  همچنان

 کنند.ی مرا شکر  اخد زی همه چ یهستند که برا یآنها افراد . کندی م شیو او را ستا آوردمی

د ه  گریمردم  ن  زیچ   چ یبه  آخرالزمان،  .  ستندیقانع  تشودر  را  حر  کنندی م  قی مردم   تر، ص ی که 

که   یدهند، در حالیمع را خوب نشان مطَرص و  حِآنها  فس و منیت خود باشند.  نَ  تابع    و  ترشرم یب

و به هر چه که خداوند به    ش کنندخدا تال   یرضا  ی برا  د یصفت است. مردم با  نی و مضرتر  نی بدتر

 کند راضی و خشنود باشند. آنها عطا می

و چه    ایچه در دن  کوکارانیاست. ن  ده یآفر  بایرا ز   یزی هر چکه  این است      هلالج لجمتعال  حکمت خداوند  

  ن یکنند در ایفکر م  چنین نیستند،   نیکه ا  ی افرادهستند.    ضیرت، همیشه خشنود و رادر آخ

حال  ایدن در  اهمیشه  که    یبرنده هستند،  بود    یناراض  ایدن  نیدر  آخرت  و  خواهند   ید با  نیز  در 

بشریت احتیاج به    نَفسِ حفظ کند.  صفات بد    ن ی. خداوند ما را از ا این گونه رفتار باشند  یخگوپاس

متعال به ما این قدرت را بدهد تا بتوانیم آن را تربیت    ن شاءاهلل  خداوندِ، باشد که إآموزش دارد

 کنیم. 

 

 و من اهلل توفیق 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ف یدام اهلل عمره شر نی )االربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

31۴۴، ذی القعده  31 / 11۴۰، خرداد32  

13, Jun, 2022/13, Temmuz, 2022 
 

 

 


