
 اإلسالم فً هً السعادة

 على والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ .وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ

 عن  ٌعرفون ال البشر.  شاكرٌن لنكون ولكن مرتاحٌن كونلن هناالى هللا  رسلناٌ لم. إمتحان  دار ًههذه الدنٌا 

 أمطر عاما أربعٌن. هللا أراد إذا فقط تكون أن ٌمكن السعادة.  السعادة عن ٌبحثون الناس. الدنٌا  فً ٌبحثون ذاما

 من ضعف أربعٌن هناك ، لقولل وهذا. الراحة  مطر من واحدة وسنة ،الدنٌا  فً السالم علٌه آدم على الحزن

 .الدنٌا  فً مرتاح غٌر وأن تكون ، واألسى الحزن

 إٌمانك طالما علٌك ؤثرٌ أن شأنه من شًء ال.  هللا مع كن. هللا مع هم الذٌن ألولئك القبٌل هذا من قلق هناك لٌس

.  اآلخرة ٌقدرون ال أو اآلخرة فً ٌفكرون ال الذٌن هم. ال إٌمان عندهم  أشخاص هم ٌتأثرون الذٌن.  قوي

 الحزن.  الحزن ٌنتهً ال ، الحال هو هذا ٌكون عندما.  أهمٌة أكثر اانه قائلٌن على الدنٌا واانكب الناس جمٌع

 فً محٌاته الناس ٌقضون.  السعادة إلٌجاد ومحاولة الراحة إلٌجاد محاولة فً وهناك هنا ٌركضون.  كثٌر

 . اآلخرة فً السعادة إلى ٌصلون النهاٌة فً مؤمنٌن هم الذٌن أولئك أن حٌن فً.  ثالبح

 أن همٌمكن أنه بحٌث األوساخ أنواع وجمٌع سلٌمةال غٌر فعالاأل أنواع كل ونفعلٌ راكفال. رأٌنا ذلك فً الدنٌا 

 النظافة كونت أن ٌمكنهل  ،بالقذارة  الخٌر كونٌ أن ٌمكنهل !  جاهلٌا  ، ٌا عدٌم األخالق ٌكونوا سعداء .

.  األوساخ أنواع كل وتفعل المجاري فً تدخل. إنها نور .  النظافة الراحة هً.  النظافة هً السعادة ؟بالوسخ 

 وترحل . هناك رقذ ستصبح.  شًء أي على تحصل لن سعٌدة وحٌاة نظٌفة حٌاة ترٌد انك قلت إذا ثمومن 

 ولكن ، ال أم سعداء ٌجعلهم كان إذا ما نعرف ال ؟اً سعٌد كجعلٌ الشرب هل.  الشرب فً السعادة عن ٌبحثون

 ، سعادة حماقةال كانت إذا.  سعادة لٌست حماقةال.  سعادة لٌس الجنون الواقع فً. مجانٌن  الناس ٌجعل شربال

 هذا من األمر ال ٌكون: اء وسعد مجانٌن واٌكون الجمٌع ادعو.  النفس وعلم نفسً طب أطباء ٌصبحوا لن الناس

 . العالج إلى أشخاص بحاجة هم.  الجنون فً سعادة هناك لٌس.  القبٌل

ستكون  ، البال راحة لدٌك سٌكون الوقت ذلك فً.  النبً وطرٌق هللا طرٌق فً كنت إذا فقط سعٌدا تكونس

 ، ٌكفً ال السم هذا.  وأكثر أكثر ٌشرب الشخص فإن ، ذلك خالف.  الداخل من فً الضٌق ولن تكون مرتاحا

أكثر  ونغرقٌ ، نفسه الوقت فً.  ورٌدهم من ٌأخذون أو ، أنوفهم من ٌشخرون ، حبوب ونأخذٌ المرة وهذه

 .هكذا  أتًالسعادة ال ت أوضاع مخزٌة جدا . فً وأكثر

. ن وحسود ألنهم مثلهم المسلمٌن جعلٌرٌدون  الكفار.  الحاالت تلك فً تقعوا أن قبل هللا إلى عودوا! ناسال أٌها

 مستوى فً لٌسوا المسلمٌن أن من الرغم على أنه ٌرون.  شٌئا ٌملكون ال نهمإ.  سعادة وال هدوءلٌس لدٌهم ال 

 ، العالم إلى أمراضهم ٌرسلون.  وضعهم من نكوتشٌ وال ،إلٌمانهم  وفقا سعداء ،ون هادئ إنهم ،ئهم رخا

 . المسلمٌن على وخاصة

 .للمسلم  خسارة وال ضرر ال " ٌقول الكرٌم نبٌنا.  ألحد الضرر ٌرٌدون ال الذٌنو ،نظٌفون  ،بسطاء  المسلمون

 الناس لهؤالء ٌمكن كٌف " ، ٌفكرون.  نفوسهم فً القبٌل هذا من شًء ٌوجد ال".  شخص أي إٌذاءب ٌفكرون ال

 من ٌأتون ؟أتى هؤالء  أٌنمن .  والحقد الغٌرة لدٌهم. " مثلنا نرٌد أن نجعلهم! ؟ ناع مختلف بشكل ٌعٌشواأن 

 . مسلمال صفات لٌست.  الشٌطان صفات هً هذه.  الشٌطان

 الهدوء لتحقٌق واجب لدٌهم. ومفٌدٌن  مؤذٌن غٌر نالحقٌقٌو نالمسلمو. ن سٌئو على أنهم المسلمٌن ونظهرٌ

 وااخترع. والشٌطان الكفرخدعت ب مختلفة مجموعات هناك ولكن. الهدوء إلى الجمٌع لدعوة ونمسؤول.  للجمٌع



 جنود أنهم ٌعلمون بالتأكٌد.  اآلن بعد ذلك أعتقد ال ؟ خدمةب ٌقومون انهم هل ٌعتقدون. آلرائهم  وفقا كائنا مسلما

 ككون طرٌق.  الرحمة طرٌق هو هللا أظهره الذي الطرٌق.  هللا أظهره الذي الطرٌق لٌس هذا ألن.  الشٌطان

 . اإلسالم فً سوى لٌست والسعادة الهدوء.  السعادة طرٌق هو مسلم

.  األمم هذهمدح  الكرٌم نبٌنا.  اآلخرٌن مثل واٌكون أن ونٌرٌد أنهم أمتنافً  مرض أكبر. أحد  تتنافس مع ال

 ضد شرسةهً  ٌحب التً األمة تلك.  ٌحب التً األمة سٌحضر هللا ، هوطرٌق النبً واتتبع لم إذا " ، للعرب قال

 لٌست التنافس مسألة السبب هذال.  أجدادنا هم وهؤالء".  بٌنهم فٌما رحماء إنهم.  أحدا ٌخشونال  انهم.  الكفار

 . ٌقلدون عندما ٌضحكون الناس.  ٌقلدالقرد  ، أو ، ٌقلد ببغاءال.  جٌداً  لٌس تقلٌدال.  جٌدا أمرا

 وحتى.  مكان كل الى وصلتخدمتهم .  سنة أللف اإلسالمخدموا  أجدادنا. لدٌنا هذه الصفة  ، هللا حمدن نحن

 ، أفرٌقٌا أقاصً إلى وصوال. ا تصوره ٌمكن ال أماكن إلى ، الكٌلومترات آالف بعد على خدماتهم وصلت

 وه .خدمٌ لم أو الٌه ٌذهبوا لم مكان ٌوجد ال.  آسٌا شرق أقصى إلى ووصوال

أن  كٌف ٌجب علٌهم أن ٌنافسونا لٌروا. ال نستطٌع أن ننافسهم  نحن.  شًء هذا التنافس هو ال السبب هذال

 خصوصا.  ٌفعلونه ما رفضت أن أمتنا على السبب هذال.  السعادة ٌجلب ،الهناء  ٌجلب ، الهدوء ٌجلب اإلسالم 

 االرتٌاح وعدم الشر فقط. مع ذلك  السعادة حققتت أن ٌمكن ال.  لهم فلٌكن.  والمخدرات التدخٌن،  الشرب هذا

 إلى ٌذهبون ، ٌتوبوا لم اذا.  اآلخرة فً هللا غضب ٌصلون الى ، النهاٌة فً. وٌنال الناس الخراب  بذلك ٌتحقق

 . هللا سمح ال.  الجحٌم

 ٌعلمون ال ولكنهم وٌكبرون ٌولدون الناس معظم.  البلد هذا فً انولد وأننا ،ٌن مسلم انولد أننا هللا شكرن أن علٌنا

 الحمد.  منهم االقتراب همٌمكن وال غٌر عادٌٌنعلى أنهم  ٌنمسلمال وٌرون ٌعلمون الذٌن أولئك. ن ومسلم مبأنه

 والشكر مطلوب . شًء كل لدٌنا.  ذلك فً نحن هلل

 أحد ٌنخدع أال ٌجب السبب هذال.  أٌضا ممنوع معهم والتعامل ، حرام أٌضا متجارته. فٌها  بركةال  األمور هذه

 فإنه ، نفسك عن ناهٌك.  ٌنفعك الو ملعون علٌه تحصل الذي المال هذا ألن.  المال أجل منآخرته  بٌعٌو بالمال

 الذٌن األشخاص منها ٌعانً التً العواقب.  اآلخرة قبل الدنٌا فً عواقبه من تعانًحتى . س ذرٌتك فٌدٌ ال

 . حٌاتهم طوال الجوع من عانوالو  راحة أكثر ونكونسٌ. ة كثٌر األمور بهذه ٌقومون

 ألن.  أحدا تؤذوا ال.  أٌضاهذه الدنٌا  فً ، اآلخرة قبل اآثاره ونتعانس ، قلنا كما.  النار فً بأٌدٌكم تلقوا وال

 إن الشٌطان شرور من محفظههللا ٌ. أوالدك  حرقسٌتم  ، اآلخرٌن أوالد تأحرق كما وتماما ، سٌأتً ا ماٌوم

ومن هللا  . هللا شاء إن المشاكل هذه من ، كانوا أٌا ،والجمٌع  ، الكبار،  الشباب،  األوالد ٌحمً هللا.  هللا شاء

  التوفٌق .

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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