
 األنانٌة

السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته. أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . الصالة والسالم على رسولنا دمحم 

سٌد األولٌن واآلخرٌن . مدد ٌا رسول هللا ، مدد ٌا ساداتً أصحاب رسول هللا ، مدد ٌا مشاٌخنا ، شٌخ عبد هللا الفائز 

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

.  ؤلنانٌة فً اإلسالملوجود  الوأخوات ٌعنً  اخوة.  كل المسلمٌن إخوة وأخواتأن قول ٌ. و خٌر للناسبالاإلسالم ٌأمر 

المسلم أو  كألخٌبه ٌك أن ترغب عل ، لنفسك ه، كل ما ترٌد هذا السببل. ها اإلسالم األنانٌة هً عادة سٌئة وعادة ال ٌرٌد

 .المسلمة  أختك

. أحٌانا الناس لدٌهم  . الناس ٌرٌدون كل شًء ألنفسهم ولٌس لآلخرٌن . األنانٌة هً العكس تماما ما تحب نفسككتحبهم س

 الذيما القدر ؟  سٌحدث لو كان العالم كله لك ذاما ه. فً حٌن أنإذا حصل االخرون على شًء ما  ون. ٌنزعج الحسد

 . من هو جشع ال ٌشبعكل .  جشعوال. ما هو بعد ذلك هو األنانٌة  أن تأكل بقدر خمسة رجال قل ٌمكنك؟  أن تأكله كٌمكن

. األنانٌة هً عادة  ، وٌقدم عادة جٌدة بدال من ذلك األنانٌة هذه، ٌزٌل  األنانٌة هذه ٌربً. اإلسالم  كل شخص لدٌه األنانٌة

على القٌام بذلك  ونشجعٌ منها،  . فً الواقععند الكفاراألنانٌة. ولكنه أمر طبٌعً  الكفار ٌحبونن وال و. ال المسلم سٌئة

هً  المشاركة.  . فً حٌن كان ذلك ممكناه ما ٌملكونو معن حقوقه واتخلٌ. ٌقولون انهم لن  أكثر من ذلك ونفعلوٌأكثر 

 ." كل شًء تشارك فً ، "وجل . ٌقول هللا عز الصحٌحة 

 ونفعلٌصدقة وال  ونعطٌال  وننانٌاأل.  عكس األنانٌةا . هذالخٌر ، وفعل  ، الزكاة صدقةبالٌأمر باستمرار  وجل عزهللا 

هللا ٌعطٌك بحٌث ذلك  اعط  .  . وهذا أٌضا شكل آخر من أشكال الغباء كل شًء ألنفسهم ٌبقواأن  ونرٌدٌ وننانٌاأل.  الخٌر

 ." أي شًء لنفسً بق  الم و كل شًء ٌتكنت أتمنى لو أعط ، " ستقول. إذا كنت ال تعطً  ثوابه فً اآلخرة

. اإلسالم ٌُظهر األشٌاء السٌئة على أنها سٌئة للغاٌة لكً ال تذهب خلفها ولكً ال تذهب خلف  األدب هو أخالق اإلسالم

 . ومن هللا التوفٌق.  ، وٌحفظنا جمٌعا من هذه العادة السٌئة إن شاء هللا . هللا ٌحفظنا من شرور أنفسنا الشٌطان

 الفاتحة .
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