
 األنانية

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا 

محمد سيد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا 

 محمد ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .الفائز الداغستاني ، شيخ 

اإلسالم يأمر بالخير للناس . ويقول أن كل المسلمين إخوة وأخوات . اخوة وأخوات يعني ال وجود لألنانية في اإلسالم . 

يك أن ترغب به ألخيك المسلم أو األنانية هي عادة سيئة وعادة ال يريدها اإلسالم . لهذا السبب ، كل ما تريده لنفسك ، عل

 أختك المسلمة .

ستحبهم كما تحب نفسك . األنانية هي العكس تماما . الناس يريدون كل شيء ألنفسهم وليس لآلخرين . أحيانا الناس لديهم 

ذي الحسد . ينزعجون إذا حصل االخرون على شيء ما . في حين أنه ماذا سيحدث لو كان العالم كله لك ؟ ما القدر ال

 يمكنك أن تأكله ؟ قل يمكنك أن تأكل بقدر خمسة رجال . ما هو بعد ذلك هو األنانية والجشع . كل من هو جشع ال يشبع .

كل شخص لديه األنانية . اإلسالم يربي هذه األنانية ، يزيل هذه األنانية ، ويقدم عادة جيدة بدال من ذلك . األنانية هي عادة 

فار يحبون األنانية. ولكنه أمر طبيعي عند الكفار. في الواقع ، انهم يشجعون على القيام بذلك سيئة . ال المسلمون وال الك

أكثر ويفعلون أكثر من ذلك . يقولون انهم لن يتخلوا عن حقوقهم وما يملكونه . في حين كان ذلك ممكنا . المشاركة هي 

 الصحيحة . يقول هللا عز وجل ، " تشارك في كل شيء ".

ل يأمر باستمرار بالصدقة ، الزكاة ، وفعل الخير . هذا عكس األنانية . األنانيون ال يعطون صدقة وال يفعلون هللا عز وج

الخير . األنانيون يريدون أن يبقوا كل شيء ألنفسهم . وهذا أيضا شكل آخر من أشكال الغباء . اعِط ذلك بحيث يعطيك هللا 

 " كنت أتمنى لو أعطيت كل شيء ولم ابِق أي شيء لنفسي ".ثوابه في اآلخرة . إذا كنت ال تعطي ستقول ، 

األدب هو أخالق اإلسالم . اإلسالم يُظهر األشياء السيئة على أنها سيئة للغاية لكي ال تذهب خلفها ولكي ال تذهب خلف 

  التوفيق .الشيطان . هللا يحفظنا من شرور أنفسنا ، ويحفظنا جميعا من هذه العادة السيئة إن شاء هللا . ومن هللا

 الفاتحة .
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