
 

 

    

 اإلنسانالطمع یضر 
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

. ھذا  البعض میتم اختبار الناس مع بعضھفي الغالب . اإلمتحانات . ھناك كل أنواع مكان لإلمتحان ، ھذه الدنیا ھي دار بالء 
،  خداعالیمیلون إلى  یربون نفوسھمأظھره هللا وال  الذي مسارالفي  یتدربونالذین ال  أولئك.  ھو الحال بالنسبة لمعظم الناس

 . كل أنواع الشر للناس ونفعلی، و بیعذتال

ھ ب رغبت یفعل ما،  . حتى لو مسلماتبع نفسھ یعاني اذا أنھ . كما  نفسھتبع یوال  اكون ذكییأن  المرء یجب على،  ومع ذلك
.  ون فیھاقعی التيفخاخ األ سیتفاجؤون من. ولألشرار . ھذا فخ جید للصیادین ص ترغب بشيء یضر المرء نفسھ ، نفس الشخ
، ولكن لماذا تفعل لي  "حسنا عندما تقول ."وذاك ھذا بفوز تس " ینأشیاء قائلبك مادیا یعدون . أو مادیة معنویةویمكن أن تكون 

یعطي  اإلنسان. . أنت تستحق ذلك " كاذھذا و أنت مثل " ینقائل بأشیاء ونعدیمشروع جمیل و لإلنسان ونظھری؟"  معروفا
 . الحقا ویشعر باألسفھؤالء الناس كل شيء لدیھ لفورا 

. ولكن الیابس الخبز  تأكلأكل اللحوم ولكن تال  یمكنك أن. لذلك  یمكن تعویضھا مرة أخرىو دنیویةالألمور ل بالنسبةھذا 
، ولكن في بعض ك . ال بأس إذا قمت بحفظ إیمان كبیرة بشأن اآلخرةحیرة بكون ت. س اآلخرةباألمر لیس كذلك فیما یتعلق 

في  ایجادھم. یمكنك  أكثر خطورة ھذه.  أیضایفقد  إیمان الشخص حیث أنمثل ھذه الطریقة ب ونخدعیاألحیان ھؤالء الناس 
 .نفسك ، وھذا خطأ  أخرى من جھة یضیع مالك. تنظر الیھ أي مكان 

أن تفقد البرغل في المنزل على  ك. كما یقولون " یمكن أن تفقد ما لدیك في محاولة لكسب ثالثة سنتات ك! یمكن ال تكن جشعا
أكل الرجل ی.  حظى بشعبیة كبیرةالموجود فیھا ی. االرز  ، مكان في مصر دمیاط مدینة ." ألرزمن أجل االطریق إلى دمیاط 
.  ب إلى ھناكواذھھذا  نيأعط " " شخص یخدعھ قائال منھ اواشتري بعضاذھب  دعونيفكر " یو یملالبرغل لدرجة أنھ 

 .حتى دون المال ب. لن یعطوا األرز جائعا  تركیالبرغل منھ ورجلنا یحصل على األرز ھناك ". الرجل  ونعوزی

.  عمل بأيتقوم ، عندما ء ما فعل شيقوم بتعندما  وال تنخدع، ھ ، زن زن األمر بصورة جیدة.  ینطبق ھذا المثال على الجمیع
. ھذا ھو الحال منذ زمن  نخدعان ن. ھذا یعني أن لدینا القدرة على  خدع أوال أبینا آدم،  ع من البدایة على أي حالخدالشیطان 

مثل  ارشرأللقوت أطفالك و كقوت. ال تفقد  . كن حذرا كن حذرا ."وما الى ذلك نخدع أن ل " تقل، ال  . لذلك سالمال علیھآدم 
 . عھمخدت لملطرف اآلخر إذا لمر جید بالنسبة لك و. انھ الھؤالء 

. إذا  والرجل قد ارتكب حراما حرام المال . أصبحمن قبل الطرف اآلخر تم خداعكسخ إذا و، ولكن سیكون  نظیفھذا المال 
. لذلك  حتى ذنبا. الطرف اآلخر لن یرتكب  أمة محمد وسطدخل تألموال القذرة لن وا، یمكنك االستفادة  ولم تنخدعكنت یقظا 
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