
 
 
 
 

 
  

ال يفنى القناعة كنز    
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

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

 
الطماعون ". يفنى كنز ال  القناعة " كنز". يقولون القناعة " . يقولونعن القناعة  الكالممن  الكثيروقد قيل  القناعة كنٌز ال يفنى ". "يُقال 

،  إنهم شاكرون، اليابس قطعة من الخبز بحتى  يرضون قناعة. الناس الذين لديهم  المزيد؟" حتى لو كان العالم في أيديهم من"هل  يقولون

 .اء وسعد مرتاحون

يشتعلون  .طمع ، ولكن هناك  جمال نتحدث عنهوجد راحة وتال  قناعة، عندما ال يكون هناك  . ومع ذلكللراضين  وراحةجمال هناك 

نعمة  ي، ه ، كما قلنا القناعة. هناك طمع بهذا القدر ؟"  مزيد منهل  " ةقائل ما ترميه فيهاا ههمالنار ال ي؟" مزيد"هل من  ائلينق مثل النار

 . نفسه في جميع أنحاء العالم األمر.  هنالمن هم فقط هذا . ال نقول للناس في هذا الزمن  الطمع. يعلمون كبيرة 

 اشتر ". "ال"، يقول اآلخرون " هلل حامدين وشاكريننوا وك . يقول اإلسالم "القناعة . ما يعلمه اإلسالم هو  هذا ليس ما يعلمه اإلسالم

 ! " فقط لنفسك واطلبي شخص ألأي شيء  ، ولكن ال تعطواهدر ، انفق ،  ، تملك المزيد من السلع ستهلك أكثرا،  طلب المزيدا،  المزيد

سيئ.  طريقهو  طريق الشيطان.  . طريق هللا هو طريق جميل آلخرين أيضاا ونعطيمع اآلخرين و يتشاركون قناعةأولئك الذين لديهم 

 . كما يقول هللا يفنىهذا الكنز الذي ال  عليهم إيجاد. أولئك الذين يبحثون عن السعادة  مصلحتنا، لسعادتنا وكرامتناهو لهللا  نا بهما أمركل 

؟ لماذا يجب أن  ،" يقولون "هل أنت مجنونقنوعا أكون  دعوني . بالنسبة ألولئك الذين يقولون "ممال  وهجعل مذلك لكنه مالجميع لديه

على القيام  نوقادر م. ما ه الناس غير قادرين على القيام بكل شيء. " المزيد ابحث لتحصل على. كن جشعا .  طلبا.  ؟ القنوعا  تكون

الفقراء ، لألغنياء ه القناعة . لذلك أعطى هللا هذ لجميعأن ينجح ا. ال يمكن  المزيد منهم يشتري، أو شخص ما قد  تجاريةالعمال ه هي األب

  من هللا التوفيق .و . إن شاء هللا ونكن من الشاكرين ناما يعطيب ونقتنع. أهل القناعة من  اجعلنا جميعي. هللا  شيء جميل القناعة.  والجميع

 الفاتحة .
الحقاني موالنا الشيخ محمد عادل  
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