رضایت یک گنج بیپایان است

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
.
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم﷽ .
الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،
مدد يا رسول هللا ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ،مدد يا مشايخنا،
شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.
گفته شده است" :بزرگترين غنيمت (ثروت) رضايت است" .بسياری کلمات در مورد رضايت
گفته شده است .آنها می گويند " رضايت گنجی است" .آنها می گويند " رضايت يک گنج بيپايان است".
کسانی که ناراحت هستند می پرسند "آيا بيشتر است؟" حتی اگر دنيا در دستان آنها باشد .افرادی که راضی
هستند حتی يک تکه از نان خشک ،آنها سپاسگزار ،راحت ،شاد و با آرامش هستند.
برای افراد راضی ،زيبايی و آرام سازی (تسکين ،آرامش) وجود دارد .با اين حال ،زمانی که
هيچ رضايت وجود ندارد ،راحتی و زيبايی وجود دارد که ما در مورد آن صحبت کنيم ،اما آزمندی
(حرص) وجود دارد .آنها مثل آتش ميسوزند با گفتن" :آيا بيشتر وجود دارد؟" برای آتش مهم نيست چقدر
شما پرتاب کنيد با گفتن" :آيا بيشتر وجود دارد؟" مهم نيست چقدر (شما) در آن پرتاب کنيد ،او می گويد:
"آيا بيشتر وجود دارد؟" حرص (طمع ،آزمندی) اينطوری است .رضايت ،همانطور که گفتيم ،يک برکت
(نعمت) بزرگ است .آنها به مردم اين دوران حرص (طمع ،آزمندی) نشان می دهند( .ما) اين را فقط
برای اينجا نمی گوييم .اين برای تمام دنيا همين است.
اين آن چيزی نيست که اسالم می آموزد .آنچه اسالم می آموزد رضايت است .اسالم می گويد:
"با هللا راضی و سپاسگزار باشيد" ".نه" ،ديگران می گويند" :بيشتر بخريد ،بپرسيد چگونه ميتوانيد بيشتر
به دست بياوريد ،بيشتر مصرف کنيد ،بيشتر سرمايه ای به دست بياوريد ،بيشتر مصرف کنيد و بيشتر
اسراف کنيد ،اما هيچ چيزی به ديگران ندهيد و فقط برای خودتان بپرسيد! کسانی که رضايت دارند با
ديگران تقسيم (بخش ،قسمت) می کنند و نيز به ديگران می دهند .راه هللا مسيری زيبا است .راه شيطان
مسير بدی است .آنچه هللا به (ما) فرمان (دستور) می دهد ،همه برای سود (فايده ،نفع) ،برای شادی و
خوشبختی ماست .کسانی که به دنبال خوشبختی هستند بايد اين گنج بيپايان را پيدا کنند ،همانطور که هللا
می گويد.
هر کس آن را دارد اما آن را خسته کننده کرده اند .آنها به کسانی که می گويند" ،اجازه دهيد من
راضی باشم" ،می گويند" ،آيا شما ديوانه هستيد؟" چرا شما بايد راضی باشيد؟ نه .درخواست کنيد .حرص
(طمع ،آزمندی) داشته باشيد .سعی کن بيشتر به دست بياوريد ".مردم قدر نيستند که هر کار را انجام بدهند.
آنچه آنها توانايی دارند ،کسب و کار انجام دادن است ،يا ممکن است کسی از آنها بيشتر بخرد .نه همه می

توانند موفق باشند .بنابراين ،هللا اين رضايت را برای ثروتمندان ،فقرا و هر کس عطا کرد .رضايت يک
چيز زيبا است .هللا همه ما را از مردم که راضی هستند ،تبديل کند .انشاءهللا( ،ما ها) با آنچه که او می دهد
سپاسگزار و راضی باشيم.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربّانی
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