الطمع
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 الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
الناس طماعون  .بسبب طمعهم  ،هم في الخسران معظم الوقت  .الطماع يعني لديه عيون جائعة  .الجشع مثل الطعم  ،ويخدعهم أكثر .
في الحالة النموذجية  ،يبالغ شخص ما في شيء يجعله يبدو أكبر بمائة مرة  ،ومن ثم يقول إنه يريد أن يعطيك اياه  .يخدعك وتقبل
العرض  ،لكن في النهاية لن تجد شيئًا على اإلطالق .
نسمع أن بعض الناس يبيعون نفس الشقة لعشرة أشخاص مختلفين بسعر يسمى "رخيص" .استولى هؤالء األشخاص على العقار معتقدين
أنها صفقة  ،لكن في النهاية لم يحصل أي شخص على العقار .الطمع في ممتلكات هذه الدنيا هو خسارة  .يجب أن تُظهر تطمعك لآلخرة-
هذا هو المكان الحقيقي  ،الصحيح  .يعطيك هللا عز وجل عشرة لمقابل واحد  ،أو [حتى] مائة أو ألف  .ملكه كبير  ،وبغض النظر عن
مقدار عطائه حيث أنه ال يؤثر عليه  .أدنى واحد من أهل الجنة سيعطى ملك كبير بحجم هذه الدنيا  .حتى بالنسبة للشخص الذي يقضي
وقتًا طويال ً في النار [ ،وبعد ذلك] بالنهاية بعد أن يغفر له  ،يدخل الجنة [ ،حتى بالنسبة له] هذه الدنيا ستكون قليلة مقارنة بما سيُعطى له .
نعني أن طموحك يجب أن يكون لآلخرة  .الطمع يجب أن ال يكون لهذه الدنيا  .من الضروري التفكير فيما إذا كان ما تفعله صحي ًحا أم ال.
ضا  ،ولكنك إفعل ما بوسعك من أجل اآلخرة  .سواء كنت تفعل
إن كونك مخدو ًعا ليس شيئًا جيدًا  ،ألنك تفقد رزق أطفالك وعائلتك أي ً
الخير أو العبادة  .يعطي هللا مقابل أمر واحد تفعله عشر اضعاف  ،يعطي هللا عز وجل من كرمه  .ال داعي للقلق من أجل هذه الدنيا  .من
الضروري أن تعمل من أجل اآلخرة  ،إن شاء هللا  .قد يساعدنا هللا في الحصول على هذا الجشع [الخير] لآلخرة  .هذه الدنيا زبالة  ،هللا
يوفقنا بأن ال ننظر إليها  ،إن شاء هللا  .ومن هللا التوفيق .
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