
 اٌضار اشخص كن

 ساداتً ٌا مدد هللا، رسول ٌا مدد . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب

 .الجمعٌة  فً والخٌر

. التً ترٌدها نفوسهم  طرٌقةلل وفقاو لعقولهم وفقا ٌتصرفون عندمامن الصعب التعامل معهم و ،ٌن منتج غٌر ،ٌن مستقر غٌر دائما البشر

 منهم  علٌه حصلوا ماب رضوا الذٌن الناس ." شًء أي بإنزعاج من ٌشعر ال وعالقن الشخص"   الشرٌف الحدٌث فً الكرٌم نبٌنا ٌقول

 وهم أشخاص مرتاحون . أهل الرضا

 وقت كل فً ما شًء على لعثورا ونحاولٌ.  مرض أٌضا وهذا.  فقراء اشخاص.  الكنوز عن نوباحث هناك ." ال ٌفنى كنز القناعة "

  ٌقول. وال ٌنزعج  آخر شًء أي عن بحثٌ ال القنوع الشخص. وهو القناعة  الشخص داخل الكنز ،الحقٌقة  فً.  الصخرٌة الجبال على

 . اإلسالماٌاه  ٌعلمنا ما هذا.  اإلسالم لٌماتع ًه ههذ. على ذلك دائما  وٌحصل بذلك حٌث أنه مكتف  " جاء ما كل هذا"

 نظام على ٌعمل:  واحد مكان منالواحد والعشرٌن  القرن عالم ٌدار. ن راضٌ والٌسو الٌوم اهمنر الناس ورغبات نفوس فً طمع هناك

 ٌمكن ال السبب هذال.  والجشع الوحشٌة ٌجدون.  هناك للقناعة مكان ٌوجد ال.  ذلك من أكثر تضٌعالو أكثر لإلنفاق فقط الناس ٌعلم أن

 فً وال ٌفكرون ، االحترام ومٌعد ،وقاحة  أكثروهم  ، بالقلق ٌشعرون الناس أن حٌث. شًء  ال.  الناس ترضً أنالدول  وال للحكومات

 . اإلسالم التً قام بتعلٌمها األشٌاء عن ٌنبعٌد بقوا مألنه ذاه ، قلنا كما ، وذلك.  أنفسهم سوى شًء أي

 ، خاطئال قولال إلى الناس واجر وأصدقاؤه الشٌطان ، اآلخر الجانب وعلى ، أخرى ناحٌة من.  الناس كل تربٌة نفوس اإلسالم ٌحاول

بثالثة أو  عام لمدة العٌش ونكسبٌ كانوا القدامى الناس "! ٌكفً ال إنه ؟ ٌكفً هذا هل.  علٌه لحصولا علٌك.  شًء كل أنت.  أنت إنه"

 .والتوازن األمر اتركوو وادمر قدل.  الجشع هذا مثل هناك. اً كافٌ لٌس هذا قولٌ فدان لدٌه خمسمائة شخص أي فإن ، اآلن. خمسة فدادٌن 

ًٌ ضار اشخص كن م الله.  ذلك من أعظم كنز ٌوجد ال. البركة  تجد وسوف ،اً شاكر كن ،كن قنوعاً .  تجدها التً ألشٌاءل اً شاكر وكن ا

 ومن هللا التوفٌق . . الشٌطان وشر النفس شر من هللا ٌحفظنا.  الرضا أهل من كونن أن جمٌعا ارزقنا

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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