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  النفس والطبیعة البشریة

 

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

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

َوقِِھُم السَّیِّئَاِت ۚ َوَمن تَِق السَّیِّئَاِت یَْوَمئٍِذ " -رحم الناس والمسلمین واحفظھم من المعاصيإ:  كتاب هللا عز وجل ،نأشالعظیم  جاء في القرآن
 ."فَقَْد َرِحْمتَھُ 

. 
وھذا  ذلك، من محفوظون. بعض الناس معصیة، فھذا یعني أنھ یعاملنا بالرحمة. یمكن ألي شخص أن یرتكب إذا حفظنا هللا من السیئات

وأال  السیئاتیرتكبوا ال . یجب أن المعاصيیرتكبوا ال أن  یجبوالحذر.  اإلنتباه، یجب على الناس هللا إن شاء هللا. ومع ذلك بمشیئة
ید. إذا لم بالید إذا أمكنك منعھ بال، یجب أن تمنعھ سیئة أو معصیة المرء یرتكبعندما  ملسو هيلع هللا ىلص،یقول نبینا الكریم  یجعلوا اآلخرین یرتكبونھا.

والذین یرضون بھا .. أن تكره . ملسو هيلع هللا ىلصالكریم  نبینا، یقول كره بقلبك وال تقبلھا، . إذا لم تستطع فعل ذلكبالكالم، فامنعھ تتمكن من منعھ یدویًا
 .، فال یوجد إیمان في قلبكراضیا بالمعصیةیمان. عندما تكون اإلأضعف  ذلك من القلب

. 
لكن لیست و، اذكھ المعاصي، ارتكاب ة وأنھ من طبیعة البشر. ھذا صحیحالناس في الوقت الحاضر أحرار ویقولون إنھ أمر طبیعي للغای

لكن و ، على أساس اإلسالم. عز وجل الناس طاھرین بالفطرةالطبیعة. خلق هللا النفس تختلف عنھي التي تفعل ذلك.  النفسالطبیعة بل 
، فإنھم یریدون كل أنواع الشر. إنھم ال یعرفون ذلك وال یمكنھم التمییز بینھ. لذلك یقولون أن الشر موجود في النفسمن خالل [طاعة] 

ص في السجن ، وأنھ ینبغي علیھم فعل كل ما في وسعھم. كل شخبیب الذي یقول إن ذلك من طبیعتھمالطبیعة البشریة. یذھبون إلى الط
، ئًا قد حدث. إذا كان األمر جیًدالماذا تحتجزونھم في السجن؟ ھذا یعني أن شیئًا سی كل جرائمھم. ارتكبوا، وكذلك لدیھ مثل ھذه الطبیعة

، ال یمكنھم قبول بعض ن الناس غیر متدینین وغیر مؤمنین، فلن یبدو كذلك. بغض النظر عن كوم. إذا كان من طبیعة البشرم سجنھفلن یت
 بأنفسھم. اولكن ال یمكنھم قبولھ األشیاء. یریدون من اآلخرین قبولھا
. 

وھم یفعلون ذلك من خالل رؤیة بعضھم البعض  .النفسإلسالم وھي طاھرة. كل ھذا الشر یتم بطاعة ل وفقا ،الطبیعة البشریة على الفطرة
. ال تكن أداة لذلك. یتم القیام ببعض األشیاء بحیث یفترض الى ذلكحال العالم اآلن. یجب أن ننتبھ  وھ اوالنظر إلى بعضھم البعض. ھذ

 یقولجمیع". هللا عز وجل ال یقول ذلك. فلیعلم ال ،علم ما أفعلی"هللا  یقولون الناس أنھا جیدة ویقومون بھا أیًضا. یشجعون اآلخرین كذلك.
وتشجع الجمیع على فعل الشيء  معصیتكهللا. ولكن عندما تُظھر  ھاغفرقد ی سترھا،. عند فاستتر" ،إذا إرتكبت معصیة" هللا عز وجل

 تزداد. حفظنا هللا. معصیتك، فإن نفسھ
. 

یرتكبون المزید  ،. لذلكئئ على أنھ جید والجید على أنھ سیوما ھو السیئ بعد اآلن. إنھم یعرفون السی الجیدلم یعد الناس یعرفون ما ھو 
 . یجب على الناس أن یطلبوا المغفرة.ااالستغفار والتعھد بعدم تكرارھ ،. ال یمكنھم التخلص منھا إال بالتوبةاألعباءویزیدون  المعاصيمن 

. إذا تابوا وطلبوا المغفرة، فسیتم المعاصيھو العبء الرئیسي الذي یكسر العمود الفقري. إنھ عبء أنھ لیس لدیھم أي عبء. ھذا  یّدعون
 . ومن هللا التوفیق جمیعا.یعیننا حفظنا. هللا هللا ییرتاحون. رفع ھذا العبء وس

 
 الفاتحة .
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