
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 «  تربیت نفس »

   
 

كااةُ  بارا ِ وا ُة ٱَّللَّ ْحما را ْيُكْم وا مُ عالا  ٱلسََّلا

ِجيِم   اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

   

ِحيِم                   ْحماِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم َّللاَّ  
   

 

سوِلنا  الساَلمُ عالى را اُة وا الصاَلا ِلينا وا اْْلِخِرينا ، وا مٍَّد ساياُِد اْْلاوَّ ُمحا  

سولا للا   داد يا را ما  

سولا للا،   داد يا سادات ااصحابِ را  ما

داد يا ماشايُخنا  ،  ما

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی ، 

قاانی،   داد يا شيخ ناظم الحا  ما

تُنا صحبة ، والخير ريقا داد طا ميع  في  ما الجا  

 

  ن یکه عمرتان در چن  دینداشته باش  توقع«،  فإنََّ النَِّعمَ ال تدومُ  اخْشَوْشِنوا»  :دنیفرمایم  ملسو هيلع هللا ىلصاکرم    امبریپ

  ی در سخت   یبه زندگ  دیبا  ستند، یماندگار ن  شهی که نعمت ها هم  ییاز آنجا  «. اوردیدوام ب  یینعمت ها 

 ق ی خود را تطب  ساسا  نیبر ا  هم نیز در مقابل خود دارد، را    یسخت  یروزها  یزندگ.  دیعادت کن  زیها ن

خواهد   یکه م  یزیبه هر چ  دینباانسان  .  دینشو  نیغمگ  افتاد  یاتفاق  نده یکه در آ  یتا زمان  دیده

 «. عادت دهد یشانیخود را به پر  دیبا :»ندیفرما یم ملسو هيلع هللا ىلص  اکرم امبریبرسد. پ

طلب و  کنند،  می  افتیدر   یشتریب  یهر چه نعمت ها  به طوریکه  مردم امروز کامال برعکس هستند

از خواسته های  و  خواهند  ی م  متیگران ق  یآنها لباس ها  درخواست های بیشتری را خواهان هستند. 

به طوری که  شود.  یبه ثروتمند ختم مو  شروع    ری از فقکنند، این موضوع  خود هیچ چیزی را کم نمی

ا   »چطور  گویند:و می   کنندیوحشت مافتد،  وقتی اتفاق غیر منتظره ای اتفاق می    نطور یشد؟ چرا 

به این مورد اشاره کرده   ملسو هيلع هللا ىلصاکرم  امبریپ  هم  نیاز ا   شیپ  روال این زندگی دنیایی است و  نیا   ست؟«ا

 بلکه خداوند متعال این دنیا را محلی    نشده است  ده آفری  مردمبرای  بهشت  به عنوان    ایدن  نی . ابودند

 



 

 

 

 

 

 

 

 اساس وفق دهند.   نی خود را بر ا   دیمردم با آفریده است و  و بد    کی امور آسان و سخت و ن  برای انجام

 آنها  دانند چگونه آنها را بزرگ کنند.  ی اکنون مردم نم.  کندهم این موضوع صدق می مورد بچه ها    در

خواهند انجام   یم  یبه آنها اجازه دهند هر کار بدهند،    یآموزند که به فرزندانشان آزادی م  گرانیاز د 

: »چرا  کنند کهگالیه می   و بعددهند  و هر گونه امکانات و تجهیزاتی را در اختیار آنها قرار می  دهند

است که،   لی دل  نی خواهد؟« به ا  یرا از ما م  زی انجام دهد؟ چرا او همه چ  یکار  تواند   ی بچه نم  ن یا

ب اشتباه  کمرت  شمادر حقیقت    کنید، وقتی در برآورده کردن خواسته های کودک خود فورا اقدام می

که ارزش آن   یاو را تا زمان  دیبا  دیدهی ماین امکانات را در اختیار او قرار    یوقت   یحت ،  ایدشده بزرگی  

این  و    که منتظر بماند، قدردان آن نخواهد بود  د یاگر او را وادار نکنگذارید و  را بداند منتظر ب  زیچ

را    او  یازهاینشود که در بزرگسالی از همه اطرافیان این توقع را داشته باشد تا  موضوع باعث می 

کن این می دنبرآورده  به  منجر  تربیتی  گونه روش  این  دلیل  به همین  افراد دچار  ،  این دسته  شود 

تی مسائل آسان را حل و مدیریت کنند  و همه چیز برای  زندگی سختی در آینده بشوند و نتوانند ح

 آنها پیچیده خواهد شد.  

و آخرت خوب   ایمردم در دن  یبرا  تربیت نفس:  ندیفرمای م  ملسو هيلع هللا ىلصحضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی 

  ، برخی از کردند، به نفعشان بودی مرعایت    کار را    نی او    نبودند  هم  مسلمانمردم،  اگر    یحت   و  است

  ی در حالاین      و فورا اتفاق بیافتد.   آسان  زیهمه چکه انتظار دارند    شده اند  این چنین  نیز  مسلمانان

این    آن را مورد تعلیم و تربیت قرار دهد،   و  است که یه سالک باید همیشه نفس خود را کنترل کند

دریافت    یک موضوع مهم است چرا که نفس انسان هیچ زمانی راضی نخواهد شد و هر روز در طلب

 های بیشتری است.  

»النََّفسُ    :دیگویاست که م  جمله ای  کی هم    سعید بوصیریمحمدبن نوشته    "بُرده   ده یقص"کتاب  در   

هم از شیر خوردن  او    د، یدادن به نوزاد را قطع کن  ریاگر ش  «.   کودک است  کی روح مانند    ،»کَالطَّفلِ«

  ر یاز ش   یشش سالگ ا یهستند که تا پنج  یکودکان د، یکار را متوقف نکن  نی اگر ا کشد  ولی دست می 

ای سالک بدان و آگاه باش  نابراین  . بشماست  س کنترل نف  یبرا   یانمونه    نی . اکنندی م  هیمادر تغذ 

که برای رسیدن به آرامش الهی باید نفس خود را کنترل کنی و در پی برآورده کردن خواسته های  

  از آرامش الهی بهره ای نخواهی برد. نفسانی خود نباشی و اگر غیر از این عمل کنی قطعا  
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یت نفس خود کوشا باشیم  و به باقی  باشد که خداوند متعال به ما عنایت فرماید تا بتوانیم در ترب

 مردم نیز کمک کنیم إن شاءاهلل. 
 

 ومن اهلل توفیق. الفاتحة. 

نیالربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

( فیدام اهلل عمره شر ا)  
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