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 الجھاد األكبر
 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخناساداتي أ ، مدد یاسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللار

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 
نك بأ تقول مھما. ادعاء بأنك تخلصت منھمن األمراض. ال یمكنك اإل الكثیرلدیھا  النفسفینا.  النفس هلالج لجخلق هللا 

یجب أن یكون ھناك ، أتي بحیل ال تعرفھا. لذلكتمرة أخرى. سعن نفسك تشعر بالرضا س، نفسك قضیت على
 وحرب ضد النفس. جھاددائًما 

 
 انك تغلبت علیھالكن من الخطأ القول و. هلالج لجمن الحیل. یمكن للناس أن یتغلبوا علیھا بإذن هللا  الكثیرلدیھا  النفس

ھزم بعد ، ستُ . وواحًدا تلو اآلخرالمزید ا، فعلیك أن تعطیھشیئًا اوانتھى األمر. ھناك طلبات مستمرة. إذا أعطیتھ
 نفوسھم.یقاتلون دائًما ضد  لعظماءواألشخاص ا ما، فإن األولیاء العظذلك. لذلك

 
لم  ،ثمومن ، بصق على وجھ سیدنا علي. كان سیدنا علي على وشك ضرب كافر أكبر مثال على ذلك ھو عندما

كنت سأقتلك "یضربھ سیدنا علي بل دفعھ إلى الخلف. فوجئ الرجل الذي أمامھ بسبب قیامھ بذلك. قال سیدنا علي 
 ".. لھذا لم أقتلكنفسي. لو كنت قد قتلتك، لكنت قتلتك من أجل ت نفسيضبغ، . عندما فعلت ھذاهلالج لج في سبیل هللا

 ثانیة.ل، وال دقیقةل ال لنفوسھمیمنح العظماء فرصة ال ، حة المعركةإنھ أكبر مثال. في سا
 

ویفعلون كل ما ھو  ،الناس یأكلون ویشربون ،إنھ مثال كبیر ودرس كبیر لنا جمیعًا. علینا أن نزن كل شيء. طبعا
 .هلالج لج بإذن هللا النفسھزم تُ  ،كل دقیقة هلالج لج. بذكر هللا نفوسنانفسد  یجب أن ال. نفوسنا حفظ، علینا حالل. ومع ذلك

 
الحروب  ،أصعب من المعارك ووھ ،جھاد األكبرال ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم  ، أطلق علیھالنفس جھاد، لكن كما قلناو

 الناس أصعب من كل شيء. نفوسوالجھاد. إنھ أصعب من أي عدو. 
 

ھم أناس عظماء. وأولئك الذین  نفوسھمعلى الدوام. أولئك الذین یھزمون  نفوسنا یعیننا على ھزیمةهللا  ،لذلك
، فلن یجلب ذلك أي فائدة. حفظنا هللا. ن یكونوا عظماء. حتى لو كانوا یملكون العالم كلھال یمكن أ نفوسھمھزمتھم 
 .ومن هللا التوفیق. الفاتحة وفقنا هللا.
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