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 مرض من أمراض النفس التباھي

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، مدد یا ساداتي أهللاسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول ر

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

 
من األمراض التي  التباھيھو التباھي.  إحداھا. تضر فقطمن األمراض. ھذه األمراض ال تجلب الخیر للناس بل  الكثیرلدیھا  النفس
، یرید الجمیع التباھي. أولئك الذین یسمون لدیھم. من الفقراء إلى األغنیاء . یرید الناس التباھي حتى باألشیاء الصغیرة التيالنفستحبھا 

، ي لیس مھما. إذا تباھیت بنفسكالتباھیعانون من مرض التباھي ھذا. ، كلھم شخاص الذین ال عالقة لھم بالدینأو األ خوجھ وعاِلم
 .خیر في حیاتكلدیك . لن یكون بخیر، فلن تكون حسدوك، ألن الناس عندھم حسد وعیون شریرة. إذا ستؤذي نفسك

 
ت ، وعدم التباھي بأشیاء ال یملكھا الناس. تم عرض العاداناس عدم تناول الطعام أمام الناس. تم تعلیم الالمعاشرةآداب قدیماً، كان ھناك 

سنة بعد العثمانیین ألن  60-50في االختفاء ببطء. لقد استمرت لمدة  أت، بدن. بعد ذلكالعثمانیی زمنجیدًا خالل  وشرحھااإلسالمیة 
اس التباھي أكثر. على وجھ ، یحاول النعادات تختفي ببطء. وبدالً من ذلكولكن بعد ذلك بدأت ھذه ال .كبار السن یعرفون ھذه العادات

في كل دقیقة والھواتف المحمولة في أیدیھم و الماكینات، خرجت تماًما عن السیطرة. لدیھم ھذه األخیرة، في السنوات العشر الخصوص
، كانوا یقولون شیئًا فًظا لمثل ھؤالء الناس ، أصدقاء وغیر أصدقاء "لقد فعلت ھذا. لقد أكلت ذلك". من قبلیتباھون بآالف األشخاص
 إنھم بال تربیة.، فإنھم یستحقون ھذا اللقب. لنفوسھمیصبح الناس عبیدًا  ویصفونھم بالسوء. عندما

 
، وعندما ال تطیع اآلخرون أن یفعلوا ما تفعلھكل شيء جمیالً. واألجمل ھو األدب. األدب ھو األدب اإلسالمي. عندما ال یس هلالج لججعل هللا 

ك بعد ذلك. یریدون ذلك أیًضا ویشعرون بالحسد. لن یكون طعامك جیدًا ل. قد لھم، فھذا أمر مؤسف تطیع اآلخرون أن یأكلوا ما تأكلھیس
 الى ذلك.، أشیاء تلحق الضرر بالناس. یجب أن ننتبھ غالبًا ما تكون أشیاء تسبب الضرر النفس، األشیاء التي تحبھا حفظنا هللا. كما قلنا

 
مزرعة. لقد أحضروا  أقمناتربیة قطیع من األغنام في قبرص. م بقا –دعنا نقول ذلك على سبیل المزاح  -ذات مرة موالنا الشیخ ناظم 

لم یكونوا ، كلھم الحقیقةلك". في  جمعناه، یا لھ من قطیع جمیل لى موالنا الشیخ ناظم. ثم قالوا "انظركل شيء معیب من ھنا وھناك إ
 ضعفین"یجب أن یكونوا  قال" سیكونون العام المقبل؟ أربعمائة. كم" ل وسأل عن عدد الغنم لدینا. قلنا. نزجیدین. كما كان لدینا راعٍ 

، ثعلب"كم عددھم؟" وكان راعینا  كذلك. سألنا، لم یكن األمر سیكونون ستمائة". نظرنا في العام التالي، ضعفینعلى األقل. إن لم یكن 
لم یكن ھناك سوى مئة عدھا أم ال، في النھایة  یجب". أثناء تقریر ما إذا كان انقوم بإحصاء الغنم. ستزول بركتھال یجب أن " قال

 على عدم العد. قدس هللا سره ، وافق موالنا الشیخ ناظم خروف. من أجل عدم التباھي
 

". من الجید لك إخفاء بعض األشیاء. یجب أن یعرف الناس یر من ھذا. لدي ھذا القدر من ذلك"لدي الكث لیس من الجید أن تقول للناس
 المعاشرةداب آم التحقق مما إذا كانت األشیاء التي یفعلھا اآلخرون صحیحة أم خاطئة. یجب أن نتعلم وننتبھ إلى "ھذا. ویجب علیھ

 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. .دائما على طریق الحق إن شاء هللایجعلنا  هلالج لج . هللاأنفسنا ورحفظنا من شری هلالج لجهللا ". واألدب اإلسالمي
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