
 

    

 
 تربیة النفس

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .

ال  یطیعون نفوسھم. الذین المرء عدو  النفس. نطیع نفوسنا جعلنا ی. هللا ال  أعدادنا وتزداد. یدوم مجلسنا الى األبد نرجو أن 
في موجودة العادات السیئة  كل.  وفي اآلخرة الدنیا هن في ھذوھیكرسیكونون م. ه الدنیا بشكل مریح في ھذ وایمكن أن یعیش

 ان یفعل ذلك . یدرس الشریعةشخص ل ال یمكن. تربیة النفس موجودة فقط في الطریقة . تربیة النفس . یجب النفس 

.  على أي حال الخادممثل  دائماك بجانبھ . الشیخ ال یرید الشیخ یكفي اتباع.  ، یجب أن یبقى المرء بجانب شیخھ بالتأكید
صلى هللا علیھ والنبي  عز وجلثم یجعلك تصل إلى هللا من ، صنارتك معھ ، عند اتباعھ وربط  بجانب الشیخ تكونعندما 
بعضھا البعض. ب تلحقصبح قاطرة والعربات ی من في األمام.  كم جمیعاحبیسإذن، بالتأكید س ھمع كان مرشد حقیقي. إذا وسلم 

 المرء، یبقى  سحبل. ألنھ إذا لم یكن ھناك شيء ل تحركتویكون عندك عالمة  بحیث بالصنارةربط لالشخص یحتاج بالتأكید ل
 یزیلھا .د الحقیقي . المرش حتى تتمكن من المضي قدما تربط بصنارةعلى عربات أو  تحصل. إما  حیث ھو

على النعمة التي قدمھا  اأوال شاكر المرء. یجب أن یكون ا فعل أشیاء وفقا لھو اطاعھاإذا  سیكون العالم مكروھا من قبل نفسھ
 ھكذا. ھناك  . ھذا ھو الحال مع العدید من العلماء ھكون أكثر من شیخییمكن أن علم العالم .  اآلخرةوفي ه الدنیا هللا في ھذلھ 

برؤى عظیمة وھدایا  سیتم تكریمھ. إن الشخص الذي یكون عالما  ھذا خارجیا ونظھری. ال  الحقیقي مشایخ اعطي لھم العلم
 یقول ، عالم عظیمصاحب العلم . إذا كان ربیة العالم لنفسھ ت. ویرجع ذلك إلى  عظیمة إذا كان یظھر التواضع ویتبع شیخھ

ُ "ھذا الشخص  .  . دعونا نتبعھهللا  وليھذا  " ، إذا قال . ومع ذلك یخسرثم سومن ! " تبعھألن .  . انھ ال یعرف شیئا ميا
 . الوقوف أمام ھذا الشخصثم ال أحد یستطیع ومن  " العلم والھمةنتلقى  نرجو أن.  دعونا نكون معھ

صفة . الكرم ویكون أجمل على العالم .  التواضع جمیل " یقول الكریم صلى هللا علیھ وسلم نبینا.  عدد ھؤالء العلماء یزیدهللا 
الصفات التي تحدث .  ؟ فالفقیر معدم على أي حال ". ما الذي یھم على شخص فقیر ویكون أجمل على الغني.  جمیلة جدا

یخسر من البدایة على أي حال س.  یجعل الناس یھربون المتواضعغیر  العالم.  جمیال جعلھتتناسب شخص و نبینا الكریمعنھا 
. هللا  . ھناك حاجة لمثل ھؤالء الناس عدد العلماء الحقیقیین المتواضعین إن شاء هللا یزید. هللا المتكبرین هللا ال یحب  حیث ان

  . لتوفیقا ومن هللا . جمعة مبارك.  أعدادھم یزید

. لفاتحةا  
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