
 
 
 
 
 
 
 

 آموزش )تربیت( نفس 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 رسول هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،مدد يا 

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

ن نفس ما با را ما خداوند که باشد. يابد افزايشباشد. که تعداد مان  یابد)جلسه( ما  یآورجمعکه 

 (نگهمر، يکجور) سازگارنفس شان  با که افرادینکند. نفس دشمن مان است.  (همرنگ، يکجور) سازگار

 مههنيا و در آخرت می شوند. آنها بدبخت در اين دنند راحت در اين دنيا زندگی کنند. نمی توا ،می شوند

ت. طريقت امکان اسنفس فقط با  آموزش. بشود (تربيت) آموزش بايد نفس. هستند نفس در بد های عادت

 .خواندن (مطالعه) درس در مکان های ديگر (الهی قانون) شريعت کندرا انسان خوب نمی  فرد

  

 ميخواهدن شيخ به هر حال، .است کافی را شيخ پيروی کردن. بماند باقی شيخ کنار در بايد مطمئنا،

 که امیهنگ هستيد، تان شيخ کنار (در شما) که هنگامی. باقی بمانيد برده يک عنوان به او کنار در هميشه

حضرت و  (هلالج لجهللا جل جالله )به  تو را او کنيد، می وصل او به را خود قالب و کنيدمی  پيروی را او

 .کشد می را (شما) همه مطمئنابا اجازه است،  یواقع )رهنما( مرشد يک اگر. رساند می (ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبر

 می پيروی را يکیآن  مه پشت )يکی يکی( ها واگن و شود می تبديل لکوموتيوآن که جلو است به يک 

 برای زیچي اگر چونکهبراينکه پشتش بماند و حرکت کند. بشود  وصلبايد به قالب  قطعا شخص. کنند

 تا ندشو می قالبمی شوند يا  سوار ها واگن يا به. ماند می باقی آنجا فرد همان باشد، نداشته وجود کشيدن

 .می برد را آنها واقعی مرشد. دکنن حرکت جلو به دبتوانن

 

( بشود و کار ها با توجه به او انجام همرنگ، يکجور) سازگاربا نفس خودش )عالم(  ددانشمناگر 

های که هللا  (بخشش ,، برکتلطفباشد از نعمت )هديه،  سپاسگزاربدهد، بدبخت می شود. فرد اول بايد 

 هضيق در اين دنيا و در آخرت عطا کرد. علم يک دانشمند )عالم( می تواند بيشتر از مال شيخش باشد. اين 

 را اين آنها. عطا کرده است واقعی دانش به آنها که دندار وجود هايی شيخ چنينلی دانشمندان است. يخ

 های ديدگاهبا  شد خواهد افتخارميتواند  است، دانشمند يک که فردی. دهند نمی نشان ارظاه يا بيرون

نشان بدهد و شيخش را پيروی کند. اين به خاطر اين است که دانشمند  فروتنیبزرگ اگر  هدايای و بزرگ

 یب شخص اين دارد نفسش را آموزش )تربيت( می کند. اگر فرد با علم، يک دانشمند بزرگ، بگويد، "

. (باخت) داد خواهد دست از را او سپس "!کرد نخواهم پيروی را او من .داند نمی چيزی او. است سواد

 توانيم می .يمباش او با بياييد .کنيم پيروی را او بياييد. خداست محبوب بنده اين" ،گويدب او اگر حال، اين با

 شخص ينا مقابل نميتواند هيچکس پسس ،"بياوريمبه دست ( معنوی پشتيبانی) پشتيبانی و دانش دو هر

 .بماند ايستاده



 

 

 

 

 

 

 

 ،فرمايد می (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر. کند افزايش را ندانشمندا چنين تعداد خداوند که باشد

شت، گشاده دستی، کرم، جوانمردی و گذ) بخشندگی. است زيباتر در يک دانشمندخيلی . است زيبا فروتنی"

بطی رچه  ".است ثروتمند شخص زيباتر در ول اين. است زيبا بسيار ويژگی يک (یفتوت، لوطی گر

 (ملسو هيلع هللا ىلص)استاد مان  موردش های که صفاتدارد برای يک فرد فقير؟ به هر حال فرد فقير نيازمند است. 

 ارفر مردم شود می باعثبا انسان می سازد و او را زيبا می کند. دانشمند بی فروتنی  کند می صحبت

 دانشمندان تعداد خداوند انشاءهللا .ندارد دوست را غرور هللا زيرا ،می دهد دست از همه را اول از. کنند

کند.  ايشافز را آنها تعداد خداوند که باشد. است نياز افرادی چنين از. کند افزايش هستند فروتن که واقعی

 ( باشد.کمبار جمعهتان پربرکت ) جمعه

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 عادلحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۵ هحجذي ۲۳


