
 

 

 

 العيوب ستر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

، شيخ محمد  األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز الداغستاني

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 الحقيقي المعنى ، أيضا.  الشريعة خارج يحدث أن يجب شيء ال.  الشريعة ألحكام يخضع والتصوف.  التصوف على ستندطريقتنا ت

 الصعب من ولكن ذلك عن تحدثال السهل من.  وستر العيوب مخالفة أشياء تحمل التصوف جوهر. " تحمل األضاد " هو لتصوفل

 لإلنسان اجيد ليس. درجة  درجة يزيد المرء تقدم. يقوم به  أن للمرء يمكن ما وبقدر تدريجيا ، ببطء بذلك لقياما يجب على المرء.  تطبيقه

 . القديمة والعادات القديمة بالتصرفات ستمريو الطريقة يدخل أن

 هميمكن ال ما يغفر هللا إن.  به القيامللمرء  يمكن ما بقدر ببطءتحدث  التربية. تربية المرشد  تحت يكونون ،الطريقة  الناس يدخل عندما

 وما ،اإلرشاد  ، العبادة ) األمور هذهب سعيدة الروح. النفس  على ةصعب اإنه ، الحال بطبيعة الطريقة سبيل في مشقة هناك.  اآلن به القيام

 .ا عليه صعب وهذا سعيدة ليست النفس.  الجيدة األشياءب بالسعادةتشعر  المرء روح(. ذلك إلى

 بعض ولكن.  لغيبةل ال داعي.  الجميع أمام هذه العيوب نوأعال للذهاب ال داعي. عيوب  ملديه الجميع ؟ هناك العيوب من نوع أي

 بالنسبة جيدا يكون لن ألنه.  أذى وال ي صابوا بأي لناسلكي ينتبه ا قالت   أنيجب  األشياء هذه.  قالت   أن يمكن الناس تضر قد التي األشياء

 ما للسماح بمعرفة عقبة أي يوجد ال.  أن ت عرف من بد ال ، خطر هناك يكون عندما. يتم اصابتها بضرر  لناسل الصافية نواياال ،لإلخوان 

 . الشخص هذايريد أن يفعل 

 قل ولكن ، العيوب ذكرت ال.  وأخطاء عيوب لديه شخص كل.  مكان كلفي  عاديةأن األمور  قولالو للذهاب داعي هناك ليس ، ذلك ومع

 شاء إن أنفسنا تكلنا الى ال مالله. تربية نفسك  تمست الطريقة بهذه.  األفضل نحو تغيير.  الجيدة األشياء قلت إذا الخير تجد.  الجيدة األشياء

 ومن هللا التوفيق . . هللا

 . الفاتحة
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