
 النصٌحة

 على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ

ً مناسبمظهراً  كونٌ أن نرجو.  إلسالمل وفقا ساللبأن ٌكون  جٌدال من.  تربٌة النفس هً طرٌقتنا .  اإلسالم مع ا

 .من الخارج و الداخل التغٌٌر من مهمال. أنفسهم من الداخل  ونٌغٌر ال ولكن لإلسالم وفقا ٌلبسون الناس بعض

 فئة من ونصبحٌ ، تناسبٌ ال داخلهم ولكن اإلسالم مع تتوافق ، مالبسهم ، الخارجً ٌكون مظهرهم عندما

لقد  لم تكن منافقاً ، لو حتى. نفسك من الداخل  تنظٌف قبل حتى الناس خداع وتحاول المالبس ترتدي.  المنافقٌن

 . الفئة تلك دخلت

 ه .شكرت ان ٌجب ، ما شًء من صدٌقك ٌحذرك عندما أو شًء قالٌ   عندما.  الحقٌقةب نقبل أن أٌضا علٌنا ٌجب

 بٌن شائع أمر هذا". ذاك  أو هذا لست مثل أنا " قائلٌن ردة فعل ونظهرٌو الناسٌغضب  ،الشكر  من بدال ولكن

 . ذلك ونرفضٌ وبالتأكٌد لنفسهم ٌقال ماب ٌقبلون ال.  عصرنا فً الناس

 تعطً أن كٌمكن ومن ثم ، ال أم حق على كانوا إذا ما فً فكر.  شٌئا لك ونقولٌ عندما الفور على ترفض ال

 الناس ولكن ، كذبة الواقع فً إنها. أو فمها  فمهالشخص  ٌفتح أن قبل حتى صحٌحة غٌر أشٌاءب ٌردون.  جوابا

ه ٌجب أن حٌن فً ."جٌد أنا "نفوسهم قائلٌن  عن ٌدافعون.  الحق على أنفسهم ٌعتبرون األشٌاء هذه ٌفعلون الذٌن

 النفس . تربٌة

 سماع بمجرد".  النصٌحة الدٌن " ألن.  النصٌحةب لقبولا المرء على واجبا البداٌة فً ، لشٌخل تسلًم عند

.  النصٌحةب تقبل وال حقأنك على  نفسك تثبت أن تحاول.  األعذار تظهر أو الشخص مع تتشاجر إما النصٌحة،

 .فإنها اصبحت متوحشة أكثر وأكثر  ذلك من العكس وعلى ، نفسك لم تترب  . لتربٌة نفسك  مخالفا وهذا

. شًء ٌقال عندما الفور على عترضت ال.  أهمٌة األكثر األمر هو هذا.  النصٌحة قبلن أن علٌنا ٌجب السبب هذال

 تربٌة ٌتم.  قبل من كان كما نعود ثم ومن ٌومٌنل أن نستمع ال ٌصح.  حٌاتناطٌلة  به القٌامعلٌنا  ٌجب أمر هذا

 مفٌدٌن ونكونسٌ ذلك وبعد ، ألنفسهم مفٌدٌن ونكونٌس أوال.  جمٌل ومسلم جمٌل شخصٌظهر  ثم.  ببطء النفس

 ومن هللا التوفٌق . . هللا شاء إن معٌننا سٌكون هللا.  كلها لألمة

 الفاتحة .
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