
 

    

 

 ال تدافع عن نفسك

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 شيئا ما شخص يقول عندما نزعجت ال أن يجب ، عنك جيدا شيئا ما شخص يقول عندما ذلك في ترغب كما تماما الخير، تريد كما تماما

. نفسك  عن تدافع ال ." حتىقليل  الرجل هذايقوله  ما.  ذلك من أسوأ نفسي "تقول  أن عليك.  لنفسك نصيحةك به القبول يجب.  عنك سيئا

 وفقا تعمل كنت إذا ، ذلك خالف.  جيدة عاداتك تصبح بحيث عذابال في كونت وباستمرار ، األلم في باستمرار كونت أن يجبنفسك 

 ! رجال لتصبح تكبر ان يمكن ال ،نفسك  هريدت ما تريد كنت إذا ، لنفسك

 أو سنة ونكوني عندما وأحيانا ، سنتينال في سن األطفال ونفطمي.  الطريقة بنفس النفس ، الرضاعة يترك أن يريد ال الطفل تماما مثل

 . الرضاعةب إذا تركتهم سيستمرون الواقع في.  سنوات ستال أو خمسال سن حتى يرضع بعضهم ، فطمهمت لم إذا.  ونصف سنة

 ليسوا الناس ولكن.  أبداال تدافع عن نفسك .  محدد وقت له شيء كل ، وقت له شيء كل.  الطريقةتسير بهذه  ال روفإن األم ، ذلك ومع

 ونمعيس الو ،لنفسهم  شيئا ما شخص يقول عندما يصبحون مثل العفاريت.  شيئا لهم يقول شخص أي بوجه جنونيصابون بال.  ذلكك

 يرون ال ، حقيجدون أنفسهم على . نفسهم  مست ال:  يكون مهما ،وليا  أو اشيخ سواء كان. النفس  هي الطريقة هذهب.  أحد من لنصيحةا

 . أنفسهم ما عدا حق أحداً على هناكليس و ، حقعلى  آخر شخص أي

.  النصيحة قبلا تصغي لنفسك . ال.  قلوبهم في ابه ونقبلي ال ،هم فمب لم يقولوها لو حتى ، مسألة أصغر فيلتربية النفس .  هي طريقتنا

 إصالح على عملون ، ذلك من أسوأ نفسنا ، حقعلى  هو الشخص هذا نقول أن نحاول دعونا ، شيئا ما شخص يقول عندما ، قلنا كما

 جعلنايو ،نفسنا  من جميعا يحفظنا هللا. األمر  لهذا إنتبه.  نصيحةال ه هيحبت ال ما. نصيحة  ليس ه نفسكحبت ما.  النصيحة الدين نفسنا .

 ومن هللا التوفيق . . هللا شاء إن الحقيقةب يقبلون الذين أولئك بين من

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

الفجر، زاوية أكبابا ، صالة  1437 شعبان 2016/61 -32-5    


