
 

 

    

 النفس ال تشبع

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 .

الطفل إذا ينفطم .  طفلال مثل،  لطفلكا النفس . ". يقول " النفس تتربى إذا ربيتها "" والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع "

 يمكن أن يرضع حتى سن العاشرة،  في وقت الحق وستقطع أكثر تغذيهانك تريد أن  قلت، إذا  . إذا لم يكن كذلك ن حليب األمع هقطعت

 إلمام البصيري .لقصيدة البردة مكتوب في . هذا  قولي، " وربما أكثر من ذلك

". بغض النظر عن مدى الحرية التي وشبعت  اعطيتها . ال يوجد شيء مثل "النفس ال تشبع ،  ومهما فعلت أعطيت النفسيعني مهما 

،  شاءتكما  ستفعل،  حياتك طيلةك حكمتس، ا عليه سيطرلم ت، إذا  لم تأمرها بالتوقف. إذا ا ، لن تتوقف من تلقاء نفسهتعطيها لنفسك 

 . قوانينكما لو كانت  هاريدتاألشياء التي  رمرتسو

 ثالثين -عشرين قبل  قلت. أو إذا  اآلن مرفوضةعاما  ثالثين -عشرين من قبل التي هي . األشياء ذلك يظهر ،  ، الوضع الحالي العالم

 النفسمع  ونتفقي، في حين تدريجيا  . ومع ذلك الناسلن يصدقك ، رزالة ال،  فسادال، من الفتن مع الكثير  هكذاسنة العالم سيكون 

 .وقت ال اهذ الىالناس  وصل،  مع الشيطانويتوافقون 

لح طتصولن  تحفظ النفس، لن الرزالة . بعد الكثير من  دائما ستصبح أسوأ. تربية النفس دون ب الدنيا . لن تتحسنة مطلوبتربية النفس 

. عندما  في أقرب وقت ممكن إن شاء هللا يظهره. هللا  سالمال عليهالمهدي  هو سيصلحهاوالذي  هذا آخر الزمان.  شيء طبيعيب الدنيا

 .وا قد انحرف منرى أنه، اليه  نظرت، أيا كان  نظرت، أينما  . ألنه اآلنا إصالحه هيمكن فقط هو الذيسالم ال عليهالمهدي  يظهر

.  أنفسهم الى يجب أن ينظرواإلى اآلخرين ولكن  وانظرال يأن  يجب، األولياء نبينا الكريم ، يحترمون ، يحترموننا ، أولئك الذين  لذلك

 . آلخرينا ينصحونثم ومن ،  يصلحوا أنفسهمأوال يجب أن 

حاول سحب الناس إلى طرق خاطئة في كل تو نفس م. الجميع لديه خطأ كبير هذا!" نفسي جيدة  " يقول أحد ال . يجب أن سيئة نفوسناكل 

 . هللا حفظنا.  لحظة

إن شاء هللا  سهاليجعل ذلك . هللا علينا تربية نفسنا ،  كل يومأن نكون أكثر حذرا  علينا،  ، حتى لو ببطء ، حتى لو كان تدريجيا كما قلنا

 ومن هللا التوفيق . . من شرورها ويحفظنا

 الفاتحة .
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