
 
 
 
 
 
 
 

 نیست راضینفس هرگز  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

می  کنيم،" تربيتشمی شود اگر  تربيت." "نفس والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع"

ش را مادر شيرگريه و زاری می کند اگر  نوزاداست.  نوزادگويد. "نفس مثل يک کودک است، مثل يک 

سالگی می نوشد و يا حتی  ۱۰قطعش کنيد، او تا  بعدا  کنيد. اگر نه، اگر بگذاريد بيشتر بنوشد و  قطع

 . است شده نوشته لإلمام البصيري " قصيدة البردةبيشتر،" می گويد. اين در "

 

 کافی اندازه بهبدهيد، و يا چه کاری انجام بدهيد، نفس هرگز  نفس به چقدر که نيست مهم يعنی

نفس را آزاد بگذاريد، مهم نيست چقدر مثل "کافی، ديگر بيشتر نياز ندارم" وجود ندارد.  چيزی چنين .ندارد

بس )کافی و يا تمام( ، اگر کنترلش نه کنيد، او او هرگز جلو خودش را نمی گيرد. اگر بهش نه گويد 

کنترلت می کند، او زندگی تا اداره می کند، هر چه بخواهد می کند، و همه چيز های که دوست دارد مثل 

     .کند می منتقل بود قوانيناينکه 

 

سال پيش ديگر قابل قبول نيستند.  ۳۰تا  ۲۰اکنون، اين را نشان می دهد. چيزهای  وضعيتدنيا، 

می رسد، مردم قبول  (الرزالة) ی که در دنيا انقدر فتنه، فساد و بدبختیبود گفته پيشسال  ۳۰تو  ۲۰اگر 

 رسيد. وضعيت، مردم اين زمان به اين شيطانحالی نفس شان و  تدريج بهنمی کرد. با اين حال، 

 

ش خوبتر نمی شود بدون تربيت نفس. هميشه بدتر وضعيتنياز است نفس تربيت بشود. اين دنيا 

جنسی ، نفس نجات نمی شود و دنيا با چيزی عبدی درست نمی شود. در آخر  انقدر بدپس از  می شود. 

زمان هستيم و آن کسی که اين را درست می کند مهدی عليه سالم. انشاءهللا او را هر چه قدر زودتر 

، هر جای حاضربرساند. هنگامی که مهدی عليه سالم برسد، فقد او ميتواند درست کند. چونکه در حال 

 د، ميبينيم همه چيزها منحرف شدن. که نگاه کني

  

 بايد نه ،ءاوليا  برای و ،(ص) مان پيامبر حضرت برای دارند، احترام بهمان که کسانی بنابراين،

 پس کنند، تربيت را شانخود نفس بايد اول مرحله در. کنند نگاه شان را بايدخود اما ،کنند نگاه را ديگران

  بدهند. نصيحتبه ديگران  اين از

 

 



 

 

 

 

 

 

 

. است بزرگ اشتباه يک اين!" است خوب من نفس" ،بگويد نبايد کس هيچ. هستند بد نفس مان همه

 را ما خداوندباشد که . ببرد اشتباه های راه به را مردم به کند می سعی لحظهکه هر  و داريم نفس يک همه

  .ددار نگه امن

 

 کمی داريم هر روز نياز ،باشد شيواش يوا اگر حتی ،کمی باشد اگر حتی گفتيم، که همانطور

اين را آسان کند و ما را از  خداوند هللاءانشا باشيم و نياز داريم نفس خودمان را تربيت کنيم. مراقب بيشتر

 شر حمايت کند.

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ محرم ۱۶


