
 

 

    

 تطع نفسك ولكن إستمع للنصيحةال 

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

 ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ

 نبٌنا الكرٌم ٌقول : 

َك نَْفسَُك الَّتٍي بَْيَن َجْنبَْيك "  ". اَْعدَى َعدُوُّ

دون بنشأ أي فائدة ال ت، ولكن  مشقةال ترٌد أي .  طفل مدلل ارٌد كل شًء وكأنهت النفسألن . " اعدى عدوك نفسك التً بٌن جنبٌك" 

 .حتى مشقة 

. اآلن  فً فمكا ضعهت ماعند ورةالمرشدٌد  ا. طعمه الموجودة الٌوم مثلٌست ل. األدوٌة القدٌمة  مر وٌؤخذ للتخلص من المرضالدواء 

ض امراأل ض. بععادة الدواء ال ٌزال غٌر سار،  . ومع ذلك من قبل كما كان طعمها مركون ٌقلٌال حتى ال  وهافعلوا بعض األشٌاء وغط

 . دون دواءب تزولال 

 داءبٌت ال. المعدة  كل شًء تمشاكل إذا أكللل ستتعرضمعدتك .  تجنب المرضلهم من البداٌة نفس علىلسٌطرة ا وإال ٌجب على الناس

. من أجل ها . نحن بحاجة إلى كبح جماح كل شررٌد ت النفس ً أنر هو، ولكن الجذ ن هذا كمثال على ذلك. نبٌ   كما أنها تسبب المرض

 . عذاب فً اآلخرة. هناك عذاب خارجً و العذاب للناس فً وقت الحقبسبب تتأن تفعل أي شًء 

.  الستخدامها كوسٌلة الدنٌاخلق هللا عز وجل . من أجل هذه الدنٌا عٌش ت. ٌجب أن ال من أجل هذه الدنٌا إذا كنت تعٌش  آخرتك رٌدمٌتم ت

وحضرة النبً  وجلهللا عز عند أنه ٌأتً من  معتقداوفقا لذلك  تتصرف: إذا كنت تفكر فً اآلخرة و هناك ، ومهما كان اإلمتحانات،  النعم

سٌكون المكسب  هتعانٌ الذيعذاب ال،  وال تفكر فً ذلكقبل ت، إذا كنت ال  . على العكس من ذلك فإن أفعالك تكون مقبولة ومفٌدة ملسو هيلع هللا ىلص ،

 . الوحٌد وال شًء غٌر ذلك

إذا  غٌر موجودال شًء  ." من أجل ال شًء وا، ال تعان من أجل ال شًء واعٌشتال  لناس "لٌقول  وجل. هللا عز  لذلك هناك جانبان لهذا

، تركض خلف نفسك ،  قلكلم ٌعبر ع إذا، الوٌل لك  . خالف ذلكوستنال أجر ذلك  هللا نظرمكتوب فً  ذلك. كل  كنت تفكر فً هللا

 ! نصٌحةالإلى  استمع. دها رٌت افقط ألنه خلفها. ال تذهب  رٌد كل األشٌاءت النفس. ده نفسك رٌتأي شًء  وتفعل

كل شًء أن هذا ٌعنً .  بحث عن الحاللت . الحرام وٌحرم الحالل. ٌوفر هللا ٌخطر على بالك ، كل ما  رٌد كل األشٌاءت النفسفإن  لذلك

 ٌرضً وستنال األجر. ان شاء هللا الحالل  حرامال ركضت خلفإذا  تشبع. أنت لن  حرامالهو  والثانً: األول هو الحالل  خٌارٌن له

 ومن هللا التوفٌق . .ٌرزقنا الحالل . هللا نخضع لنفسنا هللا ال ٌجعلنا  .أٌضا 

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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