
 

 

  

 الطريقة هي لتربية النفس

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

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني

في  الطريقة. بعض الناس الذين يدخلون يكسرها ولكن  هنفسقة ال يرفع يرط. أي شخص يدخل الالطريقة هي لتربية النفس 

. وكلما كنت على  هاجمك أكثرت،  . ال تنتهي عند دخولهم النفس. إنهم يعتقدون أن يكبرون نفسهم  دون علم من األيام ههذ

 .كلما هاجمتك ،  الطريق الصحيح

. الشخص  هناك حاجة لها لمهاجمة ذلك . ليس معا يصبحان متوحشان.  على أي حال تفعل ما تشاءسيئة الالشخص نفس 

.  هذال الشيء بالنسبة نفس. تسير  اإنه ، ؟ األمور على الطريق الصحيح . كيف يقولون على أي حاللوحدها األمور تسير 

 تدخل،  . ومع ذلك أخذه حيث تريدتحمار والمثل  هبركت. تشاء كما  وهي توجه المرء النفساألمور على الطريق الصحيح مع 

 . هاجم أكثر من ذلك بكثيرتعرف هذا وتالنفس . ك ليتم حفظ الطريقة

احترام أحسن لمن أساء إليك ، " ويقول تربية النفسيظهر  هللا عليه وسلم. نبينا الكريم صلى  ليست سهلة تربية النفس،  بالطبع

، ولكنها ضرورية  للغاية ". لذلك كل من هذه األمور صعبواعفو عن من ظلمك ،  من ال يعطيكعط ، إ كمن ال يحترم

ثم يقولون إنهم ومن . ويقفون بوجهه ، ما  الشيخ عندما يقول شيئا يحبونوهذا العصر ال  الزمن. الناس في هذا النفس  لتربية

ال هذا مباشرة ضده  ان تقف وتكون" ولكن  يعفو عني. هللا  ال أستطيع أن أفعل ذلك " ، يمكنك أن تقول . حسناالطريقة في 

 بقلة تربيتهايمكن . ال باألدب  تربية النفس. يتم الطريقة ب يأتي في المقام األول في داأل. الطريقة أدب .  دبمع األتناسب ي

 .عليك أن تحافظ على أدبك . األدب 

تعمل وفقا ، عليك أن  . أوالعليك القبول بالنصيحة ، ولكن  ببطء إن شاء هللاذلك حدث ي.  ، ليست سهلة ، كما قلناتربية النفس 

هللا وهو مرغوب بين  نظرمقبول في  يربيها. الشخص الذي في تربية نفوسنا جميعا  يوفققنا. هللا  ظ على أخالقكفاحوت لألدب

  من هللا التوفيق .و . الناس

 الفاتحة .
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