
 
 
 
 
 
 
 

 طریقت برای تربیت )آموزش( نفس است 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

نه براينکه نفس خود  شود می طريقت وارد فرد. است نفس )تمرين، آموزش( تربيت برای طارق

 میه دور و هاروز اين در طريقت وارد که افرادی از برخی. بياورد پايين را خود نفس بلکه ببرد، باالرا 

 مانیز است شده تمامنفس شان  که کنند می فکر آنها باال می برند. را خودنفس  ناخودآگاه طور به شوند،

 ستيد،ه رست مسير در شما بيشتر . هر چه قدرکند می حمله بيشتر (ماش به) نه،. شوند می طريقت وارد که

 .کند می حمله (شما به) بيشتر

 

 .شوند می وحشی هم با آنها هر چه دوست دارد )ميل( انجام می دهد. بد شخص نفسبه هر حال، 

؟ می گويند ال، چيزها خودشان جلو ميروند. آنها چهبه هر حکنيد.  حمله شخصهيچ نياز نيست که به اين 

چيزها در راه هستند با نفس هر جور دوست   .است چيزها در راه هستند؛ دارند می روند. با اين، همينطور

و هر جای دوست دارد او را ميبرد.  يک خر می شود سوار دارد )ميل دارد( فرد را راهنمای می کند. مثل

)شما( اين را می دانيد و داريد خيلی بيشتر باشيد.  نجاتبا اين حال، )شما( ورد طريقت شديد براينکه در 

  حمله می کنيد.

 

تربيت )تمرين، آموزش( نفس را نشان  (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر مان . نيست آسان نفس آموزش البته،

 به هک کسی آن به احترام بگذار کند، می رفتار بدمی دهد و می گويد، "خوبی کن به آن کسی که )با شما( 

ی ظلم م دهد، و ببخش به آن کسی که )به شما( نمی شما به که کسی بدهيد به گذارند، نمی احترام (شما)

  کند."

 

 سنفتربيت )تمرين، آموزش(  برای اما است، سخت بسيار چيز يک ها اين از کدام هر بنابراين

 برابر در) آنها و، دوست دارند، گويد می را چيزی شيخ که زمانی حتی دوره و روز اين مردم. هستند الزم

 من" ،دبگوي توانيد می )شما( خوب،خيلی . هستند طريقت در آنها که گويند می آنها سپس. اند ايستاده (او

دن، بو اين برابر در مستقيم طور بهو شدند  بلند اما "ببخشد، مرا هللا. دهم انجام را اين کار توانم نمی

تربيت  نفس با ادب. دارد قرار طريقت در اول جايگاه متناسب با ادب نيست. طريقت ادب است. ادب

 .داريد نگاه را خود ادب بايد (شما). شود نمی آموزش بد رفتارهای با اينمی شود.  )تمرين، آموزش(

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اتفاق رامیآ به را انشاءهللا، اين. نيست آسان نفستربيت )تمرين، آموزش(  اين گفتيم، که همانطور

 راز کسادب را پيروی کنيد ) با بايد شما اوال،. (بپذيريد) قبول کنيد را تصيحن بايد (شما) اما ،افتد می

 نماخود نفستربيت )تمرين، آموزش(  در که ها( عطا کند ما) همه هللا به. اه داريدگن را خود ادب باشيد( 

 مردم ميان در و است قبول قابل (هلالج لجهللا جل جالله ) نظر در دهد، می آموزش را اين که فردی. شويم موفق

 .است (داشتنی، دوست خوب خوش) دلپذيرشخصيت 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

لُجمادی ۲۷  فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ االَوَّ


