
 
 
 
 

 
  

 

 طبيعة 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
 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم . بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 َوإِذَآ أَْنعَْمنَا َعلَى اإِلنَساِن أَْعَرَض َونَأَى بَِجانِبِِه َوإَِذا َمسَّهُ الشَّرُّ َكاَن يَُؤوًسا

هُ الشَّرُّ َكاَن يَُؤوًساَوإِذَآ أَن  "  َرَض َونَأَى بَِجانِبِهِ َوإِذَا َمسَّ نَا َعَلى اإِلنَساِن أَع  ننعم على "وعندما  الكريم يقول هللا عز وجل في القرآن ". عَم 

 البشرية. هذه هي طبيعة النفس ،هذه هي طبيعة الناس  ". ، فهو في حالة يأس ما يزوره الشر. ولكن عند جانبا ويتنحى،  يُعرض،  المرء

، بغض النظر  لنفسل يعود األمر. عندما  لهم الطريق الصحيح وا. أرسل األنبياء ليبينليستقيموا هللا عز وجل هذا الدين إلى الناس أنزل 

ارث ، وكون هناك بعض الك. عندما ت . إنها تبتعد عن هللا عز وجل تبتعدأجلها ، فإنها لن تكون راضية وتفعله من الخير الذي عن مقدار 

يائسين ، ولكن هللا عز وجل من أجل منحهم األمل  ويكونون. البشر ال يشكرون  رجل عادي طبيعة. هذه  ستكون في حالة من اليأس

 صلى هللا عليه وسلم . طريق النبي محمدهللا ناكرين ، أظهر لهم  اال يكونو كي.  أظهر لهم الطريق المستقيم

.  حول ما يجب القيام به بسبب يأسه سيكون المرء في شكهللا ، كما قلنا ،  لم يساعد! إذا  إنها من هللا -أن األشياء تحدث بسببك ال تعتقد 

 . . اليأس ليس أمرا جيدا ل على هللا ، ال يوجد يأسثقتهم في هللا ، بعد التوك يضعوا. بعد أن  يفعل كل أنواع الغباء من اليأس قد

” تَْقنَُطوا لَ  “ 

، بعد التوبة ،  عبادته. بعد اإلعتراف باهلل ، بعد  ، سيساعدوجل  يقول هللا عز من اليائسين "!ال تكن  " ". اَل تُق نَُطوايقول هللا عز وجل " 

صغير ، بغض النظر عن مقدار ما يجمعه ، وكم يفعل ، بغض  أمر. خالف ذلك ، في  ونه تسير على ما يرامؤشو يكون عند المرء أمل

من أولئك الذين يطيعونه ، بحيث يتم ملء افتقارهم البشري ويتم  هللا يجعلنا.  هللا نتوكل على. دعونا  ال يوجد ضمان -النظر عن ما لديه 

 ومن هللا التوفيق . .  تطهيرهم ، إن شاء هللا

 الفاتحة .

عادل الحقانيموالنا الشيخ محمد   

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1439 شعبان 2018/13 -4- 29 

 


