جهاد النفس
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل 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 عبد هللا الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
هذه ايام مباركة  .هللا يجعلنا نستفيد منها  ،إن شاء هللا  .هللا عز وجل يتمنى الخير للناس  ،الشيطان يتمنى الشر لهم  .يدعوهم هللا للخير،
الشيطان يدعوهم للشر  .معظمهم عرضة للشر  .يذهبون الى الشر  .يذهبون نحو أي نوع موجود من السوء  .لماذا هذا ؟ ألن هناك نفس .
النفس تحب السوء  ،تميل نحوه  .أينما يوجد الشر  ،تذهب النفس بإتجاهه  .معظم الناس يسألون " لماذا ال يأتون إلى طريقتنا ؟" إنهم ال
يأتون ألن طريقتكم هي طريق الحقيقة  ،وبالتالي يمنعهم الشيطان  .تمنعهم النفس  .النفس ال يعجبها ذلك  .ولكن أينما كان السوء  ،فإنهم
يميلون نحوه  .ال يمنعونك من الذهاب إلى الشر  -بدال ً من ذلك يقولون اذهب إلى هناك ! لذلك  ،يجب تربية النفس  .يجب أن ال تعطى
النفس ما تريد  .إذا قمت بإطالق سراحها  ،تأخذك النفس نحو الشر دائما .

س َّوا َها
َونَ ْف ٍس َو َما َ
" َونَ ْف ٍس َو َما َس َّواهَا " .يقول هللا عز وجل " ربي نفسك " .خلق هللا النفس  ،وأظهر لها ما هو جيد وما هو سيئ .

قَ ْد أ َ ْفلَ َح َمن َزكَّا َها
" قَ ْد أ َ ْفلَ َح َمن زَ َّكاهَا " .كل من يطهرها  ،يربيها  ،هو المفلح ".

سا َها
اب َمن َد َّ
َوقَ ْد َخ َ
َاب َمن َدسَّاهَا "" .من يتبعها هو الخاسر" .لن تكون نهايته جيدة  .لذلك هللا يحفظنا  .لن تترك النفس وحدها  ،ستربيها باستمرار .
" َوقَ ْد خ َ
ال تعتقد أنه تم تربيتها لذلك اآلن يمكنك اعطاؤها حريتها  .عليك محاربتها باستمرار .
هللا يعطينا القوة جميعا  .دعونا ال نسلم لنفسنا  .إنها شيء قوي  .يجذب  .ال تدع النفس تتنفس  .هللا يحفظنا  .هللا يحفظنا من شر النفس  ،إن
شاء هللا  .ومن هللا التوفيق .
الفاتحة .
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