
 
 
 
 

 
  

 

 خدمة 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
 

. النفس . كل عادة سيئة في  . هدف الناس األعلى هو هذانفسهم وبتسلية ورضا  . إنهم مشغولون براحتهم كمكان للتسلية الدنيايرى الناس 
. سواء كان ذلك مفيًدا ألي شخص أم  هو هدفهم الوحيد خدام لنفوسهم. البقاء سهم نف. يحاولون إرضاء نفسه تربيه ،  تربية نفسهبدال من 

. ماذا يحدث  من الراحة للقليل. يركض الناس من أجل عدم تلقي المنفعة ، ولكن  ما هو مفيدب. انهم ال يهتمون  ال ، فهو ليس مصدر قلق
تدني . في بعض األحيان تتم مثل هذه األشياء التي تؤدي إلى  األمور أسوأ. في بعض األحيان تكون  ؟ ال شيء ، ال شيء في نهاية األمر

. نفس الشيء ، ولكن المسلمين أيًضا  الكفار. ليس فقط يطيعون نفوسهم . هذا هو الحال بالنسبة ألولئك الذين ال يطيعون هللا ولكن النفس 
صرف ، دون التفكير في ما إذا كان هذا سيحقق فائدة أم ال. ما الت الكفاريطلب منهم  كماالمسلمون يشبهونهم ، ويتصرفون  أصبحلقد 

 نفسهم .هم وإرضاء ، تسليتيفكرون فيه هو مجرد راحتهم 
 

 نفسك ،. لذلك ال تتبع دائًما . لن تكون راضية أبًدا ، ولكنها ستطلب المزيد هاك لسعيدة أبًدا ، بغض النظر عن مقدار خدمت النفسلن تكون 
تتعرض الدنيا س ه. خالف ذلك ، في هذبالراحة ، ستشعر بالراحة ، وإال فلن تسمح لك  تربيتها. بعد بتربية نفسك  قم! إجعلها تتبعك 

 نفسنا .. هللا يحمينا من  تشعر بخيبة أملاآلخرة سللضغوط ، وفي 
 

 يحفظنا. هللا  األفالم وأشياء أخرى كوسيلة، ، وذلك باستخدام التلفزيون  النفسكما قلنا ، اليوم تسعة وتسعون في المئة من العالم في خدمة 
 . من هللا التوفيقو.  ، إن شاء هللا النفسمن الشر الذي يأتي من 

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر4014 شعبان 5-2019/72- 2 


