
 
 
 
 
 
 
 

 خدمت به نفس 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

 ر.شيخ محمد ناظم الحقاني، دستوشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

و با تفريح  ،آنها با آسايش خودرا به عنوان محل بازی و سرگرمی می بينند.  دنيا انسانها

 عادت بدی رهر چقد و بشريت است.اين بزرگترين هدف انسانيت . مشغول هستندنفس شان رضايت 

 وجود دارد در نفس است. به جا اينکه نفس خودشان را تربيت کنند، نفس شان آنها را تربيت می دهد.

شان ، تنها هدف نخودشان باقی ماند برای نفسبه عنوان برده رضايت نفس شان هستند،  آنها در تالش

آنها اهميتی نمی دهند که آيا  دارد برای شان مهم نيست.است. آيا اين کار برای شان فايده دارد يا فايده ن

 هشان فرار می کنند نه براينکه شان مفيد باشد، بلکه تنها براينک در اطرافانسانها  فايده دارد. اين کار

 است.صفر  ،در پايان چه اتفاقی می افتد؟ هيچ چيزبه دست بياورند.  آسايشکمی 

 

می نکاهش  ،يابدمی س را افزايش اغلب اوقات نف هستند.زير صفر  چيزها حتی گاهی اوقات

نه  اطاعت می کنند. نفس خودشانو از می کنند ناطاعت  هللااست که از  انسان هایيابد. اما اين برای 

کردن به شبيه آنها  مسلمانان شروع به عين شکل عمل می کنند. فقط غير مسلمانان بلکه مسلمانان نيز

کنند بدون اينکه فکر  حرکتبه نحوی رفتار می کنند که غير مسلمانان از آنها می خواهند که شدند و 

می دهد فکر می کنند،   آسايش نفس شاندارد يا نه. آنها تنها در مورد آنچه که به کنند که آيا اين مزيت 

 می شود. ممنون  وتفريح 

 

نمی آن خدمت کنيد. هرگز راضی  برای مهم نيست چقدر شمانمی شود،  ممنوننفس هرگز 

شود. هميشه بيشتر می خواهد. بنابرين نفس خود را پيروی نکنيد، باعث شويد او شما را پيروی کند. 

اما در غير اين صورت هرگز راحتی به دست ميآوريد،  احساستربيت  پس ازنفس تان را تربيت کنيد، 

به  صلحدنيا شما  در غير اين صورت، در اين .شما صلح نمی دهد راحتی نمی دهد، بهبه شما اجازه 

 کند. محافظمی شويد. هللا ما را از شر نفس مان  و در آخرت نااميددست نمی آوريد، 

 

نود و نه  نه و چه نمی دانم، تلويزيون، سينما، دنياهمانطور که گفتيم، در حال حاضر کل 

 محافظمان  سهللا ما را از شر نف. انشاءهللا است نفسدر خدمت  دنيا نهصد نود و نه هزار، بلکه درصد

 کند.

  

 هللا التوفيق. و من



 

 

 

 

 

 

 

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ شعبان ۲۷


