
 
 
 
 

 
  

 

 تربية 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
 

. دعنا  صلى هللا عليه وسلمتبدو أخالقنا مثل النبي أنفسنا حتى  ونربي،  ونقوم بأدب،  بأدب. يجب أن نجلس األدب تعتمد طريقتنا على 
. هللا يعلم  هللا نظررحب به في م في اآلخرة غيريحرج نفسه ، و.   شيء غير ذلكفهو يتبع األوساخ وال فسننال. من يتبع نكمل بهذه النية 

 . ليست جيدة النفس: نهاية الشخص الذي يتبع  النهاية
 

سهم ، منحهم هللا فرصة لتصحيح أنفي،  الحقيقة. في  أكثر النفس، فإنهم يتبعون المزيد لهم  يُقدم. عندما  المئةبئة م يتبعون النفسالناس 
هم هم نتبعويالذين . بالطبع ، فقط األنبياء ونفسه . ال أحد يحترم الشخص الذي يتبع  واآلخرة قي الدنيا أنفسهملكنهم بدالً من ذلك يضرون 

٪.  50٪ أو  20ئة فقط ]اآلن[ ، فعندئذ يجب علينا بذل جهد أكبر حتى تصل إلى المب عشرة. حتى لو كان  ئةمئة بالم ربوا أنفسهمالذين 

 له . يستحق ما يحصل نفسهالشخص الذي يتبع 
 

، فإنه  العقابأتي يبما أنه لم يدرك قيمة كل هذا الكرم والخير ، فعندما . تجاهه للشعور باألسف ال داعي ألنه تسبب في نهايته بنفسه ، 
ي ال يمكن أن ذ. يعاقب نفسه بيديه ، وال . ال حاجة لشخص آخر لمعاقبته ألي شيء آخر ال داعي.  وعقابه جاء من يديه.  يستحق ذلك

. الحديث عن هذا الموضوع لن ينهي األمر ، ألنه كلما النفس كثيرا هذا السبب نذكر مسألة ل.  أخذ سوى الشر من هذه الروح الشريرةي
 : . لذلك ، يحتاج المرء أن يتذكر إلى حالتها الشريرة، كلما عادت  النفسزادت فرصة 

 

۪نينَ  ْكٰرى تَْنفَُع اْلُمْؤمِّ ْر فَاِّنَّ الذ ِّ  َوذَك ِّ
 

 . من هللا التوفيقو . ، إن شاء هللا ا، ومن الشر الذي يأتي منه نفسنامن  يحفظناهللا ".  َوذَِكِّْر فَِانَّ الِذِّْكٰرى تَْنفَُع اْلُمْؤِم۪نينَ " 

 
 الفاتحة .
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