
 
 
 
 

 
  

 

 تقوى ونفس
 

 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
 

َ َمَع اْلُمتَّ۪قينَ   اَنَّ ّٰللاه

. تستحي منه ، وأن  ههللا ، وأن تخافأن تدرك ". التقوى ، يتقونه هللا مع الذين إن  " ." مع المتقين هللا إن " يقول هللا عز وجل

.  هللا من الشر ، يخاف المرء . بعد أن يرتكب الشر يحرم. هذا ألنه  يأمر بالخير واالمتناع عن الشر عز وجلوذلك ألن هللا 

 يخجلال يخاف هللا وال  . هناك قول مأثور " نفسه هو الذي ال يخاف هللا يطيع. من  أطعت نفسك تكون قدإذا لم يكن كذلك ، 

 ". أمام الناس

.  . اآلن الشيطان ال يريد ذلك الناس اما يحتاجه يالتقوى ه ه. هذ هذا يعني أن التقوى تعني الخير ، وترك التقوى يعني الشر

 نسأله،ن أ علينا.  كل شيء يرزق. هو الذي  ! إال أن هللا "مالك الملك" صاحب كل شيء يخبرنا أن نخاف من كل شيء إال هللا

 . هللا يشأ ذا لمإ ، . وإال فلن يستطيع أحد أن يساعدك أن نطلب طلباتنا منه

. عندما  هو التقوى النفسهؤالء الناس إلى رشدهم ، ولكن الناس يطيعون نفسهم ، والشيء الذي ال تريده  سيعودإن شاء هللا 

أمر بأي ت. ال  سمح لك بذلكتعندما تكون على وشك القيام بالشر ، ال  القيام بذلك . الحرام ، ال تدعك التقوى تحاول إرتكاب

، من الخطأ أن يعتقد المرء أنه في يوم من  أن تسلم للنفس. بمجرد  . النفس تريد الشر وال شيء آخر شيء غير ما هو جيد

تصبح النفس ، حتى وتربية حماية  . يجب عليك ! النفس دائما جائعة ال يوجد شيء من هذا القبيل - سيغذيها ويشبعهااأليام 

 . كمفيدة لك ، وإال فإنها تضر

إيماننا ، وبعد ذلك كل  ي. هللا يقو دائما ، إن شاء هللا نخافه. نرجو أن  هللا يجعلنا من أصحاب التقوى ، ومن هم على طريقه

 . من هللا التوفيقو . ال تجلب لك الخير ، بل تجلب الشر عن قصد النفس.  إن شاء هللا  ،جميالسيكون شيء 

 الفاتحة .
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