
 
 
 
 

 
  

 

 نفسالتربية 
 

 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
 

. إذا لم يتم  هاتحب وتريد األشياء التي تخدم نفسال.  . لهذا السبب الطريقة ضرورية النفس ربيةخاصة لت دبالطريقة تعلم األ

 . جعل هللا مع كلمة من أي شخص آخرست. ال تتم خدمتها ريد أي شيء آخر غير أن ت، وال  عندها تريد ان تُخدم،  تربيتها

 . ممكنة تربيتها ا هللا بهذه الطريقة ، لكنه جعل. خلقه النفس ربيةطرق مختلفة من المعاناة لت

نفس تحب ال. خسران هو في حالة ف لم تتم تربيتها. الشخص الذي يتبع نفس  ، فستخسر هاما يحلو ل تفعلو ةإذا رأيت نفسك نقي

. ة . في الطريقة يجب على المرء أن يعتبر نفسه سيئمدحها حب أن يتم ت ا، فإنه مخطئةأم  على حق ت. سواء كان يمدحهامن 

. هذا هو الوضع بالنسبة للناس  إنهم يفرحون إذا أخبرهم أحدهم بشيء يعجبهم ، ويزعجهم إذا أخبرهم بشيء ال يعجبهم

 هذا الأو يمدحك ،  يشتمك. في الطريقة عندما كون المدح والذم متساويان يفي الطريقة يجب أن  لمن هملكن والعاديين ، 

ً ي  . . هذا ال يحدث فقط لهذا السبب أو ذاك ، ولكن ألن هللا سمح بذلكذلك  ، فأنا أستحق تم شتمي. إذا  جعلك سعيداً وال حزينا

. إذا  تسبب في أن يكون المرء على الطريق الخطأت.  هي شيء سيئ وتولد الشر تتم تربيتهاكما قلنا من قبل ، النفس التي لم 

]في كثير من األحيان[ ال  مورزعج من أشياء كثيرة ، ألن األتن، س وإال.  ، ستشعر بالراحة في شؤونك الدنيوية نفسك ربيت

الشعور باإلضافة إلى النفس ، ف ربيت. ولكن إذا  . عندما ال تسير األمور كما نريد ، لن تشعر النفس بالرضا تحدث كما نرغب

 . في اآلخرة منزلتك، ستكسب  بالراحة

 . من هللا التوفيقو . سناو يحفظنا من شر نفهللا

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1441 شوال 6-2020/21- 4 


