
 
 
 
 

 
  

 

 عبيد النفس
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 شيخالدستور موالنا  ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 
نمرود . وفرعون  عظيم الشأن تكبرالقرآن . يظهر  منتشر في الغالب في الكفار والتكبر،  هلالج لج هللا ة عندهوكرمصفة  التكبر اهذ

في الماضي ، االدعاء  . تكبًرا وال يقبلون هللا وال أوامر هللا ويزعمون أنهم األفضلاآلن في هذه الزمان الكفار هم األكثر 

 .هذا اإلدعاء موجود موجوًدا واليوم بنفس الطريقة  هية كانلوباأل

 
نمرود ال  . نسل دعاء بأنهم هم من خلق كل شيءلإل التكبر ا. لديهم مثل هذ إلهحيث أن التكبر يقود اإلنسان الى اإلدعاء بأنه 

 اليهم . يصلون تكبرال افرعون لم تعد موجودة ولكن ساللة نمرود مستمرة اليوم وحيثما وجد مثل هذيزال قائما ، وساللة 
كعبيد  جميعا يرون البشر .في كل مكان  الكفرزيادة ،  الكفردعم خالل يعانون من  هم، يعذبون الناس ويجعلون تكبرهموبسبب 

ال اإليمان وال ، ال يقبلون الدين ، ، ال يقبلون أي شخص  تكبرهم. بسبب  مجموعة هم هكذامثل  لهم ، كأشخاص يخدمونهم ،
زعمون أنهم يرون كل شيء ألنفسهم ويريدون كل شيء ألنفسهم ، وكل ما يفعلونه ييرون أًيا من ذلك ،  اإلنسانية ، وال

أولئك ، عبيًدا لهم طوعا . يصبح الناس ون عخدالناس ينالناس ومن خالل القيام بذلك ، يحاولون خداع  . يفعلونه لصالح البشر
 .  الذين هم عبيد لنفسهم يصبحون عبيًدا لهم أيًضا

 
 الناس كما يحلو لهم ، كالدمىب. لهذا السبب يلعبون  ال يمكنهم اتباعهم لنفسهموليسوا عبيًدا  يسيطرون على نفسهمأولئك الذين 

من  ذلك يجعلون اآلخرين يفعلونذاك " و أجعلك ترتدي هذا ، سأجعلك تأكل هذا وتشربسأجعلك ترتدي هذا اليوم ، غًدا س" 
 العبادة. هلل لجميع وأمرنا أال نكون عبيًدا لهم بل عباد لعقل ال هلالج لج هللا رزق. لقد هي الدنيا هكذا ، العالم  حال وه اهذ . أجلهم
ا إنقاذ الناس من العبودية يكن اإلسالم يريد العبودية وحاول دائمً . لهذا السبب لم متدنية  مرتبةلكن العبودية و يةعال مرتبة
. في الماضي كانوا  العبودية اآلن زمنبط ظال ترى العبودية ولكن هذا هو بال. اآلن  في زمن العبودية على ذلك وشجع

، وفوق ذلك  لمون أنفسهم بارادتهمم يجعلون أنفسهم عبيًدا ويسلكن الناس اليوويشترون العبيد أو يكسبون العبيد في المعركة ، 
 .  للحقراءلكنهم يريدون أن يكونوا عبيداً ، يدفعون المال لمن يجعلهم عبيًدا. ال يريدون أن يكونوا عباداً هلل المال ،  يقدمون

 
.  إن شاء هللا احوال خسيسةحتى ال نقع في  نفسناأ ورحفظنا من شرهللا ي.  والعقل الوعيالناس  يرزق. هللا  ذلك منحفظنا هللا ي

 . من هللا التوفيقو.  ن شاء هللاإايماننا  يهللا يقو
 

 الفاتحة .
والنا الشيخ محمد عادل الحقانيم  
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