
 
 
 
 
 
  

 
 نفسك أوال رمُ 

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

 أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم
 أَنفَُسكُْم َوأَنتُْم تَتْلُوَن اْلِكتَابَ أَتَأُْمُروَن النَّاَس بِاْلبِّرِ َوتَنَسْوَن 

 
تأمر اآلخرین  كنفسك. أنت تفعل كل شيء ولكنلتنسى أن تفعل ذلك  الحقیقةیقول هللا عز وجل أنك تأمر اآلخرین بفعل الخیر ولكنك في 

علیك. تعرف ماذا  بءا. ستكون أفعالك عوال قوة ال فائدة لھما تقولھ ، ف. إذا لم تفعل ذلكتأمر بھبفعل الخیر. انھ خطأ. یجب أن تفعل ما 
ألن شیئًا ما یتم عن قصد یختلف عن شيء  مضاعفاتفعل لكنك تأمر اآلخرین بعمل الخیر بینما تفعل الشر. سیكون عقابك أكبر. سیكون 

 یتم فعلھ دون علم.
. 

ل یعطي األوامر للناس حسب قدراتھم. یجب یمكن للناس أن یخطئوا بسبب الجھل. قد ال یعرفون ما ھو الخیر وما ھو الشر. هللا عز وج
نا. ولكن عندما ترتكب خطأ عن علم، فأنت بغیر علم ونطلب المغفرة كل یوم. نسأل هللا أن یغفر ل ھاأن نتوب عن األخطاء التي نرتكب

، فلن تكون مسؤولیتك. ذلك ما في وسعھم. وإذا لم یفعلوا، یجب أن تأمر نفسك أوالً ثم اآلخرین. سیفعلون كل تستحق عقابًا أكبر. لذلك
 .ب مضاعفاعق وستنالترتكب خطأً مزدوًجا س، نفسك وتطلب من اآلخرین أن یفعلوهولكن عندما ال تفعل شیئًا ب

. 
یأمرون ، لكنھم عض األشیاء]من األشخاص الذین ال یفعلون [ب الكثیر. ھناك النفسللناس. ومن الصعب السیطرة على  نفسجعل هللا 
، فإن بعض العلماء الذین ال یأمرون بعمل الخیر ولكنھم یأمرون بالعكس. إنھم یقودون الناس النظر عن الناس العادیینبصرف  اآلخرین.

یعطي ھذا  هلالج لجالخیر. هللا  ویرزقنا فعلأكبر لھم. هللا یحفظنا  باإلى ارتكاب األخطاء ویظھرون الخطأ على أنھ صواب. حتى أن ھناك عق
 . ومن هللا التوفیق. الجمال لنا جمیعا إن شاء هللا

 
 الفاتحة .
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