
 
 
 
 

 
  

 كل شخص يجب أن يعرف إختصاصه
 

 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
 

 حديث شريف لحضرة النبي يقول :

 ِمْن ُحْسِن إْسالَِم اْلَمْرِء تَْرُكهُ َما الَ يَْعنِيهِ 

". إذا كان هناك عمل وال يعنيه إن شخصية المسلم الراقي هي أن ال يتدخل في ما ال  " الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينايقول 
. ألنه عندما تتدخل  توصية نبينا الكريم للناس والمسلمين. هذا هو أمر و بعملك جيدا   وقمبشؤونك  عتن  ا.  يهمك فال تتدخل فيه

 . إيمانكينقص .  اآلخرين في أعمال أخرى ، فأنت تتدخل فيما ال تعرفه ، وال يفيدك وال يفيد

 فَاْسأَْل بِِه َخبِيًرا

ا"  هللا عز وجليقول  . إن لم  تعلم كل ما تحتاجه منهت. ك يخبردعه ما إذا كان هناك شخص يعرف و ابحث".  فَاْسأَْل ب ه  َخب ير 
اتباع ما  عليك. انيا روح أحيانا  تلحق الضرر بالشخصوحاولت أن تعتني بأشياء عديمة الجدوى ، ف استمريت، إذا كذلك يكن 

اآلن والناس ينظرون إلى أشياء آخر الزمان  . إنه تكون مسلما لكياإلسالم ،  عن الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينا علمنا اياه
 . تعنيهمال التي هم مهتمون باألشياء إن.  غير مجدية

.  هذا يمنع . نبينا الكريم المؤمنين في أشياء ليس لديهم أي فكرة عنها ، وهم يلعبون مع المسلمين ، مع ينظرون  رجال الدين
،  يعرفونه ألولئك الذين يعرفونه. يجب أن يسألوا ما ال تخصص ويجب أن ينظر إلى ما يعرفيه يجب أن يكون لدكل شخص 

رجال ليس كل ،  رجال الدين. ويك به وفقا  لرأست معنيا ، عن شيء ل . ال تصدر حكما  ، فتوى إلى األشخاص المعنيين به
رجل . تتبع  منه ا. يمكنك الحصول عليه تحصل على فتوى ، فهناك المفتي اردت أن. إذا  فتوى يصدرواأن  هميمكن الدين
فتوى  ءهناك شيء يجب إعطالك ، إذا كان . ومع ذ . تستمع إذا أعطى موعظة صالتك وتؤديعندما تذهب إلى المسجد  الدين
 . يمكنه أن يعطيك إجابة أفضل ".هذه المسألة المفتي عن اسأل  " قوله بنفسه على أي حالي رجل الدين، فإن به 

.  فإنهم يعطون الفتاوى ، كما أنهم يصدرون األحكام ، وهم يفعلون ذلك براحة تامة ن الناس في الوقت الحاضر جاهلونومع ذلك ، بما أ

. أعطى هللا الجميع  دعونا نفعل األشياء التي نعرفها إن شاء هللا .  ريمن ألمر نبينا الكيعيهم غير مطولكن كما قلنا ، في ذلك الوقت 

. هللا يوفقنا جميع ا لاللتزام بهذه  . دعونا ال نتجاوز حدودنا إن شاء هللا تخصصهيجب أن يعرف كل شخص .  تخصصات منفصلة

  من هللا التوفيق .و إن شاء هللا.  ألمر من نبينا الكريمبهذا االنصيحة ، 

 الفاتحة .
 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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