
 واجبك الخاص

 ساداتً ٌا مدد هللا، رسول ٌا مدد . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب

 .الجمعٌة  فً والخٌر

 صفة كل شخص هللا أعطى.  الخاصة هماتبواجب القٌام الجمٌع على ." ٌعنٌه ال ما من حسن إسالم المرء تركه"ٌقول  الكرٌم نبٌنا حدٌث

 األشٌاء فً واتدخل إذا ، كذلك ٌكن لم إذا.  والنجاح اإلنجاز فً حٌاتهم كل نفقست الطرٌقة بهذه ذلك وٌقومون به . الناس فلٌجد. ومٌزة 

 وقتهم ٌقضون ،بهم  والمحٌطٌنفقط  أنفسهم سٌزعجون.  نجاح أي واقٌحق لن مفإنه ، ٌفهمونها ال التً األمور فً واتدخلو تخصهم ال التً

 . الخسارة فً وٌنتهون ،بال فائدة 

 كان إذا ؟ هذا فً تشارك لوبً  ٌنللمحٌط فائدة ذو أكونهل س ؟ ٌنفعنً هل ؟ٌعنٌنً  هذا هل: وا تحققٌ أن على الناس ٌجب السبب هذال

 التً األشٌاءب فقط ٌهتموا ٌجب أن. ال عالقة لهم به  شًء فً مسؤولٌة لدٌهم لٌس ، كذلك ٌكن لم إذا. دعهم ٌهتمون بهذا  ، كذلك األمر

 . عنها ٌعرفون

 اإلنتباه الجمٌع آخر الزمان وعلى هو هذا.  أٌضا الضررقد ٌصٌبه  . هناك وٌتدخل وٌذهب ،شٌئا ما  ٌحدث و ، آخر شارع نم ٌمر رجل

 لتحرٌض حاجة هناك لٌست.  أمان فً سٌكونون الطرٌقة بهذه.  الضرورٌة غٌر األمور فً تدخلٌ أن ٌجب أحد ال.  الخاصة واجباتهمل

 هناك كونت أن المفترض من كان لو..."  ذلك فعلتل ولو كنت أنا ، هذا نفعل أن ٌجب ونحن ، هذا مثل كان هذا"  ، مثل أشٌاء قولب نفسه

 . حال أي على هناك كنتل

 ال.  آخر شًء ألي حاجة هناك لٌس ، اآلخر تلو واحدا الجمٌع إصالح تم إذا.  أٌضا المجتمع وسٌصطلح ، نفسك حاصل ، بنفسك ًعتنا

.  الكرٌم نالنبٌ شرٌف حدٌثو جمٌلة نصٌحة هذه.  نفسك عرفاو حدودك عرفا. اً تواضعم شخصا كن ولكن على أنك كبٌر نفسك ترى

 . نصٌحة هً ةشرٌفاألحادٌث ال كل.  شرٌف نبوي حدٌثا نصٌحة وإنه

 إذا!  مكانك عرفا! ؟ لك وفقا لٌكون أنت من ." لذلك وفقا" و" أعتقد" الحدٌثب ونؤٌبد.  األوقات هذه من للناس جٌد شًء أٌضا وهذا

 إن أخرى أمور فً تتدخل ال. وحجمهم  ودهمحد ٌعرفون جمٌعا من الذٌن ناجعلٌ هللا. ك ولبالد لك المفٌد من كونسٌ ، مكانك تعرف كنت

 ومن هللا التوفٌق . . هللا شاء

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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