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 انتبھ لخطواتك

 

 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
 

 ملسو هيلع هللا ىلص یقول نبینا الكریم

 ِمْن ُحْسِن إْسَالِم اْلَمْرِء تَْرُكھُ َما َال یَْعنِیھِ 
 

یرى  بلأخطائھ  اإلنسان. ال یرى تعنیكوعدم التدخل في األشیاء التي ال  وھو تركللمسلمین وأن یكون اإلسالم كامالً. ھناك ما ھو جید 
نفسك. عندما ال تفعل الشيء  صلح، یجب أن تُ ". ھذا لیس عملك. بادئ ذي بدء ھكذا وذاك الشخصذا. كھ الشخصأخطاء اآلخرین. "ھذا 

 التورط، وعدم التدخل في األشیاء غیر الضروریة لكن من األفضل لك عدموتعلق بأفعال اآلخرین. ، یمكنك أن تقول ذلك فیما ینفسھ
 بأشیاء غیر ضروریة.

 . 
"ھذا مثل ھذا.  ولون دون تفكیرلكن الناس یقو. شيء آخروالنھي عن المنكر شيء ، األمر بالمعروف األمر بالمعروف والنھي عن المنكر

 ب.ووكأنھم مالئكة بال عی ،آلخرین وال ینظرون إلى أنفسھمینصحون االناس. إنھم  سلوك". ھذا ھو  ھوكیف لى ذاك الشخص اانظروا 
 ة، طریقتنا ھي طریق� الحمد، عیوبھم أسوأ ألف مرة من عیوب األشخاص الذین یحكمون علیھم. إنھا القاعدة األولى للطریقة. الحقیقةفي 

، وال "انتبھ لخطوتك". انظر إلى خطواتكقدم" ،  نظر بیریقة. الطریقة النقشبندیة تقول "تتبعھ الطر ملسو هيلع هللا ىلص . ما كان طریقھملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم
 مھم.أمر ترفع رأسك لتنظر إلى أخطاء اآلخرین. ھذا 

 . 
دون عات ، لكنھا تُظھر للناس ما یجب علیھم فعلھ. النقطة المھمة ھي عدم التحدث لساطریقنا. إنھا قصیرةر نوّ تُ  ملسو هيلع هللا ىلصأحادیث نبینا الكریم 

من ال  .دةسیصل إلى السعا ھشریف ویفھمھ الناس. یعطي فائدة كبیرة ونصائح للناس. من یتبعالحدیث القرأ ن، فھم أي شيء. بجملة قصیرة
 معنویاینظر إلى أخطاء الناس ویقضي كل وقتھ في مشاھدة الجمیع ماعدا نفسھ. مثل ھذا الشخص یؤذي نفسھ. والضرر لیس و ھیتبع

 إن شاء هللا. ومن هللا التوفیق. نفسناصلح یجعلنا نُ  هلالج لجیقتلھ. حفظنا هللا. هللا سھو الحسد الذي  المادي الضرریًضا. أ مادیا، بل فحسب
 . 

، األولیاء ، ، وجمیع األنبیاء آلھ وأصحابھ، ملسو هيلع هللا ىلصأوالً لنبینا الكریم  نُھدیھا. عدة ختمات وسورة یس. لذلك قرأ الناس ةحجة آنال عرسالیوم 
أخونا روح  والىإلى أرواح المسلمین. و، الحجة أمینة سلطان ةجة آنلموالنا الشیخ ناظم ، الح خصوصا، أرواح مشایخناوالى األصفیاء ، 

 الفاتحة . تعالى �جمیع المسلمین والمؤمنین.  ، والى أرواحعبد الشكور أفندي الذي وافتھ المنیة الیوم
 
 

  موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443ربیع الثاني  11 /61-11-2021  

 


