
 

    

 

 أبِق قلبك نقي

بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد . السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم 

الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 ".  المفتون أفتاك ولو قلبك استفتفي الحديث الشريف "  يقولنبينا الكريم 

. راض قلبك كان إذا ذلك فعلاو النهاية في قلبك الى نظرا ،ونحالذين ينص الناس من الكثير هناك كان سواء النظر بغض.  قلبك إلى انظر

 .وكيف يتصرفون  به القيام يجب مام حيرةبال ناسيشعر ال ، ذاكه الوضع يكون عندما ."رأس كل من يخرج مختلف صوت" يقولون كما

 بالطبع.  أخرى مرة أنفسهم يفيدوا أن يمكن الناس ألن.  الشخص لهذا الصحيح الشيءهللا  يلهم ، هللا مع الشخص يكون عندما.  مهم القلب

يبحث  األوقات من الكثير في.  آخر شخص أو همشيخ سألوا إذا يختلف األمر ، ذلك ومع.  العاديين لألشخاصبالنسبة  الحال هو هذا

 مهمإنه .  مهم القلب السبب هذال.  مختلف شيءب كل واحد يجيب ، أشخاص لعشرة شيء عن تسأل إذا.  شيئا ويريدون نصيحة عن الناس

 قلبكان  إذا مختلفا يكون ، كذلك يكن لم إذا.  جيدما هو  يحدث ، اجيد كان إذا.  أسهل األمور جعلي وهللا منه اإللهام يأتي.  اإلسالم في

 . مختلفة أشياء تحدث ثم. ا نظيف ليست الشخص

 اذا.  نظيفة أنها يقولون أنفسهم هم ولكن ، نظيفة قلوبهمأن  يقولون الناس من كثيرال.  هللا وبمخافة ، الطاعةب ، العبادةب حدثت القلب طهارة

 الناس.  اإلطالق على نقية اعتبارها يمكن ال قلوبهم أن أعمالهم من رىت أن كيمكن أو.  كذلك األمر يكون ال قد ، آخر شخص الى نظرت

 من أفضل وهو.  لك بالنسبة أفضل ينصحكالذي  شخصال ، دحكأن يم من بدال ، ذلك ومع.  انتقاد أي ونقبلي وال أنفسهم يحبون مدح

 . الخاطئ الطريق في  ونكتركيويمدحونك  الذين أولئك

 بمجرد.  األذىب يصيبك لكنه الخير لك يفعل ال ،ينفخك  ألنه ." المداحين وجه فى التراب احثوا " الشريف حديثال في يقول الكريم نبينا

القلب  هو النقي القلب.  اإليمانب مليئ قلب يعطينا هللا. على قلبك  الجيدة األشياء يلهم وهللا جيدةال األمور عندها تظهر ، نقي قلبك إبقاء

 ومن هللا التوفيق . . اإليمانالمليئ ب

 . الفاتحة 

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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