
 
 
 
 

 
  

 

 عالمات اإلسالم
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 شيخدستور موالنا ال ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

 يقول  ملسو هيلع هللا ىلص نبينا الكريم

ا َلا ياْعنِيهِ  ْرِء تاْرُكهُ ما ِم اْلما  ِمْن ُحْسِن إْسالا

األشياء في أو التدخل . عالمة حسن إسالم اإلنسان هو عدم النظر  الصحابةالكثير من . إنه حديث قوي رواه  هذا الحديث حديث مشهور

يكفينا ، فال داعي للتدخل في أمور ال تعنينا ، يقول  هذا.  المرء باألشياء التي يحتاجها ، هذا هو الواجب ويهتم . أن يعتني التي ال تعنيه

 الدنيا . ههذ مورالدين وأ موروهذا ينطبق على أ. ملسو هيلع هللا ىلصنبينا الكريم 

. أولئك الذين يرغبون في زيادة معرفتهم ، هناك أشياء يمكن أن يهتموا بها ويقضون  ما يفعله كل شخصألمور الدينية ، أعطى هللا في ا

. المسلم  لهم مهمة. بالنسبة لألشخاص الذين يرغبون في االرتقاء إلى مستوى أعلى ، هناك أشياء سيهتمون بها وأشياء ليست  وقتهم فيها

مام اإل ، الشيخمن  يتعلمونمعرفة المزيد ،  ادوارا. إذا األمور  يجب أن يعرف كل مسلم هذه ،العادي يعتني بالوضوء والصالة والغسل 

ظر . لكي تكون قادًرا على القيام بذلك بنفسك ، يمكنك القيام بذلك الحقًا من خالل الن ال يمكن ألي شخص أن يفعل ذلك بنفسه، عالم الأو 

، إذا لم يكن األمر كذلك .من أحد المعتمدين إجازةمن أي مصادر ، ولكن يتم ذلك بعد حصول المرء على  أخذهفي الكتب ومعرفة ما يجب 

أْ َمْن أَْفتَى بِغَْيِر ِعلٍْم يقول " ملسو هيلع هللا ىلصيؤذون أنفسهم ومن حولهم ألن نبينا الكريم س ،فإنهم سيضرون  ٍذ بدالً من الحصول على المنفعةفعندئ فَْليَتَبَوَّ

في  يتحدثواأن  همفي حين يمكن ، بسهولة كما لو كانوا يتحدثون بالسياسة واألحكام الفتاوىيصدرون لكن الناس اليوم و". َمْقعََدهُ ِمَن النَّارِ 

، السياسةبحدث ، حتى شخص من الشارع ال يعرف أي شيء يمكنه أن يصبح سياسيًا ، يدخل البرلمان ويت. اآلن هناك ديمقراطيةسياسة ال

يتم باألكاذيب ال أن  يجب ،ذلك ]السياسة[ حتى يكون مفيًدا  واأن يفعل العلم أهلحتى في السياسة ، يجب على  . لكن الدين ليس كذلك

مسائل الدينية ، يكون األمر أكثر أهمية ألنه في المسألة األخرى الو األمور. ومع ذلك ، في  والخداع وإال فلن يكون له نفع وال نهاية له

كانت فتوى خاطئة بوجهة نظر خاطئة ، يمكن وفتوى اصدرت ]السياسة[ يمكن للشخص أن يتوب ، ولكن في مسائل الدين هذه ، إذا 

 .الدين وحتى اإليمان ، لذلك يجب أن نعرف حدودنا  تركللناس 

.  وذاك بهذا، كما قلنا ، يجب أن يتم بإجازة من شخص مؤهل ، وعندها فقط يمكنك إخبار اآلخرين بكيفية القيام  كم الدين الحقيقي بنفستعلُ 

، حتى يكون اآلخرون سعداء بك ويتطلعون إليك ،  مقام. القيام بذلك فقط حتى يكون لديك  ولكن إذا لم يكن األمر كذلك ، فهذا أمر خطير

لهذا يقول نبينا  . سوى الضرر لن تنال ،جهات نظر ضد أوامر هللا ، فلن يفيدك ذلك على اإلطالق ولمجرد أن تصبح مشهوًرا تبتكر و

. يجب على الجميع االنتباه إلى  واجبلديه . كل فرد  أنه يجب على اإلنسان أن يركز على األشياء التي يعرفها ويحتاجها ملسو هيلع هللا ىلصالكريم 

بشكل  به، يجب أن يقوم  يقوم المرء بأي عمل. أيا كان ذلك ، من أصغر شيء إلى أكبر شيء ، فعندما  يجب أن يتعلموا ذلك ،واجباتهم 

نبينا . جميع أحاديث  . هذه نصيحة جميلة من هللا في الدنيا واآلخرة مأن يهتموا به ، وهم يأخذون أجره يجبهذا ما  . نايةعصحيح وب

جميعاً للسير يعيننا . هللا  أولئك الذين يتبعونها ويقبلونها سيصلون إلى السعادة في الدنيا واآلخرة. نصيحة ، "الِدِّيَن النَِّصيَحةُ"هي  الكريم

  . من هللا التوفيقو . في هذا الطريق

 الفاتحة .
 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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