
 
 
 
 
 
  
 

 قل الروح من أمر ربي
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخدستور موالنا ال ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

 یقول ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم
 

 األَْرَواُح ُجنُوٌد ُمَجنََّدةٌ فََما تَعَاَرَف ِمْنَھا ائْتَلََف َوَما تَنَاَكَر ِمْنَھا اْختَلَفَ 
 

، سیكونون  نعارضویتالذین ، وأیًضا  سیتعارفون في الدنیافي الوجود قبل الوالدة  یعرفون بعضھمالذین م جمعھا معًا وتاألرواح جنود 
سأل هللا  عندما. یسمون ھذا الیوم "ألست بربكم؟". األرواح خلق هللا ، الدنیا  ھذه قبل أن یأتي الناس إلى .مختلفین مع بعضھم البعض "

كیف ھم وما ھم. ال أحد إال  األرواح،مع بعضھا البعض أیًضا. وهللا وحده یعلم  األرواح تاجتمع ".بلى؟" قالوا: "م: "ألست ربكاألرواح
البعض منذ ذلك  اجتمعوا وتالقوا. بعضھم أحب بعضھ البعض والبعض اآلخر لم یحب بعضھثم  ذلك ، ولكن ما نعرفھ أنھم خلقوایعلم  هللا

على طریق الحق ھم  من ھمفإنھم عادة یحبون بعضھم البعض دون معرفة السبب. ، ه الدنیا الوقت. لھذا السبب عندما یأتي الناس إلى ھذ
 .من بعضھم البعض التقربأكثر. أولئك الذین لیسوا على طریق الحق ، مھما فعلوا ، ال یمكنھم ھكذا و

 
كثیر من الناس یصدرون أحكاًما بأنفسھم على ماھیة الروح وكیف النبینا الكریم یخبرنا بھذا. هلالج لج. إنھا حكمة هللا  ،جیدلذلك فھذا األمر 

وحُ في ھذا األمر. نھى هللا عنھ صممنوع الغوتكون ، قائلین ھذا وذاك.  ِمْن أَْمِر َربِّي. الروح بأمر هللا  . بسم هللا الرحمن الرحیم: قُِل الرُّ
. تم توضیح بعضھا فقط وھي قلیلة جدًا. ال یظھر هللا إال هللا ود الىتعباألسرار.  ئسر. ھذا الكون ، كل شيء وفي كل مكان ملی إنھا .هلالج لج

یؤمن ویقبل. الشخص الذي ال یعرف یمكنھ أن یدعي بقدر ما یرید أنھ یعرفھ ، لكنھ ال ، عظمتھ وقدرتھ. من یعلم  العلم عنالقلیل في 
 .الخطرة الطرقحفظنا من االنزالق إلى ھذه هللا ییعرف شیئًا. لذلك 

 
وإال  ھذا القدر واحرام. الحدود واضحة. یكفي أن تعرففھو  مرم علیكحُ ما ھي". ما  لینا أن ننظر ونعرف"ع عن ما حرم هللایقولون 

 وسوس لھالسالم أال یقترب من الشجرة في الجنة وال یأكل منھا ،  علیھسیدنا آدم  رَ مِ أن المثال األول لنا كان عندما اُ  . كماونستھلك
"أنا كذا وكذا".  سؤال. یقولونطاعة أوامر هللا دون كان أول مثال للبشر لإلى ھذه الدنیا. ھذا  ونزلواثم طردوا من الجنة  .ھالشیطان وخدع

دب مرتبط األكون مع هللا ولیس علیھ. ت. األدب األول أن األدبعلمنا یحفظنا. هللا هللا ی؟ وتصدر أحكامامن أنت لتتدخل في حكم هللا 
  . ومن هللا التوفیق . إیماننا یقوي یمان. هللااإلب
 

 . الفاتحة
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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