
 

 
 
 
 
 
 
 

 الدین الكامل
 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز 

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

ْسَالُم". اإلسالم ھو الدین األكثر كماالً. وقد اكتمل بخاتم ھو دین االسالم  ِ اْإلِ الكریم.  األنبیاء، نبینادین هللا المبارك. "إِنَّ الِدّیَن ِعندَ �َّ
ْسَالَم ِدینًا" ُكمُ "اْلیَْوَم أَْكَملُْت لَكُْم ِدینَُكْم َوَرِضیُت لَ  ملسو هيلع هللا ىلصیقول نبینا الكریم  السالم حتى عھد نبینا الكریم ، الدین  علیھمنذ عھد سیدنا آدم  .اْإلِ

 اكتمل ھذا الدین. ملسو هيلع هللا ىلصالذي جاء ھو اإلسالم ، لكنھ جاء تدریجیاً. مع نبینا الكریم 
  

 طالمابكي. قال إنھ ی هللا عنھ سیدنا أبو بكر رضي صحابة ، كانال یالحظ، الخطبة األخیرة لنبینا الكریم ، دون أن  عفي خطبة الودا
سینتقل نبینا الكریم إلى اآلخرة. ولھذا بكى. لم یفھمھ الصحابة كثیرا. ولكن المھم في ھذا األمر أنھ بعد نبینا الكریم لم ل الدین اآلن اكتم

ھذه األوامر كافیة للناس على أي حال. یمكن للجمیع القیام بھا بشكل مریح. ال توجد  تأت أیة تفاصیل أو أوامر لدین اإلسالم. ھذا ھو.
كل مشاكلھم. تزول . إنھم مرتاحون. والمشقة من المصاعب محفوظون اى العكس من ذلك ، أولئك الذین یفعلونھ. علمشقةصعوبة أو 

 أعظم نعمة لمن ھم في اإلسالم ویطبقون اإلسالم الصحیح. المشقات ال شيء بالنسبة لھم طالما أن ھناك إیمان.
  

الشیطان. یقولون"ھذا  وسوساتالناس ال یفھمون ھذا ویھاجمون اإلسالم. لماذا یھاجمون اإلسالم؟ ألنھم مع الشیطان. یستمعون إلى 
تك. إنھ صعب. علیك أن تصلي خمس مرات في الیوم ، إلخ". أما عندما تتوضأ خمس مرات في الیوم ، . إنھ یقید حریجیدا لیسالدین 

الشیطان  خدعھمی جد الراحة ألن النجاسة تنظف. تقف أمام هللا خمس مرات في الیوم. الناس ال یعرفون ھذا.فھذا یرفع روحانیاتك وت
ھبة من هللا للناس. أولئك الذین ھم على ھذا الطریق یصلون  . إنھیعا. دین اإلسالم نعمة عظیمة للبشر جمویستمرون في ھذا الطریق

 ریق في بؤس وحزن وشر. هللا یثبتنا ویھدي الناس. علینا أن نتمنى الخیر للناس. هللاإلى السعادة. أولئك الذین ھم خارج ھذا الط
 ومن هللا التوفیق .  .أن تھتدي ھو خیرأخیر ال. یھدیھم

 
 الفاتحة .
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