
 

    

 

 والشريعةالروحانية 

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

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 .

شريعة موسى .  اإلسالم دين هو النهائي دينال. عليه الصالة والسالم  الكريم نبينا حتى واستمر سالمال عليه آدم مع وجل بدأ عز هللا دين

الى  دينال حولوا الحين ذلك في ألن. الى الروحانية  أكثر إحتكم ، السالم عيسى عليه جاء عندما. عليه السالم كانت مهمة جدا ظاهريا 

 . تغييرهب وقاموا للروحانية اعتبار أي دون جاف شيء

 يهتم لم المسيح عيسى.  المسيح عيسى وجل عز هللا بعث لذلك.  جاف شيءسوى  يبق لم النهاية وفي ، لعقولهم وفقا الدينغيروا  اليهود

 . اإلسالم في والشريعة الروحانية هناك.  اإلسالم في كالهما هلل شكرا. الروحانية  وتوجه نحو األمور لهذه

 إذا. " الشريعة انسوا.  الروحانيةب أهتم أنا " ويقول يقفأن  شخص ألي يمكن ال لذلك.  الشريعة دونب روحانية هناك يكون أن يمكنال 

. الشيطانمن و النفس من يأتي الكسل. الكسل من ذلك ويأتي.  الخاطئ الطريق إلى الناس وتقود الطريق عن تفقد انحر كونت ، ذلك قلت

 ".العلم نصف ُحسن السؤال"يقولون.  تسأل أن العيب من ليس. تعلمه  ال ماع تسأل أن ويمكنك التعلم إلى حاجة هناك. سيئ  مرض   الكسل

 ، بعمل تقوم ماعند ." فقط نتعبد نحن "تقول  أن يمكنك ال.  عبادة أيضا العمل يعتبر ، بذلك القيام عند.  العبادة ؤديتوس ، العمل ستفعل

  . العيش لكسب عملتو باهلل تؤمن كنت إذا عبادة أيضا إنها.  عظيمة عبادة أيضا يعتبر فهو

 مع الصدارة فيجاءت  الروحانية.  والخدمة العملالسالم تنص على  عليه موسى شريعة.  معا ذلك كل طلبي اإلسالم دين ، قلنا كما

 به القيام يجب ما. ا كله هاضم لكنه ، منفصل بشكل ليس.  األديان كلفيه  جمع ، دينآخر  هو اإلسالم دين ألن ولكن.  سالمال عليه عيسى

 . فرض هو هللا هقولي ما علف  . فرض  واجب هو ذلك فعل. عليه الصالة والسالم  النبي ةحضر خالل من عز وجل هللا أظهره

 سيكون المجتمع.  لنا حاجةب ليس هللا.  ألنفسهم الخيرمن  كلما حصلوا على المزيد ، بها الناس كلما قام.  بالطبع والمستحب السنة هناك ثم

 . كذلك إليك سيصل الخير ،ا جيد مجتمعيكون ال وعندما.  ذلك تفعل إذا أفضل

 ما تطبيق الجميعيرزق  هللا. ونظيف  جيد مجتمع هناك كان إذا سيشعرون بالراحة الجميع ،األشرار  بين الخوف في الجلوس من بدال

 ومن هللا التوفيق . . هللا شاء إن اإلسالم به دين مريأ

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

الفجر، زاوية أكبابا ، صالة  1437 جمادى األولى 2016/2 -11-2    

 

1. Sharia  2. Moses  3. Jesus Christ  4. Ruhaniyat   
5. Wajib  6. Fard  7. Traditions of the Prophet  8. Mustahab 

 


