
 
 
 
 
 
 
 

 قانون و معنویت دو هر

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 رسول هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا، مدد يا

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 بر دارد وجود که ترفندهائی جور هر از دارند مسلمانان. است کرده بازيچه يک را مردم شيطان

 بازی اسباب يک داده نفريب شا شيطان که کسانی. اند شده ديوانه مردم و کنند، می استفاده مسلمانان عليه

 سالح بزرگترين. ماند می باقی نفرت و کينه با انصاف نه و فکر نه عقل، نه. هستند شيطانان دست در

 .است خشم شيطان

 

 اسالم دين دين آخرين(. ص) پيامبر تا داد ادامه و شد شروع السالم عليه آدم با ّجل و ّعز هللا دين

 بيشتر او آمد، السالم عليه عيسی که هنگامی. بود مهم بسيار ظاهری السالم عليه موسی شريعت. است

 معنويت بدون و خشک چيزی به را دين آنها زمان آن در که آنجا از. کرد دعوت روحانيت به  را مردم

 .بودن کرده تغيير را آن و بود شده تبديل

 

 مانده باقی خشک چيزی چنين پايان در و خودشون، ذهن به توجه با کردن تغيير را دين يهوديان

 فقط و نگذاشت احکام اين به احترامی هرگز مسيح عيسی. فرستاد را مسيح عيسی ّجل و ّعز هللا پس. بود

 وجود اسالم در قانون و معنويت دو هر. هستند اسالم در آنها دو هر هللا به شکر. بود روحانی سمت در

 .دارد

 

 به من" بگويد، و برانگيختن تواند نمی شخص يک بنابراين. ندارد وجود شريعت بدون معنويت

 شده انحراف راه از شما گويی، می را اين تو اگر." ام کرده فراموش را شريعت. کنم می توجه معنويت

. آيد می شيطان از و نفس از تنبلی. آيد می تنبلی از اين. کنيد می راهنمايی اشتباه راه به را مردم و ايد

 پرسيدن. دانيد نمی که چه آن بپرسيد توانيد می شما و است نياز مورد آموزش. است بد بيماری يک تنبلی

 ."است دانش از نيمی پرسيدن" ميگويند،. نيست شرم

 

 نيز کار دهيد، می انجام را کار شما که هنگامی. بدهيد انجام همچنين را عبادت و را کار بايد شما

 می کار شما که هنگامی." کنيم می پرستش فقط ما" بگوييد، توانيد نمی شما. است عبادت گرفته نظر در

 می کار و داريد ايمان هللا به شما اگر است پرستش هم آن. شود می حساب بزرگ عبادت نظر در آن کنيد،

 .کردن درست زندگی يک برای کنيد

 



 

 

 

 

 

 

 

 نياز هم که گفت موسی حضرت شريعت. خواسته هم با تمام را آن اسالم دين گفتيم، که همانطور

 دين آخرين اسالم دين چونکه اما. شود می تر مهم السالم عليه عيسی با معنويت. خدمات به هم و کار به

. کرده متراکم را آنها همه اما جداگانه، طور به نه. کرده آوری جمع خود درون در اديان همه آن است،

. شد داده نشان( ص) پيامبر حضرت طريق از( جالله جل) هللا بدهيم انجام بايد که است نياز مورد که آنچه

 .است فرد گويد می هللا آنچه دادن انجام. است فرض و واجب آن انجام

 

 بيشتر بدهد، انجام بتواند بيشتر مردم قدر چه هر. دارد وجود مستحب و سنت آنها از پس البته

. بدهند انجام را آنها اگر است خوب جامعه برای. ندارد نياز ما به( جالله جل) هللا. است خودش برای سود

 .رسد می شما به هم آن خوبی است، خوب جامعه که زمانی و

 

 پاک و جوب جامعه يک اگر بوديم تراح همه بد، های مردم ميان در ترس با نشستن جای به

 .دهد می دستورات اسالم دين آنچه انشاءهللا دادن انجام کند عطا همه به خداوند که. داشت وجود

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ األولى جمادى ۲


