
 
 
 
 

 
  

 

 جمال الروحانية
 

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

 :نبينا الكريم يقول 

 أَحُدكُم  ال يؤمن 

الناس يتحدثون اليوم عن "الموضة" ، أو بين الناس  ." حب ما ال يعجبنييما يعجبني وال  يعجبهحب ما أحب ، يحتى " ال يؤمن أحدكم 

رائجا من أجل جعل مكانًا  الناسيخدعون  المزيفة، ومن خالل إعالناتهم  مزيفة. يتم إنشاء شهرة  األشياءوهناك من يريدون األماكن 

 . نظر الناسفي  محبوبويكون لديهم آخرين مثله ، أو إذا لم يعجبهم مكان ما ، فإنهم يجعلونه غير  ومحبوبا

يفة حتى بالنسبة حولك تجد أنها ليست لط تنظر. يقولون أنها مدينة جميلة ، ]لكن[ عند وصولك  إسبانيا، باألمس ، عدنا من أوروبا 

. أولئك الذين يزورون مثل هذه األماكن  . تلك هي أماكن جميلة . األماكن الجميلة هي تلك المليئة بالروحانيةبن لألشخاص الدنيوي

، الجمالبعض  المرء يشاهدروحاني في تلك األماكن. في أماكن أخرى ،  مدلول. هناك  يحصلون على أشياء جيدة ، يرون األشياء الجيدة

، لكننا ال  ، أو ما يسمونهفائدة  ال يحصلون على أي .  . في وقت الحق ، مثل هذه األماكن تسبب التعب ةولكن لفترة قصيرة ، مؤقت

 . أهل الدنيا يحصل عليهنعرف ما 

. كلما كانت مليئة بالمحتوى الدنيوي ، كلما كرهته روح  حتضن الشخصي. لم يتم تلقي أي متعة ، ال يوجد جمال  حديث نبينا الكريم جميل

يتم تلقي أي  ال -فقط أشكال  البقية هي.  هذا هو الصحيح ، جمال الروحيال. الجمال الحقيقي هو الروح  جمال منحناعز وجل . هللا المرء 

.  ، هناك فائدة روح وجسد. عندما يكون هناك  ، ولكن يدفنونه به. الناس ال يحتفظون  في الجسم . ال فائدة من عدم وجود روحا فائدة منه

 . خالف ذلك ، ال يوجد شيء سوى الخداع

. من الغريب أن ال يستمع   يجد ما كان يتوقعهالذي يذهب الو؟ إنهم يموتون في البحار ،  هناكالى ما الذي يسحب هؤالء الناس الغريبين 

، ألن ما يحبه هو الشيء  منبينا الكري هما يقول. علينا أن نفعل  الشيطان ، ثم يجدون أنفسهم في مشاكل كالم، بل إلى  كالم الحقالناس إلى 

أنفسنا بشيء فارغ  نتعب، إن شاء هللا ، حتى ال  الحقيقة لنا جميعا يظهر. هللا  ال يستحق الحب يحبهحبه ، وما ال نالحقيقي الذي يجب أن 

  من هللا التوفيق .و . دعونا ال نطيع أنفسنا ، إن شاء هللا.  ، هللا يعيننا طريقته. دعونا نتبع بالفساد خر ، نعيش اآلبعد 

 الفاتحة .
 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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