
 
 
 
 

 
  

 

 غذاء الروح
 

 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
 

من  أمر أول.  لمصلحتنا ذلك كل ،شيء منا  أليال يحتاج ، . إن هللا ال يحتاج إلينا  لمصلحتنا فهو بهيأمرنا هللا  كل شيء

  . ؟ حتى نموت متى ، الىدائما ، صلوا للصالة  باإلنتباه أمرنا. هو الصالة  هلالج لج أوامره

 إنهاصالتك سيموت إيمانك ،  . إذا لم تصل   فستموت إذا لم تفعل، تماًما كما تأكل وتشرب كل يوم ، هي غذاء الروح  الصالة

يزداد بركة لك ، ،  بشكل جيدستسير أعمالك  ، فإن فوائدها تشمللذلك ، بما أن الصالة غذاء الروح ،  . روحانياتكلغذاء 

 .  . هذا ما ذكره نبينا الكريم في حديثه الشريف والصالة ركن من أركان الدين،  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  هلالج لجنورك ، وتكون مقبوالً عند هللا 

الناس الذين يفعلون هذا  ".بالدعاء قم، ذكرالفقط قم ب ال تصل  " . الشيطان يخدع الناس بقوله لوال الصالة لما كان هناك دين

، فهي ال تعادل ركعة واحدة  مرة، حتى مليون  مرة ألف ذكرت. إذا ة بدون صال أي شيء تون إلينا ، حسًنا ، ال فائدة منيأ

 .  من صالة الفرض

 . إذا هي صالة الفرض األهم.  ؟ صالة السنة وغير ذلك نوافلال ي. ما ه صالة النوافل وتأتي بعدهاصالة الفرض ، األهم 

مصلحتنا ، ول ناالصالة من أجل هلالج لجهللا  لقد جعل . فرضركعة واحدة من صالة التعادل كنت طوال حياتك تصلي نوافل فلن 

أهم من ، وهذا رواحنا ألغذاء  ها. إن أهميتهاسيدركون لكن في اآلخرة ، في النهاية ووالناس ال يدركون أهميتها في الدنيا ، 

نا إيمان يقوي. هللا  لفائدتناالروح واتباع أوامر هللا ، كل ذلك  غذاء. األكل والشرب مهمان لحياتنا ولكن األهم هو  غذاء أجسادنا

 . من هللا التوفيقو . إن شاء هللاجميعا ، هللا يجعلنا نهتم بغذاء الروح 

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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