
 
 
 
 
 
  

 
  ال ترى القبح على أنھ جمیل

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

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

 ملسو هيلع هللا ىلص یقول نبینا الكریم
 إنَّ هللاَ جمیٌل یحبُّ الَجمالَ 

 
المؤمنین لكي یكونوا جمیلین. لقد جعل هللا عز وجل كل شيء كامالً والمسلمین  ،لناسلالشیطان قبیح ویحب القبح. إن أوامر هللا عز وجل 

أوامره. ھناك أشیاء كثیرة یجب القیام بھا. وھناك أشیاء كثیرة ال ینبغي القیام بھا. هلالج لج لكي یحافظ الناس على ھذا الجمال، أرسل وجمیالً.
، رر الذي یمكن أن یسببھ؟ إنھ جمیل، سأفعلھ"ما الض د الناس أن بعض األشیاء مباحة ویمكنھم فعلھا. لذلك یفعلونھا دون علم. یقولونیعتق

 .معاقبح الضرر والمعصیة، ال"، في حین أنھ  معصیةولن یكون ھناك 
. 

، بعضھا صغیر على أجسادھم أشكال یرسمونھًما. یفعلون شیئًا م، ویعتقدون أنھم النساء والرجال یفعلون أشیاء، الشباب والد،كثیر من األ
، كانت عندما كنا أطفاالً  الشاموشم. إنھا إثم ومحرمة. لیس من الجید القیام بذلك. منذ زمن بعید في  اائط. یسمونھوبعضھا كبیر مثل الخر

في حین  ،ھم قبیحین. قلبھا الشیطان وجعلھا تبدو جمیلةھذا. كان الناس ینظرون إلیھم نظرة سیئة. اعتبرو فعلھناك قبائل اعتادت على 
 .ال یمكنك إزالتھ، عجبكی، ال یمكنك التخلص منھ. إذا غیرت رأیك أو لم عندما تفعل ذلكقبیحة. و أنھا

. 
 ،بھا. إذا قمت م هللا عز وجل شیئًا، فھذا لمصلحتنحرّ یوضرر لك. عندما ذنب  . إنھهذین ال یفعلون ذلك یجب أال یفعلو، أولئك اللذلك

أمره  سیتدبر،  یعفو عنھ، هللا ما یقوم شخص ما بعمل وشم دون علم. عنداإذ األذى ي"ھذا فقط یؤذیني". عان فسترى ضرره. یقولون
 . إنھ قبح.ذنب . إنھاأو كبیر اصغیر . ال یھم إذا كانفعل ھذا األمرفي ، ال تفكر اللحظة ھذه ویستمر. ولكن من

. 
من جدید. ولكن ھذا سیبقى معك حتى تموت.  وسینمون، قص شعرك أو شاربك، لكن ال یمكنك التخلص منھ. یمكنك الناس أنھ جمیل یعتقد
إن شاء هللا. إنھ  هلالج لجلك هللا یغفر س ،لن تعرف ماذا تفعل بعد ذلك. ولكن عندما تتوب وتندم على ذلك بھ یوم القیامة.حفظك من الظھور هللا ی
، أصبح الناس اس في سن مبكرة. لكننا ننظر اآلنالن یوشمخیر. كثیرا ما  على أنھوالشر  جمیل على أنھمھم. یظھر الشیطان القبح  أمر

تظھر أمراض سفي كثیر من األحیان اآلن. ھناك حكمة كبیرة أن هللا عز وجل جعلھا معصیة. وبسببھ  یوشمونأكثر جھًال. كبار السن 
 أعلم. حفظنا هللا. ، هللامختلفة إن شاء هللا

. 
ن لن یفعلوا أشیاء واع. األشخاص الویثبت علینا العقلوال نرى أن القبح جمیل إن شاء هللا. هللا  جمیلعلى انھ نرجو أن نرى الجمال 

 هلالج لج. هللا علوا ذلكیفلن ، ھكذاالناس  فّكرن أتمكن من إزالتھ إذا غیرت رأیي". إذا ؟ لفعلت ذلك"ماذا ستكون النتیجة إذا  معینة. سیفكرون
 . ومن هللا التوفیق شّر الشیطان وشّر نفوسنا.من حفظنا هللا ییھدي الناس. 

 
 الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443 صفر 9-2021/12- 28 

 


