
 

    

 

 الموضة ال ترضي صيحات

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

الفائز الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 شيء أيب ليسوا راضين.  لهم يحلو كما معهم ونلعبي اليوم الناس من الشياطين.  به القيامعليهم  يجب ما يعرفون ال في أيامنا هذه الناس 

  هي هكذا ". العام لهذا الموضة : "الموضة يسمى جديد شيء يأتي عندما.  الشيطان لصالح هذا السبب هذال. دائما  جديدة أشياء ويريدون

 "الماضي؟ العام لموديل حدث ماذا"

 ". العام هذا علينا ارتداء أزياء مختلفة. انتهى  الموديل هذا"

 " الماضي؟ العام في كنتم عراة ؟ الماضي العام ذا عنما"

 .عراة  ونكوني قد بعضال ،طبعا  ."ال"

 علينا ارتداء موديالت جديدة "..  انتهى قد العام هذا.  الماضي العام على هذا النحو كان لقد"

 في ليس عنه يبحثون ما. ايجاده  هميمكن ال ولكنما  شيء عن يبحثون انهم ، اآلن الفرص كل لديهم الناس.  شيء كلب الحال هو هذا

 فيارتياح  عدم هناك وليس ، عقبة أي وجدت ال. تى ح سنة ألف بل سنة ئةم قبلليس  مالبس ارتداء يمكنك.  هللا هو بالقرب من ،الموضة 

 كل ، المالبسب أفضل سيكون شيء كل يظنون أن راضين ليسوا الذين الناس ولكن ،أكثر  مةئمال إنها ، ذلك من العكس على. حتى  ذلك

 .أجمل  سيكون شيء

 أنها القبيل هذا من شيء يوجد ال.  شبعت ال النفس ،ال تكتفي . تطلب المزيد  ارضيت نفسك ، كلما.  القبيل هذا من شيء أي يوجد ال ، ال

. أفضل ذلك أن يظنون"  العام هذا موضة اتباع " يسمى شيء هناك عام كل. ية راض ليست.  الموت حتى جديدة أشياء تريد. الخير  فعلت

 .صيحة الموضة هذه  اتباع يريدون انهم يقولون

 خرجت الذي المركز هي ، الحكمة مهما كانت هذه ، هللا حكمة إنها. الموضة  قلب ايسمونه ، الشيطان مركز هي والتي ، فرنسا - باريس

ال  المكان ذاك في الناس.  المكان هذا هو واضح هو ما ولكن ، أخرى أماكن هناك بالطبع.  سنة مئتي من يقرب لما أجمع للعالم الفتنة منه

 .لهم  استخدام أي له يكن لم الموضة يسمىالذي  الشيء وهذا ،يشعرون بالرضى حتى 

 ، الواقع في.  الدين ذاله كبير ضررب تسببوا ألنهم.  روحانيتهم قتلي ذلك من العكس وعلى ،ال يفيدهم روحانيا  يتبعونه الذي الشيء

 طوال شيء أيب ءسعدا ليسوا.  أنفسهم خسارة من ونعاني الملحدون أولئك.  أنفسهم على ولكن الدين ضد وليس ، نفسهمحصل أل الضرر

سنة  وتتبعوا ، هللا يقوله ما واتفعل ، هللا سبيل في واتذهب ان يجب السبب هذال . اآلخرة في أسوأ ونيكونوس.  يرضيهم شيء ال ، حياتهم

 من ويجملونكم ، الخارج من وليسينظفونكم من الداخل  ، الهدوء إلى مكونيأخذ. اتباع الصحابة واألولياء . نبينا عليه الصالة والسالم 

 ومن هللا التوفيق . . هللا شاء إن جميعا يرزقنا هللا.  الداخل

 . الفاتحة 
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