
 
 
 
 
 
 
 

 کنند نمی راضی را کسی هیچ مد های گرایش

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 می که جوری به کنند می بازی امروز مردم با شيطانان. بکنند بايد چه دانند نمی امروز مردم

 شيطان نفع به آن دليل همين به. خواهند می تر تازه را چيز همه و نيستند رای زمانی هيچ آنها. خواهند

." دارد دوست را اين جاری سال در مد: "آيد می مد نام به را آن آيد می جديد چيزی که هنگامی .است

 لباس به نياز ما. است رسيده پايان به مد گرايش اين" "گذشته؟ سال مد گرايش به افتاد اتفاقی چه"

 برخی البته،." نه" "گذشته؟ سال کردند کشف چی گذشته؟ های سال با چيست." "داريم سال اين متفاوت

 در لباس به نياز ما. رسيد پايان به آن سال اين در. بود گذشته سال مثل. "باشند برهنه توانند می از

 ."داريم جديد مد گرايش

 

 چيزی دنبال به آنها ،دارند حاضر حال در ها فرصت تمام از مردم. است چيز همه با مورد اين

 در را آن نيست، مد گرايش در هستند دنبال به آنها که چيزی اما. کنند پيدا را آن توانند نمی اما هستند

 مانعی هيچ. پيش سال هزار يک تا پيش سال صد يک از دوباره را لباس توانيد می شما. است هللا کنار

 راضی مردم اين اما است، تر مناسب آن مقابل، در. ندارد وجود آن در ناراحتی هيچ و ندارد، وجود

 .شود می تر زيبا چيز همه شود، می خواهد لباس با بهتر چيز هکنند هم می فکر و نيستند

 

 به آن. خواهد می بيشتر آن کند، می رضی بيشتر را جود نفس او. ندارد وجود چيزی چنين نه،

 را آن. ندارد وجود ددان انجام خوب عنوان به چيزی هيچ. شود نمی سيری نفس شود، نمی کافی اندازه

 های گرايش زير" نام به چيزی است سال هر. نيست راضی اين. مرگ زمان تا جديد چيزهای خواهد می

 اين دنبال به خواهند می که گويند می آنها. است بهتر را آن کردند فکر" دارد وجود جاری سال در مد

 .بروند مد های گرايش

 

 هللا حکمت اين. مد های گرايش قلب گويند می مکان آن به است، شيطان مرکز فرانسه، پاريس

. سال صد دو تقريبان در دنيا همه برای برد می بيرون که است فتنه مرکز ،دارد حکمت آنچه هر است،

 کردند، نه راضی هرگز مکان آن مردم. است روشن آنچه مکان آن اما دارد، وجود ديگر های مکان البته

 .نبوده آنها برای استفاده هيچ مد های گرايش نام به چيزی اين و

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 معنويت آن مقابل در و بوده، نه آنها معنويت برای استفاده هرگز اند شده دنبال در آنها که چيزی

 خودشان در آسيب واقع، در. اند آورده وارد دين اين در بزرگ آسيب يک آنها که چرا. شد کشته را خود

. دهند می خودشان به رنج هستند دين بی که کسانی. خود برابر در اما دين برابر در نه شود، می انجام

 در آنها و. کند نمی راضی را آنها چيز هيچ خود، زندگی طول در چيزی هيچ با نيستند راضی هرگز آنها

 .شوند می بدتر آخرت

 

 می( جالله جل) هللا آنچه انجام برويد،( جالله جل) هللا راه در بايد شما که است دليل همين به

 برد، می آرامش به را شما آنها. برويد اولياء و صحابه دنبال. کنيد دنبال را ما پيامبر سنت( ص) و گويد،

 اين ما همه به( جالله جل) هللا که انشاءهللا. زيباسازی جود درون در و بيرون نه درون، در شما تميز

 .بدهد هارا

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 عادلحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ اآلخر ربيع ۱۱


