
 

 

  

 إِنَّ هللاَ َجِميٌل يُِحبُّ اْلَجَمالَ 

 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

 إِنَّ هللاَ َجِميٌل يُِحبُّ اْلَجَمالَ 

.  ه قبيحونجعلي، ولكن الناس يدمرونه و . يحب الجمال ". خلق هللا كل شيء جميل "هللا جميل".  إن هللا جميل يحب الجمال" 

. الناس ال يحبون ما خلق هللا وحتى يحاولون تغيير أنفسهم  تغيير ما خلقهليس من الجيد .  جميل هخلقيهللا  هخلقما يكل 

 . جملاأل، ما خلق هللا هو  ، ما يأكلوناهتموا بطعامهم ، حتى لو  . في حين وهذا وذاك العمليات الجراحيةب

. ال يمكنك حتى شرب الماء بعد اآلن وقضوا عليها  هاوولكن الناس دمر ، جميلةخلقت أيضا  الدنيا.  خلق هللا كل شيء جميل

.  . ما يخلق هللا نظيف وجميل ، وفي الهواء ، في البحر الناس القذارة واألوساخ في الماءخلط .  وهذا سيئ قذر هذاحيث ان 

، لكنه لعن ألن هذا مهم  لعنيال  نبينا الكريم.  : لعن من يمزج القذارة في الماءالشيء بنفس  أمرنا النبي صلى هللا عليه وسلم

 . . علينا أن نكون حذرين جدا

 ونهدمي،  اآلن إنه آخر الزمان.  أن يكون مكانا حيث يمكنك العيش يجب.  كون جميليأن  يجب،  ، حيث تعيش لذلك منزلك

 يمكنك العيش.  المنزل ، بنينا لك هنا " . . ال يفكرون كيف سيعيش الناس ، مثل مربع ها ربع الحجمونجعليالمنازل الكبيرة و

 . ، هذا هو السبب . هناواشياء اخرى األمراض تخرج ! ثم  ولكن ال يمكنك العيش فيه! " فيه

.  بالشكوى يستمرونثم ومن .  كل شيء وخربدمر  اإلنسان، ولكن  جملاأل. أعطى هللا ا كوتال يشأن جب على الناس ي

من ويصبحون  هذه الدنيافي السعادة . أولئك الذين يلتزمون هم في هذه المعنوي إلنسان المسار المادي والمسار لأظهر هللا 

  من هللا التوفيق .و . نفعل األشياء الجميلة إن شاء هللانرجو أن . جميعا  الجمال يرزقنا. هللا  في اآلخرة أهل السعادة

 الفاتحة .
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