
 
 
 
 
 
 
 

 هللا زیباست؛ و زیبایی را دوست دارد 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 إِنَّ هللاَ َجِميٌل يُِحبُّ اْلَجَماَل.
 

 ابخر را اين مردم اما کرد، خلق زيبايی را چيز همه "هللا زيباست؛ و زيبايی را دوست دارد." هللا

 ردنک عوض خوب نيست. کرد خلق زيبايی کرد، خلق هللا که چيزی هر. کنند می زشت را اين و کنند می

 شانخود می کنند سعی حتی و است کرده که هللا خلق نچه راآ ندارند دوست مردم. دکه او خلق کرآنچه 

 یغذاي مواد به )با دقت( صحيح طور به آنها اگر حتی که، حالی در. دنکن عوض جراحی با ،آن و اين و، را

 است. زيباترآنچه هللا خلق کرده است،  خورند، می که آنچه به کنند، توجه شان

 

 به را اين و کرده خراب را اين مردم اما ،شد خلق زيبا نيز دنيا. زيبا خلق کرد را چيز همه هللا

 دری را کپاناو  تکثاف مردم. است بد و است کثيف اين زيرا بنوشيد آب نميتوانيد ديگر. اند رسانده پايان

 (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر پيام. است زيبا و پاک هللا خلق کرد آنچهکردن.  مخلوط هوا در و دريا در آب،

 مبرحضرت پيا. کند می مخلوط تکثافلعنت کرد کسی را که آب را با  :است )همين جوری( شيوه همين به

  .باشيم مراقب بايد (ما). است مهم بسيار اين زيرا است؛ کرده لعنت اما نميکند، لعنت( ملسو هيلع هللا ىلص) مان

 

 که شدبا جايی است الزم. باشد زيبا بايد همچنين کنيد، می زندگی که جايی شما، خانه بنابراين

 اندازه به و کنند می )نابود( خراب را بزرگ های خانه آنها است، اکنون آخر زمان. کنيد زندگی بتوانيد

 خواهند زندگی چگونه مردم که کنند نمی فکر آنها. درست می کنند ،جعبه، مثل يک اين را چهارم يک

! نيدک زندگی اين در نميتوانيد (شما) اما "!کن زندگی ، در اينساختيم برای شما را ای خانه ما اينجا. "کرد

 .است ش اينا دليل اينجا،. آيند می بيرون ،)و چيز های ديگر( ، و چه چيز نهها بيماریبعدش 

 

ن از بي و کرد نابود را چيز همه فرزندان آمد اما داد، را زيباترين هللا .کنند شکايت نبايد مردم

 .داد نشان را معنوی هم راه و دنيوی راه هم هللا به فرزندان آدم. کنند می شکايت آنها (دبع) سپس. بارد

 سعادت مردم به آخرت درخوشبخت هستند و  دنيا اين در کنند، می (اطاعت) پيروی اين از که کسانی

 چيزهایيم بتوانانشاءهللا عطا کند. را  (کامل)زيبايی  زيبايی ( همهما به) هللا. شوند می تبديل (یيکبخت)ن

 .دهيم انجام را زيبا

 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹اآلخرربيع ۱۵


