
 

    

 

 حرام والحرام حالل الحالل

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 .

 ويعلم ، مكان أي اإلختباء في يمكنك ال.  يراك هللا.  هللا نسىت ال.  هللا نخاف أن إلى دائما حاجةب أننا حيث الكريم نبينا نصيحة هي هذه

 .عليه الصالة والسالم  الكريم نبينا أعطاه الذي اإليمان وصف هو هذا. تفعله  ما كل

 ويحسبون ، أذهانهم في هذا يبقى ،إيمان  الناس لدى يكون عندما.  مكان كل هللا يرى.  هللا ال يراه مكان يوجد ال.  باهلل اإليمان هو يماناإل

. رزقنا اياه كنعمة  هللا ألن ،بما هو حالل  القيام عند ضرر أي يوجد ال. الحرام  وأظهر الحالل هللا أظهر وقد.  لذلك وفقا سيفعلونه ما كل

 . حرام على أنه الحالل إلظهار آخر وشيء ،الزهد  في حاللال لترك واحد أمر

 يمكنك أشياء هناك.  به القيام يمكنك ، حرام كني لم إذا. " َحَرام   َوَهذَا َحالل   َهذَا اْلَكِذبَ  أَْلِسنَتُكُمُ  تَِصفُ  ِلَما تَقُولُوا َوالعز وجل "  هللايقول 

 . عبادة[ عتبرت] أيضا هذه إذا   ،ولتأدية العبادة  ، وعبادتك كإيمانلتقوية  ، هللا سبيل في ذلك تفعل كنت إذا. ا به والقيام ،ها بشر أكلها ،

وجل على  عز هللا حددها وقد. ة ممكن إنها ، ال ولكن ، ممكنة ليست األشياء بعضأن  قولت لذلك.  يكون أن يمكن ما كل في الحال هو هذا

وال  ، ذلك في تصدر فتوى ال.  حرام الحرام تقل لما هو حالل حرام وما هو حرام حالل . ال ولكن.  بها القيام يمكنك: حالل  أنها

 عند الداخل من شكشعر بالت ال.  حرامال ارتكاب عند هللا يجب أن تخاف. بي ن  الحاللو بي ن  الحرام.  الموضوع هذا حول تتوسوس

 . الحاللب القيام أو استخدام

 الجميع ستطيعي ال ، بالطبع.  التفاصيل أدنىب كل شيء يجب القيام به قد تم.  الكريم نبينا طرق خالل من شيء كل وجل عز هللا أظهر

 ألن.  سوسةبالو تسببي الذي هو الشيطان.  واضحة ت هيمت التي األمور ولكن ،شيء  كل يعرفل عاِلما يكون أن يجب ،ذلك  فعل

  .جميعا  يناعل سهال   هجعلي هللا. يحفظنا  هللا.  حرام الحالل أشر من قول أن وهذا. حالل  الحرام خرجوا وقالوا أن الناس بعض

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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