
 
 
 
 
 
 
 

   است حرام حرام و است حالل حالل

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 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

 

 

 را هللا موقع هيچ(. جالله جل) هللا از ترسيم به هميشه ما که است( ص) پيامبر حضرت نصيحت

 شما آنچه هر داند می او و کنيد قايم را خود جا هيچ توانيد نمی شما. بيند می را شما هللا. کنيد نه فراموش

 .ما( ص) پيامبر حضرت از ايمان از توصيف يک اين. دهيد می انجام

 

 می را جا همه هللا. ببيند نه هللا که نيست جايی هيچ .است( جالله جل) ايمان هللا به اعتقاد ايمان

 حالل هللا. کرده حساب درآمده را چيز همه او و هست، شان ذهن در اين دارد، ايمان مردم که زمانی. بيند

 یک عنوان به ما به را آن هللا چون دارد، وجود حالل انجام هنگام آسیب هیچ .داده نشان هم حرام او و داده نشان را

 به حالل دادن نشان برای دیگری چیز یک و زهد، ریاضت در را هالل کردن ترک برای است چیز یک این .داد لطفی

 .حرام عنوان

 

 نيستند، حرام آنها اگر. حرام گويم نه کرد حالل او که چيزهايی به که گويد می( جالله جل) هللا

 شما اگر .دادن انجام و نوشيدن، خوريد، غذا توانيد می شما که چيزهايی. دهيد انجام را آنها توانيد می شما

 سپس و عبادت، برای و ما، عبادت و تر، قوی ايمان در آوردن دست به برای هللا، برا دهيد انجام را آنها

 .شوند می قبول عبادت[ گرفته نظر در] نيز آنها

 

 گويند نه اما. دهيد انجام را آنها توانيد می شما: کرده تعيين حالل عنوان به را آنها جالله جل هللا

 نه و دبنويسي نه آن روی بر را فتوا يک. است حرام است، حرام چه آن. حرام هالل به و حرام هالل به

 به هللا از که داريد نياز شما. است جداگانه حالل و است جداگانه حرم. باشين داشته آن مورد در هوسوس

 حالل دادن انجام يا استفاده از پس داخل در ترديد و شک هيچ. دهيد می انجام را حرام که زمانی ترسيد

 .را

 

 بايد که چيز همه (.ص) پيامبر حضرت از استفاده طريق از داده نشان را چيز همه ّجل و ّعز هللا

 نياز آنها و دهد، انجام را آنها تواند نمی کس هر البته، .است شده انجام جزئيات کوچکترين به تا شود انجام

 است شيطان. دهيم می انجام داستنا روشن  که چيزهايی اما دانستند، را آنها همه به دارند دانشمند يک به

 آنقدر هم آن و. است حرام هالل  که گفتند به اند آمده خاصی افرادی چونکه. شويم می وسوسه باعث که آن

 .کند تر آسان ما همه  برای را آن هللا که. دارد نگه امن را ما هللا. است هالل حرام که گفتند مثل گناهکار



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ األولى جمادى ۳


