
 

 

    

	نحن ال نقبل بالحرام

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

 تَْحَسبُھُ َھیِّناً َوھَُو ِعْندَ ِهللا َعِظیم

. علینا أن عز وجل الناس یعتقدون أن األشیاء التي یفعلونھا سھلة وطبیعیة لكنھا كبیرة في نظر هللا ".  تحسبھ ھینا وھو عند هللا عظیم" 
 الحرام على أنھ حالل .. یجب أن ال تنظر إلى حالل  أن الحاللرف أیضا أن نع ویجب.  حرامأنھ ندرك ما حرم هللا 

یجب أن تجعلھ طبیعیا وتحولھ الى عادة . ، ال  ع أن تفعل أي شيء حیال ذلكتستط لم، وإذا  ذلك فعل. إذا  ، حدود حد عز وجلهللا وضع 
ف بھ. یجب أن ال تقبل عترتو على أنھ عادي تظھر الحرام". لیس من المناسب أن  ، لكنھ حرام ونحن ال نقبلھ حولنا إنھ یحدث من " تقول
ذلك من اآلن ب، ولھذا السبب قبلنا  ال یمكننا أن نفعل أي شيء حیال ذلك ل "كن من فعل أي شيء حیال ذلك ال تق، وحتى لو لم تتم ذلك

 .ما یقولھ هللا "ب. نحن نقبل  هللا محرم عند. وھذا أمر  ذلكبنحن ال نقبل  ". یجب أن تقول " فصاعدا

بشكل . خلق هللا كل شيء قلت أن الحالل حرام طریقة نفس الوب قلت أن الحرام حالل إذا  تكون قد ارتكبت معصیة. أن الحالل حالل كما 
 غیر الضروریة محرمةشیاء األ.  ما ال نحتاج إلیھ ھو حرامأن ال ، وق . جعل ما نحتاج إلیھ حاللبمقدار ، بتوازن . خلق كل شيء  جمیل

 . حاللرحمة هللا أوضح لنا ما ھو حرام وما ھو  من،  . لذلك ، ولیس هللا نھا تضر الناسإ.  ألنھا أشیاء ضارة

ون الى ینظروال أكثر  الحرامنحو  ونیمیل البشر.  ینحذر واكونیأن یجب المسلمون خصوصا . ین حذر واكونیأن  رلبشا یجب على
.  ماالحر الشیطان یتوجھون نحوھو  مرشدھم. أولئك الذین  شیطانالھو  مرشدھمم ألن ا. یأكلون ویشربون المزید من الحرالحالل ابدا 

م ا، والحر الحالل. الحیاة النظیفة ھي الحیاة  نعیش حیاة جمیلة ونظیفة إن شاء هللاو. الكریم ھو مرشدنا إن شاء هللا نبینا  نرجو أن یكون
 ومن هللا التوفیق .  یحفظنا جمیعا .. هللا  لحیاة القذرةھو ا

	الفاتحة .
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