
 
 
 
 
 
 
 

 حرام را قبول نمی کنیم 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

يم ْندَ هللاِّ َعظِّ  تَْحَسبُهُ َهي ِّناً َوهَُو عِّ

هللا جل جالله  نظر در اما هستند عادی و آسان دهند، می انجام که چيزهايی که کنند می فکر مردم

 نينهمچ. کرد حرام (هلالج لجهللا جل جالله )آنچه را که  )ممنوع( حرامبه انواع  قبول کنيم بايد. هستند بزرگ (هلالج لج)

 .دکني نگاه مجاز عنوان بهممنوع را  نبايد. کرد حاللآنچه را که ( مجاز) حاللبه انواع  قبول کنيم بايد

 

اگر  و ايد کرده را کار اين (شما) اگر .گذاشت يتمحدود ،محدود يک شکوهمند و متعال خداوند

 بايد .کنيدن تبديل عادت يک به را اين و نکنيد عادی را اين در مورد اين کاری انجام بدهيد، توانيد نمی

وع خوب نيست ممن." کنيم نمی قبول را اين ما و است حرام اما افتد، می اتفاق مان اطرافدر  اين: "بگوئيد

 در يزیچ نميتوانيد اگر حتی و کنيد قبول را اين نبايدنگاه کنيم و اين را قبول کنيم.  عادی عنوان بهرا 

 حاال ازاين را  ما دليل همين به و دهيم انجام چيزی اين مورد در نميتوانيم: "گويدن دهيد، انجام اين مورد

 کرده ممنوع ار اين هللا که است چيزی. نمی کنيم قبول را اين ما" بگوئيد بايد)شما( ". قبول می کنيم بعد به

 ".گويد می هللا را که آنچه( قبول می کنيم ما). است

 

 همين به وبگويد  مجاز به ممنوع اگر شويد می گناه مرتکب (شما). است مجاز، مجاز ،نينهمچ

 ندازها با، نميزا با را چيز همه او. زيبا خلق کرده است را چيز همه هللا. بناميد ممنوع مجاز اگر به ترتيب

  ،( نياز نداريمما) آنچه که گفت او و است، کرده حالل داريم نياز (ما) که را چيزهايی او. کرد خلق گيری

 ، نه به هللا،ميرسانند. آنها به مردم (ضرر) آسيب آنها زيرا هستند ممنوع نياز بی چيزهای. است حرام

است و چه چيز حالل  حرام چه چيز کرد روشن ما برای او هللا، رحمت خاطر به بنابراين،. آسيب ميرسانند

 است.

 وعيتممن سمت به بيشتر انسان. باشند مراقب صبخصو بايد مسلمانان. باشد مراقب بايد انسان

 شان راهنمای زيرامی خوراند و می نوشند  حرام از بيشتر آنها. کند نمی نگاه مجاز به هرگز و ميرود

حضرت مان  راهنمایانشاءهللا  .ميروند حرم به سمت است شيطان شان راهنمای که کسانی. است شيطان

 و ،است حالل زندگی ،پاک زندگی. کنيم زندگی تميز و زيبا عمر يک باشد. انشاءهللا )ما( (ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبر

 .دارد نگه( مصحيح و سال) امن را ما هللا باشد که .است کثيف زندگی حرم

 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ رجب ۲۳


