
 
 
 
 

 
  

 

 حالل ًًرزقا ً
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

 يقول هللا عز وجل

ْيَطاِن إِنَّهُ لَُكْم  َّبِعُواْ ُخُطَواِت الشَّ ا فِي األَْرِض َحالاَلً َطي ِباً َوالَ تَت بِين  يَا أَيَُّها النَّاُس ُكلُواْ ِممَّ َعُدوٌّ مُّ  

ا  كان حالالا  سواء يهمهمانهم ال   .الناس كيف يجب كسب المال يفكراليوم ال   .طانعدو هو الشي أكبر الحرام  يأكلالشخص الذي . أم حراما

كيد في بعض النسب بالتأ  .، فلن يكون جيداا ألحفاده أوالدهإذا كان ذلك يساعد   .أوالدهإذا كان يفيده ، فلن يساعد . لنفسه ي خير ال يفعل أ

ا يأكلهكل ما   .حرامكان  الرزق، ألن يأتي بعض الضرر لذلك   .يؤذيه هعندما يدخل السم الجسم ، فمن المؤكد أن  .بهذه األموال يصبح سما

... أنا أفعل هذا  ويقول " يعترض ويخرج بفتوى لنفسهشخص   .أيضا الحالل بيان والحرام بيان  .حاللما هو  واار عز وجل اختيقول هللا

 .   ماالل أو الحرحال تجاوز هؤالء الناس الحدود ، ال يفكرون فيفي اآلونة األخيرة ، ذلك ..."  أفعل

 .حاللطلب النظافة ونأخذ من كل ما هو دعاءنا هو   .مامن الحر علينا ان نهرب  .هللا على علم بكل من الحالل والحرام هللا هو الرزاق .

دعونا نكون  ين .حذرعلينا أن نكون لذلك ،   .هممن مثلانهم جميعا يجدون  ين .ظيفرة ، غير ناالقذ القذرون مع  .الطاهرون مع الطاهرون

 .ين ، حتى نكون مع النظيف يندائما نظيف

 ينتهكونو الحرام يأكلونالذين  أولئك  .آخرشخص نطوي على حق تال  افي الماضي ، فإن هللا يغفر لك طالما أنه معصيةإذا ارتكبت 

النظافة هي الشرط ، اإلسالم دين النظافة   .الذنبمن أخيه أو أخته حتى يتم تطهيرهم من العفو عليهم أن يطلبوا  أيضاا ، حقوق عباد هللا

ا   .ليس لها قيمة  .بدون نظافة ، ال يوجد عمل مفيد  .األول لإلسالم الرأس إلى  ك نجس منلصاله في حين أنلكما لو كنت تقف  تماما

  . أشياء أخرى هي نفسها - ، صالتك ستكون عديمة الفائدة غسلدون بوضوء ، بدون قذرة ، روحك  أخمص القدمين ،

نرجو أن يعطينا ما  .نا اياه جنبيأيا كان ، هللا مع ،  الحرامأينما كان  . نرجو أن نتجنب ما هو حرام .الطاهرين بين  يجعلنا منهللا 

ومن هللا  . ي شخصأل بحاجةيجعلنا  والدائما ، الحالل األشياء  يعطيناهللا  . كل شيءهللا قادر على  ]بدالً من ذلك[. حاللهو 
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