
 
 
 
 
 
 
 

 حالل آمد در 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 :گفت هللا عز و جل

 

ا ك ل وا   النَّاس   أَيَُّها يَا ِض  فِي ِممَّ ا  َحالَلا  األَر  َّبِع وا   َولَ  َطي ِبا ط َواتِ  تَت  خ 

بِين   َعد و   لَك م   إِنَّه   الشَّي َطانِ   !مردم ایمُّ
 

حالل و پاکيزه بخوريد! و از گامهای شيطان، پيروی نکنيد! ای مردم! از آنچه در زمين است، "

 .(۲:۱۶۸" )سوره ۱چه اينکه او، دشمن آشکار شماست

 

 تبدس پول لزم است چگونه که کنند نمی فکر انسان ها امروز. است شيطان دشمن بزرگترين

 به خودش کند، می مصرف را حرام که کسی .است حرام يا حالل آيا که گيرند نمی نظر در آنها. بياورند.

. ردک نخواهد فايده فرزندانش به باشد، برای خودش فايده داشته اگر .دهد نمی انجام (خير) خوبی کار هيچ

 می آسيب خود، نسب در مطمئنا. بود نخواهد خير هايش نوه برای فايده داشته باشد، فرزندانش برای اگر

 دوار سم که وقتی. است سمی شود، می مصرف پول آن با که آنچه هر. بود غيرقانونی درآمد چونکه زند،

 ل()حال قانوني که را آنچه :گويد مي هللا عز و جل بنابراين. رساند می آسيب آن به مطمئنا شود، می بدن

 شناخته )حرام(، است غيرقانونی آنچه .است شده شناخته است )حالل(، قانونی چهآن. کن انتخاب ،است

 ار کار آن...  دهم می انجام را کار اين من: "گويد می کند، می فتوا و کند می مخالفت که کسی. است شده

 توجه نکردن. حرام و حالل جز به اند، رفته فراتر مرزها از انسان ها اين تازگی، به ".دهم می انجام

 

 ماحر لزم است از ما. است آگاه حرام و حالل از است. هللا (دهنده روزی هميشه) الرزاقهللا 

 با پاک ایانسان ه. بگيريم است، قانونی که آنچه از و باشيم پاکيزه دنبال به که است اين ما دعا. کنيم فرار

 پيدا خودشان مثل آنها همه. هستند ها ناپاک وها  کثيف با هستند کثيف که کسانی. هستند پاک انسان های

 نهايیآ با ما که طوری به باشيم، ها تميزاز  هميشه دهيد اجازه. دقت کنيم ما لزم است بنابراين،. کنند می

 .، باشيمهستند پاک که

 

 



 

 

 

 

 

 

 

د، نکني تجاوز را ديگران حق که زمانی تا را شما هللا باشيد، شده گناه مرتکب گذشته در اگر

رين می کنند، بناب تجاوزبندگان هللا را  حق نيز ،کنند می مصرف را اينطوری حرام که کسانی. ميبخشد

 زگیپاکياسالم دين  .شوند پاک گناهآن  از تاببخشند  را آنها که خواهندب شان خواهر يا برادرلزم است از 

 ؛داردفايده ن کار هيچ پاکيزگی، بدون .است اسالم اساسی شرط نخستين نظافت( است، نظافتی، تميز)

، بدون کثيفباشيد، با روح  کثيفنماز می خوانيد وقتی که از سر تا پا  شما اگر که همانطور .ندارد ارزش

 .هستند يکسان ديگر چيزهای -، نماز شما بی فايده است غسلوضوح، بدون 

 

 هر. کند اجتناب است ن )حرام(قانوني غير آنچه از را ما او. دارد نگه ها تميز ميان در را ما هللا

ست ا قانونمندبه جای آن، آنچه که . کند اجتناب آن از را ما هللا باشد، آن با کس هر است، غيرقانونی که جا

 کند هديه ما به را( حالل) قانونی چيزهای هميشه هللا .دهدب انجام را چيز همه تواند می به ما ها بدهد. هللا

 .کرد نخواهد نيازمند یکس هيچ از را ما او هرگز و

 

 .التوفيقو من هللا 

 الفاتحه

 

 

 رب انیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ ذيقعده ۱۴


