
 ال تُظھروا الحرام على أنھ حالل

 رسولنا على والسالم الصالة . الرحیم الرحمن هللا بسم.  الرجیم الشیطان من با� أعوذ . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 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 الفائز

.  هللا اكم ایاهأعط ن الحالل الذيكلوا م ". حالل على أنھ حرامال ! ال تظھر : "یا أیھا الناس یقول جل جاللھ هللا
االستفادة من  م. یمكنكلتفكیركم وفقا  حالل حرامال سمیتمإذا  سترتكبون معصیة.  والحرام حرام حالل حاللال

 . التي قدمھا هللا طالما أنھا حالل النعم

.  . تستطیع االستفادة منھ ذلك تخفيهللا ، ال  اعطاك . إذا واضحة على عبده أن تكون نعمتھیحب  عز وجلهللا 
،  هللا رزقكإذا  براحة ااستخدامھ. یمكنك  ما كنت من الشاكرینلك كیزید عز وجل. هللا  شكر هللاتیمكنك أن 

، على العكس من ذلك ھو  ، لیس خطیئة حرام لیس ھذا. واإلسراف ھنا وھناك  تخبأتھولكن لیس عن طریق 
 . صالحعمل 

 صحح افعالك وصفاتك، ا صوفی تصبحا. إذا ذنبا  ، انھ لیس . ال وفقا للتصوف ذنببعض الناس یعتقدون أنھ 
. ال بك  واثقیو الصوفي بمظھركع الناس خدی قد.  صوفيكك الشخص اھذا أو ذمراكزفي  ان مھتم. ال تك أوال

أن تستخدم النعمة . انھا لیست خطیئة  ألن ھذه ھي الخطیئة سیئلتفعل عمل بالطبع  لست أنت.  تخون ثقتھم
 .نا ھو تنظیف داخلالخارجي من مظھرنا  أھم، ما ھو  . كما قلنا هللا رزقك ایاھا التي

،  ". ومع ذلكواأیضا "كل كان یقولالشیخ  . موالنا"تسرفواولكن ال  يفضلاشربوا من یقول "كلوا ووجل  هللا عز
نشبع . نحن  قبل ملء معدتك قم.  المعدة مألت. یقول الحدیث النبوي الشریف ال  أكل لملء معدتكتال  تأكل ماعند
یصر: "خذ ھذا  بینما.  امتأل أنھ. قال الرجل أب وابنھ تمت دعوة : روى . احد اإلخوان  لمزیداأكل نثم  ومن

   عندما قال ابنھ " ھا قد وصلنا " ، وقالوا رقبتھ). ثم وصلت الحلوى مشیرا الىإلى ھنا ( قال أنھ امتألوذاك"، 
 .ھنا (مشیرا إلى حنجرتھ)  وصوال الى لقمةأربعین  عدحلوى" قال والده انھ ال تقدیمتم بالفعل " 

. تناول قطعتین بدال من كیلوغرام  ذوقتو امضغ جیدا. حتى  اجید لیس وھذا، ایضا یظھرون الطمع لناس ا
. سیكون من الجید أن  طعام لھ طعم مختلف. كل  تذوق أن الطعام لذیذت لكيمثل اإلنسان  كُل، ولكن  الواحد

هللا نعمة، ولكن ال تأكل بقدر عشرة أشخاص.  اك. أعط أیضا نعمة من هللا ه. وھذاإلسراف من دون  ولكن أكلت
 النعممن  استفد.  فضلاأل. الطریق الوسط ھو  ، وال تقلل تماما الحدود من . ال تذھب أبعد كل شيء لھ حدود
 . ومن هللا التوفیق . هللاك . یزید � اً شاكر كن.  هللا التي منحك ایاھا

 الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
، زاویة أكبابا ، صالة الصبح 2015 ارأی  18 


