
 

 بنصٌبك ٌاكن راض

 والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا على

 فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا

 .الجمعٌة 

. نصٌبه  كل شخص وجل عز هللا أعطى.  شاكرٌنمن ال كونتو حالال أكلت أن هو الحٌاة هذه فً شًء أهم

لما هو  اعتبار دون وٌأكل ، له لٌست التً األشٌاء ٌرٌد ، شًء كلب طمعٌ ، نصٌبهب راض   لم ٌكن إذا ولكن

 . نفسه سٌؤذي ، حرامو حالل

 لهم لٌست التً األشٌاء ٌرٌدون الذٌن الناس. ومبارك  ،جٌد  ، حلو الحالل ٌعنً ." طٌب حاللال " هو هللا مرأ

.  وعائلته لنفسه ضرر سوى لٌس.  العمل هذا فً بركة أي هناك كونت لن ، الحاللب المال كسبت لم إذا.  حمقى

 حكمة ومن.  القٌامة ٌوم شًء كل سٌُسأل عن.  الزمن طال مهما قصٌرة عتبرت.  للناس قصٌرة فترة هً الحٌاة

 واوخدع نفسهم اتبعوا. حتى  الدنٌا فً فٌدت ال قانونٌة غٌر أشٌاء وافعل الذٌن الناس ، القٌامة ٌوم قبل أنه هللا

 ةسمم صبحت كما تماما ، الشخص لجسم ةسمم صبحت. بركة  فٌها لٌس اأنه طالما للجسم ةسمم صبحت.  أنفسهم

 الحالل من والشرب واألكل ،الحالل  الركض خلف.  أٌضا انًروح غذاء ٌصبح الحالل األكل ولكن.  ٌاانروح

 . روحٌة وقوة بركة

 الجمٌع أمام هً والروحانٌة المادٌة األمور.  الروحانٌة نسىتو المادٌة األشٌاء تركض خلف الناس كل ، الٌوم

 ما فعل إذا هادئا ٌصبحس ، كذلك ٌكن لم إذا.  والشٌطان النفس مع توافق إذا ا  سٌئ ٌكون المرء ٌوم.  ٌوم كل

.  الحالل اللقمة ٌرزقنا هللا.  الحالل من ولكن حرامال تحدث من ال البال راحة جدا . ةمهم البال راحة.  هللا ٌقول

 . عنا حرامال ٌبعد هللا

 ٌخدع  ال ،الحالل  من ٌؤكل طالما حالل إنه بٌ ن ". " الحالل بٌ ن والحرام  قالملسو هيلع هللا ىلص الكرٌم نبٌنا ، حال أي على

ٌبعد عنا كل  هللا . حرامال هو ذلكك ،بٌ ن  أن الحالل كما. هلل  لحمدا.  شخص أي بضائع من ٌؤخذ وال ،ا  أحد

 ال هللا.  هللا شاء إن الكثٌر ناعطٌسٌو الحالل من ٌرزقنا هللا.  أٌضا عنا بعٌدٌن حرامال هللا ٌجعل أهل.  حرام

 ومن هللا التوفٌق . . حدأل حاجةب ٌجعلنا

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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