
  وىاال تكن من الذٌن ٌصدرون فت

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

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

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

 هناك أحٌانا.  األشٌاء معظم فً بًٌن حرامبًٌن وال حاللقال ال الكرٌم نبٌناو.  للناس شًء كل وجل عز هللا أظهر

 . واضحة حرام وه وما حالل وه ما أساسٌات. ة كثٌر تلٌس.  األهمٌة بتلك لٌست ولكنها ،بها  مشكوك أشٌاء

 ٌمكن ال.  حرام تسمٌه وانت حالل هللا سماه.  حرام حاللال ت بتسمٌةٌاستمر إذا ستكون قد ارتكبت ذنبا عظٌما

 حرامال فإن ، ذلك ومع.  الشك إلى توصل أشٌاء هناك. كذلك  ٌعمل ال الحرام حالل تسمٌة.  ٌكون أنلذلك 

 . أٌضا ذلك ٌعرفون الناس معظم.  األشٌاء معظم فً بًٌن الحاللو

 الناس بعض كان وإذا.  حالل سمٌهاٌ أن ٌمكن أحد وال حرام سرقةال.  حالل سرقةال ٌسمً أن ٌستطٌع أحد ال

 فً ٌقعون همإن ،لرأٌهم  وفقا حرامعلى أنه  حالل شًء وٌسمون جدا مخلصٌن باعتبارهم أنفسهم فً ٌعتقدون

 . خطٌئة سٌكونون قد ارتكبوا.  هذا من حذرٌن نكون أن علٌنا.  ذلك بعد الخطٌئة

 ألٌس" ، أٌضا ونناٌسأل شاهد ٌجعلونا أن ٌحاولون.  ٌوم كل نصادفها.  المسائل هذه على األمثلة من الكثٌر هناك

 القرآن فً إنه كذلك ، ال" ٌا استاذي  ذلكك لٌس ، ال : "ٌن قائل شاهد ناوٌجعل أن ونوٌحاول" ؟كذلك ٌا استاذي 

.  حال أي على حرام ان هذا بوضوح ٌقول القرآن ؟ الشرٌف والحدٌث الكرٌم القرآن من ونفهمت ماذا.  الكرٌم

 . الطرٌقة بهذه األمور ال تسٌر. آلرائهم  وفقا حالل ٌستمرون بتسمٌة

 ٌنطبق وهذا.  تتجاوزك التً المسائل ٌعنً هذا ، أخرى مسائل فً تتدخل ال.  بك الخاصة التجارٌة كأعمال تدٌر

.  ما شًء كسبوانت تحاول  ر الكثٌرتخس. الخٌر فعل محاوال ضررال فً تقع.  كبٌرة مسؤولٌتها.  الجمٌع على

 . الصحٌح الدٌن تعلم ٌرزقنا هللا

 مه واألفضل.  الدٌن ٌعلمون الذٌن أولئك هم بٌنكم الصالحون ."خٌركم من تعلم الدٌن وعلمه "  الكرٌم نبٌنا وقال

 همإن.  والحرام الحالل واتعلم الذٌن أولئك ؟ هم من.  الدٌن ونٌتعلم الذٌن أولئك"  الدٌن ٌتفقهون فً "الذٌن 

 . بٌنكم األفضل

 ،اً باحث كن. م حدودهأن ٌعرفوا  الجمٌع على ٌجب. ا عنه ونتعرف ال مواضٌع فً بقوة اتكلموت ال ، السبب هذال

. صعب ألمر إنه.  سهلال باألمرلٌس  فتاوىال اصدار.  فتاوىٌصدر  اً شخص تكن ال.  علم طالب كن ،اً طالب كن

 ومن هللا التوفٌق . . األمور هذه مثل عن بتعدا

 الفاتحة .
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