
 
 
 
 
 
 
 

 نکنحالل را حروم  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

آنچه که هللا عز و جل به فرزندان آدم نشان داده است چه چيز خوب است و چه چيز بد است، 

ش آنچه که خود ذهن اساس برفرزندان آدم نمی تواند . است (حالل) مجازممنوع )حروم( است و آنچه که 

ت، خوب اسحروم است، حالل کند. فرد ميتواند فکر کند آنچه که خوب است، بد است، و يا آنچه بد است، 

اش برسد که آنچه که ممنوع است به انوع حالل  نظراگر به  حال، اين با. اما ضرر اش در اين دنيا است

  .شد خواهد مجازات او و د،نرو می بين از او خوبهای  اعمال است، شخص آن برای گناه يکاست، 

 

 به توجه با او. کردند( کرده است، ممنوع )حروم( مجازآنچه هللا حالل ) که است شديدتر چهآن

ادامه  اما ،نيست مشکلی هيچ و شود می مرتکب را گناهان انواع همه جامعه، وضعيت يا و خودش تفکر

 ميکنی فکر. انجام می دهد (شايسته) مجاز چيزی کسی وقتی" !است گناه يک اين: "گويد می و می دهد

 يک اين( حالل کرده است، حروم کنيد؟ هلالج لجهللا جل جالله ) که را آنچه کنيد می جرات چگونه هستی؟ کی

 داد. خواهد مجازات هللا! است بزرگ گناه

  

، ناآشکار، نامعلوم ) ترديدآميز چيزهای": ميفرمايد (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر. است روشن دين

 حضرت پيامبر است، داده نشان را اين" هللا .نشويد نزديک آنها به پس د،ندار وجود (دارمشکوک، شک

پس ادامه ندهيد با گفتند به آنچه که حالل است: "اين . است داده را قرآن در قضاوت و است فرموده مان

افراد که بايد فتوا بدهند فرق دارند، . دنده می انجام را کار اين که دارد وجود حروم است!" خيلی نفر ها

 عنوان بهها  خواجه. هستند جداگانه ،ميدهند را فتوا ها که افرادی( نمی توانند. روحانيونها ) خواجهحتی 

 دوران در .بايد يک فتوا بدهند که زمانی( کارشناس قابل اطمينان) مفتیمی کنند و نياز دارند به  تمرين امام

 آنها "ند؟ک می کار چطور؟ تکجاس در اينبه آنها می داند براينکه فتوا را پيدا )کشف( کنند. فتوا  عثمانی

 .نيست خودت سر اساس بر اما د،ندار وجود ها مفتی اين برای. بدهند فتوا توانند می اکنون نيز

  

 او عادی؟ فرد يک چگونه پس بدهد، را فتوا يک تواند نمی خواجه يک حتی گفتيم، که همانطور

 دادن. مردم برای( مورد بی) خود بی مشکالتاز سر تا پا  در گناه زندگی می کند، و او ادامه می دهد با 

که حالل را برای او  است( وبال) سنگين آيا او نماز می خواهند و يا نه، و اگر او يک امام است، يک گناه

زرنگ س ، پهستيم گناهکار از باال به پايين همه (ما). باشيم مراقبت اين از بايد (ما) .بگويدبه انواع حروم 

 نيست که حالل هللا را، به حروم تبديل کنيم.  (با هوش)



 

 

 

 

 

 

 

او چيزهايی که مناسب ما . )می داند( هللا شما را خلق کرده است و او است که همه را ميشناسد

 برای بايد (ما) .کرد ممنوع هستند شر که را چيزهايی و دهيم انجام توانيم می (ما) کهکرد،  مجازبود، 

ا که بخواهيد گناه ي اندازهمی توانيد به همان . کمیحتی  نه ندارد، نيازی هللا. باشيم مراقب خودمانخوبی 

 .ستا سود )نفع( شما برای چيز همه. است خالق او .ندارد اثر هللا بر اينخوبی )نيکو کاری( انجام بدهيد. 

 

 وشه و( تشعور، خرد، عقل و دراي، صحيح قضاوت) سليم عقل ما به خداوند: "بگوييم بگذاريد

 که نگامیهکنيم.  صحبت بالفاصله که نيست خوبانجام بدهيم.  تفکرکه بتوانيم کار ها را به  "عطا کند،

 مطمئن اگر نه، اگر. هستيد مطمئن اگر و دانيد می اگر دهيد پاسخ توانيد می ،ندپرسيداز شما  سؤال يک از

 (عنو) هگرو .دبپرسي (عالمان) دانشمندان از بايد شما و بپرسيد، مفتی از بايد کنيد، نگاه آن به بايد نيستيد،

کردن.  جداگانههر کدام از آنها را  عثمانی زمان درنيز مختلف وجود دارند.  (عالمان) دانشمندانهای 

 اجهخوبود و چيز  ( برای فتوا دادند يکقدارای ح) صاحب اختيار. هستند اسالمی دولت آخرين ها عثمانی

 .بدهد نشان را راست راه (ما)به  خداوندانشاءهللا . بود ديگر يک چيزی( روحانيون)

 

اين کار  باش از مراقبمی گويند: "اين حروم است!"  به ذهن خودشان با توجه از همه طرف ها

او آن را حالل کرد، و شما  است، کرده حالل مردم برای را آن خداوند است، حالل اين! دادنانجام  را

ت باشد و مردم سخ ادامه می دهيد و به می گويد حروم به آن چيز که حالل است. شما باعث هستيد برای

 می دهيد.  (مذهبی حکم) فتوا

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹اآلخرربيع ۶


