
 
 
 
 

 
  

 

 إصدار الفتاوى
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

! ال تصدر حكما في قضية قانونية ال تعرف عنها شيئا ، ألن الشخص " فتاوى تصدرال  "  قال النبي صلى هللا عليه وسلم
المرء ، فالحقيقة  رأي يمكن أن يحدث ذلك حسب . ال حكماليجب أن يكون متعلما ، حتى يتمكن من تحديد  يصدر األحكامالذي 

 . تكون عيونهم مفتوحة عندما. يرى الناس األمور بشكل مختلف ، ويتخيلون أشياء ]حتى[  تختلف عن رأيهم
 

سيعتبر  كل شخص. إذا كان رأي  هللا واحد حكمال ، ما تقوله ال يمكن أن يكون الحقيقة ، ألن  ." الحقيقة هي ما أقول يقول "
. اآلن يظهر كل رأي على التلفزيون أو اإلنترنت ،  . هذا ليس ممكنا الحقيقة ، فهناك الماليين من الناس والماليين من اآلراء

في  بدؤواالذين  الناس رفعوا! لقد  وا دورة ]لتعلم كيفية[ إعطاء الفتاوى في عشرة أيامؤ. لقد بد هذه غيرأو ]حتى[ في أماكن 
 ! . هللا يحفظنا منهاالى فتنة فقط  ؟ يمكن أن يؤدي ! ما الذي يمكن أن يحدث في عشرة أيام في عشرة أيامإصدار الفتاوى 

 
. حتى لو كان معصية ! إنهم يرتكبون  . يجب على الناس أال يضعوا أنفسهم تحت هذه المسؤولية هذا شيء يجب االنتباه إليه

دعهم يلقون نظرة  -. يعرفون  الفتاوى صدار. هناك أئمة وعلماء إل الكفاية]رأيكم[ هو حقكم ، فليسوا مؤهلين بما فيه 
. بدال  عرفتال  اقول أنهتريد أن تال  نفسك. لرأيك ونفسك . يجب أن ال تقرر وفقا  ! يجب أال تتدخل في كل شيء ويقررون

. هذا ما  ال يعرف هأن يقول أن عليه ، عندما ال يعرف المرء ، يجب الحقيقةفي  لكنو.  من ذلك ، تقول إنها تعرف كل شيء
ولكنه ال  اوأجاب أنه يعرف اثنين منهعشرة أسئلة ،  رضي هللا عنهئل اإلمام مالك . س  العظماء  فعله كل هؤالء الصحابة

 ؟ . عندما يقوم عالم كبير ، اإلمام مالك ، بهذا ، من أنت لتضع نفسك تحت المسؤولية ثمانية يعرف
 

 شخصثم ومن الحقيقة ، يقولون . اآلالف من العلماء  . هللا يحمي هذه األمة من هؤالء الناس يتحمل مثل هذه المسؤولياتذكي ال الرجل ال
 . من هللا التوفيقو ! ! هللا يحفظنا من هذه الفتنة منحرف يخرج والناس يتبعون ما يقوله

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر4014 األولىجمادى  1-2019/52- 31 


