
 
 
 
 
 
 
 

 دادن فتوی 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،الصالة والسالم على 

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

 ر.شيخ محمد ناظم الحقاني، دستوشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

که هيچ چيز پرونده قانونی  مورد در حکم "!فتوی ندهيد "می فرمايد:  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

و  کرده صيلتح ی با علمفتوی می دهد الزم است انسانکسی که  چونکه ندهيد راجع به آن نمی دانيددر 

. نميتواند با توجه با ذهن تان باشد چونکه شما چيزی ديگری می بينيد، بدهد حکمتا بتواند باشد آموخته 

می  خيال حتی ,می کنند خيالمتفاوت می بينند و چيزها را انسانها چيزها را  حقيقت چيزی ديگری است.

  باز هستند.هنوز در حالی که چشمشان  کنند

 

، آنچه شما می گويد نميتواند درست باشد اما او می گويد: "آنچه که من می گويم درست است.

رات نظ ميلياردهاو ميليون ها بگيريم،  درست عنوان را به نظر هر کساگر حکم هللا يکی است. چونکه 

 در حال حاضر هر نظر در تلويزيون يا اينترنت ظاهر می شود، يااين هرگز امکان نيست.  د.نوجود دار

 يکده روز  در طول را آغاز کرده اند که ياد بگيرند کالسیها آن وجود ندارند. اينهاکه  در مکان های حتی

چه می تواند در می کنند به فتوی دادن.  روز شروع آنها آدم های بزرگ کردن که در ده را بدهند! فتوی

 .محافظت کندهللا ما را  .باشدميتواند  فتنه تنها نتيجه ده روز اتفاق بيافتد؟

 

نها مرتکب آ، دهندبنبايد خود را تحت اين مسئوليت قرار انسانها  دقت کنيم.اين چيزی است که بايد 

سان برای فتوی دادند ان .نيستيد یشما قادر به دادن فتو ،درست است شما فتویگناه می شوند. حتی اگر 

آنها دهيد آنها نگاه کنند،  اجازهها می دانند، نآ؛ وجود دارند یها هخواج وجود دارند، هستند امام کههای 

. دهيدب حکم نفس خودتانو  عقلشما نبايد بر اساس شما نبايد در هر چيز دخالت کنيد،  .دتصميم بگيرن

سی وقتی کدر حاليکه داند. هر چيز را می  می گويد که می داند، نفسنبرعکس، نفس می گويد که همه را 

از  بزرگ انجام دادند.حابه صين همان چيزی است که همه اين انمی داند. بگويد که  الزم استنمی داند، 

ديگر را نمی دانست.  هشتدو را می داند، آن کردن و او جواب داد که  ده سؤال امام مالک حضرت

اين را می گويد، شما چه کسی هستيد که خودت را  امام مالک حضرتبزرگ مثل  شخصهنگامی يک 

  بدهيد. قرار مسئوليتزير اين 

 

ند ک محافظتاز چنين انسانها را  امتاين  هللا را نمی گيرد. چنين مسئوليتک انسان با عقل ي

پيروی می  ملت اين را بيرون می آيد و ، سپس يک منحرفسخن می گويند درستهزاران علم چونکه 

 کند. محافظتکنند. انشاءهللا خداوند ما را از اين فتنه 



 

 

 

 

 

 

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ االولجمادی ۲۵


