
 
 
 
 
 
 
 

 دهند می( فتوا) مذهبی عقاید که کسانی از نباش

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 در حرام و حالل: گفت( ص) پيامبر حصرت. داده نشان مردم به را چيزها همه ّجل و ّعز هللا

 مهم آنها اما دارند، وجود ميان در برانگيز شک چيزهای اوقات گاهی. است روشن چيزهايی اکثر

 .است روشن است، حرام آنچه و  حالل آنچه از اوليه اصول. نيستند بسيار آنها. نيستند

 

 که گفت هللا. حرام است حالل آنچه به بگويد و جلو برويد شما اگر داديد انجام بزرگ گناه شما

 هالل حرام به گفتند همينطور. باشد تواند نمی اين. است حرام که گويد می شما و است حالل آن

 .دانند می را آن مردم اکثر همينطور،. هستند شک زير که دارند وجود چيزهايی. کند نمی کار   خوب

 

 را آن به تواند نمی کس هيچ و است حرام دزدی. حالل بگويد دزدی به تواند نمی کس هيچ

 حالل چيزی به و هستند ايمان با خيلی که کنند می فکر خودشان از مردم از برخی اگر. حالل بگويد

 حال در. اين از باشيم مراقب بايد. افتند می گناه در دارند آنها خودشان، سر به توجه با حرام بگويند

 .شود می خواهد گناه ارتکاب

 

 می سعی هم آنها. کنيم می پيدا آنها از روز هر. دارند وجود مسائل اين ز های نمونه بسياری

 شويم، شاهد يک که کنند می تالش و" نيست؟ من خواجه اين آيا" پرسيدن، با کنند شاهد يک را ما کنند

 کنيد؟ می درک حديث از و قرآن از شما چيزی چه. نيست قرآن در را آن نه،." نيست من خواجه نه نه،"

 به توجه با است حالل گويد می و جلو ميرويد شما. است حرام آن حال هر به گويد می روشنی به قرآن

 .کند نمی کار اينطوری. خودتان سر

 

 شما از دور مسائل اين که يعنی نکنيد، دخالت ديگر مسائل در. خودت های کار در خود ذهن

 تالش با افتيد می حرام در داريد شما. است بزرگ مسئوليتش. همه مورد در ميشود اعمال اين. است

 دين کند عطا هللا که. آوردن دست به چيزی برای دايد دست از خيلی شما. دادن انجام را خوبی کردن

 کسانی شما ميان در ها خوب." علمه و الدين تعلم من خيرکم: "گفت پيامبر حضرت. بگيريم ياد را حقيقی

. بگيرند ياد را دين که کسانی" الدين، فيی يتفقهون" هستند، بهترين و. دهند می آموزش را دين که هستند

 .هستند شما ميان در ها بهترين آنها. بگيرند ياد را حرام و حالل که کسانی هستند؟ کسانی چه آنها

 



 

 

 

 

 

. دانيد نمی موردشان در شما که موضوعات مورد در اتوريته با نکنيد صحبت دليل، همين به

 علم از آموز دانش يک و آموز، دانش يک سالک، يک. بدانند را خودشان( حد) مرزهای بايد همه

 سخت چيزی يک اين. نيست آسان فتوا دادن. دهند می( فتوا) مذهبی عقايد که کسانی از نباش. باشيند

 .بماند باقی چيزهايی چنين از دور. است

  
 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ الِحّجهذی ۲۷


