
 
 
 
 
 
  

 
  أَِطیعُوا أُوِلي اْألَْمر

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

 .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

َ َوأَِطیعُوا  " هللا الرحمن الرحیمیقرأ ھذه اآلیة في كثیر من الصحب. بسم  كان الداغستانيالفائز الشیخ عبد هللا  وموالنا سیدنا أَِطیعُوا �َّ
ُسوَل َوأُوِلي اْألَْمِر ِمنُكمْ  الحكومة.  واعیعني الحكومة. أطِ ی" أُوِلي اْألَْمِر  َوأطیعوا أھل السلطة. " ملسو هيلع هللا ىلصأطیعوا نبینا الكریم عوا هللا، یأطِ ". الرَّ

عملك وتؤدي العبادة. تكون قد أطعت هللا ب تقوم ،أن تكسب عیشك . واجبك ھوعن علمك مختلف علمھمعمل الحكومة مختلف عن عملك. 
، أنھ یمكنك القیام بعمل أفضل منھموستكون قد أطعت الحكومة أیًضا. ولكن عندما تقاومھم وتتصرف مع فكرة  .ملسو هيلع هللا ىلص ونبینا الكریم هلالج لج

ء كنت في بلد مسلم أو لجمیع المسلمین. سوا ، فإن األمر واحد بالنسبةنفسیكون ذلك ضاًرا لك ولآلخرین. بغض النظر عن المكان والزما
 لتعریض نفسك واآلخرین للخطر. داعي، فإن واجبك ھو طاعتھم. ال عادل حاكم، مع ظالم أو كفرالفي بلد 

. 
ون اً أو أن یكال یمكن ألي شخص أن یكون قائد ."لَھُ  ُكلٌّ ُمیَسٌَّر ِلَما ُخِلقَ " یقول ملسو هيلع هللا ىلصالكریم  نبینالواجب معین.  كل شخصخلق هللا عز وجل 

 يال شيء آخر. ھ ،دیمقراطیة تعني نشر الفتنة في كل مكانال ، سیكون ھناك ما یسمونھ الدیمقراطیة اآلن.في الحكومة. لو استطاع الجمیع
، قائداً لى رأسھم. إذا كان الجمیع ، فسیكون لدیھم شخص واحد عمامالیین شخص في بلد  عشرة. إذا كان ھناك جیدالقیام بكل ما ھو منع 

 مالیین رأي. سیبقون حیث ھم. ولن تتحسن األمور ، بل ستسوء. عشرةفسیكون ھناك 
. 

كل . إذا اھتم ألنفسھممشاكل بالمتاعب وال ونتسببی ،أنفسھم یظلمونلكن الناس وهللا عز وجل یرید الخیر لنا. هللا ال یرید الشر للناس. 
جید".  ذاك"ھذا جید ، القول بون ؤة مملة. یدفع الشیطان الناس ویبدن الراح، فلن یكون ھناك أي ضرر وسیعیشون. یقولوملھبع شخص

 اآلخرین أیًضا.بلتدخل في اون ؤالناس في بلدھم ، فإنھم یبدبوبصرف النظر عن التدخل 
. 

، القائد كیفما كان ،، یجب أن تطیعھم. من الحماقة الوقوف ضد الحكومة. ویقال في الشریعة كذلكمھما حدث، إذا استولوا على الحكومة
ك شریعة. إذا اتبع الناس لكن لیس ھناولشریعة. ل وفقاسیعاقبون  .هلالج لج حكم هللا ةمخالف مخالفتھ ھيالشریعة.  ھذا ما تقولھیجب أن تطیعھ. 

بسبب ھو یا شر في الدنالكل لذلك، من غیرھم.  لیس ،. الظلم من أھل الشیطانظلم، فإنھم یعتقدون أنھ سیكون ھناك ظلم. ال یوجد الشریعة
علینا یسھل  لهللا عز و جواألھم في اآلخرة. حفظنا هللا.  ، فسیكونون في راحة في الدنیاهلالج لجإذا أطاعوا أوامر هللا  .هلالج لج معصیة أوامر هللا

 . ومن هللا التوفیق إطاعة أوامره إن شاء هللا.
 

 الفاتحة .
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني

، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443محرم  8-2021/11- 19 
 


