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 أَِطیعُوا أُوِلي اْألَْمرِ 
 

. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، مدد یا ساداتي أهللا سولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسولر

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
َ َوأَِطیعُوا  ُسوَل َوأُوِلي اْألَْمِر ِمْنُكمْ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا أَِطیعُوا �َّ  الرَّ

 
 أطیعوا أولي األمر، الحكومة.ثم ومن ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم أطیعوا هللا عز وجل.  یقول، وا أمر هللاعیطأ ،أوالً 

 
یجب هللا  بفضل منفي الدنیا  یعیشأمر هللا عز وجل. إنھ شيء یجب على الناس فعلھ في المقام األول. على من  إنھ

، فال بأس یقولون أن ھذا ھو ما یمكنھم فعلھبقدر ما یستطیعون. عندما  هلالج لج أن ینفذوا أوامر هللا یجبهللا.  أن یطیع
 .حینھا الخسران، فسیكونون ھم أنفسھم في وقالوا إنھم لن یطیعوا أي أمر هلالج لجهللا  عصوابذلك. ولكن إذا 

 
بقدر ما نستطیع  هلالج لجأوامر هللا  أن نطیععلینا  ،لذلكحاجة إلى هللا عز وجل. بهللا عز وجل لیس بحاجة إلى أحد. الكل 

كن یإذا لم ملسو هيلع هللا ىلص. على طریق نبینا الكریم  ،وأن نسیر في ھذا الطریق وفقا لھاعلینا أن نتصرف األوامر.  تمھما كان
أولي ، ألن مخالفة ھذا مھم أیًضا .عارمةیتصرف الناس كما یحلو لھم. ستكون فوضى س، أولي أمر في العالمھناك 

. وقد ابجمیع أنواع العق إنزالأیًضا. ھناك فتاوى ذات صلة. یمكنھم  الماضي. لقد حدث ذلك في ذنب راألم
أجل توفیر حیاة مریحة وظروف عمل،  منذ العصور القدیمة. من أجل توفیر السالم واألمن للناس، من صدروھاأ

. وفقا لھمالحكومة  یضعلناس. ومع ذلك فإن هللا عز وجل ا خدمةجعلھم في  .ھذا المقام في جعلھم هللا عز وجل
سیكونون ، اھوعجبھم ولم یطیعت، سیكونون في سالم. إذا لم اهللا عز وجل حسب احتیاجاتھم. إذا أطاعوھ یضعھا

 ران.خسالفي 
 

یقدمون الخدمة. إذا كان الناس  الذینھم  وأولي األمر، الخدمة وعند إعاقتھا... الناس ھم من یتلقى الخدمةتقدیم عند 
 .خسارة بعد ذلكال، فسیكونون في یریدون ذلكال 
 

أھل الطریقة  خصوصاوفي اآلخرة.  مرتاحین في الدنیا، فإن أولئك الذین یطیعونھا طوال حیاتھم سیكونون لذلك
عصى وجل.  هللا عز عصىلیس جیدًا أبدًا. الشیطان ھو أول من  العصیان. ویطبقوهیجب أن یعرفوا ھذا 

 هللا .ا حالالرزقإن شاء هللا. هللا یرزقنا  العاصین منهللا ال یجعلنا فھو یستحق اللعنة. حفظنا هللا.  لك، لذواعترض
 ومن هللا التوفیق.  .اإلسالم المسلمین وأعواناإلسالم، حفظ ی
 

 .الفاتحة
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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