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 « اطاعت از صاحبان قدرت » 
   

 

كااةُ  بارا ِ وا ُة ٱَّللَّ ْحما را ْيُكْم وا مُ عالا  ٱلسََّلا

ِجيمِ  اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحما ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ
 

ِلينا وا اْْلِخِرينا   مٍَّد ساياُِد اْْلاوَّ سوِلنا ُمحا الساَلمُ عالى را اُة وا الصاَلا  وا

سولا للا   داد يا را  ما

سولا للا   داد يا سادات ااصحابِ را  ما

داد يا ماشايُخنا    ما

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی   

داد يا شيخ  قاانی ما  ناظم الحا

داد   تُنا صحبة ، والخيرما ريقا ميع  في طا  الجا

 

مِ یالرَّجِ طَانِیأعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ  

اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ  بِسْمِ  

 « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ . »

ايد خدا    اى كسانى كه ايمان آورده   فرمايند:»مي  59آيه  ،   نساء  سوره خداوند متعال در حضرت قرآن،  

دستور و امر خداوند متعال اين است    «. را اطاعت كنید و پیامبر و اولیاى امر خود را نیز اطاعت كنید

 . دیحكومت اطاعت كن يعني و سپس از صاحبان امر  ملسو هيلع هللا ىلصاكرم  امبریپ  فرمايند: ابتدا ازكه مي

كه  هرانجام دهند.  دياست كه مردم در وهله اول با  یكار ن يا  اين امر و دستور خداوند كريم است و 

توانند دستورات  و تا آنجا كه مي  از خدا اطاعت كند  ديكند، باي م  يبه لطف خدا زندگ  ایدن  ني در ا

 ، ندارد  يتوانند انجام دهند، اشكالي است كه م  یكار تنها    ني ا  ندي گو  يم  يوقتايشان را به جا بیاورند.  

خود در   كنم، ي اطاعت نم  يفرمان  چ یاز ه  نديبگوو    از دستورات خداوند متعال نافرماني كننداما اگر

 خواهند بود.  انيز
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فرامین    میتوانيتا آنجا كه م  ديباخداوند بي نیاز است و اين ما انسان ها هستیم كه به او نیاز داريم و  

قدم برداريم و براساس گفته های    ملسو هيلع هللا ىلص  و دستورات الهي را به جا بیاوريم و در مسیر حق و پیامبر اكرم

   آنان عمل كنیم. 

و در نتیجه يک    كنندي كه بخواهند رفتار م  طوروجود نداشته باشد، مردم هر    حكومتي  ایاگر در دن

مخالفت   رايز بنابراين رعايت اين نكته بسیار مهم است،  افتد. آشفتگي و هرج و مرج  بدی اتفاق مي 

در اين    يمرتبط  یفتواها  گذشته نیز اين اتفاق افتاده است به طوری كهدر    و  گناه است  حكومتبا  

متعال به   دخداون.  شده استانواع مجازات    عمالاند كه منجر به اِهای قديم صادر كرده زمینه از زمان

در خدمت را    آنانمردم،    یراحت برای  كار  طيو شرا  يزندگ  جادياو    تیامن  ، آرامش   فراهم كردنمنظور  

حكومت را بر حسب نیاز مردم قرار خداوند متعال اين    . مردم قرار داده و به اين مقام رسانده است

آرامش خواهند بود ولي اگر از آن اطاعت نكنند،  كه اگر مردم از آن اطاعت كنند درداده است به طوري 

شود، اين مردم ن مي آ در زمان ارائه خدمت و يا حتي زماني كه چیزی مانع ارائه    در ضرر خواهند بود. 

در آن صورت    ردم آن را نخواهند و راضي نباشند، كنند و اگر مهستند كه خدمات را دريافت مي

 ضرر خواهند كرد. 

در    يكسان  ن، يبنابرا عمر  كه  كنند، تمام  اطاعت  آن  دن  از  آسا   ایدر  آخرت  داشت.    شيو  خواهند 

شیطان اولین    خوب نیست و    ، ماني و قیامرناف  كنند.   تي رعا  و  را بدانند  ن يا  د يبا  قتيمخصوصاً اهل طر 

پس مستحق لعن  كرد و اعتراض كرد،    امیق  به نافرماني از خداوند متعال پرداخت. كسي است كه  

خداوند به ما رزق و  و   كه جزو اين افراد طغیان گر نباشیمشاءاهلل  نو إ خداوند ما را حفظ كنداست. 

 . حفظ كنددر پناه خود  اسالم را  اراني مسلمانان و  ، . خداوند اسالمحالل عطا فرمايد یروز

 

 ومن اهلل التوفیق 
 

 

 

(ف يدام اهلل عمره شر ني )االربا يالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

3۱۴۴، جمادی االول 52/ ۱۴۰۰،  دی9  

30,December, 2021/30, Aralık , 2021 
 

 

 


