« مراقب باشید که حکومت با ظلم دوام نمیآورد »

ٱَّلل اوبا اركاا ُة
ٱلسَّ اَلمُ اع ال ْي ُك ْم او ار ْح ام ُة َّ ِ
اَّلل ِمنا الشَّي اطا ِن ال َّر ِجي ِم
أعوذ ب ِ َّ ِ

َّللا ال َّر ْح ام ِن ال َّر ِحي ِم
س ِم َّ ِ
بِ ْ
اَل ُة اوالساَلمُ عالى ارسو ِلنا ُم اح َّم ٍد ساياِ ُد ْ ا
اوالص ا ا
اْل َّو ِلينا او ْاْل ِخ ِرينا
امداد يا ارسو ال للا
امداد يا سادات ااصحابِ ارسو ال للا
امداد يا امشاي ُخنا
دستور موالنا شيخ عابدُللا فائزداغستانی
امداد يا شيخ ناظم ال اح اقانی
امداد اطري اقتُنا صحبة  ،والخير في الجاميع

مسلمانان از برترین اخالق و آداب برخوردار هستند و آداب آنها مانند چیزهای دیگر نیست.
خداوندِ متعال ،نیکی و ارزش دادن به مردم ،را از دستورات و سیر ِه اسالم قرار داده است .در حال
حاضر نه انسانیت است ،نه مردانگی ،نه عدالت .برخی از مردم زمان حاضر ،جوامع و اجتماعات
مسلطی را ،برای خود تشکیل دادهاند .آنها بر دیگران تسلط پیدا کردهاند و برای منافع شخصی
خود تالش میکنند.
افراد زیادی هستند که به خود نیامدهاند ،این افراد ربطی به اسالم ندارند و آنچه آنها انجام میدهند
مانند کاری است که کفار و ستمگران انجام میدهند .آنها هدفی دارند و برای رسیدن به آن همه
چیز برایشان مجاز است .این از اصول و قوانین کُفّار و افرادی است که شبیه آنها هستند .آنها
میگویند مسلمان هستند و با تظاهرکردن در خدمت به اسالم ،مردم را فریب میدهند .اکثریت
آنها احمق و نادان هستند و هنوز چشمانشان را باز نکردهاند و همچنان میخواهند این مسیر را
طی کنند .کسانی که این راه را میروند به اسالم کاری ندارند ،به دیگران و خود ظلم کردهاند .در
اسالم چنین چیزی وجود ندارد و همه چیز برای رسیدن به هدف ممکن نیست.
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در حضرت قرآن دستور داده شده است که به کسی ظلم نکنید و تهمت نزنید .کسانی که مطابق
با این دستورات و فرامین الهی عمل نمیکنند ،مسلمان نیستند .آنها ابزاری برای نَفس خود
شدهاند ،تا اسالم را نابود کند .مردم باید به خود بیایند .آنها این کار را به گونه ای انجام دادند که
میگویند« :اگر این را رها کنید ،از دین خارج میشوید» .چنین چیزی وجود ندارد .این چیزی که
شما میگویید ربطی به اسالم و دین ندارد .صدها انجمن مانند انجمنی که شما دنبال میکنید وجود
دارد .جماعتِ بد ،خیانت کار و ناپسندِ خداوند ،جماعتی ملعون ،که لعنت پیامبر اکرم (ص) و
فرشتگان همیشه همرا ِه آنها خواهد بود.
پس باید اسالم را درک کنیم .میگویند مسلمان هستند و به دیگران درس میدهند .آنها تظاهر
به نیکی در حقِ مردم میکنند .این به نفع آنها نیست ،بلکه به نفع کسانی است که در رأس هستند،
نه به نفع کسانی که در رأس قرار دارند ،بلکه به نفع مردمی است که خدا بهتر میداند در کدام
جهنم و تاریکی است.
بنابراین ،رهبران ما باید به کسانی که در حق آنها ظلم می شود گوش دهند .آنها باید هر چیزی را
که میشنوند تشخیص دهند و کسانی که تهمت میزنند را ،پیدا کنند .این رفتار از روی ناعدالتی
و ظلم نسبت به مردم است .زمانی که افراد به یکدیگر تهمت میزنند ،باید به آنها گفت « :از کجا
این حرف را میزنید؟ شما چه کسی هستید و چه چیزی را دنبال میکنید؟ این را از کجا تهیه
کردید؟ و چرا به این شخص تهمت می زنید» .شما باید واقع بینانه به این موضوع نگاه کنید و
خائنان را تشخیص دهید ،چرا که این دسته از افراد بسیار زیاد هستند.
پس همانطور که گفتیم رهبران ما و دولت ،نباید به این دسته از افراد توجه کنند ،زیرا حکومت با
ظلم و بی عدالتی دوام نمیآورد .باید عدالت را با تحقیق کردن ،برقرار کنند .این که هر چه
میشنوید را به عنوان دستورِ خداوند بپذیرید و ظلم کنید ،اشتباه است .هدف و آرزوی آنها ظلم
و بی عدالتی است و چون میدانند حکومت با ظلم تداوم پیدا نخواهد کرد ،به این و آن تهمت
میزنند و میخواهند در دنیا ظلم کنند .خداوند با ستمگران نیست .عدلِ خداوندِ متعال یقیناً دیر
یا زود به مردم میرسد و ستمگران مجازات خواهند شد .خداوند ما را از ظلم و تهمت به کسی
حفظ کند .خداوند همه ما را حفظ کند.
www.hakkani.org

من اهلل توفیق

حضرت سلطان موالنا شیخ محمدعادل الحقانی الربانی (ادام اهلل عمره شریف)
25خرداد 15 /1۴۰1،ذی القعده1۴۴3،

15, Jun, 2022/15, Temmuz, 2022

www.hakkani.org

