اطيعوا أولي األمر
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا  .الصالة والسالم على رسولنا دمحم سٌد
األولٌن واآلخرٌن  .مدد ٌا رسول هللا  ،مدد ٌا ساداتً أصحاب رسول هللا  ،مدد ٌا مشاٌخنا  ،شٌخ عبد هللا الفائز الداغستانً ،
شٌخ دمحم ناظم الحقانً  ،دستور  .طرٌقتنا الصحبة والخٌر فً الجمعٌة .
موالنا الشٌخ عبد هللا الداغستانً كان ٌعٌش بالقرب منا  ،ال ٌبعد حتى مئات األمتار الحمد هلل  .ألن موالنا الشٌخ ناظم قد ترك العالم
وذهب لٌكون بقرب شٌخه  .قد بنوا صفٌح مثل منازل فً جبل قاسٌون لٌكون قرٌب له  .حضرنا صحبته كل ٌوم منذ كان ٌعٌش بالقرب
منا  .بالطبع ألننا كنا صغارا لم نكن نفهم ذلك كثٌرا  ،ولكنه كان ٌكرر بعض األمور كثٌرا  .كان ٌقول  " ،انتبهوا لهذا" ،وٌتلوا اآلٌة
الكرٌمة :
أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم  .بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

سو َل َوأ ُ ْولِي األ َ ْم ِر مِ نكُ ْم
الر ُ
اّلل َوأَطِ يعُواْ َّ
أَطِ يعُواْ ّ َ
" أطٌعوا هللا وأطٌعوا الرسول وأولً األمر منكم " .موالنا الشٌخ كان ٌكرر هذا بشكل مستمر ٌ .وصً الناس  ،الموجودٌن هناك قائال
"انتبهوا لهذا األمر  .ال تبتعدوا عن هذا " .ماذا ٌعنً ؟ ٌقول " أطٌعوا هللا " ،ومن ثم  " ،أطٌعوا النبً ملسو هيلع هللا ىلص " .كل من هو مسلم ٌحتاج إلى
قبول هذا والقٌام به .
بعض الذٌن خرجوا فً وقت الحق ٌقول وفقا آلرائهم  " :ال  ،أنا أقبل بهذا  .ال أقبل بذاك " ،ولكن معظم الناس ٌقولون " نحن نطٌع
أوامر هللا وحضرة النبً ملسو هيلع هللا ىلص قدر اإلمكان " .البعض ٌطٌع قلٌل جدا  ،والبعض ٌطٌع أكثر  .هناك نقطة مهمة هنا  :إنه أمر هللا  ،لذلك حتى
لو كنت ال تستطٌع أن تفعل ذلك  ،ال تعترض علٌه  .علٌك القول " إنه أمر هللا ٌ .جب القٌام به " ،ال تعطً رأٌك  ،تحكم  .ال توجد
دٌمقراطٌة  ،إنه فً نظر هللا  ،وهللا واحد  .شخص قد ٌكون متورطا عند اإلعتراض على أمور الدنٌا  ،ولكن هللا واحد  .هللا ٌمكن أن
ٌغٌرك  .ال ٌمكنك تغٌٌره .
لذلك ٌ ،قول علٌنا أن نطٌع رسولنا الكرٌم كذلك  .ال نعترض على هذا  .قل " ال نستطٌع القٌام بذلك  .هللا ٌعفو عنا " .هللا غفور رحٌم .
كن لٌن الرأس وحٌن االمتثال ألوامر هللا والرسول قل " هذا هو أمر هللا ولكننا عباد ضعفاء  .ال ٌمكننا أن نفعل ذلك بطرٌقة أو بأخرى .
هللا ٌعفو عنا " .ال تقل أبدا " هذا ممكن  ،هذا لٌس ممكنا ! "
المنحرفون كثر فً هذه األٌام  .المنحرفون كثرٌ ،رفضون كل شًء  ،وٌقولون للناس " علٌكم أن تعترضوا  .علٌكم أن تتمردوا" .حولوها
إلى عادة  .إذا تمردت  ،هذا التمرد سٌ ُسحق فً نظر هللا  ،وال أحد سٌكون قادرا على انقاذك  .هذا هو هللا عز وجل [الذي نتحدث عنه].
ال أحد ٌستطٌع أن ٌعترض علٌه .
بالطبع كل إخواننا ٌقبولون  ،ولكن نصٌحتنا ألمتنا  ،للمسلمٌن  ،وللناس أن ال ٌتمردوا على هللا ! لٌس العالم كله ولكن الكون كله ال ٌمكن
أن ٌثور ضد هللا عز وجل .األمر نفسه مع نبٌنا الكرٌم ملسو هيلع هللا ىلص  .إنه ٌقدم أوامر هللا .ومع ذلك  ،كما قلنا  ،طالما أنك ال تتعدى على حقوق
اآلخرٌن  ،هناك الكثٌر من األبواب فً نظر هللا .أبواب التوبة مفتوحة .عندما تتوبٌ ،غفر هللا عز وجل الذنوب التً ارتكبتها.

والثالث هو " أولً األمر منكم "ٌ .قول " أطٌعوا الذٌن ٌحكمونكم " .ال تثوروا ضدهم  .إذا ثرتم  ،ستنالون العقاب  .الوقت الذي كنا
نعٌش فٌه فً الشام الشرٌف كان وقت صعب جدا  .بالطبع لٌس سهال  ،ولكن حتى بالنسبة للدولة هناك قال لنا موالنا الشٌخ عبد هللا " ال
تثوروا ضدهم " .هناك حكمة فً ذلك  .من الجٌد أن تجلس بسالم .
الناس ٌدبرون أمرهم  ،التدبٌر فً هذا الوضع بسالم  .موالنا الشٌخ قدس هللا سره ٌقول أٌضا " إذا حدث شًء ما  ،ال تذهب وتؤذي أحد،
ال تعذب أحدا  ،وال تثور ضد الحكومة  .ألن هللا عز وجل عًٌن هؤالء الناس علٌك وهم مسؤولون عن األشٌاء التً قمت بعملها  .إذا كنت
تجلس بسالم  ،سٌكون الحال سهل علٌك  ،وال أحد ٌزعجك  .سٌساعدك هللا ألنك اطعت أوامره  ،وسٌبقٌك فً األمن واألمان  .إذا لم ٌكن
كذلك  ،إذا لم تسمع  ،تمردت  ،هجمت الى هنا وهناك  ،عند ذلك سٌتركك هللا عز وجل لنفسك  .ستندم على ذلك فً وقت الحق ".
بهذه الطرٌقة تسٌر األمور  ،حتى فً تلك البلدان الصعبة المشاٌخ ٌقولون " اطٌعوا أولً األمر "ٌ .جب إطاعة من هم فً السلطة ٌ .جب
إطاعتهم طالما شًء  ،أمر  ،ضد هللا لم ٌأمروا به  .إذا استمرٌت وقالوا لك أن تفعل أشٌاء ٌحرمها هللا عند ذلك ال تطعهم  .ال ٌوجد أحد
ٌقوم بذلك بالقوة على أي حال .
عندما ٌكون هذا هو الوضع  ،الحمد هلل وضعنا هنا عكس ذلك  .لقد عانى المسلمون وشهدوا الظلم لسنوات عدٌدة  .المسلمون هم الناس
الذٌن ظلموا كثٌرا فً العالم  .تماما كما هو الحال فً كل مكان  ،وخاصة هنا  .ألن هذا هو رأس اإلسالم  ،إنها عاصمة العثمانٌٌن .
بغض النظر عن مدى القٌام بالتجمٌل والقول " نحن نحبك ونفعل مثل هذا لك " ،فً النهاٌة كل شًء فً العراء وواضح اآلن  .عالم
الكفر كله ٌهاجم هنا إلنهاء اإلسالم .
لذلك  ،موضوع طاعة من هم فً السلطة واجب خصوصا خالل هذه األوقات من الشقاق " .افعلوا ذلك !" ٌقول هللا عز وجل  .إنه أمر .
فً الحقٌقة  ،أولئك الذٌن ٌعصون األمر ٌمكن أن ٌفقدوا رؤوسهم  .األمر كما تقرره الدولة  .لهذا السبب إنها لٌست مسألة سهلة .
أولئك الذٌن ٌطٌعون الشٌطان عددهم كثٌر ٌ .قولون " نحن نفهم القرآن  .لٌس هناك حاجة للحدٌث " .فً الماضً كانوا ٌقولون" القرآن
والحدٌث " ،ومن ثم " القرآن والسنة " ،واآلن خرجوا ٌقولون " فقط القرآن " .القرآن ٌقول ذلك علنا لكم " أطٌعوا هللا وأطٌعوا الرسول ،
وأطٌعوا أولً األمر  ،الذٌن ٌحكمونكم " .إذا كنت تسأل  ،هل هناك تفسٌر آخر لهذا  ،الحمقى ٌقولون ٌ " ،وجد " .الدولة نعمة عظٌمة ،
والنعمة األكبر هً دولة االسالم التً اقامها هللا  .علٌنا أن نكون شاكرٌن .
عندما كنا صغارا فً الشام  ،كان هناك انقالب عسكري كل ثالثة أشهر فً وقتنا  .ال تمر ستة أشهر بدون انقالب  .إنها حكمة هللا أن
ٌحدث االنقالب بٌن هؤالء الرجال  .كان هناك محطة تلفزٌونٌة وإذاعٌة واحدة وكان هناك رئاسة  .ترى كل شًء ٌدمر :المدافع والبنادق
والقنابل واالنفجارات وما الى ذلك  .وٌتلون البٌان فً الصباح  .أخٌرا فعلوا نفس الشًء هنا ٌ .قولون " نحن سٌطرنا بهذا البٌان ".
" لقد سٌطرنا على الدولة بالبٌان رقم واحد  .نحن الرئٌس اآلن !" ٌقولون ذلك  .بعد ستة أشهر ترى حمم الجحٌم تشتعل مرة أخرى .
الحمد هلل أنهم كانوا ٌفعلون ذلك فٌما بٌنهم  .لكن من ثالثة اآلف الى خمسة اآلف شخص ٌرحلون فً الوقت الذي ٌفرضون سٌطرتهم .
بعد ستة أشهر ترى ذلك ٌحدث مرة أخرى  .على طول الطرٌق حتى جاء والد هذا الرجل  .كان هذا الرجل ماكر حقٌقة وبقً فً الحكم
ألربعٌن  -خمسٌن عاما .
كنت صغٌرا وسألت الحجة آنة  " ،لماذا هناك حاجة لهذه األشٌاء ؟ ال ٌمكن أن ٌكون ذلك من دون الدولة والشرطة ؟ ٌمكن أن نعٌش
بشكل جٌد بعد ذلك  .ألٌس من الممكن "؟ الحجة آنة كانت تحاول الشرح " ابنً  ،مثل هذه األشٌاء ال ٌمكن أن تكون " ،ولكن لم أكن
مقتنعا من ذلك كثٌرا  .كنت أقول بسذاجة الطفل " انهم ٌجذبون بعضهم البعض كثٌرا  .لماذا ؟ ما فائدته ؟ ٌمكن للناس ٌعتادوا وال ٌرٌدون
الرئٌس وال أي شًء آخر ".

فً األساس  ،الدولة مهمة  .كل شًء ٌسٌر بشكل سٌئ طالما أنه لٌس هناك حالة مستقرة تحكم الناس  .الناس اآلن ٌقولون أمور فٌما
ٌتعلق بموضوع الدولة من وجهة نظرهم ٌ .قول ابننا لٌس هناك حاجة لذلك  .ماذا ٌرٌد المزارعون ؟ ماذا ٌرٌد العمال ؟ ماذا ٌرٌد
األغنٌاء ؟ كٌف سٌصدرون ؟ كٌف سٌتم اإلستٌراد ؟ هل سٌكون كثٌرا اذا اشترٌنا هنا ؟ كم ٌجب علٌنا زٌادة الرواتب ؟ ملٌارات اللٌرات
تزول حتى عندما تقول واحد فً المئة .
لذلك لٌس باألمر السهل  .لذلك  ،مهمتهم صعبة بالفعل  ،لذلك ال تجعلوا عملهم أصعب  .دعوهم ٌقدمون الخدمات لكم  .إذا لم تأخذ علٌه
قائال " هذا سٌحدث لنا  .هذا الخائن هناك  ،ذاك الملعون هناك  ،هذا الشخص السٌئ هناك" البلد سٌكون مفروشا بالورود  .أولئك الذٌن
ٌفعلون هذه االمور ٌتبعون الشٌطان  .إذا كانوا ال ٌتبعون الشٌطان  ،فإنهم سٌكونون ٌتبعون هللا كما أمر هللا " أطٌعوا هللا وأطٌعوا الرسول
واولً األمر منكم " .أطٌعوا من هم فً موقع السلطة بحٌث أنهم قد ٌوفروا لكم خدمات جٌدة وٌقومون بمساعدة اإلسالم .
ما رأٌناه فً السنوات الخمسة عشر الماضٌة ان هناك خدمة أٌنما تذهب فً العالم  .هللا ٌرضى عنهم  ،خدمات دولتنا وصلت الى كل
مكان  .وصلت على طول الطرٌق إلى أفرٌقٌا  .كنا فً األرجنتٌن وقد ذبحوا األبقار فً عٌد األضحى هناك .جاؤوا إلى زاوٌتنا ورؤوهم.
لقد وصلوا الى كل مكان  :كل الطرٌق وصوال إلى ما ٌسمى باتاغونٌا  ،على طول الطرٌق إلى الطرف اآلخر من العالم .
فعلوا هذا لٌكون خدمة لعباد هللا  .لذلك  ،أولئك الذٌن هم أعداء اآلن هً فً الواقع أعداء  .فلٌتوبوا وٌستغفروا  .لن ٌكونوا حقراء فً هذه
الدنٌا  ،وسٌغفر هللا لهم فً اآلخرة  .دعوا الناس ال ٌضلوا  .الشٌطان ٌخدع الناس بسهولة  .الناس ال ٌتذكرون الخٌر ٌ .تذكرون السٌئ
فقط  .الناس ال ٌتذكرون أي شًء آخر  ،وٌشكون  .ال تتذمروا  .كونوا شاكرٌن .
شكرا جزٌال لحالنا ألن هللا قد أعطانا أجمل األماكن  .الحمد هلل  ،أولئك الذٌن ٌعتنون بنا أٌضا هم من الصالحٌن ٌ ،خافون هللا  ،وٌنفذون
أوامر هللا  .هذا مهم  .الوضع حولنا صعب  .إذا نظرتم الى الدول حولنا  ،شخص واحد كان رئٌسا ألربعٌن – خمسة واربعٌن عاما .
على الجانب اآلخر بعضهم لمدة خمسٌن عاما  .ظلموا لسبعٌن – ثمانٌن عاما  .حتى أنهم اعتادوا على ذلك .
الناس ال ٌعتادون على ذلك عندما تفعل الخٌر  ،وعندما تقول شٌئا ما ٌ .رٌدون األفضل وأكثر  .حتى أكثر من ذلك  .هناك قدر فً كل
شًء  .لذلك هذا كل ما ٌمكن القٌام بهٌ .حتاج المرء أن ٌكون شاكرا لهذا وٌرضى من داخله .نحن لن نبقى فً هذه الدنٌا إلى األبد  .نهاٌة
هذا العالم ستأتً اٌضا  .الزمن الذي نعٌشه هو آخر الزمان  .نحن قادرون على العٌش فقط هكذا فً آخر الزمان .الف شكر هلل عز وجل.
بالطبع  ،هذه الفتنة والفساد سٌحدث حتى ظهور المهدي علٌه السالم  .هذه هً العالمات  .المهدي علٌه السالم سٌنظفهم جمٌعا بالعدالة
بدون ظلم أي شخص إن شاء هللا  .نرجو ان ٌحدث ذلك فً أقرب وقت ممكن إن شاء هللا  .ومن هللا التوفٌق .
الفاتحة .
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