
 
 
 
 
 
 
 

 كنید اطاعت ) راپیامبر (اوصیاى االمر اولو 
	

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،
 .أعوذ با هللا من الشیطان الرجیم. بسم هللا الرحمن الرحیم

 واآلخرین،الصالة والسالم على رسولنا محمد سید األولین 
 مدد یا رسول هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا،

 .شیخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، دستور
 .انصاریایوب ال  ابومدد 

 .طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة
 

 
 هللا حتی بیشتر از صدداغستانی نزدیک مان زندگی کرد، شکر بھ  بزرگ عبدهللا خحضرت شی

نیا رفت و در کنار شیخ خودش رفت. او کلبھ افندی از این د ناظم چونکھ شیخاز اینجا نھ بود.  دور متر
کھ  منتظر صحبت ھای او ھر روز بودبراینکھ نزدیک او باشد.  قاسیونخونھ در کوه عنوان ساختھ بود بھ 

گفت کھ نمی فھمید و خیلی درک نمی کرد، اما او بود می  جوان او چونکھ البتھنزدیک او زندگی کند. 
شریفھ می  بھش برخی از چیز ھا را خیلی بار تکرار می کرد. او می گفت، "بھ این توجھ کن،" و این آیھ

 :دخوان
 

 .أعوذ با هللا من الشیطان الرجیم. بسم هللا الرحمن الرحیم

ُسوَل َوأُْولِي   األَْمِر ِمنُكمْ أَِطیُعوْا ّهللاَ َوأَِطیُعوْا الرَّ
 
. شیخ بزرگ )۵٩:النساء سوره" (!را )پیامبر اوصیاى( االمر اولو و هللا پیامبر كنید اطاعت و"

، بھ کسانی کھ آنجا بودند می گفت، "بھ می کردسفارش او بھ مردان می کرد.  تکرار مداوماین را بھ طور 
 ،" بعد،را هللا كنید او می گفت: "اطاعت معنی این چھ است؟این منحرف نشویند." از این توجھ ھا کنید. 

 کند قبول دارد این را نیاز است مسلمان کھ کس ھر سپس، ورا."  )�( مان حضرت پیامبر كنید اطاعت"
 م بدھد. انجا بیشتر این را و

 
قبول  را این من نھ،: "گویند میشان خود ذھن بھ توجھ با رفتند، بعداً بیرون کھ کسانی از برخی

) �(مان  پیامبر حضرت و هللا دستورات" گویند، می مردم اکثر اما" ،کنم نمی قبول آن را منو . می کنم
می کنند و برخی  اطاعتبرخی کم می کنیم تا آنجا کھ ممکن است (تا آنجا کھ می توانیم)."  اطاعترا 

می کنند. در اینجا یک نکتھ مھم وجود دارد: این فرمان (دستورات) هللا است، بنابرین حتی  اطاعتبیشتر 
بھ آن اعتراض نکنید. نیاز دارید بگوید، "این فرمان (دستورات) هللا اگر نمی توانید آن را انجام بدھید، 

ست، این در نزد نی دموکراسیاین ھیچ نکنید.  مذھبی نکنید، قضاوت و تعصب شد،" خواھد است. انجام
اما هللا کند ھنگامی کھ درگیر امور دنیای بشود،  اعتراض کسیممکن است هللا است، و هللا یکی است. 

 کنید.  عوضشما نمی توانید او را  تواند شما را عوض کند.یکی است. هللا می 



 
 
 
 
 
 
 

 ،بگو. نکنید اعتراض این بھ. کنیم اطاعترا ) �(مان  پیامبر حضرت کھ گوید می او بنابراین،
م انجا حالی باش و درنرم . است مھربان و بخشنده هللا ".ببخشد را ما خداوند. بدھیم انجام را آن توانیم مین"

 یک. ھستیم ضعیف بندگان اما است، هللا فرمان این" ،بگو )�(مان  پیامبر و حضرت هللا، دستوراتدادند 
  "!نیست ممکن آن است، ممکنآن " نگو، ھرگز ".ببخشد را ما خداوند .می دھیمانجام آن را جور 

 
 ،خیلی زیاد است منحرفتعداد مردان . تعداد شان خیلی زیاد است منحرف این روز ھا، مردان

شما نیاز دارید شورش کنید." باید شکایت کنید.  شما" ،می گویند مردم بھ و ،می کنند رد را ھاچیز ھمھ آنھا
شده، و ھیچ کسی  می شوند. اگر شورش کنید، این شورش در نزد هللا خرد اینھا بھ عادت ھای بد تبدیل

کسی نمی  نمی تواند نجات تان کند. این هللا عز و جل است [در این مورد داریم صحبت می کنیم]. ھیچ
 کند. مخالفتتواند با او 
 

 بھ و مسلمانان، بھ ،نما ملت بھ نما تنصیح اما قبول ھستند،) برادران( مان اخوان ھمھ البتھ
 شورشهللا عز و جل  برابر در میتوانند جھاندنیا، نھ کل  کل نھ! هللا نکنند علیھ شورشی بھکھ  است مردم

 گفت، ما بھ حال، این با. می رساندهللا را  دستورات اواست.  )�(مان  پیامبر حضرتکنند. ھمین طور با 
 باز توبھ ھای دربدرب ھا در نزد هللا وجود دارند.  نکنید، خیلی تجاوز را دیگران ھای حق کھ زمانی تا

 تان را می بخشد. گناھان هللا عز و جل ،می کنید توبھ کھ ھنگامی. ھستند
 

 .کنید" اطاعت کھ بھتان رھبری می کنندگوید، "کسی ." او می َوأُْولِي األَْمِر ِمنُكمْ " است این سوم
. در طول زمان کھ برساندکھ بھتان مجازات  می شویدآمده  ،یدکن شورش اگر. نکنید شورش آنھا برابر در

عبدهللا الفائز نیست، اما حتی برای دولت شیخ ( آسان البتھ. بود سخت، در شام شریف زندگی کردیم
نکنید." در این، یک حکمت وجود دارد. خوب است با  شورش آنھا برابر درگفت، " افندی) الداغستاني

 نشستند.  صلح
 

 اگرموالنا شیخ (ق) نیز می گفت، ". پیروز می شوند آن شرایطصلح بمانند از در  مردماگر 
 شورش دولت علیھنرسانید، و  عذابنروید بھ کسی آسیب برسانید، بھ ھیچ کسی  افتد، می اتفاق چیزی

بی ( آرامنکنید. چونکھ هللا عز و جل این افراد را در پاسخ بھ ھمھ چیزھای کھ انجام دادید فرستاد. اگر 
 بھ تان می کند کمک می کنید، و ھیچ کس اذیت نمی کند. هللا سھولت با) بشینید، پیش رفت صدا، ساکت

 نھ، اگرایمنی نگاه می دارد.  و کھ دستور کھ او داده، داری اطاعت می کنید، و او شما را در امنیت خاطر
 انرا در دست خودت شماهللا عز و جل  سپس و ،کنید حملھآنجا  و اینجا و ،کنید شورش ،گوش نکنید اگر

 پشیمان می شوید. بعد ترک می کند.
 
کنید."  اطاعت االمر اولو" گویند، می ھا شیوخ سخت کشورھایی آن در حتی ،طوری است این

 سفارش، چیزی، کھ زمانی تا بشوند اطاعت باید آنھا. بشوند اطاعت است نیاز ھستند قدرت در کھ کسانی
بھتان می گویند چیزھای ممنوع انجام بدھید، سپس آنھا ادامھ بدھند و  آنھا اگر. نھ دھند دستور هللا برابر در

 .زور انجام نمی دھد با را کار این کس بھ ھر حال ھیچ. یدرا گوش نکن
 



 
 
 
 
 
 
 

خیلی  مسلمانان. است برعکس نما وضعیت شکر را خدا اینجا در است، این وضعیت کھ ھنگامی
مثل ھمھ جا ھا،  .بھشان کردند ظلم دنیا بیشتر در کھ ھستند افرادی مسلماناناند.  دیده ستم و ظلمسال ھا 

کنند  آرایشآنھا  چقدر نیست مھم. است عثمانی پایتخت. چونکھ اینجا سر اسالم است، اینجا در خصوص بھ
باز است و  چیز ھمھ پایان دراین را داریم برای تو انجام می دھیم،"  و داریم دوست را تو ما"و بگویند، 

 می کند براینکھ اسالم را از بین ببرند.  حملھدار اینجا را  کفر دنیا تمام. است روشن حاضر حال در
 

"این کردند فرض است.  اطاعت االمر را اولو موضوعدوران فتنھ  این در خصوص بھ بنابراین،
نافرمانی می کنند این سفارش را انجام بده. هللا عز و جل می گوید. یک دستور است. در حقیقت، کسانی کھ 
بھ ھمین گیرد.  می تصمیم را، حتی می توانند سر خودشان را از دست بدھند. این طوری است کھ دولت

  دلیل، این یک موضو آسان نیست.
 

را می  قرآن ما" گویند، می آنھا. است زیاد شان خیلیمی کنند تعداد  اطاعت شیطان کھ کسانی
 حال در و ،"سنت و قرآن" بعد ،"حدیث و قرآنگفتند " می آنھا گذشتھ در. "نیست حدیث بھ نیاز. فھمیم
 ،هللا اطاعت: "گوید می شما برای آشکارا را آن قرآن". قرآن فقط" :می گویند و ندآمد بیرون آنھا حاضر
 دیگری توضیح بپرسید، اگر." کھ رھبر تان است کسانی ،االمر اولو از اطاعت و ،)ص( پیامبر از اطاعت
است، و بزرگ ترین نعمت  ایک نعمت بزرگ ."دارد وجود" ،گویند می ھا احمق ،وجود دارد این برای

 . نیاز داریم هللا را شکر کنیم.است کرده فراھمدولت اسالم است کھ هللا 
 

اتفاق  ماه سھ ھر در زمان مان نظامی کودتای یک توانست می ،بودیم جوان شام در کھ ھنگامی
 رخ ھا بچھ آن میان در کودتا است کھ خداوند حکمت اینوجود نداشت.  کودتایبدون یک  ماه ششبیافتد. 
کھ  ببینید یدستتوان می. بود جمھوری ریاست آنجا و داشتند وجود رادیو و تلویزیون کانال یکی. دھد می

 صبح (خبر) رابازخوانی  آنھا و. نھ بود چیزی چھ و انفجار بمب، تفنگ، توپ،ھمھ جھنم آزاد می شد: 
  خبر را گرفتیم." این با را کنترل ماخوندند. آخر نیز آبھا ھمان را اینجا گفتند. آنھا گفتند، "

 
 اهم ششما ھستیم" آنھا می گفتند.  رئیسدر حال حضر خبر گرفتیم.  اولین با را دولت کنترل ما"

. اما دادندن خودشان انجام می یآن را ب کھ شکر را خدا. می کرد انفجار دوباره جھنم تمامکھ  بینید می بعد
، میبینید کھ دوباره اتفاق می بعد ماه ششبود.  تنفر می رفتند تا ھنوز کنترل بر نگش ۵٠٠٠تا  ٣٠٠٠بین 

ً افتاد. ھمھ این راه تا زمانی  تا  ۴٠بود و روی آنھا در  فریبکارخیلی  کھ پدر این فرد آمد. این مرد واقعا
 سال آنجا ماند. ۴۵

 
ٌ  حجھ بھ و مبود کوچک  پلیس و دولت بدون تواندنمی  ؟است نیاز چیزھا این از چرا" ،پرسیدم آنا

ٌ سپس می توانستیم رفتار خوب بھم داشتھ باشیم. آیا این گیره ممکن است؟ "حجھ  ؟باشد  یحتوضسعی کرد  آنا
ی یک کودک داشتم می سادگ،" اما خیلی راضی نھ بودم. با باشد تواند نمی چیزی چنین، نم بدھد، "پسر

 ،؟ مردم می تواند بھماست این در استفاده چھگفتم، "آنھا دارند بھ دیگران خیلی گیر می دھند. برای چھ؟ 
 یک رھبر و بدون نیاز ھیچ چیزی دیگری، خوب رفتار کنند."  بدون نیاز

 



 
 
 
 
 
 
 

 ً نھ  پایدار دولت یک مردم کھ زمانی تا بد پیش رفت می کند چیز ھمھ. است مھم دولت ،اساسا
خودشان می گویند. پسر مان می  نظر نقطھاز  دولت مورد در ھایچیز حاضر حال در مردمداشتھ باشد. 

 می ان چھثروتمند خواھند؟ می چھ کارگران خواھند؟ می چھ کشاورزانگوید کھ از چنین چیز نیاز نیست. 
خیلی می شود اگر از اینجا بخریم؟ چھ قدر  شود؟ می وارد چگونھ ؟می شود صادرات چگونھ ؟خواھند

 می گوید. درصدیک در زمانی کھ  حتی اند رفتھ بین از لیره میلیاردھابشوند؟  افزایشھا را  حقوقباید 
 
 آنھا را کار سپس است، سخت حاضر حال در آنھا کار بنابراین،. نیست آسان این یک موضو پس

این کار را انجام ندھید با گفتند، "چنین چیز  اگر. کنند خدمات برای تان آنھا دھید اجازه. نھ کنید تر سخت
باغ آنجا است، آن فرد بد آنجا است،" این کشور یک  نفرینآنجا است، آن  خائن. این افتد می اتفاقبھمان 
را دارند پیروی می کنند. اگر آنھا  شیطانمی شد. کسانی کھ این کار ھا را انجام می دھند،  رز گلھای از

 اولو اطاعتهللا...  اطاعتهللا: " ھای را پیروی نمی کردند، آنھا هللا را پیروی می کردند با فرمان شیطان
برسانند و اسالم  خوبی خدمتدارند بھ طوری کھ آنھا بتوانند بھتان اختیار کنید کسانی کھ  اطاعت ."االمر

 را کمک کنند.
 

 خداوند کھ باشدوجود دارد.  خدمتدیدیم است کھ در ھمھ جا ھا  گذشتھ سال ١۵ این در کھ آنچھ
 در. است رسیده آفریقا. حتی بھ اند رسیدهھای دولت مان بھ ھمھ جا ھای دنیا  خدمتراضی باشد،  آنھا با

فدا کاری کردند. بھ درگاه مان  )قربانی جشنواره( قربان عید درحتی  و بار آخرین در بودیم آرژانتین
 ھیکی تعرف می گویند، ھمھ راه تا آن پاتاگونیادند و دیدنش. بھ ھمھ جا ھا رسیده اند: ھمھ را تا آنجا کھ یرس

  دنیا رسیده اند.
 

 دشمنان حاضر حال در کھ کسانی بنابراین،. هللا انجام داند بندگان بھ خدمت برای را این آنھا
ً  ھستند،  ندنمی شو دنیا این در خوار آنھا. دنکن بخشش طلب و کنند توبھ آنھا دھید اجازه. ھستند دشمنان واقعا

می  فریبرا  مردم راحتی بھ شیطان. نخورند فریب مردم دھید اجازه. می بخشد آخرت در را آنھا هللا و
 یاد بھ دیگری چیز ھیچ مردم. می آورند یاد بدی ھا را بھ فقط آنھا. نمی آورند یاد خوبی را بھ مردم. دھد

 .سپاسگزار باش. نکن شکایت. می کنند شکایت و نمی آورند
 

 کسانی بھ هللا، شکر. داده بھمان مکان ترین زیبا بھمان هللا چون نما وضعیت برای تشکر بسیاری
 کھ افرادی و ،هللا میترسند از کھ یمردم ،ھستند خوب مردم ھم می آیند ما از کھ نگاه می کنیم کھ بد

 اطراف دولت ھای شما اگر. است سخت شاطراف دیگر، راه. است مھم اینبھ انجام میرسانند،  هللا دستورات
. بودند سال ۵٠ مدت در برخی ،دیگر طرف در. سال بود ۴۵تا  ۴٠ برای رھبر نفر یک ،کنید نگاه را
 .کردند عادت آن بھ آنھا حتی. کردند ظلم سال ٨٠تا  ٧٠در طول  آنھا

 
 . دگوی می چیزی کھ ھنگامی و خوب انجام می دھید کھ ھنگامی استفاده کند آن از تواند نمی مردم
 ،بنابراین. دارد وجود چیز ھمھ در گیری اندازه یک. بیشتر حتی. خواھند می بیشتر و بھتر آنھا

 در این دنیا  باید از این شکر کنیم و خودمان را راضی کنیم. .است بدھید انجام دیتوان می کھ ھمھ آنچھ این
 



 
 
 
 
 
 
 

آخر این دنیا نیز می آید. زمانی کھ داریم زندگی می کنیم آخر زمان است. . مماندیبرای ھمیشھ باقی نمی 
 .بھ هللا باید بدھیم سپاس ھزارانتنھا قدر ھستیم کھ در این آخر زمان زندگی کنیم. 

 
 مھدی. است نشانھ ھا این. برسد سالم علیھ مھدی اینکھ برای داد خواھد رخ فساد و فتنھ این البتھ

این بھ  انشاهللا. شد خواھد ،انشاءهللا ،ستم کسی اینکھ ھیچ بدون عدالت باتمیز می کند  را ھمھ سالم علیھ
 اسرار وقت اتفاق بیافتد.  

 
 .و من هللا التوفیق

 الفاتحھ
 

 
 حضرت شیخ محمت عادل

 پس از ذکر ،سلطان ایوب درگاه ،١۴٣٨ اآلخرربیع ١۶


