امر های هللا

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم .بسم هللا الرحمان الرحيم.
الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،
مدد يا رسول هللا ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ،مدد يا مشايخنا،
شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.
حضرت پيامبر (ﷺ) مان می گويد " :تا زمانی که آنچه را که می خواهيد با آنچه که هللا می گويد
و هللا می خواهد يکی نباشند ،صاحب ايمان نيستی ".صاحب ايمان باالترين مرتبه است .مهم نيست چقدر
مرتبه انسانی باال باشد ،تا زمانی که ايمان وجود نداشته باشد ،مرتبه دنيای هيچ فايده ندارد چونکه عينی با
چشم بسته است .مهم نيست انسان ها چقدر فقير باشند ،چقدر مرتبه شان باال باشد عينی معامله (رفتار) می
بينند ،آنها به عينی مکان می روند .به آنها يک صندلی در قبر نمی دهند زيرا آنها در دنيا يک مرتبه و
جايگاه بلند داشتند.
بنابرين الزم است به ايمان مان دقت کنيم ،ايمان مان قاووت تر بشود .فرمان هللا ،امر هايی شريعت
را که او دستور داد ،قبول کنيد ،آن ها را پيروی کنيد که مرتبه باالتر برويد .شريعت قانون هللا است ،انسان
ها آن را ترک کرده اند ،و قانون دنيوی که فکر می کنند مناسب تر هستند ،آورده اند .سپس آن ها را به
طور مداوم عوض می کنند ،می گويند؛ "اين بد بود ،اين خوبتر است "...چيزهای زيادی وجود دارد که
از امر هللا پيروی نمی کنند ،برخی را ميتوانيم رد کنيم اما بين آن ها چيز های مهم وجود دارد ،به آن ها
الزم است خيلی دقت کنيم.
فرزندان برابر باهم بازی می کنند ،دختر شوخ و جوان مثل کره ماديان هستند ،مردان برابر به
يکديگر هر گونه کار انجام می دهند ،هيچ کسی هيچی نمی گويد .دولت و قانون هيچ چيزی در اين مورد
نمی گويند اما اگر اين انسان ها سعی کنند زير هيجده سال ازدواج کنند ،قيامت (داد و بيداد) می رسد؛ آنها
به زندان خواهند رفت ،فرمان می دهند .اين با توجه به امر هللا ،پيامبر (ﷺ) قابل قبول است .انسان ها،
خانواده ها قبول می کنند ،قانون هيچ وقت [قبول نمی کند] .اين با امر هللا مخالفت می کند؛ امر شيطان را
موافق می کند چونکه او حالل را نمی خواهد ،حرام می خواهد باشد .منظورم اين است که در آن سن،
پس از اينکه خانواده قبول کردند ،چه اتفاقی می افتد؟
اما همانطور که در اينجا می گوييم ،اين اطاعت کردن از امر هللا نيست ،ايمان کامل نيست .هر
کسی بخواهد در پانزده ساله ،همچنين پنجاه ساله ميتواند ازدواج کند ،الزم نيست کسی ديگر دخالت کند.
چونکه حالل است ،هيچ شرم و گناه ندارد .اما انسان ها ،همانطور که می گويند ،ايمان ضعيفی دارند.
براينکه ايمان شان حتی ضعيف تر شود ،آنها انسان ها را آزار و اذيت می کنند که به سمت حرام بروند.

بنابرين فرض است امر هللا را اطاعت کنيد ،حفظ کردن امر هللا باعث سعادت در زندگی اين دنيا و آخرت
است .ما می گوييم "هللا انسان ها را اصالح کند ،هللا عقل بدهد که فکر کنند".
و من هللا التوفيق.
الفاتحه
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