عیب های خودت را قبول کن تا به کامل بودن پیش رفت کنید

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
.
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم﷽ .
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.
موضوع حضرت پيامبر مان (ﷺ) هللا جل جالله (ﷻ)
فرزندان آدم فکر می کند که هر چيز که با او ربط دارد خوب است :هر چيز او انجام می دهد
خوب است و او بهترين را انجام می دهد .مردم اشتباه (نقاط ضعف) را قبول نمی کنند ،اما ديگران اشتباه
شما را می بينند و يا شما را سرزنش می کنند يا اين را جلو تان بهتان می گويند (پرت می کنند) .و شما
می دانيد که کسی که اين طوری عمل می کند به عنوان يک رفيق و يک دوست نيست ,بلکه به عنوان يک
دشمن عمل می کند.
رفيقان خيلی چيز از شخص تعريف نمی کنند ،اما وقتی اين طور است ،مردم فکر می کنند که
در حق هستند .بنابراين ،هنگامی که کسی (به شما) يک کلمه [که شما دوست نداريد می گويد] ناراحت
نشويد .فکر کنيد" ،او ديد چيزی را که (من) نديدم ".اين يعنی که (من) عيب (اشتباهات) دارم( .من) عيب
(اشتباهات) دارم که اين افراد می بينند .اجازه دهيد اين ها را اصالح کنم ".پس مردم نبايد اين را به عنوان
مجازات ،بلکه به عنوان يک برکت (نعمت) از هللا ببينند .آن يکی طرف ممکن است چيز های (به شما)
بگويد که اسالا در مورد شان هيچ خبر ((هيچ ايده در مورد شان) نداشتيد ،زيرا او به دنبال عيب (اشتباهات)
(شما) است براينکه جلو های صورت تان اين ها را پرتاب کند .او می خواهد (به شما) آسيب برساند .در
حالی که ،اگر (شما) اين ها را اصالح کنيد ،هنگامی که در مورد اين ها ياد می گيريد ،او به طور ندانسته
(به شما) خوبی انجام خواهد داد.
فرزندان آدم به راحتی و تنبلی عادت دارد .اگر چيزی (به شما) هشدار نه دهد( ،شما) همان
طوری که هستيد باقی می مانی( .شما) صد سال همين طوری باقی ميمانيد .همانطور که گفتيم ،مردم کامل
نيستند و نياز به سمت کمال بودند پيشرفت کنند .کمال به معنی اين است که اشتباهات و عيب های خود را
قبول کنيد (تشخيص بدهيد) و اين ها را اصالح کنيد به خطر به کامل رسيدن .او افزايش می يابد (بلند می
شود) اگر او اين عيب ها (اشتباهات) را قبول کند (تشخيص دهد) و اصالح کند .اين همين راه با همه
چيزها است .اين همين راه برای فرد ،برای جامعه و برای دولت است .دولت يک مديريت (حکومت،
سياست) دارد و عليه آنها مخالفان وجود دارند .مخالفان يعنی کسانی که می گويند همه چيز را خوبتر
ميدانند ،يا که وظيفه آنها اين است که به دولت عيب ها (اشتباهات) شان را به ياد بياورند.

اين کار مخالفان است .اين يک وظيفه رسمی است .اگر در آنچه که دولت می گويد عيب
(اشتباهات) وجود دارد ،مخالفان وجود دارند براين اين را اصالح کردن .اگر نه ،اگر اشتباهی وجود
نداشته باشد ،آنها هنوز هم برای انجام کار شان آنجا هستند( .ما) اين را به عنوان نمونه ای می دهيم چونکه
مردم به همين شيوه هستند .در مقابل دولت و حکومت عظيم ،مخالفانی وجود دارد که لعنت می کنند،
جلوی صورت همه انواع اشتباهات و سرزنش می اندازند (پرتاب می کنند) ،و هر چه می توانند انجام
می دهند.
هنگامی که آنها (به شما) چيزی می گويند [که شما دوست نداريد] ،اين يک مخالفت است( .شما)
بايد فکر کنيد" ،وظيفه آنها اين است که (به من) هشدار بدهند و (من) را بهتر کنند ".آنها را به آنها دشمن
نگاه نکنيد و عصبانی نباشيد (کينه نگر نداريد) .مردم بايد از يکديگر متشکر باشند .اولياء (حضرت ها)
و مردم بزرگ عادت داشتند اين کار را انجام بدهند .گاهی اوقات مردم به آنها يک حرف بد يا نامه ای
مينوشتند و می گفتند" :پسر ،خيلی ممنونم .آنچه شما می گوييد درست است( .ما) اين را نمی دانستيم.
انشاءهللا (ما) نيز اين را انجام می دهيم .هللا (با شما) راضی باشد( .شما) هنوز به اندازه کافی نگفتيد".
با اين حال ،مردم اين روز و دوره عيب ها (اشتباهات) را قبول نمی کنند (تشخيص نمی دهند) و
کمبود را قبول نمی کنند .هيچ کس بهتر از آنها وجود ندارد .به همين دليل است که آنها هميشه با خشم و
پر از خصومت (دشمنی) در درون راه می روند .در حاليکه همانطور که گفتيم ،بهتر است همه چيز را
خوب کنند( .ما) بايد به اين موضوع توجه کنيم ،براينکه درون مان پر از نفرت و خصومت نباشد ،بلکه
پر از مهربانی (محبت) باشد .در آن زمان تسکين وجود خواهد داشت .در غير اين صورت ،هيچ تسکينی
وجود نخواهد داشت ،بلکه هميشه ترس و اضطراب خواهد بود .انشاءهللا خداوند (به ما) کمک کند.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربّانی
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