
 
 
 
 
 
 
 

 و اهمیت آن (استشارات) مشورت 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،مدد يا رسول هللا، مدد يا 

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 ،دهيد انجام را کاری داريد قصد وقتی: "گويد می ما به. دهد می نشان چيز همه مسير را در اسالم

 ".(استشارات) کنيد مشورت بايد

 َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بَْينَُهمْ 

)"و کار  "آنهاست ميان در مشورت صورت به كارهايشانو ". است مشاوره معنی به"شوری" 

 بپرس ديگران از. هللا عز و جل می گويد: "(۳۸)سوره الشوری:ايشان در ميان ايشان در مشاورت بود،"( 

 کن." تَوّکلسپس آن را به هللا  .کن، دريافت کن( کشفبفهم )پيدا کن،  و

 ".بازگردانيد نفس به اعتماد به را آن سپس

 

 فَإِذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى الّلِ 

 او (.۱۵۹)قاطع باش! و( بر هللا توکل کن!" )سوره ال عمران: گرفتى، تصميم كه هنگامى اما"

 البته". يدنباش شک در هميشه و کنيد شروع را کارتان و کسب ،)توکل کنيد( کنيد تکيه او بر: "گويد می

 های يدگاهد ،ديدن ديگر طرفين برای. ببيند طرف يک از( را قضيهيک کار ) ميتواند تنهايی به انسان يک

 ديگر مسائل در. ازدواج مورد در خصوص به ،برود نيز ديگران های انديشه دنبال که است خوب ديگر،

 آيا نه؟ اي هستند اعتماد قابل آنها آيا هستند؟ افرادی نوع چه" بپرسيد بايد تجاری، مشارکت يا تجارت مثل

 "بگذارم؟ اشتراک به آنها با را خانه يا کار توانم می

 

 ماش و ،( استديدگاه)يک  نظر نقطه يک بيند، می را طرف يک يک انسان گفتيم، که همانطور

 اين بر و )کشف کنيد( بفهميد بپرسيد، بنابراين. بيند می ديگری شخص اما بينيد نمی را ديگر طرف

 اين يرغ در ندهيد، انجام عجله در را کار اين. كنيد (اعتماد) هللا توکل به سپس و بگيريد تصميم موضوع

 زا نيز اگر اينطوری عمل کنيد، )شما(. است نامناسب ناقص آن ترک. بود خواهد ناقص موضوع صورت

 مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر .داد خواهد ادامه غير عادالنه رفتار آن يکی انسان با و شد خواهيد پشيمان آن

 از) مشورت می کنند استشاراتآن کس که برای ." است (امين، با امانت) اعتماد قابل مشاور: "گويد می

 یزمان چنين درنيست.  تغيباين  حقيقت را بگويد. موضوع اين مورد در(، الزم است که پرسند می او

 )کمبود، گناه، خطا( ديگری  بعي يکی انسان نآ اگر. بگويم يکی انسان را نآ مورد در را حقيقت بايد



 

 

 

 

 

 

 

ا نه. يآن انسان را قبول کنيد  و برويدجلو  کار شما است که آن از پس. شود گفته بايد ها اين عيبدارد، 

 يناکنيد.  ازدواجبا او  عيب را دارد، پس اگر دوست داريد چنان و چنين انسان اين: "بگوئيد بايد (شما)

. شماست ر باکا آن کنيد، تجارت او با بخواهيد (شما) اگر بنابراين، عيب را دارد چنان و چنين انسان

  !"باش مراقب

 

مان در آن ز .( نکرديداستشارات) مشورتاگر که بعدا پشيمان شويد، )برای خودت( درست نيست 

 يادیز زمان هم هنوز بيافتد، اتفاق واقعا   آنکه از قبل اينصورت، غير در. است افتاده اتفاق موضوعيک 

 ماش به را تجارتآن کس که اين  تقصير. است شما تقصير اين[ کنيد انتخاب را آن شما اگر] و. داريد

. ديکن فکر (هسرتاسر، از آغاز تا پايان، از سر تا ت، قدقي) کامل طور به بايد را اين. نيست داد، پيشنهاد

 هيدخوا می آيا! باشيد مراقب و کنيد نگاه اول: "پرسد می مردم از( ق) شيخموالنا  اوقات گاهی بنابراين،

 از و کنند می کار ديگران با مردم اوقات گاهی" کنيد؟ درست انسان اين با ای خانه يا کنيد کار و کسب

ا شيخ باره. افتاد اتفاقی چنين. کنند می شکايت او به و روند می شيخ به سپس و شوند می زده بهت آنها

 به وضعيت اين در شما و بود، خواهد متفاوت بوديد، (پرسيد) خواسته من از اگر پرسيدی؟ من از: "گفت

  ".رسيد نخواهيد پايان

 

 در رانديگ به گفتيم، قبال که همانطور .نيست شرم اينمهم است.  (استشارات) مشورتبنابرين، 

کنند،  تغيبنزديک است  مردم که زمانی اوقات گاهینيست.  تغيب گفتند يک انسان ديگر های بيع مورد

د ترک آنها باي شود، می انجام (استشارات) مشورت که هنگامی اما. می کنند تغيبدارند  که نيستند آگاه آنها

بگويند.  حقيقت رابايد و  (کنند پنهان را حقيقت است ممکن) می کنند، تغيب)ول( کنند اين فکر که دارند 

 ،می کند پيرویاست، و آن کس که آن را  اسالم يک دستورات )فرمان( (استشارات) مشورت، بنابراين

  .است اطمينان در

 

مام تبه هيچ کس  هظالمانرفتار  با که باشد باز ما چشمان .ببخشد را ما گناهان خداوند انشاءهللا

 را آن ماش اگر. مشکل پيدا نخواهد کرد کسی هيچ با ديگر بعدا  ، داديد انجام را کار اين ابتدا از اگر. نشود

 يشترببزرگتر می شود ) موضوع که هنگامی. ديکن می رد راحتی به را آن است، کمی که زمانی دهيد انجام

 داوندخ انشاءهللا. نيست خوبی چيز اين ووجود داشته باشد، تنفر  و نفرت است ممکن ،(شود می ساخته

 .کند فراهمخوب  شرايط برای ما

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹رجب  ۳


