وظیفه خود را بدانید

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.
هللا عز و جل انسان ها را برای عبادت خلق کرده است .در حال حاضر انسان ها او را ترک کرده
اند ،فکر می کنند آنها برای خوردن و نوشيدن خلق کرده شده اند .يا آنها فکر می کنند که برای انجام
کارهای بی فايده خلق کرده شده اند و برای انجام دادن کار ديگران خلق کرده شده اند .در واقع هللا يک
وظيفه ،کار برای هر کس را داده است .هر کس الزم است با آن کار مشغول باشد.
گاهی اوقات وظيفه ای وجود دارد که شما آن را انجام می دهيد ،نيازی به ادامه دادن نيست .اکنون
آخر زمان است .در گذشته هيچ سياستی وجود نداشت ،در حال حاضر وجود دارد ،اما نيازی به
تزريق کردن او را در هر موقعيتی نيست .انسان های وجود دارند که وظايف سياسی را انجام می دهند.
[به همين ترتيب] شما وظيفه خود را چهار يا پنج سال انجام می دهيد ،سپس دوباره بر ميگرديد ،فقط
همينو .بعضی از انسان ها در هر وقت با ديگران در اختالف هستند .نيازی به گفتن "تو به من دادی ...
من اين را به شما دادم" نيست .هنگامی که اين وظيفه را انجام دادی ،به خطر رضايت هللا انجام دادی .پس
از شما ،هر کس که بخواهد اين کار را انجام دهد ،آن را انجام خواهد داد .گاهی اوقات ما آن را در خانه
می شنويم" :شما اين انسان را دوست نداريد" يا شوهر به همسرش می گويد" :شما اين انسان را دوست
نداريد" .اين باعث دعوا بين آنها می شود .در حقيقت آنها الزم است با هم خوب باشند .اگر آنها مبارزه
کنند ،برای مملکت شان و برای خودشان هيچ فايده وجود ندارد .بنابراين اگر هر کسی وظيفه خود را
بداند ،آنها راحت خواهند بود و هيچ کس هيچ مشکلی نخواهد داشت.
هللا برای هر کس وظيفه ای مناسب قرار دارد .همه نمی توانند يک سياستمدار باشند؛ نه ،همه می
توانند يک دکتر باشند؛ نه ،همه می توانند يک عالم باشند .اگر هر کس خود را بشناسد ،محدوديت های
خود را می داند ،وظايف خود را می داند ،او راحت خواهد بود .يکی می گويد" :من نمی توانم اين کار را
انجام دهم ".شما وظيفه خود را انجام بدهيد .هللا به شما اين بار را برای تحمل کردن ،داده است .برای
بارهای ديگر ،انسان های هستند که برای آن کار آموزش ديده اند .بگذار آنها آن را انجام بدهند .شما وظيفه
خود را انجام داديد ،و تمام شد .بقيه برای ديگران بگذاريد .هر کس الزم است وظيفه اش را بداند ،چه
کاری الزم است انجام بدهد .بگذار همه را به خاطر رضايت هللا انجام بدهد ،و [او] پاداش را به دست
بياورد .انشاءهللا ،خداوند ما را در انجام دادن آنچه که زيبا است ،در انجام دادن اخالق اسالمی ،ما را موفق
کند.

و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربّانی
 ۷ذيقعده  ،۱۴۳۹درگاه أكبابا ،فجر

