
 
 
 
 
 
 
 

 دخالت کردن در کارهای دیگران 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

 ر.شيخ محمد ناظم الحقاني، دستوالفائز الداغستاني، شيخ عبدهللا 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

بسم هللا الرحمن برای يک حکم دادن.  عجله کنيمطريقت بر اساس ادب است. الزم نيست 

 :الرحيم

 

اَءك ْم فَاِسٌق بِنَبٍَأ فَتَبَيَّن َٓوا اَْن ت ۪صيب وا قَْوماً بَِجَهالٍَة يََٓا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمن َٓوا اِْن  َجَٓ

وا َعٰلى َما فَعَْلت ْم نَاِد۪مينَ   فَت ْصبِح 
 

شما ، می شنويد فاسق يک از چيزی! وقتی اى كسانى كه ايمان آورده ايد" (۶:سوره حجرات)

سپس پشيمان شويد، با ديدن که حقيقت ، برسانيد ضرر انسانیکنيد و به  حرکت اثرمی توانيد تحت 

 چيزی ديگری است."

 

، الزم است آن کار اين کار را انجام دهدد، "اين انسان الزم است خوبا توجه به تصور  انسانها

اين در دولت هستند الزم است که انسان های می کنند. " چيز دخالت هريکديگر در با را انجام دهد..." 

ديگر، اين طرف  طرف ازمی شود،  شکستهاگر اين کار را انجام دهد آن يکی طرف ، کار را انجام دهند

 برای يک مکان خاصمی شود..." در هر کار همان مثال را می دهيم. اگر هللا  يک انسان را شکسته 

نند، کار آنها زبضربه همديگر  اينکه به ، اگر او کمک کند هر چيز جور می شود، بدونتعيين کرده است

 .خواهد شد هموار

 

راه ها نشان داده است. راه او اون طوری است،  ،است دادهوظيفه  هللا به هر کس يکبنابراين، 

 مراقبت شماهستيد،  لوله کش، شما يک کار مهم هم هست دش است.کار خويک لوله کش است، مراقبت 

آب ، منفجر می شوند سپس لوله هاديگری هستيد،  شخصنيستيد، به جای آن مراقب کار  تانخود کار

شما کار خود را به خاطر نمی می کند.  غرقملت را  مبلمان و کفپوشو خونه های،  بيرون می آيد

به  های خودتان نيستيد، دستگاه ب، مراقهستيد ماشينکارشما . نگاه می کنيد را کار شخص ديگری، آوريد

اگر هر کس مراقب کار خودش باشد، هر چيز زيبا  .می کندقضاوت  اين، از آن جايی که است جايی

شان ما ذهنا ،است نگاه نمی کند، دنبال کار شخص ديگری ش رااما هيچ کس کار خود پيش رفت می کند.

 دموکراسی ناميده می  است که بيماریهمان  ايناز آنها قضاوت می کنند.  ديگران است و در کار های



 

 

 

 

 

 

 

، کمک می کند، کاری انجام می دهد اوبه کسی که به ، اما هللا مخلوط می کنند انسانها راذهن شود. آنها 

 .می کندموفق هللا او را 

 

"ايشان اينطوری کار  شما می توانيد بگوييد، خوب نيست. بنابرين دخالت در کار های ديگران

بدهيد! آن کار را انجام بدهيد!" "اين کار را انجام نميتوانيد به کسی بگوييد را انجام داد،" يا چنين، اما 

مناسب نيست. هر کس بايد مراقب کار خودش باشد. آن انسانی که انتخاب شود شکايت می کند، يا 

چيز با توجه به نظر  هراگر   خواهد کرد. تمديريخواهد گرفت يا آن را تصميم سپس می کند،  قضاوت

صحبت می  هر کسچنين است که وقتی هيچ چيز کار نمی کرد. اکثر زمان ها  ،می شدانجام  هر کس

 پيش رفت نمی کند، اين به ملت ضرر ميرساند، و برای خودش نيز فايده ندارد.، هيچ چيز درست کنند

 

انشاءهللا ، عفو کندهمه ما را  هللامی کند. ، هللا عفو می کند خطا یانسان، هللا به ما ها کند. بنابرين

در راه هللا برويم  الزم است با هيچ کس اشتباه نکنيم،. انشاءهللارست برويم،  راهمان کند که در  نصيب

، او با ما در هر جا است، جايی است هم است. هللا شاهد ما در هر جام اين همان چيزی است کهچونکه 

  ما ها بندگان عزيز هللا شويم.برای فرار وجود ندارد. بنابرين، دقت کنيم و در راه رست برويم، انشاءهللا

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 درگاه أكبابا، فجر، ۱۴۴۰ اآلخرجمادی  ۲۶


