
 
 
 
 
 
 
 

 خود وظایف 

 

 ،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.محمد ناظم الحقاني، دستو شيخشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

دخالت نکردند به آنچه به او مربوط نيست زيباترين چيز است ( مان: "ملسو هيلع هللا ىلصحديث حضرت پيامبر )

 که يک مسلمان ميتواند انجام دهد."

 

ار خودش را انجام بدهد. هللا به هر کس يک خصوصيت، يک ويژگی داده اجازه دهيد هر کس ک

 دستيابی، دراست. اجازه دهيد انسانها اينها را پيدا کنند و انجام بدهند. اينطوری تمام حيات خود را در 

موفقيت انجام می دهند. اگر نه، در کارهايی که هيچ الزم نيست دخالت می کنند، اگر آنها درگير شوند 

به دست نميآورند. نه فقط به خودش  موفقيتدستيابی، يک چيزهايی که هيچی نمی فهمد، هيچيک در 

 بلکه به اطرافش نيز ناراحت می کند، وقت را از دست می دهد، ضرر ميرساند.

 

به همين دليل، انسانها بايد به خودشان بپرسند آيا اين به من مربوط است؟ آيا برای من فايده 

ار برای اطرافيان فايده دارد؟ اگر اينطوری است، بعدا ادامه بدهند. اگر نه، هيچ وظيفه ای دارد؟ آيا اين ک

 ندارد در کاری که بهشان هيچ مربوطی ندارد. فقط بايد خودشان را مشغول کنند با کار های که ميدانند.

 

آدم از  يک خيابان ديگر می آيد، يک چيز اتفاق می افتد، و او آنجا دخالت می کند. وا نيز 

ميتواند ضرر برساند. اين آخر زمان است، هر کی بايد به کسب و کار خود دقت کند. هيچ کس نبايد در 

يد. نياز نيست خودمان را مشاغل کنيم کار های غير ضروری خودش را مشاغل کند، سپس امنيت می آ

با گفتن چيزهايی مثل "اين اينطوری بود، اگر ما اين کار را کرده بوديم، اگر من بودم کاری ديگر انجام 

 اگر قرار بود اينطوری باشد، به هر حال همانطوری اتفاق افتاده بود.…" داده بودم

 

شما حال خودتان را نگاه کنيد، خودتان را اصالح کنيد، و جامعه نيز اصالح خواهد شد. هر 

کس تک تک خورش را اصالح کند، احتياج چيز ديگر نيست. خودت را بزرگ نگاه کن، صاحب 

يک نصيحت زيبا و حديث شريف تواضع باش. محدوديت خود را بشناسيد، خودتان را بشناسيد. اين، 

 ( مان است. هم نصيحت هم حديث شريف است. همه احاديث شريف نصيحت هستند.ملسو هيلع هللا ىلصحضرت پيامبر )

 

"من  صحبت کردنمی کنند به  عشرو آنها خوب است. چيز اين برای انسان های اين زمان يک

  حدودو  حد! يافتندشما کی هستيد که چيزها با توجه به شما اتفاق به اين." با توجه فکر می کنم،" "



 

 

 

 

 

 

 

همه ما را در ميان کسانی هللا  برای خودت و مملکت فايده دارد.اگر حد خود را بدانيد ! دتان را بدانيدوخ

 انشاءهللا در کار های ديگر دخالت نکنيم.خودشان را ميدانند قرار بدهد.  اندازهو که مرز 

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۳۶ شّوال ۲۵


