
 
 
 
 
 
 
 

 ترک کنید فایده ندارنده ک راچیزهای  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 : فرمايد می مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

 

نِ  ِمن   ءِ  إِس المِ  ُحس  ُكهُ  ال َمر   يَع نِيهِ  َماال تَر 
 

 می کنندو ترک  دمربوط دار به خود، فايده دارند نمسلماناکه برای  چيزهايیدنبال کسی که "

 که برای کارهای دنبال فرد دهيد اجازه "است. مسلمان زيبا و خوبندارد، يک مربوط  به اوآنچه که 

 اين. دکن توجه نيست مربوط خود به که مسائلی از بعد و کند مداخله نبايداما،  خير است برود. مسلمانان

 انسان ها به تواند میمی کند.  سردرگم را ملت داند، نمی چون و کند می صرف را خود وقت بيهوده فرد

 را خود وقت خالصهشود.  متوجه اينکه بدونضرر را به خودش می رساند  بزرگترين .برساند ضرر

 می کند.  صرف

 

در  .دهند می انجام درست را کار و هستند راضی همه ،بدهد انجام را خود کار هر کس اگر

( می نوقت تلف کرد) "يعنی ال مابرای شما ندارد. " فايده هيچ اين. نکنيد تداخل دانيد نمی که چيزهايی

 هحاليک .دانند می را چيز هر کنند می فکر انسان ها امروزه. نيستآنچه به شما مربوط  به معنای گويند.

 اش همسايه و اش خانواده ،عبادتش خودش شخص مورد در چيز مهمترين .دانند نمی چيزیهيچ  آنها

 که دیفر .دهد می ايده و شود می بلند ندارد، سياست با ارتباطی هيچ که فردی. کند کمک آنها به که .است

 در ظرن نيست. زيبايک رفتار  اسالا اين رفتار،  .دهد می ايده و شود می بلند ندارد، دين با ارتباطی هيچ

 .ندارند دوست مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرو  (هلالج لجهللا جل جالله ) که است رفتار دانيد نمی که چيزهايی مورد

 و دارد دوست دين مورد در را چيزها بعضی او .ندارنددين  از خبر هيچ که دندار وجود انسان های خيلی

 شما. دنباشي درگير دانيد نمی که چيزهايی در .است خطرناکی رفتار چنين .ندارد دوست را چيزها بعضی

 به آنها گرا ند.نيست مربوط شما به موضوعات اينندهيد.  ايده و نکنيد اعتراض حداقل پس نميکنيد، تمرين

  .گرفت خواهيد ياد را آنها شوند، می مربوط شما

 

 را سرت چرابرويد؟  حج به خواهيد می چرا ميکنی؟ی قربان چرا" :يادگيری بدون آمدن بيرون

  .کنيدن صحبت موضوعات اين مورد در دانيد، نمی اگر .يدنکن سردرگمانسان ها را  "؟ددهي می پوشش

  تفاقااين و آن ، "کنيد صحبت نمی دانيد، چيزی که هيچ در مورد اگر حتی. کنيد صحبت آموختن از بعد



 

 

 

 

 

 

 

خشد زيرا هللا شما را ميب. دانيد نمی که گويندب حداقل. کنيد برابر دو را اشتباه توانيد می شما سپس "،افتاد

 از زيبا حديث اين ما دليل، همين به. کرد خواهد نابود را شماهللا  عليه دادن نظرجلو رفتند و نمی دانيد. 

 .ايم آورده شما برای را مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

 

 مسئله مهمتريننند. دادر هر چيز دخالت می کنند، چه بدانند، چه ن انسان ها اکثر زمان، اين در 

 ا،ه خواجه از کمی کنيد، می مداخله اگر. ندکن دخالت ددان نمی که دينی مسائل مورد در فرد که است اين

. هللا همه ما را از راه رست منحرف دهيد ادامه آنها با توانيد می شما .بگيريد ياد ها آموزشگاه و ها مدرسه

 نکند. 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۵ ذيقعده ۱۶


