
 

 

    

 ال تتدخل في كل شيء
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

 نبینا الكریم یقول :

 ِمْن ُحْسِن إْسالَِم اْلَمْرِء تَْركُھُ َما الَ یَْعِنیھِ 

أي مشاكل إذا فعل  تبقى. لن  اوھذا واحد منھ،  النبي جمیلة نصائح وأحادیث". كل  ِمْن ُحْسِن إْسالَِم اْلَمْرِء تَْركُھُ َما الَ یَْعِنیھِ  "
 . الناس ھذا على أي حال

.  ، الجمیع یعرف كل شيء . اآلن ما شاء هللابھ األشیاء التي ال تتعلق ب التدخل عدمإن عالمة الشخص على أنھ مسلم جید 
. ھذه ھكذا ب أن یكون یج ذاك، و . "ھذا یجب أن یكون مثل ھذا أصبح الناس یعرفون كل شيء ویتدخلون في كل شيء

 یعطون،  في كل شيء ونخلتدی إنھمفعل مثل ذلك ". یال یجب ان  وذاك الخوجة، النحو  ھذا علىاإلدارة ال یمكن أن تستمر 
 . ذلك ونحبی، وال  رأي

 ت فقط أنأن ، یمكنك بالنسبة لك ةسھل ھاجعل، لوظیفة  عز وجلهللا  ك: لقد خلق ما یقولھ رسولنا الكریم صلى هللا علیھ وسلم
 إنك، ا التي من المفترض أن تقوم بھ تفعل الوظیفة. اآلن أنت لست فقط ال  عندما تفعل ذلك مرتاحاتكون ، وستفعل ذلك 

أي ب القیام. تحتاج إلى  . تحتاج إلى النظر غیر مرتاح وغیر مستقرو، ال فائدة منك ھذا السبب ل.  تتدخل في أعمال اآلخرین
 .ھ جید فی أنتعمل 

. إن لم تكون مرتاحا . ولن یكون من حقنا التدخل في ھذا العمل "،  . وھو یعرف ذلك یمكنك أن تقول "ھذا عمل ھذا الرجل
ھذا  وتلعنھ .كما أردت  ر األمورلم تسمستاء ألنھ  تكون الحالةھذه في ،  ، إذا كنت تفكر في التدخل في كل شيءكذلك  یكن

. یجب  نطبق على العالم اإلسالمي بأسره وعلى العالم أجمعی، ولكن  فقط بالنسبة لنا ھنا لیس ھذا.  نبینا الكریملقول جمیل 
 .لھ هللا  یسرهعلى الشخص أن یفعل ما 

.  ، والقیام بكل شيء ولكن ال یستطیعون تغییر عاداتھم وال یمكن تغییر قدراتھم بناء التالل،  رفع الجبال،  األماكن تغییر للبشر یمكن
الطبیب ،  الدولة تعرف وظیفتھا،  . اإلدارة تعرف وظیفتھا عرفھتفعل ما إ.  لھذا وعدم التدخل في كل شيء علینا اإلنتباهیجب ،  لذلك

. ما یحتاج الجمیع وكن مرتاحا ما تعرفھ  الى انظر.  ... ال تتدخل في أعمالھم ألنك ال تعرف ، المھندس یعرف وظیفتھ یعرف وظیفتھ
 ومن هللا التوفیق . . وكن مرتاحا. أنت ال تتدخل في أي شيء آخر غیر ذلك  . یمكن للجمیع القیام بذلك هللا أوامر إطاعةالقیام بھ ھو 

	الفاتحة .
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