
 
 
 
 
 
 
 

 در همه چیزها دخالت نکنید 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

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

 

 َما الَ يَْعنِيهِ ِمْن ُحْسِن إْسالَِم اْلَمْرِء تَْرُكهُ 
 

نيست را ترک کند." همه  مربوطبودن است اگر فرد آنچه که بهش  مسلمان زيبايی از را آن"

باقی  مشکلی هيچ. است آنها از يکی اين و هستند، زيبا (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر حديث های و مشاوره

  را انجام می داد. اين مردم اگر نمی ماند

 

 حاالخوب است که دخالت نکند در کار های که بهش مربوط نيستند.  مسلمان فرد که ای نشانه

 هاچيز همه در و دانم می به همه چيزها را اند شده تبديل مردم. دندان می را هاچيزدنيا  همه ماشاءهللا،

بايد اين طوری باشد و آن را بايد اين  طوری انجام بدهيد. اين دولت نمی تواند اين  اين. "کنند می دخالت

نه بايد اين کار را انجام بدهد." آنها در همه چيز ها دخالت می کنند، يک  خواجهطوری کار کند. و اين 

 می دهند، و آن را دوست ندارند. نظر

 

تا را برای يک کار خلق کرده است، او آن کار  (هلالج لجهللا ): گويد می (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر چهآن

را برا تا آسان کرد، فقط می توانيد آن را انجام بدهيد، و راحت می شويد هنگامی که آن را انجام بدهيد. 

بدهيد داری انجام نمی دهيد، بلکه داريد در کار ديگران  انجام است قرار که کار تنها نه شما حاضر حال در

به همين دليل است که داريد بی درد بخار می شويد، و داری ناراحت و سخت می  نيز دخالت می کنيد.

 کنيد. نياز داريد انجام بدهيد آن کاری که خوب بلدی.  نگاهشويد. بايد 

 

برای ما ها درست نيست که در آن . داند می را آن او. است مرد اين کار اين" د،بگوي توانيد می

کار دخالت کنيم،" و راحت می شويد. اگر نه، اگر فکر کنيد که در همه چيزها دخالت کنيد، در آن زمان 

 ازيب سخنناراحت هستيد چونکه آن جور که می خواهيد انجام نمی شود و آن را لعنت می کنيد. اين يک 

است. اين، نه تنها اينجا برای ما ها است، با همه دنيا اسالمی و با همه دنيا ربط  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 گذاشت انجام بدهد.  شخص دسترسدر  هللا که چه هر بايد فرددارد. 

 



 

 

 

 

 

 

 

انجام  هر کاری را و ،زدسا ی بهها تپه ،کند بلندرا  ها کوه ،کند تغيير را مکان توانيد می بشر نوع

. کند تغيير را خود های توانايی توانيد مین و کند تغيير را خود های عادات توانند می مردم اما دادن

ار ک یادار. انجام  بدهيد دانيد می آنچه. نکنيم دخالت هاچيز همه در و کنيم توجهاين  به بايد بنابراين،

در  ...را می داند خود کار معمار داند، می خود کار دکتر داند، می را خود کار دولت ،داند می را خودش

کار آنها دخالت نکنيد چونکه نمی دانيد. نگاه کنيد آنچه که می دانيد و راحت می شويد. آنچه که همه مردم 

 ردبايد انجام بدهد، اين است که دستورات هللا را اطاعت کند. همه قادر هستند که اين کار را انجام بدهند. 

  .شويد راحت می و نکنيد دخالت اين از غير چيزی

 

 .هللا التوفيقو من 

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ راآلخربيع ۲۶


