
 
 
 
 

 
  

 

 التدخل في أعمال اآلخرين
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

 . يتسرع في إصدار األحكامال لمرء أن يجب على ا.  على األدب الطريقة قائمة
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

اَءُكْم َفاِسٌق بِنَبٍَأ  فَتَبَيَّنَُٓوا اَْن تُ۪صيبُوا قَْوماً بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا َعٰلى َما فََعْلتُْم نَاِد۪مينَ يََٓا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمنَُٓوا ِاْن َجَٓ  
 

 .الحقيقة ليست هكذا وترى أن،  وتؤذي الناس ، فعندئذ ستندم على ذلك تسمع شيئًا ما ، فأنت تتصرف من خالل تأثير ذلك الشخصعندما 
 

القيام به على هذا  يجبذا ... ، ]أو ذلك[ كان كأن يفعل ذلك ه يجبل أن هذا الرجل كان بعضهم البعض بقول أشياء مثبيتدخل الناس 
ا ، النحو ، ]أو[ أولئك الذين يحكمون البالد يجب أن يفعلوا مثل هذا ، ]و [ إذا فعلوا ذلك بهذه الطريقة ، فإن الجانب اآلخر سيكون مخطئً 

ضرب  دونسيكون في مكانه ، وبساعده ، فكل شيء رجالً لمكان معين ، وإذا هللا  نعيً . في كل قضية نعطي نفس المثال ، إذا  أو العكس
 . بسالسة أمورهتسير شخص آخر ، ف

 
إنه أيًضا عمل  -. اعتني بعملك  . طريقه بهذه الطريقة ، ]لكن[ أنت سباك ، وقد أظهر له الطريق كل شخص وظيفتهلذلك ، أعطى هللا 

جر األنابيب ، تتدفق المياه ثم[ تنفومن ، ] ذاكهذا الشخص أو عمل لكن[ بدالً من ذلك تهتم بو، ] بعملك. أنت سباك ، وال تهتم  مهم
. أنت مهندس ، ]ومع  عمل شخص آخرالتدخل ب. ]ألن[ بينما يحدث كل هذا ، فأنت مشغول ب منازل الناس وأثاثهم وأرضياتهم وتخرب

، فإن كل شيء سيكون على ما يرام.  بعمله كل شخص يهتم. إذا كان  ر أحكاًما من مكانكذلك[ ال تهتم باآلالت ، ]لكن[ بدالً من ذلك تصد
يسمى "الديمقراطية".  الذي مرضال: هذا هو  . ومن هنا فكر في عمل اآلخرين وينتقدهمأحد يهتم بشؤونه الخاصة ، ولكن يومع ذلك ، ال 

. يمكن  اآلخرين ليس جيًداب. لذلك فإن التدخل  . يجعله ناجحا لمن يساعده لكن هللا يفعل ما يعرفه األفضلوعقول الناس ،  يشوشونإنهم 
 . "افعل هذا!" ]أو[ ، "افعل ذلك!" غير مناسب " ، أو هكذا ، ولكن القول يفعل ذلك بهذه الطريقة للمرء أن يقول " فالن وفالن

 
. إذا تم تنفيذ  سيحكم في األمر ، ثم سيقرره أو يوجهه يشتكي ، أوكل شخص اإلنتباه الى عمله . الشخص الذي يتم تعيينه سيجب على 

. في معظم األحيان يكون األمر كذلك عندما يتكلم الجميع ، فإن األمور ال  ، فلن يسير شيء على ما يرام كل شخصاألمور وفقًا لرأي 
 . هو ال يتلقى أي فائدة ، أيًضا. هذا يضر الناس ، و تسير على ما يرام

 
على السير في  نرجو أن يوجهنا!  جميعاً ، إن شاء هللا يعفو عنا. هللا  ، ]لكن[ يمكن أن يغفر هللا أيًضا المرء! قد يخطئ ننا يعي لذلك ، هللا

. هللا هو شاهدنا في كل  . من الضروري السير على طريق هللا ، ألن هذا هو المهم ال يخطئ أحد ، إن شاء هللاأن الطريق المستقيم ، 
!  سير على الطريق الصحيحهروب ، لذلك دعونا نكون حذرين ون. ال يوجد مكان لل نا في كل مكان. يرا كل مكان. هو معنا في  مكان

 . من هللا التوفيقو . هللا ، إن شاء هللا من أحباب دعونا نكون
 

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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