
 

 

 

 رئيسأفضل 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز الداغستاني 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

. ثابتة  وظيفة ، ماله يسرق ال جيد ومدير جيدة وظيفة هو عنه يبحث ما.  ليعيش ، الحياة أجل من عملي اإلنسان

 هذا مثل ينقانوني غير واكان إذا سيما ال.  األماكن بعض في العمال حقوق انتزاع يحاولون الذين من الكثير هناك

  . حقوقهم إنكار لهم بالنسبة األسهل من ، ذلك ومثل

 ال النهاية في ، الحقا سيعطي ، الحق وقت في هسيعطي انه يقول وبينما ، عشرة أشهر –خمسة  لمدة يعمل الرجل

 تكونس وهذه البالد من رحيلهسيقومون بت ،ى كتشا اذا.  حال أي على شكوى تقديمل له مكان يوجد ال. حقه  ونهعطي

 .ا جيد مديرا يكون دعه ، رائعا كوني رئيسك دع ، العمل في تكون عندما السبب هذال.  مشكلة

 ، حدامقابل و عشرة يعطي ، هللا سبيل في عملت ماعند.  هللا في سبيل عملا. عز وجل  هللا هو ؟رئيس أفضل هو من

 جميعدعوا .  ذلك من أكثر يعطي وجل عز وهللا ، واحد مقابل سبعمائة إلى يصل ما يعطي ، واحدمقابل  مئة يعطي

 .مضاعف  حقنا نايعطي. عز وجل  هللا سبيل في تكون أعمالنا

 هو الرئيس وذاك.  سيخدعك الذين من الكثير هناك وسيكون ، المزيد للحصول على قانوني غير بشكل تعمل إذا

 على تحصل لم أنك مع تخسر يجعلك النهاية وفي ، عملوت عملت يجعلك . حقك عطيكي وال عملت يجعلك.  الشيطان

 في لك مؤذية كونست ،العكس  على.  جدوى دون من كونتوس شيء ستصل الى ال كجهود كل. قروش  خمسة

 . اآلخرة

 يريد كما هللا أوامر علينا أن نتبع. عز وجل  هللا سبيل في شيء كل أن يكون هو اليه ننتبه أن يجب ما السبب هذال

 آخرتنا .و حياتنانقوم ببناء  بحيث ، ويقول

 وقد ، الشيطانعند  نموظفو همإن. نفسهم  يتبعون الذين الناس من الكثير هناك ،م له قلب ال الناس من الكثير هناك

 .فائزون  دائما يتبعونه الذين أولئك.  هللا عند عبيد ،هلل  عباد نكون أن إلى بحاجة نحن.  الشيطان عبيد عند أصبحوا

 هوواألروع  ،األصح . اإلحتيال  رؤساء ، المحتالين هؤالء مثل مع تعاملن ال دعونا.  هللا شاء إن الطريق هذا في االستمرار يرزقنا هللا

 الطريق عن ضلن ال نرجو أن. يرزقنا الهداية  هللا.  كرامة مهديل ليس الذين ال تثق بالرؤساء.  هللا بغير الوثوق كيمكن ال. وجل  عز هللا

 ومن هللا التوفيق . . هللا شاء إن الصحيح

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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