
 

 

  

 اتقن عملك

 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

اذا قام احدكم بعمل  " . يقولصلى هللا عليه وسلم والنبي  عز وجل، أمر هللا  . هذا أمرواجب على كل شخص ان يتقن عمله 

عملهم، مقابل ، يحصلون على راتب  وذاك". في حين أنهم يعملون هذايقول هؤالء الناس "لقد خدمنا"، أو "لقد فعلنا  ." فليتقنه

 . عيشهم وقوتهم ونكسبيوهم و

قمت  كأن يقولوا لك، ولكن الناس يجب أن  ". أنت لست الشخص الذي يجب أن يقول ذلك خدمتي أديت ال يمكنك أن تقول "

، ولكن ليس لديك الحق  . إنه عمل جيد الحاللبكسب لقمة العيش لنت تعمل أ.  آخر شيء. الخدمة شيء ، والعمل  بعمل جيد

 . عملالهذا  عندما تتقنهللا  وفي نظرالناس  نظرفي  تكسب األجرأنت . " . لقد فعلت هذا وذاك في القول "لقد خدمت

 ذلك. تفعل  هللا عند مقبوال ستالناس ول عند لن تكون مقبوال " كا. أنا أفعل هذا وذ أنا أعمل " ت، إذا قلكذلك  لم يكن إذا

، يقوم بعمله  انظروا . يقولون "ين عملهم مقبول يتقنون. الناس الذين اتقنه ،  . إذا كنت تنوي القيام بذلك نفسكب التباهيلمجرد 

 دعوا.  نفسهبوالوظيفة التي يقوم بها جميلة ". يأخذ المال لكنه ال يتباهى  يقدمها. المنتجات التي إنه متخصص .  بشكل جيد

 . نفسهبتباهى يبه  ونتقوم العمل الذي

فعلت  " حقك قائال أخذ. ال يمكنك  في أعلى المناصب من هم، إلى  لمزارعا، الزبال هذا هو الحال من الراعي في الجبل إلى 

، لذلك  البلد، لقد خدمت هذا  لقد خدمت هنا " إذا قلت تسير األمور . ال ". ما هو حقك وما ليس حقك واضح هذا وهو حقي

 . . هم أيضا مثلك هم جميعا يعملون من أجل البلد ويضحون بحياتهم.  د ". هناك ألف رجل مثلكالبل ونيعطييجب أن 

أصحاب المناصب .  بلدهم من أجل هللا ون. الجميع يخدم إذا أردنا أن نعطي البلد للجميع لألمروإال فلن يكون هناك نهاية 

سيكون جيدا سواء في و،  ذاكإذا كان الجميع يعمل ه سيزدهرهذا البلد  . وامرلأل وفقاواجبهم  دونيؤ.  وظيفة مختلفة لديهم

 .روحانيا  . أقوىانيا روح سيرتقي. كما أنه  الجمال ، وسيكون هناك ثروة سيظهرالخارج ب. المقصود  الخارج أو في الداخل

أن يتقن كل نبينا الكريم  أمر، هو  . لذلك . سنكون مع هللاهللا  يساعدناس.  نا[ بعد ذلكئحد يستطيع أن يفعل شيئا ]إليذاال أ

 . خالل ذلك الوقت بعملك قم.  . عملك هو من هذه الساعة إلى هذه الساعة فعل بقدر ما تستطيعا.  عمله شخص

نستجيب . دعونا ال  األعماللقيام بهذه اجميعا يرزقنا . هللا  ، للنبي ، ولإلسالم ، هلل ، لبلدك ، لعائلتك هذا سيكون جيدا لك

  من هللا التوفيق .و .يقدر ، هللا ال  أوال ضرتن". س ، كان هذا وذاك ال " ونراوغ قائلين للشيطان

 الفاتحة .
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