
 
 
 
 
 
 
 

 کار خودت را خوب انجام دهید 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 (هلالج لجهللا جل جالله ) (ملسو هيلع هللا ىلص) مان موضوع حضرت پيامبر

 (هلالج لجهللا جل جالله ) فرمان است، فرمان يک ايندهند. کار خودشان را خوب انجام  دمجبورنهمه 

 خوب کار اين دهيد، می انجام را کاريک  که هنگامی": گويد می او. است (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر و

تا  ".ايم داده انجام و آن کار را را کار اين ما" يا "ايم کرده خدمت ما": گويند می افراد اين ".انجام بدهيد

زندگی، رزق و  و کنند می پرداخت حقوق، آنجای که کار می کنند بهشان يک زمانی که کار می کنند

 روزی به دست ميآورند. 

 

 بايد مردم اما بگويد، را اين بايد که نيستيد کسی شما". دادم انجام را خدمتم من" بگوييد نميتوانيد

 ( کارشما). است ديگری چيزی کار است، چيز يک خدمت. داديد انجام خوب کار شما که بگويند شما به

. يک کار خوب انجام داده است، دبی آوريرزق و روزی به دست  حالل های راهبراينکه در يک  می کنيد

 در شما ".ام داده انجام و آن کار ها را را کارها اين من. ام کرده خدمت من"اما هيچ حقی نداريد بگويد 

  انجام دادن.  خوب اين کار را آوريد به خطربه دست می  های پاداش هللا نزددر  و مردم برابر

 

 "دهم، می انجام و آن کار را را کار اين من .دهم می انجام را کار من" گوييد، می اگر نه، اگر

فقط به خطر عزت نفس انجام می دهيد.  را کار اين شما. بود نخواهيد قبول قابل و هللا مردم کنار در شما

 انجام کار شان را خوب که افرادی. دهيد انجام خوب را کار اين دهيد، انجام را کار اين داريد قصد اگر

خوب انجام می دهد. او يک  خودش را هایکار او ،کن نگاه : "گويند می آنها. هستند قبول قابل دهند، می

نفس خودش را  او اما گيرد، می پول او "چيزهای و کارهای که انجام می دهد زيبا هستند.استاد است. 

 .شود بزرگ خود که انجام می دهيد کار که بگذاريدبزرگ نمی کند. 

 

. است درجه ها باالترين در مردم بهتا  کشاورز، از ،است زباله مرد به تا کوه چوپان از مورد اين

 حقروشن است آنچه ." است حق من اين و دادم انجام را کار اين من: "بگيريد را خود حق توانيد نمی شما

 ایبر من ام، کرده خدمت اينجا من" ،گوييد می شما اگر کند نمی کار اين. آنچه حق شما نيست و است شما

 نهاآ همه. وجود دارند شما مثل نفر هزار." بدهيد من به را کشور بايد بنابراين ام، کرده خدمت کشور اين

 ورت،اينص غير در. هستند شما شبيه نيز آنها. کنند می فدا کاری را خود جان و کنند می کار کشور برای

 . نندک می خدمت کشور شان خطر هللا برای به همه. رسيد نخواهيم پايان آن به ،بدهيم همه به را کشور اگر



 

 

 

 

 

 

 

 یبر رو) دهند می انجام را شان است( هوظيف)که  کاری هر آنها. دارند متفاوت کار نيز موقعيت مردم

 سفارشات(.

 

 خوب هم داخل در و خارج درو اگر همه اين طوری کار کنند،  شد خواهد زندهدوباره  کشور اين

 روحانی نيز اين. داشت خواهد وجود ثروتو  دهد می رخ زيبايیبا خارج يعنی که مان  منظور. بود خواهد

 .است تر قوی روحانی افزايش. يابد می افزايش

 

 نابراين،ب هستيم هللا با ما .کرد خواهد کمک را ما هللا. برساند ما به آسيبی[] چيزی نميتواند کس هيچ

 اآنج تا. دهد انجام جور بهترين کارش را در کس هر کهبراين است (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر دستور اين

  .دهيد انجام را خود وظيفه زمان آن در. است ساعتآن  تا ساعت اين از شما کار .دهيد انجام توانيد می که

 

 و (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر برای ،هللا برای شما، کشور برای شما، خانواده برای شما، برای اين

، که اين کار ها را انجام دهيم. شيطان را پيروی ها عطا کند ما همه هللا به. بود خواهد مفيد اسالم برای

ب اول به خودتان آسي ."بود آن و اين نه،"با گفتند، کنيد ن فتل در اطراف تان را وقتو نکنيد  ( اطاعت)

 ميرسانيد )پناه بر هللا(.

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ لربع او ۲۵


