
 
 
 
 

 
  

 

 ال تقل أنك متعب
 

 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
 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم . بسم هللا الرحمن الرحيم

ُ َعَملَُكمْ   َوقُِل اْعَملُواْ فََسيََرى ّللاه

ُ َعَملَُكمْ "  ال يأمرك بالجلوس . هللا عز وجل ال  بها " ونيرى هللا األعمال التي تقوم. ساعملوا  " يقول هللا تعالى".  َوقُِل اْعَملُواْ فََسيََرى ّللاه

. ال يوجد شيء  الكسلاألمور ال تسير ب.  شخص ما ، ماديا ومعنويا مقامرتفع يالعمل ، ب. ألنه فقط اعمل يقول  لم يقل لك بأن ترتاح .

 .عز وجل يقول هللا . هناك عمل مثل أشعر بالتعب وجد اسمه "أنا متعب". ال ي

. لذلك ، فإن تلك  حديد في الداخل وجميع أنواع المعادن أيضا. الناس لديهم الشيء اإلنسان نفس  ." صدأيالحديد الذي ال يعمل  " يقولون

.  عملعلينا أن ن. لذلك عاطل عن العمل في كل مكان عندما ال يعمل المرء ويصبح  تسقط. إنها المرء تعطي فائدة عندما يعمل المعادن 

تتضرر . في ذلك الوقت س . يبدأ يمرض تعبمل أنك ويبدأ جسمك بعدم النشاط عندما تق ! . ال تقل انك متعب التعبنشعر ب علينا أن ال

 . . هللا عز وجل خلق الناس وكل شيء في كل شيء

 َوكُلُّ َشْيٍء ِعنَدهُ بِِمْقَدارٍ 

الناس أنفسهم ، يسقطون ببطء في جميع  يترك. عندما  القيام بكل شيء يجبالناس كيف  عز وجلعلم هللا ".  َوُكلُّ َشْيٍء ِعنَدهُ بِِمْقدَارٍ " 

. الطريقة هي األهم في حياتنا المادية  . ال يوجد تعب د توقف في الطريقةوجي الهذا السبب ل. واإلزعاج  أنواع األمراض ، الكسل ، 

. الناس يقولون أنهم يزعجك توقف ، ال يوجد تعب ، وال يوجد ما . في جوهرها ال يوجد  . الطريقة هي جوهر اإلسالموالمعنوية 

أن نكون حذرين  ، علينا. ألن الطريقة هي جوهر الشريعة  . هذه أشياء أساسية في الطريقة . ال يوجد شيء من هذا القبيل يشعرون بالملل

 . من هذا

. يمكنك فقط التوقف في القبر والراحة. ة الطريق هفي هذ استمر.  استمر.  ال تقل أبدا أنك متعب ، أو تشعر بالملل ، أو يجب عليك التوقف

  من هللا التوفيق .و . يساعدنا إن شاء هللاو جميعا. هللا يعطينا القوة  هناك يمكنك االستلقاء بقدر ما تريد حتى يوم القيامة
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