کسانی که یک شغل را دوست ندارند

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
.
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم﷽ .
الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،
مدد يا رسول هللا ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ،مدد يا مشايخنا،
شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.
او می گويد من شغلی ندارم ،مردم به او يک کار را نشان می دهند ،و او آن را دوست ندارد .او
تمام وقت شکايت می کند" :چرا بايد در اين عمر زندگی کنم؟ بگذار من بميرم و نجات پيدا کنم .حضرت
پيامبر (ﷺ) مان در مورد آنها می گويد" :مرگ را آرزو نکنيد ".او می خواهد بميرد زيرا نمی تواند در
اين دنيا کاری انجام دهد .بعضی تيپ وجود دارند ،اين حکمت خداست ،که هر چيزی را که به آنها پيشنهاد
می کنيد ،دوست ندارند .اگر به آنها بهترين کاری را پيشنهاد (تعارف) کنيد ،او نمی گويد که او آن را
دوست ندارد اما بهانه می دهد با گفتند "آنها من را بيرون کردند .اين و آن اتفاق افتاد ".شما می توانيد به
آنها صد شغل را نشان دهيد و او هنوز کار نخواهد کرد ،اما وقتی موضو شکايت است ،او شکايت می
کند.
اين يعنی که چنين انسان با هللا راضی نيست .هللا اين زندگی را به ما عطا کرده است ،او ما را به
عنوان مسلمانان خلق کرده است ،به ما بزرگترين برکت (نعمت) را داد ،و هنوز می گويند" ،من آن را
دوست ندارم .بگذار هللا زندگی من را دربياورد ،به طوری که من بتوانم نجات پيدا کنم!" اگر کسی چيزی
برای شما خوب می کند و شما چنين می کنيد ،او شما را ناسپاس می نامد .هللا عز و جل تو را خلق کرد.
او دستها ،پاها و ايمان را به شما داد .او شما را رد اسالم خلق کرد .شما نميتوانيد چنين چيزها را بگويد و
جلو برويد .اين با ادب مناسب نيست .چنين چيزی نه متناسب با ادب اسالم و ادب انسان است.
هللا جل جالله (ﷻ) ميليونها انسان را مثل شما خلق کرد و همه آنها کار و تالش می کنند .پس شما
تنها هستيد؟ آيا خداوند متعال و شکوهمند مراقب شما نيست؟ الزم است يک چيزی را شروع کنيد حتی
اگر پايين تر کار باشد .سپس هللا برکت را به شما می دهد .کار نمی کند اگر (شما) فکر کنيد "من می
خواهم بالفاصله ثروتمند شوم .هللا بايد همه چيز را به من بدهد!" چنين چيزی احمقانه است .اين هم احمقانه
و هم بی ادب نسبت هللا است( .شما) کار خواهيد کرد .تنبلی خوب نيست .موالنا شيخ (ق) می گفت" :اگر
شما حداقل يک ليمو را بخريد و آنها را بفروشيد ،می توانيد کمک هزينه دريافت کنيد ".اما نه ،او همه را
بالفاصله می خواهد .سپس او می گويد" :چنين ليمو ها ر خريدم و نتوانستم آنها را بفروشم".
شما به او ميگوييد "اين کار را بکنيد" و او ميگويد "من اين کار را انجام دادم و اين اتفاق افتاد".
پس او برای هر چيز بهانه می دهد و سپس به خداوند دعا می کند که او ديگر زنده نماند .با اين حال ،پناه
بر هللا هنگامی که چيزی (ترسناک) اتفاق می افتد ،از ترس او نمی داند چه کاری بايد انجام دهد .هللا به

مردم نعمت های بزرگ داد .خلق ما به عنوان انسان ،بزرگترين نعمت است .انسانيت باالترين درجه
مخلوقات است .با ايمان آن قابل قبول تر می شود ،اما حتی اگر يک انسان بی ايمان باشد ،او در ايستگاه
بلند است ،زيرا شما هرگز نمی دانيد چه زمان ممکن است ايمان بيايد .حتی در آخرين نفس می تواند با
ايمان برود .بنابراين ،الزم است احترام به مردم نشان دهيم .نيز فرض (الزم) است که از لطف های هللا
(نعمت ها) سپاسگزار باشيم( .ما) بايد ادب مان را نگه داريم.
باشد که هللا به همه ما ها ادب عطا کند .شما بايد بگوئيد" :مهم نيست که چقدر نفس من اذيت شود،
کم است ".هللا به ما ها انقدر نعمت های داد :سالمتی ،اشتها و همه انواع نعمت ها داد .کاری که پيدا کردين
انجام بدهيد .ميليون ها انسان از بيرون اين کشور آمده اند و شکر به هللا ،از برکت های اين کشور به دست
ميآورند .آنها از خانواده های خود مراقبت می کنند و دارند برای همه اطراف شان يک برکت می شوند.
اين مکان يک جای با برکت است .همه جا با برکت است ،اما اينجا نيز با برکت است .مردی که می گويد:
"من کار ندارم چون نمی توانم شغل پيدا کنم ،دروغگو و تنبل است ".هللا ما را از آنها نکند .انشاءهللا خداوند
به انسان ها شعور (حواس ،فهم ،عقل ،خرد ،منطق ،مفهوم ،درک ،فهميدن) و هوس (قدرت يادگيری و
تجربه آموزی و دانش اندوزی و انجام کار با سرعت و درستی) عطا کند.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربّانی
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