معرفة وظيفته
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم  .الصالة والسالم على رسولنا
محمد سيد األولين واآلخرين  .مدد يا رسول هللا  ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا  ،مدد يا مشايخنا  ،شيخ عبد هللا الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
خلق هللا عز وجل البشر ليعبدوه  .اآلن الناس تركوه  ،بدال من ذلك يعتقدون أنهم خلقوا ليأكلوا ويشربوا  .أو يظنون أنهم خلقوا للقيام
بأشياء عديمة الفائدة  ،ويعتقدون أنهم خلقوا للقيام بعمل اآلخرين  .في الحقيقة حدد هللا واجبا ً ووظيفة لكل شخص  .كل شخص يجب أن
يكون مشغوال ً بهذا العمل .
في بعض األحيان يكون هناك وظيفة  ،تؤديها  ،وليس هناك حاجة لالستمرار  .اآلن هذه هي األيام األخيرة  .في الماضي لم تكن هناك
سياسة  ،اآلن موجودة  ،ولكن ال توجد حاجة لحقنها في كل حالة  .هناك أشخاص يقومون بهذه الواجبات [السياسية][  .مثل  ،ستقوم
بواجبك أربع أو خمس سنوات  ،ثم تعود  ،هذا كل شيء  .بعض الناس في نزاع دائم مع اآلخرين  .ال داعي للقول " لقد أعطيت ذلك ...
أعطيت هذا  "...عندما تكون قد أديت هذا الواجب  ،تكون قد فعلت ذلك في سبيل هللا  .من بعدك  ،كل من يريد القيام بهذه المهمة سيفعل
ذلك  .في بعض األحيان نسمع أن زوجة في المنزل تقول لزوجها " أنت ال تحب هذا الشخص " ،أو يقول الزوج لزوجته " أنت ال تحبين
هذا الشخص " مما يؤدي إلى نشوب قتال بينهما  .والحقيقة هي أنهم يجب أن يتعاملوا ويتعايشوا مع بعضهم بشكل جيد  .إذا تشاجروا  ،ال
فائدة من ذلك لبلدهم  ،أو ألنفسهم  .لذلك إذا كان كل شخص يعرف واجبه  ،ما يجب عليه القيام به  ،س يشعر بالراحة  ،ولن يكون هناك
مشكلة مع أي شخص .
حدد هللا وظيفة مناسبة لكل شخص  .ال يمكن ألي شخص أن يكون سياسيا  ،ال يمكن ألي شخص أن يكون طبيبا ً  ،ال يمكن ألي شخص
أن يكون عالما  .إذا كان كل شخص يعرف نفسه  ،يعرف حدوده  ،ويعرف واجباته  ،سيكون مرتاحا  .أحدهم يقول "ال أستطيع فعل ذلك"
أنت تقوم بواجبك  .لقد أعطاك هللا هذا العبء لتحمله  .بالنسبة ألعباء أخرى  ،هناك أشخاص مدربين عليها  .دعهم يفعلون ذلك  .لقد قمت
بواجبك  ،وانتهى األمر .اترك الباقي لآلخرين  .كل شخص يجب أن يعرف واجبه  ،ما يجب القيام به  .دعه يفعل كل شيء في سبيل هللا ،
وسينال األجر  .هللا يوفقنا في القيام بما هو جميل  ،في تحقيق الشخصية اإلسالمية  ،إن شاء هللا  .ومن هللا التوفيق .
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