
 
 
 
 

 
  

 

 اإلختصاصيون
 

 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
 

اليوم يقول الجميع أنهم   .وهذا شيء يمكن للجميع القيام به ." أعط حق هللا إلى هللا ، وحق قيصر لقيصر " عليه السالمعيسى  يقول

خلق هللا الناس وفقا من بها خبيرا . كل مهنة تتطلب   !يء ". ال يمكنك ذلكيمكننا القيام بكل ش  .هناك ديمقراطية"   .يعرفون كل شيء

  .هذه ]المهارات[ ليست سهلة  .بينما تحاول أن تفعل شيء واحد ، قد تفسد شيء آخر  .لذلك
 

لم   .لم يفعلوا هذا جيدا   تفكير"الفي المرء حياته يمضي   .مهاراتهم ، يجب أن يهتموا بهذا المجال كانتا هم، م هالناس نحوما يميل أيا كان 
تفعل ما .  وبحزنوحياته تنتهي بعدم فعل أي شيء ،  إذا كنت أنا منهم ، كنت سأفعل ذلك بهذه الطريقة ... "  .يفعلوا ذلك بشكل جيد

في كل  ونتدخليخالف ذلك ، كما قلنا الناس   .هو أيضا سيفعل ما هو قادر عليه  .هيستطيعون فعل ماسيفعلون اآلخرون  فعله ،تستطيع 

عمل يرضي  لن يكون هناك اي في فوضى .ا تصبح األشياء هعند -..."  بتلككان من المفترض أن يتم ذلك بهذه الطريقة أو "   .شيء

 . ]و[ غير مرتاحين مسالمينكلهم غير   .أي شخص بعد ذلك

 
شيء ما كل  يأن يعطكل شخص على   .كل شخص لديه شيء مشغول به  .العالمقيصر" هي شؤون  كلمة "ب عليه السالم عنيه عيسىيما 

[ الناس يذهبون ألشياء عديمة الجدوى ]أشياء[ هم أنفسهم ال يستطيعون ذلك  ، ]وبدال من ذابه يهتمهذا أمر ملزم ، لكن ال أحد   .هيستحق

 يجب بما يقوم به ".أن يكون بارعا  "  إتقان ". يقصد بكلمةإذا قام أحدكم بعمل فليتقنه  " الكريم صلى هللا عليه وسلمنبينا  يقول  .القيام بها
 ستسيركل شخص ذلك ، فعندئذ  فعلإذا  ." كيف أنجز هذه الوظيفة أعرف "بإتقان قائال أن يركز المرء على ما يفعله ، وأن يفعل ذلك 

إذا قمت بذلك بالفعل ، فيمكنك   .ء بشكل صحيح ، بل ينتقلون من مكان إلى آخرلكنهم اآلن ال يفعلون األشيا .يشكل سهل ومريح  الدنيا 

 برزقه . االمهم هو أن تكون مع هللا ، لتكون راضي  .هللا موجودة في كل مكان رزق وبركة  .القيام بذلك في بلدك أيض ا
 

ومن هللا .  ملكك ، فستطلب المزيد الدنيا ت، حتى لو كانإذا لم يكن هناك رضا  ال يفنى .القناعة كنز   .جميعا من الراضينهللا يجعلنا 

 . التوفيق

 
 الفاتحة .
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