
 وجھو اوالدكم حسب مواھبھم

الحدیث الشریف الجمیل .كل واحده منھا جمیلة.احكي اختصار  قرأت
لناس الحدیث.خلق هللا الناس.لیس االمر كما یقولون الشیوعیون.وھب هللا كل ا

ملھ.سھولة في عال لكل شخصالوظیفة.هللا عز و جل حسب الوظیفة سھل امره.  

یكون یصنفون عندما یدرسون الطالب في المدرسة فالن سیكون محامي فالن س 
مرھم مھندس فالن سیكون طبیب .لكن هللا عز و جل لما خلق مالین انسان سھل ا

حسب طاقتھم.اذا كان االنسان ماھر في الصناع الیدویة ممكن یوجھ الي دي 
یھ هللا ،اذا یرضي عن توجالطریقھ.االنسان ال یقول ان ھذا االمر یناسبني بالعكس 

طریقتھ یرتاح.اذا یفعل امره جیدا ینال رضاء هللا و احترام یمشي  الي 
ر وال یكون الناس.معظم الناس یقولون انا سافعل دا العمل و ساكتسب النقود الكتی

من.افعل عن حالتھ.اعطیك هللا العقل لكن ال تستخدم عقلك في رضاء الرح يراض
 تقدر تدخل العمل الذي ال تعرفھ.لما تصر علي شیئ الالعمل الذي تعرفھ وال 

، في النھایھ ترذل و تخسر.تنجح  

قیع.اذا هللا عز و جل یزرع الشجرة البرتقال في االماكن الساخنة لیس في الص
ین عشرین او ثالث  حرارةالتحاول ان تزرع تلك الشجرة في االماكن الباردة 

بمحافظة  البرتقال في مكان باردرة درجة تحت الصفر ال تقدر.تقدر تزرع الشج
ن اذا تكون مثل مستنبت زجاجي،ممكن.لكن تتعب كتیرا مقابل الفواكھ المعدده.لك

.اذا  في مكان یناسبھا تحصل علي كتیر من الفاكھة عشرة او عشرین اضعاف
ن كان ھناك االمر االسھل ما فائدة التعب ال داعي لھ.اذا تحفظ من اجل التزیی

ده تنتظر الربح من دي العمل ھذا مش منطیقي.في االماكن البارممكن.لكن اذا 
كرز ممكن تزرع التفاح او الكمثري او المشمش او الكرز.حملو الي القبرص ال

كم ه.نعطیالكرز یحب االماكن الباردفي  السنة االؤلي ،النسة التانیھ جفف. خضر
لشخص لكل ا لكل شیئ مكان.في نفس الوقت كل شیئ لیست  المثال ھذا الواقع

.حتي الحیوانین و الحشرات و االشجار حسب وظائفھا   عز و جلوجھ هللا.  
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او  الشخص لنفسھ یلزمھ ان یوجھ اوالده حسب مواھبھم.ال تحزنو ان ابني درس
یكفینا . لم یدرس.ال داعي للحزن في الدنیا القصیره.المھم حصل علي  رضاء هللا

ربعة ایام ننتبھ .االحادیث و الصحبة من اجل ترویح  الناس.الدنیا مدتھا ثالثة او ا
ئأ لكن المھم ھو االخرة.اذا فكرت عن االخرة و ترجح االخرة ترتاح.ال حاجة لشی

مھم.اخرا.الدنیا قصیرة.كیف یوجھك هللا اذھب الي ھناك ال تنسي هللا ھذا ھو ال  

 ومن هللا توفیق

  الفاتحھ
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