
 
 
 
 
 
 
 

 کنید هدایت خودشان های توانایی اساس بر را خود کودکان 

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 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

 

 

 بر دارد وجود که ترفندهائی جور هر از دارند مسلمانان. است کرده بازيچه يک را مردم شيطان

 بازی اسباب يک داده نفريب شا شيطان که کسانی. اند شده ديوانه مردم و کنند، می استفاده مسلمانان عليه

 سالح بزرگترين. ماند می باقی نفرت و کينه با انصاف نه و فکر نه عقل، نه. هستند شيطانان دست در

 .است خشم شيطان

 

 زيبا شريف حديث از کدام هر و همه" له ُخِلق   ِلما ُميسَّر   کل  " خوانيم، می زيبا شريف حديث يک

 .دهيم می توضيح داريم را شريف حديث کل  . است

 

. داده وظيفه يک کدام هر به هللا. گويند می ها کمونيست آنچه نيست راست. کرد خلق را مردم هللا

ل و ع ز هللا باشد، انسان يک وظيفه چه هر  .کرده ارائه سهولت اساس اين بر ج 

 

 خوانند، می درس مدرسه در که هنگامی. است سهولت يک دهد می انجام کدام هر که کاری در

 وکيل، برای مناسب تو" کنند، می شان جدا اينطوری و است کم شان تعداد که هستند ها بچه از گروه يک

ل و ع ز هللا که هنگامی اما..." هستی مهندسی برای مناسب تو پزشک، برای مناسب تو  انسان ها ميليون ج 

 موضوع اين فرد يک اگر. بشود است قرار آنچه توجا به است کرده فراهم جهت اسانی يک او کرد، خلق

 انسان يک. برود دستی کار های توانايی و دستی های مهارت سمت به تواند می يکی کند، نمی درک

 را کار آن بدهيد اجازه و بدهم انجام را کار اين بدهيد اجازه" بگويد، نيست مجبور او اگر است راحت

 کار آن او اگر .برد می سمت آن به را خودش و کرده هدايتش هللا که راه آن به است راضی "بدهم، انجام

 اکثر. مياورد دست به مردم به احترام و را هللا رضايت او بدهد، انجام خوب را خود کار و بگيرد محکم را

 راضی خودش شرايط با و" ميبرم، پول از زيادی مقدار و دهم می انجام را کار اين من" گويند، می مردم

 شما .فهمد می را طرف آن کند، نمی درک را طرف اين را خود ذهن. است داده کله يک شما به هللا. نيست

 زمانی بدهيد انجام را آن توانيد نمی. دانی نمی که کاری سمت به نرو. دهيد می انجام دانيد می که کاری

ر باعث دو هر. دهيد می اصرار را آن که  .شوند می خواری و زر 

 

ل و ع ز هللا . است گرم و نيست سرما برابر که آنجای در کند رشد پرتقال درخت که است باعث ج 

 .است[ سانتيگراد] درجه ۳۰ـ و ۲۰ـ که آنجای در سرد، های مناطق در را درخت کنيد رشد توانيد نمی



 

 

 

 

 

 

 

 حفاظت را آن کنيد، رشد( پالستيکی) نايلون با سرد جای يک در را پرتقال درخت يک توانيد می

 تا سه فگد و برد می عذاب بسيار کند رشد آنجا که يکی آن اما. است ممکن اين. ای گلخانه يک مثل کنيد

 بدون و دهد می ميوه بيشتر برابر بيست يا را برابر ده خودش، جای در که حالی در. دهد می ميوه پنج

  .دارد وجود تر ساده راه يک که زمانی  بردند رنج ندارد معنی. بردند عذاب

 

 مناطق در گالبی و سيب توانيد می شما. دارد فرق آن دهيد، می انجام داريد نگه برای را نآ اگر

 .آوردند قبرس به گيالس آنها. داد خواهد انجام گيالس و داد خواهد انجام را زردآلو. کنيد رشد سرد های

 حال در .دارد  نياز سرد های مکان گيالس. شود می خشک دوم سال در و سال يک برای دهد می برگ او

 عّز هللا. نیست زمان همان در همه برای چیز همه. دارد را خود جای چیز همه که مثال یک عنوان به هستیم اتفاق این دادن

 .بدهند انجام خودشان به توجه با وظیفه یک آنها که حالی در درختان حتی و حشرات، حیوانات، کند می هدایت ّجل و
 

 راهنمايی هستند قادر و تمايل آنها که آنچه به مستقيم طور به را خود فرزندان و را خود بايد فرد يک

 روز چند يک فقط دنيا چون خوريد نه غم. روند نمی دانشگاه به فرزندانتان اگر نباشيد ناراحت. کند

 شريف احاديث. کنيم توجه اين به که ما برای است کافی.  آوردن دست به را هللا رضايت است مهم. است

 طول دنيا که روز چند اين در است مهم آنچه. هستند مردم درونی آرامش به و راحتی برای ها صحبت و

 آنها زا آخرت مورد در و کنيد فکر آخرت مورد در اگر شويد می راحت شما.  است آخرت کشد می

 داده دستور هللا که انجا به برو.  است روزه چند جای يک دنيا. نيست ديگری چيز به نياز هيچ. بپرسيد

 .است اين است، مهم آنچه. نکنيد فراموش را هللا. است

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۵ الق عدهذی ۸


