
 

 

 

 الترفعلى  واال تعتاد

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 قد . شخص" األحيان بعض في تدوم ال النعم ألن ،ايضا  صعبةال األمور على واعتادا.  سهلةال موراأل على واتعتاد ال " قال الكريم نبينا

 طبعا ، ، شكر هناك يكون ال عندما.  هللا لمشيئة وفقا باستمرار يتغير قد الوضع أو.  الحق وقت في به الحال فقيرا ينتهي قدو غني كوني

 .الترفعلى  التعود عدم المشقةب نعنيه ما. الصعبة الحياة على اعتادوا. المشقة على قال أنه يجب أن نعتاد الكريم نبينا لذلك. النعم  تزولس

ولنفسهم أن  للناس األفضل من ، حين في. يبحثون عن ذلك  دائما ،على الترف  الناس عتادي عندما.  الترف على تعتاد أن جدا السهل من

 الرفاهية شاهدوا عندما ولكن.  حال أي على سهلةال شياءاأل فعلهم يمكن ، الصعبة األمور يرون عندما.  صعوبة أكثر األمور على تعتاد

 .فيهم  العلل أنواع جميع وتظهر االكتئاب في يقعون.  لناسعلى ا جدا صعب هو الوقت ذلك ،وا في المشقة طوسق

 مراكز جميع فتحت.  المفيدة األشياء واأكلي أن ونريدي ال بالطبع ." هذا طعمهن دعونا ، ذلك يحب ال الولد " اآلن األوالد عند ذلك نرى

. النفس  على يعولون انهم.  الماضي في ،اصناف الطعام  يعني هذا ، المطاعم من هذا الكم هناك كني لم.  خارجفي ال مكان كل في األكل

 ،" ذلك فعلتو هذا أكلست " مبكرة سن في ذلك علىيجب أن ال نجعل األوالد يعتادون .  الفائدة من أكثر  ضرربالمزيد من ال يسبب هذا

 وامراأل يتلقين. ليناً  أكثر السيدات. ون ريدي ما كل الفور على همتعطي ال.  المشقة بعض رىت هادع.  سهولةال مع تتماشى ال نفسك بحيث

 ، حين في.  يريدون ما كل ايجاد يستطيعون ال عندما الناس على صعبيكون الوضع  ، يكبرون وعندما.  يقولون ما نويفعل األوالد من

 . الصعبة والظروف لمشقةا على ويجعل نفسه تعتاد الطفولة مرحلة من يبدأ أن للمرء األفضل من

. المشقة نرى عندما شكون ال دعونا ، قلنا كما ، لذلك.  شك بدون ، حق ئةبالم مليون إنها.  الحقيقة هي الكريم نبينا فم من خرجت كلمة كل

 ومن هللا التوفيق . . اآلخرة وفي الدنيا في ، المستقبل في ستفيدنا. تربية لنفسنا  أنها على دعونا نقبل بذلك

 . الفاتحة
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