
 

    

 

 أوقات صعبة على الشباب

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

في  !والد "من األ الكثيرن سعيدا ألن لديك وال تك بشكل جيد والدكأ قم بتربية، آخر الزمان في  " الكريم صلى هللا عليه وسلم نانبي يقول

حيوان من أن  ان يرعىمن األفضل لشخص هذا حقيقة . .  طفل عندككلب من أن يكون  يكون عندكمن األفضل أن بعض األحيان 

.  مهمة والدإن تربية األيجب على األوالد أن يصلوا خلفك ويكملون فعل الخير من بعدك . .  مسؤوليةألنه يحمل  . سيئ عنده ولديكون 

 . مهم التربية أمر.  على اإلطالق أن ال يكون عندك ولد، من األفضل  . بدال من ذلك كجميع أنواع اللعنات بعد وارسلييمكن أن 

 أن يبحثواالناس يجب على .  ، إن شاء هللاا سيئ يكونلن  الولد، هذا  من الحالل اطعمتهم. إذا  أمر مهم جدا حاللالمن  والدن إطعام أا

، أو  األسرة يعارض، يعارضك أو  ليكون سيئاكون سببا ت. س مثل إضافة السم يه من الحرام لقمة صغيرة. إضافة  خطأ في أنفسهمالعن 

آخر . معظم الناس في  هذه المسألة الكريم نبينا ذكرهذا السبب ل.  منذ سن مبكرة حتى اآلن، أو  ، في سنوات الحقة حين يكبرهللا  يعارض

أو  حاللمال  ما إذا كانيأتي دون النظر أن هذا يعني أنهم يريدون المال ".  ال يهم كيف يأتي األمر طالما يأتي المال " يقولون الزمان

 .ة الحالل مهم اللقمة.  ل والشرب الحالل. في حين أن ما هو أكثر أهمية ألطفاله هو األكحرام 

 عندها،  فعل أشياء على حساب الناس، أو  ع الناس من هنا وهناكخد، إذا  . ومع ذلكالعرق بما يرام بمجرد التجارة على  تسير األمور

،  شخص شيئا دون علمال فعل. إذا هذا ما سيكسبونه . مهما كانت نيتهم  . هللا يعطي الناس وفقا لنواياهمحالال المال الذي يأتي لن يكون 

 . . هذا الموضوع هو موضوع مهم جدا أخذهإذا قال كل شيء على ما يرام و تسير األمور، ال  . ومع ذلك ليس مسؤوال ال بأسفإنه 

 وصاحب اجيد الولد. حتى لو كان بإبنك  ينإلى األصدقاء المحيط اإلنتباهأيضا  عليك.  سن مبكر فيوالصيام  ولدكلصالة  عليك اإلنتباه

.  لشبابعلى ا صعبآخر الزمان . أوالدنا حفظ جميع ي. هللا  جيدا ولدايصبح  الولد. كما أن  صديق جيدالى ببطء  هحولسي،  صديق سيئ

 من هللا التوفيق . . متاعبب بهم ينتهي بهم األمرتفكر  ال اشخاص
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