
                                      عصرنا

 سیدنا محمد صلي هللا علیھ و سلم یقول:

في عصر اخیر ادبو اوالدكم جیدا وال تفرحو انكم كثرتم عدد 
.احیانا من االفضل ان یكون لدیك كلب بدال ان یكون لدیك االوالد

ولد.فعال كدا.افضل ان یطعم االنسان  الحیوان من یكون لدیھ ولد 
سیئ،الن عند االمر مسؤلیة.ولد یقرا لك بعد موتك ،یرسلك 
الخیرات،تربیة االوالد مھمة،ممكن یرسلك بعد موتك كل نوع من 
 اللعنة.اذا سیحدث كدا، افضل اال یكون ،التربیة مھمة.
  

لد المھم ان یطعم االوالد الطعام الحالل.اذا اطعمت حالال بالتاكید ھذا الو
خطاء في  تعالي. االنسان یجب ان یبحث عن الال یكون ولد سیئ باذن هللا

و اثناء كبر الطفل انفسھ.الطعام الحرام مثل ان تضع الطعام السم.  

ء،او المستقبل او من الطفولھ حتي االن، یسبب ان یمشي الي السؤب 
ا حدث یصرف ضدك او یعترض علي اھلھ ، یسبب یعترض علي هللا.لذ

ش ر اخیر معظم الناس یقولون معن ھذا الموضوع  سیدنا محمد.في عص
یاتي  مھم كیف یاتي المال، المھم ان یاتي مھما تكون طریقتھ.یقول فقط

اجل  من العكس كان اھم شیئالمال بدن یشوف كیف یاتي حسن ام سیئ.
.حالال ھو طعم االوالد   اوالده  

او  عل تجارتك بجھدك.ال یاتیك مالك خیر  اذا  تخدع الناسالمھم ان تف
عل االنسان .نیتك تحقق.مش مھم ان یفاس.هللا یعطیك حسب نیتكتضر الن
اكل الحرام و ھو عارف ان یعرفھ.و ھو مش مسؤل.لكن اذا ی شیئأ بدن

ھذا ھو الخطاء.ھذا الموضوع موضوع مھم جدا.یجب علیك ان تنتبھ 
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لد طفولتھ.كمان علیك ان تنتبھ اصحابھ.الو ذصوم و صالة  ولدك من
زمان سیئ یغیره و یجعلھ صالح بال مع ولد الصالح حتي اذا یصاحب  

كمان یكون ولد صالح.یحفظ هللا جمیع اوالدنا.زمان اخیر زمان  ھو
 .الناس الذین ال یستخدمون عقولھم ابدا یقعون فيصعب للشباب

.المصائب  

 

 و من هللا توفیق 

  الفاتحھ
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