الشجرة تنحني بينما هي صغيرة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم  .الصالة والسالم على رسولنا
محمد سيد األولين واآلخرين  .مدد يا رسول هللا  ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا  ،مدد يا مشايخنا  ،شيخ عبد هللا الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
في هذه األيام بدأت المدارس  .يذهب األوالد إلى المدرسة للتعلم  .يجب تعليمهم أشياء جيدة حتى يصبح إيمانهم قويا  ،ألن أولئك الذين
لديهم إيمان يقضون حياتهم بشكل مريح  .هناك قول مأثور " الشجرة تنحني بينما هي صغيرة " .يجب تربية المعلمين الجيدين مباشرة من
الطفولة  ،بحيث يعلمون األشياء الجيدة  ،أشياء مفيدة للحياة  ،أشياء مفيدة لآلخرة .
بالفعل اليوم المعلمين غير واعين .ليس لديهم فهم روحي وال فهم للعلم الحقيقي يفعلون أشياء مقابل راتب -هذا جيد ،يمكن للمرء الحصول
على الراتب  ،ولكن في الوقت نفسه يمكن للمرء أن يحصل على مرضاة هللا  .عليهم أن ال يخونوا  ،يبيعوا بالدهم  .خالف ذلك [ ،و] كما
لو أن ذلك ليس كافيا  ،فإن العديد من أولئك الذين يذهبون إلى المدرسة يتعلمون العادات السيئة  ،على سبيل المثال  ،التدخين  .هذه مسألة
مهمة  .سواء كان المدرسون أو الطالب  ،فمن المهم أن نكون حذرين حول هذه المسألة  ،ألن معظم الشر يبدأ بالتدخين .
يقولون الشرب هو أم الشر  .ولكن قبل أن يصلوا إلى الشرب  ،يبدؤون بالتدخين  ،ثم يبدأ الشرب  ،ومن ثم يبدأ كل الشر  ،العمل القذر
يبدأ  ،ومن ثم يتم تدمير اإلنسان  .إذا كان الشخص محميًا  ،ومع ذلك  ،في البداية  ،قبل أن يضع هذا الشيء الشرير في فمه  ،يمكن أن
يتم إنقاذه بسهولة  ،وإال فإن الجن الشرير أو اإلنس الشرير يزعجه  ،يدمر حياته  ،يدمر عائلته  .حفظنا هللا ! نرجو أن يكون لدينا أجيال
جيدة  ،إن شاء هللا .
الكثير من المعلمين يأتون لزيارتنا  .عندما يكون المعلمون جيدين  ،حتى لو كان واحدًا فقط  ،فهو قادر على تغيير الصف بأكمله ،
المدرسة بأكملها  .وهو مفيد في تربية األجيال الجديدة  .هللا يزيد أعدادهم إن شاء هللا  .هللا يتقبل خدمتهم  ،إن شاء هللا  .ومن هللا التوفيق .
الفاتحة .
موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
 3/2018 -9-13محرم  ،1439زاوية أكبابا  ،صالة الفجر

