
 الٌوم عمل

 والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا على

 فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا

 .الجمعٌة 

 ذلك ونفعلسٌ مأنه قائلٌن شًء كل ونتركٌ الناس اآلن.  النجاح سر هو هذا.  لغدالى ا الٌوم عمل تؤجل ال ٌقول

 سوف انهم قائلٌن دائما ٌماطلون نهمإ.  أخرى أٌام لعدة الغد اجباتو ٌتركون.  الٌوم بقدر واجباتلدٌه  غدا.  غدا

.  هونتركٌو ذلك فعل همٌمكن ال ثمومن .  الجبل مثل العمل من القلٌل ٌصبح بٌنما.  الحق وقت فً ذلك ونفعلٌ

 ." كاذ نفعل ان ناٌمكن الو ،بهذا  القٌام من نتمكن لم " ، ٌشتكون ثمومن 

 ال عبءا   شخص أي ٌعط لم هللا أن حٌن فً. ٌشتكون  ذلك بعد العمل ٌتأخر.  الناس كسل بسبب ٌحدث هذا

 . ذلك ٌفعل أن شخص ألي ٌمكن بحٌث هواجبله  ٌوم كله تحمله . ٌمكن

الجٌد أن تبقى  لٌس من.  كدٌن ٌتراكم فإنه وإال ،للغد  هتركت وال كلواجب انتبه. وجل لترقد  عزٌخلقك هللا  لم

 ، به ٌشعرون ال أنهم لو حتى ،الثقل  هذا ولكن. ٌهمهم  وال الدٌن فً أن ٌبقوا ٌحبون الناس بعض. مدٌون 

. مرتاح  الشخص ٌجعل الفور على به القٌام ، به القٌام ٌجب شًء هناك ٌكون عندما هذال.  سحقهمٌو همبٌرك

 .للكبار  بالنسبة الحال هو كما الصغار لألطفال نفسه هو.  الجمٌع على ٌنطبق وهذا

 علمهم اٌاه األستاذ ما وافعلٌ أن األفضل من ، المنزلالى  ٌأتون عندما.  مبكر سن من الناس هٌتعلم أن ٌجب هذا

 الحقا . ذلك فعل" سأ الناس ٌقول كما ، ذلك خالف . وٌرتاحون كان ومهما ،الفروض  ، الواجبات:  الصباح فً

 دونب ونتجولٌو حٌاتهم نهاٌة حتى سٌبقون على هذا النحو.  ذلك على واعتاد، ا" الحق وقت فً ذلك فعلسأ

 االتجاه فً.  حٌاتهم طوال سٌعانون همولكن لهم ٌغفر هللا فإن ، باهلل ٌؤمنون كانوا إذا ، النهاٌة فً.  شًء أي فعل

 . مهمة كل إنجاز بعدبالراحة  الناس ٌشعر.  مرٌح بشكل حٌاتهم سٌقضون مفإنه ، اآلخر

 شجرةال" أن ٌُقال ألنه.  المسألة هذهالى  اإلنتباه أسرهمعلى .  اآلن المدارس جمٌعا بالذهاب الى األطفال بدأ وقد

.  الحٌاة مراحل جمٌع فً كذلك ٌستمرون ، جٌد بشكل األطفال تدرٌب تم إذا". ة رطب كونت عندما تكون قوٌة

 ومن هللا التوفٌق . . الطرٌقة بنفس سٌستمرون أٌضا مفإنه ،ٌرٌدون  كما وافعل إذا

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً

، زاوٌة أكبابا ، صالة الصبح 5102 أٌلول  29 


