
 
 
 
 
 
 
 

 امروز کار

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا، مدد يا رسول هللا، مدد يا

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 جداگانه طور به و ُمَحّرم، الِحّجه،ذی ذيقعده،": الحرم األشھر" عنوان به شده شناخته ها ماه اين

 با بياد وا هستند فضيلت با ها ماه اين. داد انسانان و مسلمانان به هللا که ديگر مبارک ماه يک ، َرَجب ماه

 .بدهيم نشان احترام

 

 مردم حاضر حال در. است موفقيت راز اين. نگذاريد فردا برای را امروز کار که گويد می او

 همان به دارد وظيفه فردا. دهند می انجام فردا را آن آنھا که گفتند با بعد برای کنند می ترک را چيز همه

 .گذارند می ديگر روزهای برای فردا وظايف دارند آنھا. امروز که اندازه

 

 يک مانند کار کمی که حالی در. دهند می انجام بعد آنھا که گفتند با اندازن می عقب هميشه آنھا

 می ايراد آنھا سپس. کنند می ترک را آن و بدهند انجام را آن تواند نمی هرگز آنھا سپس. شود می کوه

 ."بدهيم انجام را کار آن توانيم نمی ما و بدهيم انجام را کار اين توانيم نمی ما" گيرند،

 

 در. کنند می شکايت آنھا سپس دهند می انجام دير را کار. افتد می اتفاق مردم تنبلی دليل به اين

 به دارد وظيفه روز هر. نگھداشتن تواند نمی که باری يک کسی هيچ به نداده هللا حقيقت در حاليکه

 .بدهند انجام را آن توانيد می همه که طوری

 

 بايد شما که های وظيفه با باشيند مراقبت. برويد رختخواب به نکرد خلق را شما ّجل و ّعز هللا

. شود می افزوده بدهی يک مثل را آن صورت اين غير در نگذاريد، بعد روز برای را آن و بدهيد انجام

 مھم آنا برای و باشند  بدهکار دارند دوست مردم از برخی. ماندن باقی بدهکار به نيست خوب اين

. کند می له را آنھا و شود می آنھا بر سوار کنند، نمی احساس را آن آنھا اگر حتی وزن، آن اما. نيست

 فرد يک شود می باعث دادن انجام بالفاصله را آن بدهيد، انجام کار يک بايد که زمانی هر که يعنی

 .است بزرگترها برای هم و است کودکان برای هم اين. شود می عمل همه مورد در اين. شود راحت

 

 رسند، می خانه به آنھا که هنگامی .شود داده آموزش مردم به  کودکی سنين در هست نياز اين

. شوند راحت و آنچه هر و تکاليف، انتساب،: بدهند انجام داده تدريس صبح در معلم چه آن است بھترين

  آنھا" دهم، می انجامش بعدا   دهم، می انجامش بعدا  " گويد، می مردم که همانطور صورت، اين غير در



 

 

 

 

 

 

 

 بر و دور زدن پرسه و بدهند ادامه زندگی آخر تا اينطور به خواهم می آنھا. کنند می عادت آن به بعدا  

 طول در آنھا اما بخشد می را آنھا هللا دارند، اعتقاد  هللا به اگر پايان، در .دادن انجام کاری هيچ بدون

 سازی آرام مردم. شود می صرف راحتی با آنھا زندگی ديگر، راه آن با. برند می رنج خودشان زندگی

 .کار هر دادن انجام از پس راحتی، کند، می احساس

 

 توجه موضوع اين به بايد آنھا های خانواده. کردن شروع مدرسه کودکان همه حاضر حال در

 خوب کودکان اگر". است مرطوب آن که هنگامی شود می خم درخت يک" گويند، می چونکه. کنند

 بدهند، انجام خودشان با مثل را کار اين اگر. دهند می ادامه زندگی طول در خوبی با آنھا شدن، آموزش

 .دهند می ادامه را راه همين آنھا

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ الِحّجهذی ۱۶


