
  عطاء هللا

 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 

 على ٌجب.  البداٌة من أن ٌتم تعلٌمها األعمال تحتاج ، مسؤول المرء وخلق األعمال جمٌع هللا خلق كما تماما

 مهارة الجمٌع هللا أعطى.  مختلف بشكل الجمٌع عز وجل هللا خلق. من القدرات  ما لدٌها نحو تمٌلأن  الناس

 . منفصلة معرفةو منفصلة

 ونرٌدٌ ما واكونٌو دراسة إلى الجمٌع ٌحتاج.  أٌضا هذا فً واتدخل ، شًء كل فًتدخلوا  البشربما أن  ، اآلن

 إما.  خاطئة طرق إلى وٌذهبون ، شٌئا ٌعرفون ال.  العراء فً ونتركٌ ثم الجامعة إلى ٌذهبون.  [ٌقولون]

 . المجانٌن مثل وٌصابون بالملل ونتجولٌ أو ةخاطئ طرٌق الىٌذهبون 

 لقٌامل ٌتنازلون ال.  أٌضا آخر لشًء ٌنحنون ال.  وهدرس ما غٌر آخر شًء أي ونعرفٌ ال ولكن ، اآلن ٌدرسون

. الضغط أو باالكتئابمصابون  الناس نصف من أكثر ٌقولون.  الجامعة من والتخرج دراسةال بعد أخرى بأعمال

 . هللا بشغل تخلتد إذا ٌحدث ما هذا.  السببهو  هذا

 إلى تحولت افإنه وورقتٌن ورقة فً زهرت كما ، بذرة زرع ٌتم عندما.  مهارة كل شخص عز وجل هللا أعطى

 بحاجة زالت ال لكنه ، آخر مكان فً وتزرعها ضخمة شجرة تحضر.  ببطء تنمو شجرةذلك ال بعد.  شجرة

 فً وٌزرعونها ، األرض من هاكل ٌقطلعونها ، شجرةال ٌكبرون.  اآلن القدرات هذه لدٌهم.  ةبذر من للخروج

 الذي العفن تزرع إذا شًء ٌحدث لن.  آخر مكان أي من أتت لم.  خرجت من بذرة ، أخرى مرة.  آخر مكان

 واحد نوع الناس وتجعل نفسك حركت ال.  شًء كل فً به ٌحتذى مثاال هللا أعطى.  هً هذه.  ٌأِت من بذرة لم

  . لرأٌك وفقا

علٌهم  تحول وهل. عملوا  الرجال من المالٌٌن ، الناس من الكثٌر ، الماضً فً[. ٌقولون] للعمل لٌسوا األوالد

دعهم . األوالد ٌعملون  تدع ال ال، أوه "ون ٌقول ذلك بعد واؤجا الذٌن أولئك ولكن.  هواحٌو نهضوا بالبلد بسوء ؟

 .األمر ال ٌسٌر على هذا النحو . " التعبب وال ٌشعرون المنزل فً ٌستلقون

.  ذلك نسىت وال دونت نككأ.  الحجر على النقش مثل مبكرة سن فً التعلم.  مبكرة سن منٌتم تعلمه  شًء كل

.  شًء أي تعلم ٌستطٌعون ال الحق وقت فً ذلك ٌتم عندما.  الماء على الكتابة مثل هذا ،تكبر  عندما علمتت إذا

 . صعب انه

العلم  هموعلم.  حٌاتهم من األولى السنوات فً علموهم.  خمول األوالد فً واتترك ال.  هنا هللامن  حكمة هناك

 ، االحترام علموهم ،األدب  علموهم. ونها حبٌو ونهاعرفٌ التً األشٌاء ، علموهم مهاراتال لدٌهم كان وإذا

 عقلاعطى ال حٌث هللا قدر.  هللا قبل منبها  أمرناالتً  األمور هً هذه.  جٌد بشكل التعامل مع الناس وعلموهم

  . هللا شاء إن شخص يأل حاجةب واكونٌ لن.  لذلك وفقا وجهوهم. أن ٌستخدمه  لشخصل

 شٌئا الناس تعلم لقد.  للدراسة ٌصلح ال الذي الشخص تجبر ال.  درسٌ أنٌجب  دراسةلل هو الذي لشخصا

 ٌحدث ال هذا".  ٌدرس ان اجل من ادعو له. أن ٌدرس  هٌمكن ال ابنً " ٌقولون.  ذلك غٌر شًء وال واحدا

 . آخر شًء استكشاف ٌمكنك.  درس قد كان ، الدراسة على القدرة الولد هذا هللااعطى  إذا.  الدعاءب

جمع  ٌمكنك حٌن فً.  مدرسةو ، خاصة جامعة ، إعدادٌة مدرسة فً ونفكرٌ مأنه كماالمال  من الكثٌر ٌنفقون

 ماب المستقبل فً صالحٌن واٌكون أن ٌمكن الطرٌقة بهذه.  المدرسً التعلٌم على الذي أنفقته المال بهذا للولد ثروة



كما كال.  عبثا حاولت قد تكون ، كذل من العكس على.  جٌد بعمل وٌقوم جٌد حرفً ٌصبح ان ٌمكنه.  ٌعرفونه

 . شًء بأي وال ٌقومون المنزل فً ٌجلسون ، النهاٌة وفً. ستندمون 

 وٌبدؤون التواضع دعوهم ٌظهرون.  وظٌفة اٌجاد ٌستطٌعون ال إنهم ٌقولون الجامعة من ٌتخرجون الذٌن أولئك

 أنا.  الجامعة إلى ذهبت ، ال " ونقولٌ ال دعوهم.  لهم ٌعطى عملٌقومون بأي  دعوهم ؟ ماذا مثل.  الصفر من

 ". العمل هذا أفعل أن أستطٌع ال.  جامعٌة شهادة لدي.  وذاك هذا

 ٌنمبارك ونوٌصبح ، هللا شاء إن البداٌة من جدٌد من اؤٌبدؤ أن ٌمكن. ٌعملون  الذٌن ألولئك البركة ٌعطً هللا

 فتحٌ هللا فإن ، بعملهم وقاموا التواضع واظهرا إذا.  المنزل فً لجلوسل لٌس ولكن ، كثٌرا درسوا.  هللا شاء إن

 الجمٌع ٌرزق هللا.  علىاأل إلى سفلاأل من ترتفع.  أعلى من ال تسٌر األمور بالنزول. وسٌتطورون  الرزق باب

 حاجةب شخص أي ٌجعل ال هللا.  هللا شاء إن جٌد رزق ٌعطٌهم هللا ثم ، جٌدا ٌفكرون دعهم.  البداٌة فً عقل

 . آخر شخصل

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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