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  األمھات مدارس

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

. توفیت ھكذا، وبعض األیام بذكریات حلوة. الیوم الماضي. ھناك بعض األیام بذكریات مریرةھناك بعض األیام التي یتذكر فیھا الناس 
 مقامھن في الجنة. لقد كانتایجعل هللا  .سنة حتى اآلن 17 مرّ . ةحجة آنال عرسبعد غد ھو مثل الیوم. وعاًما  24قبل  ةحجة آنالشقیقة 

ا إلى جانب موالنا تقفیة. وانة والروحا بالكثیر من الخدمات الجسدی. لقد قامتالماضيھم في قصص عن ین مثل الذین نسمعتممیز شخصیتین
 ه الدنیا.في ھذ ، دائًما في العبودیة. وغادرتا مع كل ما أنجزاالشیخ ناظم

 

تعتني باألسرة. لم تطلب أبدًا أي شيء تحتاجھ. وكانت لدیھا مھارة الخیاطة. كان ھي . وواإلرشادكان موالنا الشیخ ناظم یذھب للخدمة 
 ة فعلتجة آنالح .ذلك ات یجب أن یتعلمن الخیاطة. یمكنھن في بعض األحیان إعالة عائالتھن إذا أردنالفتی موالنا الشیخ ناظم یقول إن

، تقدم النصح وتغطي احتیاجات تقود الذكر. كانت تطبخ الطعام، األخواتو واإلخوانذلك. كانت تتعبد في اللیل وتخدم أثناء النھار لعائلتھا 
الیوم  ھاشوال من التقویم الھجري. ونتذكر 3في  وذھبت الى اآلخرةحیاة بشكل جید وتوفیت بشكل جید الناس الذین یأتون. عاشت ھذه ال

 .عالٍ أن مقامھا حیث ونحییھا 
 

، الجنة تحت أقدام ھؤالء األمھات. الحقیقةھو "أَصَدُق الصَّاِدقِین". في ملسو هيلع هللا ىلص أن الجنة تحت أقدام األمھات. نبینا الكریم  ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم  یقول
وطلب النصیحة. قال لھ أن یطیع والدتھ. ومثل ھذه ملسو هيلع هللا ىلص جاء رجل إلى نبینا الكریم هلالج لج. . وھو أمر هللا هلالج لج یحبھ هللا شيء نوإكرامھ نمتھخد

 .ھا أن تمشي في طریق اإلسالم حتى یصلوا إلى الجنةعلی یجبتلتزم باإلسالم.  صالحةاألم یجب أن تكون أًما 
 

، یتم إرسالھم إلى ھ حتى قبل أن یبلغ األطفال عامینرعایة أطفالھن. لقد وصل األمر اآلن إلى نقطة أن في الماضي علىمھات األاعتادت 
. یجب أن یربوا أطفالھم جیدًا حتى العلمدور الحضانة. وتتجول األمھات دون رعایة أطفالھن. األمھات مدارس. مدارس حیث یعلمون 

والدیھم. "كیف أصبحوا ھكذا؟" لم تقم على قادرة على أي شيء. وسیكون أول ضرر وإال فإن األجیال غیر ال .یصنعوا أجیاًال جیدة
لكن علیك أن تعلم أطفالك ما ھو الخیر و. صالح، لكنھم سیئون". قد یكون صحیًحا أنك ومن ثم تتذمر "نحن صالحون. وتربیتھمبتعلیمھم 

إظھار  یجب .بدایة. لیس كل شيء حرام. ولیس كل شيء حاللالصواب والخطأ. علیك أن تعلمھم ما ھو الحالل والحرام في ال، والشر
. حیاءاآلن لم یعد ھناك خوف من هللا وال من الناس.  ویستحيهلالج لج حتى یخاف طفلك من هللا  على أنھ حرامحالل والحرام على أنھ الحالل 

مر سوًءا بإطعامھ. أنت تجعلھ أكثر وحشیة. . "طفلنا ضعیف. دعونا نطعمھ ". التغذیة ال تساعد. أنت تزید األللنفسال یوجد سوى إرضاء 
 .یجب أن یأكل بقدر ما یشاء. ما یھم لیس إطعامھ ولكن إیالء المزید من االھتمام لتنشئتھ. حفظنا هللا

 
ألطفال اآلن. فبدالً من خدمة ا تربیةربوا جیدًا. ال یوجد ت، ألننا بالتأكید نستطیع أن نقول إنھم لم ینحن منزعجون على أطفال المسلمین

، ة. إذا أعطیتھم كل شيءضروری التربیة". انھ خطأ. نائھم. "ماذا ترید؟ دعنا نقدم لك، أصبح اآلباء خادمین ألبوإبداء االحترام لوالدیھم
كثیر من القوة الجسدیة ، فلیس لدى الناس الحتى لو كانوا كذلك .فسیواجھون صعوبة في المستقبل. لن یكون اآلباء دائًما إلى جانبھم

الجید . وعلیك أن تخبرھم ما ھو نفسھموھم صغار. یجب أال تعطي كل ما یریدونھ حتى یتحكموا في  تربیتھمیة. لذلك یجب انوالروح
 .حفظھمهللا ییتعلمون كما یحلو لھم ویتبعون الطرق الخاطئة. حفظ هللا جمیع أطفال المسلمین إن شاء هللا. والسیئ. إذا لم تقل، س

 
، یأتي بعض � الحمدویریدون اتباع الطریق الصحیح.  ن األجیال تضیع. بعد ذلك، یأتي األوالد، ألھذه أكبر مشكلة في الوقت الحاضر

ومن هللا   .الدعاء یجب أن یأتوا أكثر إلى الطریق الصحیح إن شاء هللاب. في بعض األحیان یكون األمر صعبًا بالنسبة لھم ولكن األوالد
  . یقالتوف

 
 الفاتحة .

  موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443ربیع الثاني  10 /51-11-2021  


