
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 ربوا أوالدكم على تربیة اإلسالم

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، 
الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في دستور موالنا 

 الجمعیة.
 

 یقول هللا عز وجل بسم هللا الرحمن الرحیم
 َھْل یَْستَِوي الَِّذیَن یَْعلَُموَن َوالَِّذیَن َال یَْعلَُمونَ 

 
والذین أثنى علیھم  إن العارفین ھم أھل العلم كذلك. لیسواالذین یعرفون والذین ال یعرفون متساوون؟ ھل 

 .ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم
 

 تطیعون. ألنھم أحیانًا یرتكبوناألشیاء المطلوبة للدین بقدر ما یس واأن یتعلم ، المسلمونیجب على الناس
، ویجعلون اآلخرین یرتكبون المعصیة. یعتقدون أنھم یفعلون شیئًا جیدًا. أكبر مثال على دون علمبمعصیة 
واجب یعتقدون أن  والداآلن لدرجة أن األ دھمواللناس یخدمون أالكثیر من ا األھل واألوالد.ذلك ھو 

. یمكنك خدمة ال بأس ،ذلك تركنواجبھم. ھو وخدمتھم  األھلخدمتھم. في حین أن رعایة  ھواآلخرین 
الدین لیس  لكن ال یمكنك المساومة على شيء أمر بھ هللا عز وجل.و. ھذا جید. الدنیا همن أجل ھذ والدكأ

 كما یحلو لك.
 

یعطي األوامر وفقًا  هلالج لجفھو  لذلكمكنھم فعلھ وما ال یمكنھم فعلھ. ما ی هلالج لجیعرف خلق هللا عز وجل الناس. 
، یبلغ المرء، كما یقولون. عندما الثامنة عشر صبحون في سنیُ ، ولیس عندما یبلغونإنھ عندما حیث لذلك. 

وال یمكنھ فعل  ولدأنھ فرض. ال یمكنك أن تقول  یكون، 15أو  14أو  13أو  12یمكن أن یكون في سن 
یجب القیام بھ. یجب أن تشرح لھ الفرض. ما شاء هللا اآلن األطفال الصغار أذكى منا.  الفرض ذلك.

یعرفون یفعلون كل شيء، و، فإنھم ما زالوا صغاًرا. لكن عندما یتعلق األمر بالعبادةویعرفون كل شيء. 
علیھم خبرھم باألشیاء التي یجب ، یجب أن نشرح ھذه األشیاء. یجب أن نُ . لذلكومنككل شيء أفضل مني 

 القیام بھا.
 

یا  يبني. ال تصومام یا ومتحان. لذلك ال تص"ھناك اس في الوقت الحاضرذلك، یقول الناناھیك عن 
. لن الفرض اھذ یتركون، تجعلھم ة لھ! عالوة على ذلكتعلیمك الذي ال قیم ترسب في". أتمنى أن ابنتي

اتك، لن ، حتى لو صمت طوال حیفي رمضانیوًما  تُفطرا في حیاتھم. عندمھذا الثواب  كسبیتمكنوا من 
 ذلك الیوم. إنھم ال یعرفون ھذا حتى. لتتمكن من الوصول إلى فض

 

لف سنة. إذا كنت تفعل أأفضل من عبادة  علیھ وسلم یقول إن معرفة الدین لذلك فإن نبینا الكریم صلى هللا
خطأ. أنت ال  ھذا. آلرائھم، یتصرف الناس في الوقت الحاضر وفقًا لكن كما قلناو، فھذا جید. عن علمذلك 

، وما تعلق األمر بالتعلیمتضحي بكل ما لدیك من أجلھم عندما ی تساوم على األمور الدنیویة على اإلطالق.
یأمر بھا هللا عز ، بل تتنازل عن األشیاء المفیدة التي قیمة لھا. أنت ال تساوم على ذلك أشیاء الیدرسونھ 

 ".ھكذا. إنھ ال یعتني بي إبني"أصبح  وجل. ثم تشتكي
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ات. أمضى اء االمتحانفطر عند إجرأحد إخواننا المتوفین العام الماضي ترك ابنھ یُ  ،أكبر مثال على ذلك
. ھذا ما توفى، ولم یأت ابنھ ولو مرة واحدة لزیارتھ. ابنھ لم یزره حتى عندما ثالث سنوات في المستشفى

ھذا مجرد مثال واحد. ، ھمرض هللا عز وجل وفعلوا ما یحلو لیكبرون لیكونوا علیھ. إذا جعلتھم یتجاھلون ف
 ثلة مثل ھذا.، مئات اآلالف من األمھناك اآلالف

 
إلى ھذا. یجب  واسالمیة. یجب أن تنتبھاإلتربیة وفقا للألبنائھم  تكون تربیة األھل! یجب أن وااحذر ،لذلك

ن كل ما یریدون. یجب أ منحھموماذا یجب أن یفعلوا. لیس من الجید  فرضھم عندما یكون ھناك ومأن تعلّ 
. وعندما یكونون مشقةھناك  األھل. ، ألن الحیاة لیست فقط في أحضانیمروا بقلیل من األوقات الصعبة

فھم لألسر وال الوعيیعطي  هلالج لجعندما یواجھون المشقة. حفظنا هللا. هللا  یشعرون بالحزن، دائًماحین امرت
 ومن هللا التوفیق.  إن شاء هللا. وتعلیمھم بشكل صحیح بشكل صحیح والدھمأالمسلمة لتربیة 

 
 الفاتحة.
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