در زمان های سخت برای جوانان هستیم

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
.
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم﷽ .
الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،
مدد يا رسول هللا ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ،مدد يا مشايخنا،
شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.
بچه ها بايد بعد از شما دعا کنند و بعد از شما کارهای خوب انجام دهند .پرورش کودکان مهم
است .آنها می توانند پس از شما انواع لعنت ها را ارسال کنند .به جای اين ،بهتر است که فرزند نداشته
باشيد .آموزش مهم است.
حضرت پيامبر (ﷺ) مان می گويد" ،در آخر زمان ،کودکان خود را خوب تربيت کنيد ،نگران
نباشيد که کودکان را چند برابر کنيد!" او می گويد .گاهی اوقات بهتر است يک سگ را از داشتن که يک
کودک داشته باشيم .حقيقت است .بهتر است برای يک انسان مراقب يک حيوان باشد تا کودک بدی داشته
باشد .چونکه اين مسئوليت دارد .بچه ها بايد بعد از شما نماز بخوانند و اعمال خير (با حسنت) انجام بدهند.
آموزش کودکان مهم است .آنها می توانند پس از شما هر نوع لعنت بفرستند .به جای اين ،بهتر است که
فرزند نداشته باشيد .تربيت مهم است.
بسيار مهم است که به کودکان غذا حالل بدهيد .اگر (شما) به او غذا حالل بدهيد ،اين کودک
هرگز بد نخواهد شد ،به خواست هللا .انسان ها بايد دنبال خطا های خودشان باشند .خوردن يک کوچکترين
لقمه حرم مثل افزودن سم است .اين ميتواند يک دليل باشد براينکه بد باشد ،در طول رشد کودک ،بعدا ً و
يا حتی از سن جوانی تا اکنون با شما مخالفت کند ،با خانواده مخالفت کند يا از هللا نافرمانی کند .به همين
دليل حضرت پيامبر (ﷺ) مان اين مسئله را ذکر کرده است .اکثر انسان ها در آخر زمان می گويند" ،مهم
نيست چگونه پول بياد تا زمانی که پول بياد ".يعنی پول را می خواهند بدون توجه به اينکه آيا پول خوب
يا پول بد است .در حالی که مهمترين چيز برای فرزندان تان خوردن و نوشيدن حالل است .لقمه حالل
مهم است.
درست است تا زمانی که آن را از عرق پيشانی خودشان (تالش) به دست بی آورند ،اما اگر آنها
ملت را اينجا و آنجا گمراه کنند (فريب می دهند) ،يا کارها را به ضرر انسان ها انجام می دهند ،سپس
پولی که به دست می آورند خوب نخواهد بود .هللا با توجه به نيت انسان ها می دهد .هر چه که نيت شان
باشد ،آن را به دست می آورند .اگر انسان چيزی را ناخودآگاه انجام دهد ،درست است و او مسئول نيست.
اما ،درست نيست اگر او می گويد هيچ چيز مهم نيست و او آن را می گيرد .اين موضوع يک موضوع
بسيار مهم است .از دوران کودکی به نماز و روزه فرزندان تان دقت خواهيد کرد .شما به دوستان فرزندان

تان دقت خواهيد کرد .حتی اگر يک کودک خوب يک دوست بد داشته باشد ،يواش يواش ميتواند اون
دوست را خوب کند .اين کودک همچنين يک کودک خوب می شود .هللا همه فرزندان ما را محافظت کند.
آخر زمان برای جوانان سخت است .انسانی که هرگز فکر نمی کرديد در پايان به مشکل ميرسد.
افرادی که هرگز فکر نکنيد به مشکل برسند.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه
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