
 
 
 
 
 
 
 

 است( فرض) واجب خانوادگی روابط

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

. بروند کجا هفته آخر دانند نمی مردم .است مهم( خانوادگی روابط رحم، صله" )الـرحـم صـلـة"

 اگر بردن، مادر و پدر ديدار به را خود خانواده به پاداش برای دليل يک و است بزرگ فضيلت يک اين

 .کنيد دعوت را آنها که است خوب اين. هستند زنده آنها

 

 که است جوب. است مهم اسالم در اين. هستند چه خانواده و اقوام که بدانيد که است خوب اين

 بين از را اين اما کردن، می استفاده را اين سالمندان افرادهای. ايد آمده کی از و ايد آمده کجا از کنيد نگاه

 .کردن نابودی را امپراتوری اين که زمانی بردن

 

 پيرو و توجه اين به که است خوب روی؟ می کجا به آيد، می کجا از چيست؟ شما نسب و اصل

 اين من هستم، سيد يک من" سازند، می و آيند می بيرون مردم از برخی که اکنون خصوص به. کنين

 واقعا   شما اگر حتی کنيد، ثابت دتواني نمی شما اگر بگويند را آن که نيست مناسب." هستم آن من و هستم،

 .هستيد

 

 زيبا و تميز( ص) پيامبر حضرت از نسب و اصل مثل. هستيم السالم عليه آدم فرزندان همه ما

 بستگان، است فرض ما برای راه همان در است، چيز همه در ما برای مثال يک عنوان به او  آيد، می

" الـرحـم صـلـة" بنابراين. باشيم آنها به کنزدي و بشناسيم را ها عمه و مادربزرگ و پدربزرگ اجداد،

 .است فرض

 

. شود می افزايش آنها رزق و شوند، می خوب دهند می انجام" الـرحـم صـلـة" که افرادی آثار

 انجام را عبادت که کسانی برای است گناه يک همچنين. است عبادت يک بلکه نيست دوستی يک اين پس

 هللا گويد می" اند، کرده قطع را من با رابطه کنند می قطع را گی خانواده روابط که کسانی. "دهند نمی

 .ّجل و ّعز

 

 دادند انجام قصد از را اين. کنيم فراموش را آن ما که شدند باعث آنها. اند شده فراموش چيزها اين

  گذشته با ما روابط کردن قطع برای را اين. اند رفته همه آنها مانند، نمی خوب مردم و علما. عثمانی از پس

 



 

 

 

 

 

 

 

 پيرو که مسلمان مردم دوباره، اما. بودند موفق واقعا   آنها بودند، آن انجام به قادر آنها تقريبا و. شد انجام

 .است( جالله جل) هللا دستور آن که دليل به دهند می ادامه را زيبا سفارشی اين کنند می اسالم

 

 سوپ يک مثل ها مردم و بود، نه( جالله جل) هللا دستور اگر پيش مدتهاخيلی  بود رفته بين از

 گويند می آنها: بود شيوه همان به کمونيسم. رويم می کجا به و ايم آمده کجا از که ديدن شد نمی. شدند

 از پس حتی حال، اين با. اند شده پراکنده جا همه در را آن آنها و نه چيزی چه و کنيد ترک را خانواده

 آنها و شناتند بيشتر را ديگری آن آنها. کنند نمی ترک را ديگر هم مردم بسياری، ستم و ظلم و فشار انقدر

 .کردند نه فراموش را

 

 بخاطر بزرگ پاداش يک شما. نگهداريم را آن دهيد اجازه. زيبا رسم يک و است زيبا  دستور اين

 .آوريد می دست به هللا

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 .فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ األولى جمادى ۱۲

 


