
 

 

    

 أمهات المؤمنين

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني

جميع األمهات  . ةيرحمة الحقيقال أمناحجة ال المرحومة نالت، من تشرين الثاني  16، اليوم في المباركة . خالل هذه األيام  أمنا يرحمهللا 

 . . المدرسة الحقيقية والجامعة تبدأ مع األمترفعهم الطريقة التي ب تسير.  لناسعند الديهم مكان مختلف 

 وا، فإن الناس في هذه األيام قد نس . ومع ذلك هللا هعندما ترفع األطفال وفقا لما يقول كبير األجر.  هللا نظرفي  عظيم ن فضلاألمهات له

؟ أي جامعة  يدرسون؟ أين س يدرس أطفالناما س سوى " بشيءن يفكرال .  ، واألمهات بنفس الطريقةالدنيا في  واقد انحرف ماآلخرة ألنه

في مثل هذا السن كمسؤولية مع شخص آخر حتى يتمكنوا من  األوالد. يريدون ترك باألوالد ال يهتمون ؟ " ؟ أين ستدرس االبنةيدخلون س

 كسب األجر .ال يمكن  بالطبع،  . عندما يكون هذا هو الحال ترك األمومة

. ال يهمني كيف يحدث  عالية تكون في مرتبةدع ابنتي  . يفكرون " عالية ويصلون الى مقاماتالخير  ينالون الخير ونظهريأولئك الذين 

وفقا لإلسالم  يها، إذا لم ترفع على النحو الصحيح يهاذا لم ترفع]لي["، وإ كذا وكذاقالت  ها"ولكن ثمومن .  ". ال يهتمون على اإلطالقذلك 

ال ، يجب أن  هللا هتطبيق ما يقول يجب،  . بالتأكيدلن ترتقي  جيدةالجيال األ. ين لن تكون كما تريد، و ك، فإنها لن تحترم وما يقوله هللا

 . ذلك لآلخرة واأيضا أن تفعل مهذه الحياة ولكن عليكمن أجل . ليس فقط  أن تفعل ذلك من أجل هللا م، وعليك هللا تنسوا

أمهات  إنهن.  مثلهن تستمر بنفس الطريقة المباركات. السيدات المؤمنين أمهات  نزوجات نبينا الكريم ه ."أمهات المؤمنين" قالي  

 ومن هللا التوفيق .  . وأمهات كل شخص المؤمنين

 الفاتحة .
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