
 
 
 
 
 
 
 

 هستند  مؤمنان نآنها مادرا 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 نوامبر، ۱۶ ،روزهای مقدس، امروزدر طول اين هللا عز و جل رحمت با مادرمان داشته باشد. 

اين اگر راه ها ادامه بدهند به . متفاوتند مردم برای مادران همه. مادر به رحمت واقی رسيد حاجیاخرين 

  مدرسه و دانشگاه واقعی با مادر شروع می شود.. ميروندباال 

 

ه ب هنگامی که فرزندان را هستند فضيلت بزرگی دارند. پاداش بزرگ هللا( ديد) رنظدر مادران 

 ،فراموش کرده اندآخرت خود را . با اين حال، مردم اين روزها بزرگ می کنندمی گويد  هللاآنچه  توجه  

بچه های ، "جز آنها هيچ چيز .راه هستند هماننيز در  مردان، و اندشده  خفهدنيا های دردسر زيرا در 

کجا می  م؟ دخترمی روندکدام دانشگاه آنها  ؟خواهنددرس ب خواهند؟ کجا می خواهند درس بچه  (ما)

به عنوان  در همان سنرا  آنها می خواهند فرزنداننيستند.  فرزندان مراقب" آنها ؟خواهد درس بخواهند

د. هنگامی برون (نمادر بود) یمادربراينکه بتوانند بيرون از  ترک )ول( کنندشخص ديگری  بهمسئوليتی 

 البته نميتوانند پاداش را به دست آورند.اين است،  تکه وضعي

 

 آنها فکر می کنندوبی )خير( و به درجه های باال می رسند. خوبی نشان می دهند به خکسانی که 

که چطور اتفاق می قرار بگيرد. من اهميتی نمی دهم  )خيلی باال( "اجازه بدهيد دخترم در موقعيت عالی

 مهم نيست(. اسالا )برای آنها  اهميت نمی دهندآنها به هيچی  ".افتد

 

بزرگ نمی کنيد، اگر آنها را  درستگفت." اگر شما آنها  به من اين را و آن را و سپس: "اما او

 اون طوری کهآنها به شما احترام نمی گذارند و به توجه آنچه که اسالم و هللا می گويد بزرگ نمی کنيد، 

می فرمايد اعمال  هللابايد آنچه را که  (شما)مطمئنا، . کنندنمی  رشد نسل های خوبمی خواهيد نمی شوند. 

بلکه  نيادانجام دهيد. نه تنها برای اين  هللارا برای  اينبايد  (شما)را فراموش کنيد، و  هللانبايد  (شما)کنيد، 

  نيز بايد برای آخرت انجام دهيد.

 

مادران مؤمن هستند. خانم های  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرهمسران " المؤمنين امهات"می گويد، او 

  و مادران هر فرد هستند.مؤمن مقدس مثل آنها همچنان ادامه می دهند. آنها مادران 

 

 .و من هللا التوفيق



  

 

 

 

 

 

 

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ سفر ۲۷


