
 

 

  

 األوالدأهمية تربية 

 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

لشخص أن ل ممتعالمن .  سهل في البداية هذا. لنفسهم وهذا العصر يعانون المصاعب بسبب خدمتهم  الزمنالناس من هذا 

الشخص في اآلخرة هو  سيعانيه. ما  ذلكبعد سيعاقب ، فإن الشخص  . ومع ذلكالنفس  هريدتفعل ما ي، أن ينجذب للنفس 

 .أوالدهم ، وخاصة بسبب  أيضا هذه الدنيا، فإن الناس يعانون الكثير في  . ومع ذلك شيء آخر

يفعلون كل  النفس ال تكتفي .. هذه هي النفس  بعد ذلك يطلب الولد المزيد .، ه فعل كل ما يحبتو هكل ما يريد اعطيت الولدإذا 

. كما أنهم يريدون وتلكاألطفال وهذه والمدرسة  بروضةفي سن الثالثة  يبدؤون.  هللا هما يريد ونولكن ال يفعل، الولد ما يريده 

 . جهدمن يبذلون فاجأ كم تت. س . يكافحون ويكرهون ويريدون أن يكونوا أفضل مدرسة خاصة وال يحبون ذلك أيضا

.  ت الصالة في سن العاشرةيتفوتسمحوا لهم ب. ال  في سن السابعةلصالة اهم وعلم " الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينايقول 

سيدي،  " . يقولون . ال يعرفون الصيام على اإلطالق هؤالء قد بلغوا سن العشرين وال يعرفون الوضوء وال الصالة! انتبهوا" 

هنا وهناك إلى األطباء يركضون .  شاكلمن الم ستعانيثم ومن واجبات هللا". والقيام بالصيام  ه، وال يمكن لديه امتحانات الولد

 .الى ذلك وعلماء النفس والمستشفيات وما 

 وأطفال أوالد نعندما يكونوهم هذه األشياء يعطتو نفسهم عليك أن تربي. الدنيا المتاعب في  يعطيهو أيضا  عز وجلهللا 

في  نفسهنرى أن األمر .  ورطة الىه تبرك. ال تحول  هم نعمة من هللا لكإن.  في وقت الحق عليهمالمتاعب  تعودحتى ال 

. انهم  كما يقولون "المدرسة تلك مدرسة وهذه ال . الناس قد نسوا هللا " نفسه في كل مكان الحال.  جميع البلدان وليس هنا فقط

 !"احموني  لآلخرين " ونويبك ونتسوليثم ومن . قروش حتى ال يستحق خمسة  هال يحبون المدارس وما يدرسون

. يء . ال يوجد ش وضوءال و،  دعاء، ال  : ال صالة بهذه الطريقة قمت بتربية أوالدك؟ ذلك  . كيف يمكنناحمايتك ال يمكننا 

 عليهم. األهل "حقوق الطفل على  الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينا. كما قال  اإليمانو ةالحقيقدعوهم يتعلمون .  مسلم ولدكم

،  ا. عندما ال تفعل هذ اإلسالم ". وهناك عدد قليل من الحقوق األخرى ولكن هذه هي األكثر أهمية يمهاسم جيد وتعل هإعطاء

 . حقوقهمبغش األطفال ت

هم تحترم.  األطفال كما لو كانوا والديك تربي.  نت ال تدرس ذلك على اإلطالق على أي حالأ، و لديهم حقوق أيضا األهل

؟"  هكذالماذا يخرجون  " نثم تظومن .  لطفلك هال تترك شيئا ال تفعل، و من الطعام ألمك طبقال تقدم .  بينما ال تحترم والديك

 . يبكون ويصرخون

. يمكن للناس أن  تحملأن يهللا يعلم كم يمكن للجسم البشري إن .  أحدا يظلمهللا ال إن .  أوامر هللا اطيعوا.  إلى هللا عودوا

معاناة الفي اآلخرة بعد  ستُسأل.  يعتمدون عليك! إنهم  . انتبه مريحبشكل ، وأن يفعلوا كل شيء  ةالصال يؤدوا، وأن  يصوموا

 .وستكون مرتاحا ،  مهم إيمانهم، عل . علمهم دينهمهم أمته إن.  نبينا الكريم أمانة.  م أمانة. إنه العقاب هنامن 

 



 

 

 

 

 ُمًرةالحقيقة تضر". إنه  " . في بعض األحيان يقولون في االستماع إلى هذه النصيحة إن شاء هللا التوفيقجميعا  يرزقناهللا 

. هللا ال يجعل  منه إذا لم يكن قويا فائدةالدواء ال يكون فيها . في معظم األحيان األمراض الثقيلة الجيد ولكن الدواء المر هو 

سيكون . إذا كانوا يفعلون الخير ذنوبهم تتلقى أيضا س عندما تموتع القذارة إذا فعلوا كل أنوا م، ألنه أي شخص يعاني األلم

 . تحصل على الهدايا في اآلخرةوس، لصالحك 

ما ال يمكن أن  ونفعلي م، ولكنك ترى أنه . هم أطفال المسلمين هم أبناء أمة محمدإن:  . نحن حزينونصالحة أجياال  اجعلهيهللا 

  من هللا التوفيق .و . حهم إن شاء هللاصلي. هللا  جدا ون. حزينحزينون . نحن اللؤم كل أنواع  ونفعلي.  الكافريفعله 

 الفاتحة .
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