
 
 
 
 
 
 
 

 اهمیت تربیت کودکان 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 اابتد در. خدمت می کنند چونکه برای نفس شان برند می رنج ها سختی ازمردم اين روزها دارند 

 ابپخش است، برای انجام دادند آنچه که نفس دوست دارد.  لذتدا کردند صبرای فرد نفس را  .است آسان

 اين با. است ديگری چيز برد می رنج آخرت در فرد که چيزی. شود می مجازات آن از پس فرد حال، اين

 .برند می رنج شدت به نيز ،شان فرزندان خاطر به ويژه بهدنيا،  اين در مردم حال،

 

نفس شان است. نفس  اين و. خواهد می بيشتر کودک پسبدهيد،  دارد دوستاگر به کودک هر چه 

نمی  انجامآنچه که هللا می خواهد  اما دهد، می انجام خواهد می کودک که را کاری هر آنهاکافی ندارد. 

 يک همچنين آنها. می کنند شروع خصوصی مدرسه آن و اين و کودک مهد با سالگی سه سن در آنها. دهند

 و کنند می کار سختی به و کنند می مبارزه آنها. ندارند دوست را آن نيز و خواهند می خصوصی مدرسه

 .کنند می تالش چقدر که شد خواهيد زده شگفت (شما). کنند عمل بهتر که مايلند

 

. در سن هفت سال نشان بدهيد به نماز خواندن آنها" به : فرمايد می (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 سالگی بيست سن به اينها "!باشيد مراقب. دننده دست ازهيچ نمازی را  سال ده سن در را آنها دهيد اجازه

 حانامت کودک ،آقا: "گويند می آنها. شناسند نمی را روزه اسالا  آنها. نميشناسند را نماز و وضو نه و رسيده

 دردسر خودتان شما سپس." دادند انجام هللا را های )الزم( اجباری و روزه بگيرد تواند نمی و دارد،

 چيزی چه و روند می ها بيمارستان و روانشناسان پزشکان، به آنجا و اينجا در آنها. داريد مشکالت(۰

 .انجام نمی دهند

 

)شما( بايد نفس خودتان را تربيت )آموزش، ( نيز در دنيا دارد مشکالت می دهد. هلالج لجهللا جل جالله )

تمرين( بدهيد و اين چيز ها را بدهيد در حالی که آنها هنوز بچه و کودک هستند، براينکه بعدا برای تان 

 در اين که بينيم می. تبديل نکنيد دردسر به را او نعمتمشکل نياورد. آنها يک نعمت هللا برای تان هستند.  

 کرده فراموش را هللا مردم. استها  جا همهيکسان در  اين. رج می دهد اينجا در تنها نه و کشورها همه

 ندارند دوست را ها مدارس آنها. گويند می آنها "،آن مدرسه و اين مدرسه مدرسه؛ آن و مدرسه اين: "اند

 می گريه و شخواه ديگران به آنها سپس. ندارد سکه را پنج ارزش نيز کنند می مطالعه آنها که آنچه و

 !"دهيد نجات را من" کنند،

 



 

 

 

 

 

 

 

 هکرد بزرگ اينگونه را فرزند (شما) ؟توانيم می چطور (ما). دهيم نجات را شما توانيم نمی (ما) 

 هشد سپرده و است مسلمان (شما) فرزند اين. هيچ چيزی وجود ندارد. هيچ دعا، بدون وضو نماز، هيچ: ايد

 ندفرز": فرمود (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر که همانطور. دبگيرنياد  را ايمان و حقيقت آنها دهيد اجازه. است

 آموزش را اسالم به آنها و بدهند شان فرزندانها روی پدرشان حق های دارند. آنها بايد يک اسم خوب به 

 انجام را کار اين (شما) که هنگامی. هستند ها مهمترين اينها اما ،دارد وجود ديگر حق های چند" .دهند

 .کنيد می تقلبداريد در حق های آنها  ،نمی دهيد

 

 ها بچه شما. ندادی آموزشاين ها را بهشان  حال هر در (شما) و دارند، های حق نيز مادر و پدر

 مادر و پدر به شما که می گذاريد، در حالی احترام به شما. گرفتيد نظر در پدر و مدرت عنوان به را

 انت فرزند برای که را چيزی وداد،  نخواهيدبه مادر تان  غذابشقاب  يک شما. گذاريد نمی احترام تانخود

 ريهگ و گريه و" ؟ان طوری شدند آنها چرا" کنيد، می فکر ا(شم) سپس. کرد نخواهيد ترک ايد نداده انجام

  .کنند می

 

 دنب چقدرنکن. هللا می داند  ظلمرا کن. به هيچ کسی  اطاعتهللا را  دستورات .دبر بگربه هللا 

. هندد انجام راحتی به را چيز همه و بخوانندنماز  ،روزه بگيرند توانند می مردم .کند تحمل تواند می انسان

 السو مورد نيز آخرت در ،ببريد رنج مجازاتاينجا  که اين از بعد .اند شده سپرده شما به آنها! کن توجه

هستند. آنها آمتش هستند. به آنها  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر تامان آنها. هستند تامان آنها. گيريد می قرار

 .بود خواهيد راحت و ،دهيد (آموزش) دين شان، ايمان شان را نشان

 

 می آنها اوقات گاهی .کند عطا را نصيحتگوش کردن اين  پيروزی به همه ما ها خداوندانشاءهللا 

 ختس های مريضی بااکثر زمان ها . است خوب تلخ دارو اما ،است تلخ اين." کند می درد حقيقت: "گويند

 اگر زيرا ،ببرد رنج دردهيچ کسی  دنگذار هللا که باشد. اگر قوی نيستند ،ها بی فايده هستند دارو(، دشدي)

گر آنها اشان به گردنت ميافتند.  گناهانی، نيز گذشتانجام بدهد پس از اين که کاری  تکثافهمه انواع  آنها

  .گرفت خواهيد ها هديه در آخرت و است، خوب (خودشان برایکار های خوب انجام می دهند، )

 

 .هستند محمد آمت فرزندان اينها: هستيم غمگين (ما) کند. خوب های نسل آنها را خداوند که باشد

که کفران نمی توانند انجام بدهند، انجام می دهند.  کاری آنها که بينيد می اما هستند، انمسلمان فرزندان آنها

 ار آنها خداوندانشاءهللا هستيم.  غمگين خيلی .هستيم غمگين (ما). دهند می انجام را گناهانآنها همه انواع 

  .کند اصالح

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ لربع او ۲۴


