
1 |  w w w . h a k k a n i . o r g
 

 اوال العائلة

الصالة والسالم على رسولنا دمحم سٌد األولٌن  أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم . بسم ميحرلا نمحرلا هللا . السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته .

شٌخ دمحم ناظم  ، مدد ٌا مشاٌخنا ، شٌخ عبد هللا الفائز الداغستانً مدد ٌا رسول هللا ، مدد ٌا ساداتً أصحاب رسول هللا ، واآلخرٌن .

 طرٌقتنا الصحبة والخٌر فً الجمعٌة . الحقانً ، دستور .

ُ ِعندَهُ أَْجٌر َعِظيمٌ   إنََّما أَْمَوالُكُْم َوأَْوََلدُكُْم فِتْنَةٌ َواَّللَّ

 لعدمٌرتبكون  الناس من كثٌرال. أوالدنا  هم الثانً إمتحاننا. ستنجحون باإلمتحان  ، الفتنة ستنجون من.  هللا سبٌل فً مممتلكاتك قدموا

 تربٌةأن ٌقوموا ب أطفال لدٌهم الذٌن لؤلشخاص بالنسبة أهمٌة أكثر هو ما ، ذلك ومع.  وهناك هنا وٌذهبون الى األطفال إنجاب على القدرة

 األفضل من ، آبائهم ضد ٌنثائر ونٌكون أطفال وجود األطفال من الكثٌر وجود من بدال.  األدب على ، اإلسالمٌة األخالق على أطفالهم

 . بٌتهم  ،، أوالدهم  تهمسرأل ٌنتبهوا أن هو الناس من ٌتوقع شًء وأول.  أطفال لدٌك ٌكون أن ٌجب بالطبع ولكن. تحصلوا علٌهم  ال أن

  ،أوالا  منزلك من تبدأ.  اآلخرٌن وتعطً جائع تترك البٌت ٌجب ان ال ، صدقةتعطً  كنت إذاملسو هيلع هللا ىلص . الكرٌم نبٌنا أحادٌث فً مذكور ذاوه

 الخلق حسن تعلٌم تركأن ت اءذكال لٌس منملسو هيلع هللا ىلص .  النبً وحضرة هللا هو أمر أظهره فعل الخٌر.  الجٌران ، األقارب إلى ،أقربك  تعطً

 منالمزٌد  لهم لتبٌن وتحتاج رأسهم نتأ.  معك دائما أطفالك حٌن فً ، دوما اآلخرٌن ىتر ال ألنك.  آلخرٌنل الخٌر فعلوتقوم ب ألطفالك

 الناس جمٌع. غٌره  تحسٌنل ىسعٌ ثم أوال منزله ٌقوم بتحسٌن شخص كل كان إذا حال أي على بوضع جٌد الجمٌع سٌكون.  االهتمام

.  المهم هو ذاه.  تجمع كما سٌتشكل طٌبة وجمعٌة ، الصالح المجتمع ،الصالحون  ثم.  اآلخر تلو واحدا ، اآلخر تلو واحدا سٌتحسنون

 . واألسر للناس أهمٌة ٌعطً اإلسالم

 ٌنتبه أن هو نفسهب نعنٌه ما.  لنفسه وثلث ، خرٌنلآل وثلث ، لربه وقته ثلث كان ٌخصص.  لعائلته وقتا خصصٌ كان ملسو هيلع هللا ىلص الكرٌم نبٌنا

 حتى ، الحدٌث فً نقرأ.  جدا مهمة األسرة السبب هذال.  كمثال الكرٌم ٌأخذوا نبٌنا أن الناسٌجب على .  وقته قسمٌ الطرٌقة هذهب.  عائلتهل

 لقاء بعد وحتى" ؟ قبٌلتك من هً ؟ حضرتك بلد أي من ؟ ابوك هو من ؟ أمك ًه من ؟ أنت من" تسأل أن علٌك ، ما شخص مقابلة عند

 . اإلسالمٌة األخالق ًه ههذ.  مرضى ٌكونون عندما همزٌارت أو جنازة لحضور تذهب علٌك أن ، تعرفه ال شخص

 الو.  واألطفال األسرة رعاٌة إلى بالتأكٌد بحاجة تأن السبب هذال.  اإلسالم فً آخر شخص أيب تهتم وال فً األمام نفسك وضع ٌمكنك ال

 الناس ، المدرسة إلى همترسلا إذا ثم. صغارا  ٌكونون عندما ٌجب علٌك رعاٌتهم.  أوال المسؤول أنت. سٌنتبه علٌهم  آخر أي شخص

 ٌجب ، أوال.  أطفالك على آخر شخص ٌنتبه ثم شًء كل تركت أن مثل قاعدة توجد ال.  جٌد بشكل أٌضا ٌجب علٌهم رعاٌتهم هناك

. ٌستفٌد  أنهو  للشخص ضروري هو ما ولكن.  مساعدةال على ٌنقادر ونكونٌ قد موغٌره ونستمرسٌ اآلخرٌن ثم ، أطفالك نفس تحسٌن

 . وهناك هناترمٌهم  من غٌر المفٌد أن ولكن.  األطفال من الكثٌر لدٌهمٌكون  بأن سعداء الناس من الكثٌر أن نرى ونحن

 ، اآلن فكر. "ذلك من أفضل كلب أن ٌكون لدٌك األحٌان بعض فً. بأن لدٌك طفل  اسعٌد نتك ال ، الزمان آخر فً "ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول  الكرٌم نبٌنا

 هؤالء من أفضل كلبحٌث أن ٌكون لدٌك  السٌئ جٌلال هذا ما ذلكل.  حرام أخرى أماكن وفً ، مكروه أمرهو  كلب أن ٌكون عندك

ا جمٌع وٌهدٌنا ، الصحٌح الطرٌق عن أطفالنا ٌضل ال هللا.  هللا ناحفظ.  الناس  ومن هللا التوفٌق . . هللا شاء إن ا

  الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً

، زاوٌة أكبابا ، صالة الصبح 2102نٌسان  22  


