
 
 
 
 
 
 
 

 درخت خم می شود زمانی که جوان است 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

الزم است به آنها . بچه ها به مدرسه می روند برای درس خواندن. مدارس امروزه باز می شوند

چيزهای خوب ياد دهيم براينکه ايمان شان قوت تر شود؛ چونکه انسان های با ايمان راحت تر حيات می 

خواجه های خوب الزم است از دوران . است جوانآنها می گويند درخت خم می شود زمانی که آن . کنند

کودکی چيزهای زيبا آموزش بدهند، چيزهای که برای حيات فايده داشته باشند، برای آخرت فايده داشته 

 .باشند

 

چيز  حاليکه  در .آنها می دانند یهستند، نه معنويت و نه علم ناآگاهدر حال حاضر اکثر خواجه ها 

شما ميتوانيد رضايت هللا را به دست بياوريد، اين کودکان  ،پيدا کردنيک حقوق و دستمزد  می کنيد برای

طن به وفايده داشته باشند،  وطنهستند براينکه بزرگ شوند و هم برای امت و هم برای انسان های خوبی 

 خيلی از نفر های که ميروند،، نبود کافی اين انگاراين،  از غير به. نکنند، نه وطن را بفروشندخيانت 

سيگار کشيدن مهم مسئله  .سيگار کشيدن است، بخصوص مسئله ميگيرند يادعادت های بد در مدرسه 

ها، اين طلبه ها، الزم است خيلی دقت کنند چونکه همه عادت های بد از سيگار کشيدن  خواجهاين . است

 .آغاز می شوند

 

قبل از اينکه به نوشيدن برسند، از سيگار کشيدن شروع . ويند نوشيدن مادر شر استآنها می گ

کنند، کار  کنند، و بعد از آن همه ای نوع شرارت شروع می می کنند، پس از او شروع به نوشيدن می

 نکهاياز اما اگر انسان از ابتدا محافظ باشد، قبل . های کثيف شروع می شوند، و سپس آدم نابود می شود

 نسبد جاين شرارت را در دهانش بگذارد، به راحتی ميتواند نجات پيدا کند، در غير اين صورت، يک جن 

 انشاءهللا خداوند محافظت. ش می کند، حيات او را با فاميلش را از بين ميبرداذيت بد جنسيا يک انسان 

 .کند، در آينده نسل های خير داشته باشيم

 

يک خواجه انسان خوبی باشد، تک اين يک انسان اگر  خواجه ما را زيارت می کنند.بسياری از 

خوب می  های ، نسلمدرسه تغيير دهدميتواند کل  اوقاتميتواند کل يک کالس را عوض کند، بعضی 

  د، انشاءهللا خدمت شان را قبول کند.ده افزايشنشاءهللا خداوند تعداد شان را ا. ندنتواند رشد ک

 

 .و من هللا التوفيق



 

 

 

 

 

 

 

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۴۰ محرم ۳


