
 غٌر المغلق الحسنات باب

 ساداتً ٌا مدد هللا، رسول ٌا مدد . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب

 .الجمعٌة  فً والخٌر

 وهذا.  تحدث أن قبل محاصرٌن ونصبحٌ همأن أٌضا وٌقول ."ترد البالء وتجعله خفٌفا  ، الصدقة " ٌقول الكرٌم نبٌنا.  جدا ةمهم صدقةال

 ."اٌضا  لوالدٌك نٌة جعلا ، صدقةتعطً  عندما" ، الكرٌم نبٌنا حدٌث فً وجاء نقرأ.  جدا مهم أمر

وال شًء  صحٌفة حسناتهم فً ٌكتب.  منفصل بشكل الثواب نفس هلالج لج ٌمنحهم هللا. ما سٌحصل علٌه الولد  نفس ٌصبح لوالدٌنل ثوابال

 . للوالدٌن مستمرة فائدة هو صالحٌن أوالد وجود.  كبٌرة فائدة ذات كونسٌ هذا. انتبه لهذا عندما تنوي  ، السبب هذال. ٌنقص 

 فً للتقدم لهم جهد أي ونبذلال ٌ ملكنه.  الجامعة لدخول ألوالدهم كثٌرة أشٌاء ونفعلٌ الناس.  دراستهمب أوالا  تفكر ال ،األوالد  تربٌة عند

 . هامة مسألةهذه .  لهذا انتبهوا.  ذلك ومثل هذا مثل واأصبح أوالدهم أن من كونتٌش ، الحق وقت وفً.  هللا طرٌق

 جدٌد طفل لدٌهم الذٌن أولئك ، السبب هذال.  األوان فوات بعد ولكن باألسف ٌشعرون ثم.  هللا سبٌل فً ونسٌرٌ ال عندما فائدة أي وجدت ال

 أقواله احدهذا . ٌبدؤون بالكالم  عندما" هللا" واٌقول أن األطفال على ٌجب ٌقول ملسو هيلع هللا ىلص الكرٌم نبٌنا.  هللا بكالم مستمربشكل  هتذكٌر ٌجب

 آلباءفائدة ل وهذه الشًء نفس أٌضا اآلباء مكافأة تمت ، وأبً أمً قولٌ ان قبل" هللا" باستمرار ٌقول أن لطفلعلى ا.  جمٌلةالو المباركة

 .اٌضا  واألمهات

 علمونً" ٌفكرون ال.  شًء أي وافعلٌ ولن شاكرٌن لن ٌكونوا. قمت بتعلٌمهم  لو حتى همٌهم ال ،أدب  هناك ٌكون ال عندما ، ذلك خالف

.  الطرٌقة نفسب أبناؤهم ٌصبح.  هللا نسوا وقد هلل شاكرٌن لٌسوا التعلٌم لهم قدمت الذٌن الناس ألن ؟ ذلكون ٌقول ال لماذا ." بجد واوعمل

 . هللا شاء إن دمحم أمة اوالد ٌحفظ هللا

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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