
 
 
 
 
 
 
 

 است درب ثواب بسته نشده 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

 ر.محمد ناظم الحقاني، دستو شيخشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

می " با صدقه بال ها بلند می شوند،: "مان می گويد)ملسو هيلع هللا ىلص( حضرت پيامبر . صدقه بسيار مهم است

می هنگامی صدقه "می خوانيم . اين بسيار مهم است. بی افتنداو می گويد حتی قبل از اينکه اتفاق .  گويند

 د.مان در حديث می گوي)ملسو هيلع هللا ىلص( حضرت پيامبر " دهيد نيز نيت برای مامان و بابا بگذاريد،

 

به همه آنها جداگانه عين ثواب )هلالج لج( هللا جل جالله . ثواب مادر و پدر ، عين ثواب اوالد است

 کنيمبه همين دليل، بايد دقت . در دفتر حسنات شان می نويسد، هيچی کمبود نيست.  عطا می نويسد

ک فايده دائمی برای مدر پدران اوالد خير ي. اين يک فايده خيلی بزرگ دارد. نگامی که نيت می کنيمه

 ت.اس

 

انسانها انقدر کار های . هنگامی که بچه ها تان را بزرگ کنيد، اول از همه به مدرسه فکر نکنيد

براينکه آنها در راه هللا جلو اما هيچ غيرت ندارند . انجام می دهند براينکه بچه ها شان به دانشگاه بروند

اين دقت کنيد، اين  به. سپس، از کودکان شان شکايت می کنند، اين چنين و آن چنان اتفاق افتاد. بروند

 ت.موضوع مهم اس

    

سپس آنها پشيمان می شوند اما خيلی . ای وجود ندارد هنگامی که در راه هللا نيستند هيچ فايده

. کسانی که فرزندان جديد دارند بايد به طور مداوم کلمه هللا را به يادشان بياورندبه همين دليل، . دير است

 "هللا"کودکان بايد شروع می کنند به حرف زدن، که آنها  زمانی ميفرمايد:مان ( ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر 

که به طور مداوم هللا می گويد قبل از کودکی  .زيبايش است و سخن های مبارکيکی از  اين بگويند.

 اينکه مامان و بابا بگويد، مادر و پدر عين ثواب به دست ميآورند، برای مدار و پدر نيز فايده دارد.

 

. نه آموزش دهيدوجود نداشته باشد، مهم نيست چقدر شما آنها را  اگر ادب نباشد ديگر، از طور

، انقدر کار ه اندخيلی خست آنها برای شان آنها نمی گويند کهتشکر می گويد، نه هيچ ديگر می گويد. 

داند نيز به هللا شکر  آموزشو آموزش دادند. چرا اين را نمی گويند؟ چونکه انسان های که به آنها کردند 

 بودن. اوالد عين شکل پيشرفت می کنند. فراموش کردهنمی کردند، هللا را 

 

 آمت محمد را محافظت کند. )هلالج لج(هللا جل جالله انشاءهللا 



 

 

 

 

 

 

 

 من هللا التوفيق.و 

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۳۶ شّوال ۲۷


