
השבח לאללה؛ אני מעיד כי מוחמד הוא האומה، ורק אנשי השריעה، שעזבו את חירויה، והצדיקו 
  ממנה תפילות של אלוהים וידיו עליו ועל משפחתו וחבריו، אך רק לאחר זהירות: כל החובות.

והתחלתי، ואני מאחל לאב לילדיו והייתי מאחל לבנים אלה שנבדקו על ידי האב על ילדיו ועשו אותו 
לילדיו، אם עשה  איסור: אסורלאבות. החרדית של איבן עומר، בנו של עולה، מו، והלא מודע של 
  ראם، וגלגול נשמתו של עולאס، מלך הממלכה،וישתגמל אותו ואם עשה ענישה על פי רשלנותו. שלי

האב על הבן שלו לפני הילד שואל על ההורים אב חסד איבד אותה מומלץ בנים ילדים ההורים ברבי 
ידי ומשמעת، היא חלק הארי של כפי שהוא אמר: ג'ל אמר עכביש:. האיסור: פיי אליי ואמרנשים: 

אביו רציני، זה פחד אלוהים בילדים ועבודתו למשמעת אותם ולחנך אותם ולהעלות  לכלגדול؛ חובה 
 אותם על הדוקטרינות של דת לבין מעשי נימוסים גדולים וכי עבודות אלוהים אדירים על חינוךם

החינוך הטוב על בסיס האהחשוב ביותר בעמודים אלה  בבואם במתנה טובה، ואז במתנה וצדקנות، 
הוא קרא להם להיות צדיקים ואיתנים، ועל המתנה והצדקנות، אם קריאות הנביא נענות בדלת זו، 

 הים، אלוהים، אלוהים، אלוהים، אתה ואלוהים יהי רצון שאלוהים יגןהדואעא שלו ציל הלקרוא לתג
ובות עליהם، הו אדונינו، על שחיתות، תגמול ופריצה، ויושרה ופירעון، ואלוהים לא יקווה שמלבד

וקריאת ו בזהירות רבה בעניין זה כי הכתרהספק: קריאת המדוכאים، וקריאת האב، אך הזהיר
מערכות יש בעניין זה، ובגידול הילדים של אלוהים، שכן המטייל، במיוחד במקרה של כעס על בנו ה

רשע، ואז חזר בתשובהבאותה חינוך הראשון החל על האמונה הנכונה מהי אמונה הפולחן בו ואיחודה
אל עדי לא צריך ללמד אותו לסמוך עליו، לבקש ממנו לבדו את ג'ל במוחו שיתאים לו، מידה הם נמ

، אה، אלוהים، אני מבקש ממך، הו אדונינו، שמותיך הטובים ותכונותיך، וכי אתה אלוהים، אלוהים
אלוהים، אלוהים، אתה ואלוהים יהי רצון שאלוהים יגן עליהם، הו אדונינו، על שחיתות، תגמול ופריצה، 
ויושרה ופירעון، ואלוהים לא יקווה שמלבדך، ואנחנו לא סומכים בזה ובאף אחד מענינינו מלבדך؛ ואין 

נים עם התווכים וכוח אלא אללה יתעלה  אלוהים ושלום על הנביא מוחמד שלנו ואת המשפחה וחברי
הגדולים בגידול ילדים  על אי צדק، אי צדק וחוסר צדק: אם האב לא ישתלב בין ילדיו، הוא ימצא 
  איבה، עוינות ודעות קדומות. ، ואם שונו קא

כולם צודקים، וכשאנחנו רואים את זה، כשאביו ממיס את זה، זה נכתב על ידי נועמן בן באשיר  גדול.
כל «שליח של אללה، כשהגיע שליח אללה، הוא אמר לו: " בריאות ואתה אמו ביקשה ממנו לומר: ה

אם אתה מדליף، הרשה לי  רוג'ה"לא"،ווה הנביא אמר לו: ברומן  המוסלמי שלא מופיע בספרעבור 
  להיות "התפילות של אללה וגדולה לא צריכות להיות לא הוגנות בינו؛

ם וחסד וחסד، והרחק מהקשיחות، העוצמה והטיפול ברחמים המלווה אותם: ועמודי החינוך לילדי
והפינוק: הוא מוסר מכלום חוץ מרצונו، והבן לוויה מתחיל את אשר ברחם זה. החביבות והחברות הזו 
עם הילדים מאז ילדותם והמשיכו ציפורניים חמלה ועדינות، ובילו יחד איתם קבוע של האבות על 

ידי אלוהים אדירים יתברך ודוגמא רמה והעלה זה הוזכר על  ילדיהם، הגיעה בצדיקים ובאטלף הרן.
בספרו הגדול בסוראט לוקמן מודל לרצון הילדים וספרות גידולם ומשמעתם. אחד הדברים הגדולים 
ביותר בהקשר זה הוא חינוך ילדי האלוהים כבר מההתחלה וההתחלה של האמונה באמונה הנכונה 

המוחות، הדתות והמוסר יש השפעה רבה  נהדר עבורבכל מה שצווים עבדיו להאמין בו ולאחד אות
וכוח המוסר והמוסר، כמו מבוך של צעירים וצעירות בגלל אמצעים אלה בחסד הגדול ופיטה אינה 
יודעת עד כמה רק הקב"ה יתברך וירומם יהיה העמודים: האב הוא מודל לחיקוי לרשע ומגיע אליו: 

וא לשווא. סיבה נוספת: הילדים נוצרים הוא דוגמה רעה לילדיו، הקריאה והמשמעת שלו נפלאים، וה
ספריי אמה היל "הם «אמר:. מגררים ברומן  דואר -ו، באללה ואללה חלילה. [אלתחת אבות כאלה

התווכים הגדוליב להיות ע לכך הוא פותח בעבר: מועצה שלא הייתה לה נוכחות של ערוצי לוויין ואתרי 
נשים ובידיהם בזמן הזה؛ אלבני חדש)، אינטרנט، וכן הלאה، באמצעות האמצעים בבתיהם של א

ואמרו על ידי אלבני ב"פרי פרי "ים במשמעת וגידולם של ילדים، והם משפיעים באלוהים ובאהבה 
  באלוהים؛ הנביא בהצהרה

  



  

 


