
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 «  مادران مدرسان واقعی هستند »

   
 

كااةُ  بارا ِ وا ُة ٱَّللَّ ْحما را ْيُكْم وا مُ عالا  ٱلسََّلا

ِجيِم   اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

   

ِحيِم                   ْحماِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم َّللاَّ  
   

 

الساَلمُ عالى  اُة وا الصاَلا ِلينا وا اْْلِخِرينا ، وا مٍَّد ساياُِد اْْلاوَّ سوِلنا ُمحا را  

سولا للا   داد يا را ما  

سولا للا،   داد يا سادات ااصحابِ را  ما

داد يا ماشايُخنا  ،  ما

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی ، 

قاانی،   داد يا شيخ ناظم الحا  ما

تُنا صحبة ، والخير ريقا داد طا ميع  في  ما الجا  

 

  روزیست امروز  کنند.  در ایام قدیم مرور می را  روزگاری است که مردم خاطرات تلخ و شیرین خود  

 17االن    یعنی  آنا،   یهج اروز عرس حو پس فردا    ،فوت کردندشیسال پ   24در  اه آنیخواهر حاجکه  

 اهلل. آنهاء باشد إن شاد. خداوند آنها را بیامرزد و مکانشان جنت  گذراست که از این ماجرا می  سال

و   یآنها خدمات جسمم که  یشنویگذشته درباره آنها م  یدر داستان ها  بودند  زیمتما  تشخصی   دو

و با هر آنچه در     در حال خدمت بودندناظم    خ یدر کنار موالنا ش و همیشه   انجام دادند  یاد یز  ی روح

 رفتند. ، به دست آوردند ایدن نیا

کردند و ایشان ارشاد به مکان های مختلفی سفر میخدمت و    یناظم برا  خ یش  موالناحضرت سلطان  

این سفرها از خانه و خانواده مراقبت می  کردند بدون آنکه هیچ درخواستی داشته  در تمام مدت 

این نظر و عقیده را داشتند که  ناظم    خ یموالنا ش  برخوردار بودند و   یاطیمهارت خ   ایشان از   باشند. 

خرج  هارت را یاد بگیرند تا هر زمان که الزم بود بتوانند با استفاده از این مهارت  دختران باید این م

  ند کردی شب ها عبادت م  دادند، ایشانانجام می  کار را  نی آنه ا  یهکنند. حاج  نیمأت  زیخانواده خود را ن

  ندکردی م  حتینص  و، ذکر  ندپخت  یغذا مند،  کردی و روزها به خانواده و برادران و خواهرانش خدمت م



 

 

 

 

 

 

 

  . ایشان در این دنیا به خوبی زندگی کردند و در نددادی پوشش م،  آمدندیرا که م   ی مردم  یازهایو ن

که مقام    چرا  میدار   یم  یرا گرام   یشانا   ادیو ما امروز    از این دنیا رفتند.   یقمر  یسوم شوال هجر

 .است  ایشان بسیار عزیز و رفیع

  ر زی بهشت فرمایند: می ، صادق ترین راستگویان هستندکه  ملسو هيلع هللا ىلصحضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی

به مادران را مقدم بر هر کاری   می خدمت و تکر، امر و فرمان خداوند بر این است که  مادران است  یپا

کردند و به او گفتند برای آنکه  نصیحت  ،  مردی را که به خدمتشان آمده بود  ملسو هيلع هللا ىلصاکرم    امبریپ  بدانند. 

دارند  که در مقام خوبی هستند و مطابق با اسالم قدم برمی  خود را  به بهشت دست پیدا کنید، مادر

 خدمت و تکریم کنید.  را 

االن کار به   کردند ولیفرزندانشان مراقبت می به طور کامل و در همه زمان ها از  در گذشته مادران  

، در چنین وضعیتی  فرستند  یبچه ها را به مهد کودک م  یقبل از دو سالگ  یکه حت  ده یرس  ییجا

مادران مدرسانی هستند که فرزندان خود را مورد تعلیم    شوند. به کارهای دیگر مشغول می مادران  

پرورش   یی صورت نسل ها  نیا   ری غ  درپرورش دهند    دهند تا نسل خوبی را در آینده و تربیت قرار می 

د نکنی که آنها به جامعه وارد می ب یآس  نی و اول  یابند که قدرت و توانایی انجام هیچ کاری را ندارندمی

مورد تعلیم و تربیت شما آنها را مگر  "شدند؟ ینطور ی چطور ا" نسبت به پدر و مادر خودشان است. 

اما آنها   م، یما خوب هست"گویید :کنید و می چنین وضعیتی شکایت میقرار نداده بودید که االن در 

  دیاموز یبه فرزندان خود ب دیشما با اینکه شما خوب هستید شاید که درست باشد ولی . "بد هستند

راه را باید از کودکی به    و  و این کار  است  ، حالل و حرامخوب و بد، درست و نادرست  یزیکه چه چ

یاد و  دهید  نشان  بترسند.    آنها  خداوند  از  که  یا  بدهید  ترس  هیچ  االن  که  صورتیست  در  این 

ما   انفرزند  شرمندگی از خداوند وجود ندارد و همه کارها در جهت راضی کردن نفس خود است. 

هستند، با این طرز تفکر و حالت دلسوزانه اگر به آنها بیش از اندازه غذا بدهیم موجب آسیب    فیضع

بلکه    ستین  هیمهم است تغذ   چیزی که  آنو    هر چقدر که دوست دارد بخورد  دی. باشویمبه آنها می

 .اوست. خداوند ما را حفظ کند  تیبه ترب  شتریتوجه ب 

ها  یبرا  ما م  یبچه  ناراحت  به    م، یشو   یمسلمان  ترب  گریتوان گفت که دی م  نی قیچون   ت ی خوب 

وجود  شوند.  ی نم درستی  تربیت  و  تعلیم  و  آموزش  هیچ  حاضر  حال  خدمتگزار  والدین    ندارد، در 

 والدین با فرزندان   . و فرزندان هیچ احترامی را برای والدین خود قائل نیستند  فرزندان خود شدند



 

 

 

 

 

 

 

ما آنها را برای شما فراهم    ؟و یا الزم دارید   دیخواه   یم  یزیچه چ"کنند کهخود اینگونه رفتار می 

اشتباه و غلط است. باید در جهت اصالح این رفتارها  ، در صورتی که اینگونه رفتار بسیار  "کنیم. می

با    نده یدر آقطعا    ، و اگر به همین منوال ادامه دهند و همه چیز را برای آنها فراهم کنند  دناقدام کن

اگر هم   یحت  و  نخواهند بود  فرزندان خوددر کنار  شهیهم  نی والد  ، د شدنروبرو خواه  یادیمشکالت ز

از کودکی آموزش  آنها را    د یشما با  ن، ی . بنابرانخواهند داشت  یو روح   یباشند، آنقدر قدرت جسم 

به آنها    دیو بادهید تا مستقل باشند و بتوانند نفس خود را در برابر خواسته های زیاد کنترل کنند  

 ی هاو راه   رندیگیم  ادیها هر طور که بخواهند  آن  د، یکار را نکن  نیاگر ا  که  ستیخوب و بد چ  دییبگو

 مسلمان را حفظ کند.  یبچه ها ى شاءاهلل خداوند همه ان . کنندی اشتباه را دنبال م

در چنین وضعیتی    نسل ها در حال از دست رفتن هستند.   رایاست، ز   یمشکل امروز  نی بزرگتر   نیا

این مورد  آنهایی که فرزندان بیشتری دارند گاهی    راه درست را دنبال کنند.   انتظار داریم که فرزندان

دارند، این  رشود و تنها با دعا از خداوند در جهت آنکه در راه درست قدم ببرایشان بسیار سخت می 

 اهلل.  ءشا نإ  شودمی  سختی ها آسان

 
 

 توفیق. الفاتحة. ومن اهلل 

نیالربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

( فیدام اهلل عمره شر ا)  
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