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 «  اسالمی تربیت کنید  روش فرزندان خود را به »
   

 

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

ِجيمِ  اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحما ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ
 

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

سولا للا   داد يا را  ما

سولا للا   داد يا سادات ااصحابِ را  ما

داد يا ماشايُخنا    ما

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی   

داد يا شيخ  قاانی ما  ناظم الحا

داد   تُنا صحبة ، والخيرما ريقا ميع  في طا  الجا

 

 أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ 

 بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ 
 

 « عْلَمُونَ یَ لَا   نَیوَالََّذ  عْلَمُونَیَ  نَیالََّذ  یسْتَوِ یَ هَلْ »
 

  ی دانند با کسانیکه م  یکسان  ای»آ  فرمایند:می  9قرآن، سوره الزمر، آیه  خداوند متعال در حضرت ِ 

نم برابرند؟«ی که  نیستند. دانند  یکسان  آنها  قطعاً  اَ  .  عِعالمان  پ   ی کسان،  لمهل  که    امبر یهستند 

 کرده است.  شیاز آنان ستا  )ص(ما  یگرام

الخصوص،   مردم با  علی  م  دیمسلمانان  نی تا  مورد  مطالب  ب  نی د  از یتوانند    ی گاه   رایز.  اموزندی را 

کنند  یفکر م  ، در صورتیکنندیرا مرتکب گناه م  گرانیشوند و دیگناه م  بدانند مرتکبِآنکه  یب

و فرزندان هستند. االن    نیوالد   ، امر  ن یا   یمثال برا  نی . بزرگتردهندانجام می  یکه دارند کار خوب

است که به   گرانید  فه یوظ  ، کنندیکنند که بچه ها فکر میخدمت م  نآنقدر مردم به فرزندانشا 

. ما فرزندان است  فهیکه مواظبت از پدر و مادر و خدمت به آنها وظ  یآنها خدمت کنند. در حال

 . که بگذرد میاجازه داد
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که    یزی اما در مورد چ.  است  خوبو این    دیبه فرزندان خود خدمت کن  ا یدن  نیا   در  د یتوانی شما م

 .ستین دیخواه یآنطور که شما م نید . دیسازش کن   دیتوانی نم خداوند متعال امر فرموده است 

آفر  متعال  خداوند را  او مدیمردم  آنها چه کاری .  انجام دهند و چه کاری م  یداند که  را    یتوانند 

است که    یزماندهد.  ی م   ات را مطابق با آندستور  ، اساس  نیبر ا   . بنابراین، توانند انجام دهندی نم

  15 ای 14،  13، 12تواند  یرسد می م بلوغ انسان به سن ی. وقتیهستند، نه در هجده سالگ ریآنها پ

که او کودک    دییبگو  دیهر طور که دوست دار   دیوانتی شما نم است.    فی تکل  کی  نی باشد، اساله  

  یا تکلیف   رضفَ  نی ا   دیشما باو    انجام شود  دیبا  فیتکلبلکه  کار را انجام دهد.   نیتواند ا ی است و نم 

برا توض  یرا  بچه  ، ماشاءاهلل.  دیده  ح یاو  ترند.    یهااالن  باهوش  ما  از  چخردسال  همه  را   زیآنها 

را بهتر از    زیکنند و همه چیم  ی. اما در مورد عبادت، آنها هنوز جوان هستند. آنها هر کارنددانیم

انجام شود را به آنها   د یکه با  ییکارها  و  میده  ح ی موارد را توض  نی ا  دیبا  نی دانند. بنابرای من و شما م

 .مییبگو

 "دخترم.   ریپسرم، روزه نگ  ری، پس روزه نگاست  یشیآزما":  ندی گو  یروزها مردم م  نی ناگفته نماند ا

شما آنها را مجبور    ن، ی ! عالوه بر ادیخود شکست بخور   ارزشِ  ی ب  این نوع از آموزشِ در    دوارم یام

  ی ثواب برسند. وقت  نیخود به ا  یتوانند در زندگی نم گریآنها د را ترک کنند.  تکلیف نی ا دیکن یم

آن   لتیبه فض  دیتوانی نم  د، یریاگر تا آخر عمر روزه بگ  یحت  دیاز ماه رمضان را ترک کن  زرو  کی

 .دانندی را نم  نی ا  یآنها حت. دیروز برس

کار را   نیبهتر از هزار سال عبادت است. اگر آگاهانه ا  نی لم دعِ  :دنیفرمای م  )ص(اکرم    امبریلذا پ 

اما همانطور که گفت  د، یانجام ده است.  اساس عقا  میخوب  بر  عَ  و ذهن  د یامروزه مردم  ل  مَخود 

نوبت    ی. وقت دیکنیپا افتاده سازش نم   شیاشتباه است. شما اصال در مورد مسائل پ   نیا ، که  کنندیم

که آنها آموزش   یزیچ  ، در صورتی کهدیکنیها مآن  یرا فدا  دیهر چه دار  رسد، یبه آموزش م

که خداوند متعال دستور    یدیمف  یزها یبلکه از چ  د، یکن  یاست. در آن سازش نم   ارزشی ب  دهندیم

م  یم دست  شدیکشیدهد،  بعد  اکه    کنیدی م  کایت.  مراقبت    اوشد.    ینطوری»فرزندم  من  از 

 د«. کنی نم
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پسرش    ه بود تااجازه داد  ، از برادران ما که پارسال فوت کرد  یکی که  است    نی نمونه آن ا  نیتر بزرگ

 بار هم به مالقات    کی   یگذراند و پسرش حت   مارستان ی. او سه سال را در بردیموقع امتحان روزه نگ

  است که آنها  یزیچ  نی ا  در حقیقت  . ه بودرفت به مالقاتش نرفت  ایاز دن  یوقت   یپسرش حت  ، امدیاو ن

و هر طور   رندیبگ  ده یخداوند متعال را ناد  فی که تکل  دیناگر آنها را وادار ک،  شوندیبزرگ م  با آن

دست وجود    نیهزاران، صدها هزار نمونه از انمونه است.    کیفقط    نیخواهند عمل کنند، ایکه م

 .دارد

تا فرزندان   دیفرما  ت یمسلمان عقل و شعور عنا   یحفظ کند. خداوند به خانواده هاخداوند ما را  

  ت ی فرزندان خود را بر اساس ترب  دیبا   نی! والد د یمراقب باش  ن، یبنابرا.  کنند  تی خود را درست ترب

،  ی چه زماندر  که    دیبده  ادیبه آنها    و    دیتوجه کننکته مهم    نیبه ا  دیکنند. شما با  تیترب  یاسالم

کار  یف یتکلچه   و چه  دارد  ا  دیبا  یوجود  دهند.  که    ست ین  یخوب  ده یا  نیانجام  را  آنچه  هر  که 

فقط در    ی زندگ  رایچند روز سخت را پشت سر بگذارند، ز   دیا. آنها بدی به آنها بده  را  خواهندیم

هنگام باشند،  در آسایش    شهیکه هم  . زمانیوجود دارد  هایی نیز  یسخت، بلکه  ستین  نی آغوش والد

به خانواده   خداوند ما را در پناه خود حفظ کند وکنند.  یها احساس غم و اندوه م  یمواجهه با سخت

 . کنند تیترب  یدرستو درک دهد تا فرزندان خود را به  یمسلمان آگاه یها

 

 و من اهلل توفیق 

(ف یدام اهلل عمره شر نی )االربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

3144، رمضان 11 / 114۰، فروردین42  

13, Aprıl, 2022/13, Nisan, 2022 
 

 

 


