
 طاعة الوالدین

 رسولنا على والسالم الصالة . الرحیم الرحمن هللا بسم.  الرجیم الشیطان من با� أعوذ . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد
 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني الفائز

 ھمتعامل أن علیك.  بشكل جید م. نحن بحاجة للتعامل معھ لوالدینل اھو أن یكون الطفل مطیع ةیوامر اإلسالماأل أھماحد 
 علىك وال یجبر مطالما أنھ تطیعھم أن علیك.  بوقاحة تجیبھم ال أن یجب. ئ سیبشكل ك ونیعامل كانوابشكل جید حتى لو 

 . عتبر من بین الذنوب الكبیرةھذا ی.  معھم تتشاجرأو  أن تعارضھم جیدال من لیس.  حرامال

م األخالق تعل وأدب الطریقة. اإلسالم ئ ترام الوالدین ومعاملتھم بشكل سیعدم اح الكبائر إحدىكبائر وصغائر . ھناك 
. ال  ، أو ضربھم عنھمل، ئ والدیھ بشكل سی تعاملبم قاممن قبل الناس  محبوب عبدهللا أو  عبد،  ولي لم یرد أن.  الحمیدة

أي شخص  جعلتال  م. اللھفاقد للعقل . الشخص الذي یفعل ذلك یجب أن یكون  یمكن أن یكون ھناك شيء من ھذا القبیل
 . مثل ھذه حماقةب

؟ ألن  . لماذا العثمانیینفعلھ نھم ال یحبون ما إ وینتقدھم . بشكل سیئ ھمیعامل الجیل الجدید الذي جاء بعد العثمانیین دائما
لمائة قد تم . ولكن وال حتى واحد في المئة مما أنجزوه " أبلھ" ھم ندعووی یحترمونھم والأجدادنا  نشتموی. وتعلموه ھذا ما 

.  مطیعنسلھم ال واستمر دعاءھم. تقبل هللا دعاؤھم مقبول ألنھم صالحین . ببركتھم ودعائھم  ننجح، نحن  . الحمد � سنة
الناس  التي ال یحبھا. األشیاء  أخالقأدب و. ھناك ا زال جید، الحمد � الوضع ال  على الرغم من األوقات سیئة للغایة

 . تحدث في بعض األحیان

یأكل مع  لم یكن.  سیدنا الحسینحضرة ھو ابن  عابدینال حضرة زین.  عابدینال استمر مع حضرة زینالكریم  نبینا نسل
،  طبق تنظرالىعین أمي " أخشى أن قال ،  األدب الى وانظرا؟ " . لماذا ال تأكل مع أمك أنت شخص جید . سألوا " أمھ

الى ھذا األدب وا . انظر ترك والدتھ تأكل كما تحبی. وفقا ألدبھ أكل مع والدتھ یال . " وأكلھآخذه قبلھا  وقد، ه ترید
من أجل  تھقتل عائلی ھم، بعض ذلك ناجنبی. نسأل هللا أن أھلھم  یضربونأو  ونویصرخ یصیحونالیوم مع الناس  وقارنوه

 . المال
 

. ألھلھم  ومحترمین طیعینم واكونیأن  نرجو.  جدا إن شاء هللا ةمطیع ذریتنا كونت أننرجو . ألحوال أنفسنا نا كتریهللا ال 
، فلیس ھناك من  و لم یلعنوا. حتى ل ما یرام أیضا سیسیر علىمن أعمالھم  عملال و. بعدم وجود ذلك بركة وجد تألنھ ال 

 . ، إن شاء هللا عن أوامر وتعالیم الشیطان هللا یبعدھم.  ذلك ونیفعلهللا یصلح الذین .  فائدة لألشخاص الذین یقومون بذلك
 ومن هللا التوفیق .

 الفاتحة .
 

الشیخ محمد عادل الحقانيموالنا   
، زاویة أكبابا ، صالة الصبح 2015 آذار  9 


