
 
 
 
 
 
 
 

 از بابا و مامان تطاعا 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيم الرحمن هللا بسم .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

 دستور.شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 معامله. ما بايد با آنها است اوالد خير برای بابا و مامان بودنيک از مهمترين امر های اسالم 

، شما رفتار خوبی خواهيد داشت؛ شما پاسخ بد نخواهيد داد. حتی اگر آنها با شما بد رفتار کنندخوب کنيم. 

. خوب نيست بر عليه بردکه شما را به يک عمل حرام نخواهيد  شما اطاعت و قبول خواهيد کرد تا زمانی

 اينها در بزرگترين گناهان هستند. آنها عمل کنيد يا مبارزه کنيد.

 

گناهان بزرگ )کبير( وجود دارند, گناهان کوچک )صغير( وجود دارند. يکی از اينها است که 

. اسالم و ادب طريقت اخالق زيبا را نشان می دهند. کنيدبابا و مامان را ناديده بگيرد و با آنها رفتار بد 

 يا بنده عزيز برای انسان ها، معرو  هستند به اينکه رفتار بدی با والدين هيچ اولياء، عزيزترين بندگان هللا

شان داشته باشند، لعنت شان کنند يا آنها را بزنند. هرگز چنين چيزی نمی تواند وجود داشته باشد. انسانی 

کس آنقدر  که اين کار را انجام می دهد، الزم است از لحاظ عقلی ناقص باشد. هللا هرگز اجازه ندهد که هر

 احمق باشد.

 

نسل جديد که پس از عثمانی آمد، هميشه با آنها بدرفتاری کردند، هميشه عثمانی را مورد انتقاد 

ندارند آنچه که عثمانی انجام دادند. چرا؟ چونکه اين را بهشان آموخته اند. اجداد قرار دادند. آنها دوست 

مان را لعنت کردند و به آنها با ناميدن شان احمق، بی احترامی کردند. اما حتی يک درصد آنچه آنها انجام 

آنها ادامه می دهيم. داده بودند، در اين صد سال ها، انجام نه دادند. شکر به هللا که ما ها با برکت و دعا 

دعا آنها قبول می شد زيرا انسان های خوب بودند. هللا دعای آنها را قبول کرد و با يک اجداد حر  گوش 

کن ادامه دادند. حتی در زمان های بد، شکر به هللا، وضعيت هنوز خير است. ادب و رفتارهای خوب 

 ات اتفاق ميافتند. وجود دارند. چيزهايی که انسان ها دوست ندارند, گاهی اوق

 

 پسر استاد مان حضرت حسين العابدينزينادامه داد.  العابدينزينمان با )ملسو هيلع هللا ىلص( نسل حضرت پيامبر 

است. او با مامانش نمی خورد. "شما که چنين انسان خير هستی, چرا با مامانت  غذا نمی خوريد؟" از وا 

ل از د، و من قبپرسيدند. به ادبش توجه کنيد، وا گفت، "ميترسم مامانم يک غذا را نگاه کند و آنها را بخو

با مامانش نمی خورد. وا می گذشت مامانش هر جوری که  ادبشوا آن را بگيرم و بخورم." وا بخاطر 

بخواهد، بخورد. به اين ادب توجه کنيد و با انسان های اکنون مقايسه کنيد که فرياد می زنند، اعتراض می 

 کنند و يا آنها را ميزنند. هللا اجازه اين را ندهد. بعضی از آنها حتی برای پول آنها را ميکشند.



 

 

 

 

 

 

 

ما نيز اطاعت کند؛ اطاعت از  اوالد انشاهللامان ول نکند.  باشد که هللا ما را در دست های نفس

به هرحال هيچ کاری پيش  دارند. چونکه آن وقت برکتی وجود ندارد. نگهبابا و مامان و حرمت شان را 

کنند، اصالح  يا دعا کنند يا نه، هيچ فايده برای آنها ندارد. هللا کسانی که اينطوری عمل میآرفت نمی کند. 

 بتوانند از امر و آموزش های شيطان دور شوند. انشاهللاکند. 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۳۶ األولجمادی  ۱۸

 


