أدب الضيف
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم  .الصالة والسالم على رسولنا
محمد سيد األولين واآلخرين  .مدد يا رسول هللا  ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا  ،مدد يا مشايخنا  ،شيخ عبد هللا الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
علينا ان نحفظ األمانة  .عندما يرسل شخص ما شيئا لك  ،فإنه ليس لك  .إنها أمانة [لحفظها] .ال يمكنك إعطائها ألي شخص
دون إذن الرجل  ،وال يمكنك التصرف بها كما تريد  .لذلك فعلت فعل جيد وكنت قد سلمت مكان أو شيء  ،إذا كان شخص ما
يريدها يجب عليك أن تسأل صاحبها .
"هل يمكنني أخذ هذا؟" "هل يمكنني إعطاء هذا؟" ال  ،إذا لم يكن مالكها من حولك ال يمكن أن تعطيه  .ال يمكنك إعطائها دون
إذن  .ومع ذلك  ،عند أخذها يمكنك أن تسأل "هل يمكنني الحصول عليها ؟ هل يمكنني أخذها "؟ ال يمكنك السماح ألي شخص
في منزلك أو حيث تقيم دون أن تسأل أوال  .والشخص الذي يريد الدخول ال يمكنه أن يدخل دون الحصول على إذن .

فَ ََل تَ ْد ُخلُو َها َحتَّى يُ ْؤذَ َن لَ ُك ْم
" فال تدخلوها حتى يؤذن لكم " .ترجمة اآلية الكريمة " اطلب إذن لدخول المنزل" ،كما يقول  " .حصلت على إذن  ،أنتبه الى
أخالقي  ،علي الدخول  ،ولكن المالك لم يسمح لي  .تصرف بشكل مخجل " .ال يوجد شيء من هذا القبيل  .صاحب المنزل له
الحق  .له الحق في عدم السماح لك  .يقول هللا عز وجل " أدخل إذا كان مسموحا لك  .ال تدخل إذا لم يسمح لك بذلك ".
صبَ ُروا َحتَّ ٰى ت َْخ ُر َج إِ َل ْي ِه ْم لَ َكانَ َخي ًْرا
اآلن يأتون ويقولون " النبي الكريم كان يدخل " ال  ،هناك الكثير من اآليات " َولَ ْو أَنَّ ُه ْم َ
ور َّرحِ ي ٌم " .ال أحد ملزم تماما  .ال أحد ملزم أن يدخل أي شخص الى المنزل  .هذا هو قانون هللا  .ليس وفقا
َّللاُ َ
لَّ ُه ْم ۚ َو َّ
غفُ ٌ
لرأيهم " ال  ،لقد تصرف بشكل معيب  .ال  ،إنها معصية " .إنها ليست معصية وليست مخزية  .ظروف الناس غامضة ،
وضعهم في المنزل غامض  .ليسوا ملزمين بإخبار أي شخص  .إنهم غير ملزمون بأن يتأسفوا أو يبرروا .
مجاذيب اآلن ال يستمعون  ،وتراهم يدخلون المنزل  .هذا مجذوب  .ابعدوا المجاذيب عن المنزل على أي حال  .ال تجلس
كثيرا مع المجاذيب  .ليسوا كاملين العقل  .هكذا خلقهم هللا  .عاملهم بلطف ولكن ال تولي اهتماما  .عندما تعطي االنتباه تشكو
بعد ذلك  .ألنه  ،كما قلنا  ،إنهم حمقى  .هللا هو الغفور ويغفر لهم  ،ولكن بيتك سيكون مدمر والنظام سينقلب رأسا على عقب.
لذلك  ،ال حياء في الدين  .ستقول الحقيقة ولن تكون محرجا  .كل شيء لديه طريقة وآداب  .نحن بحاجة إلى قول ذلك  .الدين
ليس وفقا لرأيك  .نحن بحاجة إلى إيالء االهتمام لهذا  .كما قلنا  ،إذا جاء شخص إلى منزلك  ،هناك آداب وأساليب  :هل هو
موضع ترحيب أم ال ؟ ألن البيوت في هذه األيام هي من هذا القبيل  ،على عكس المنازل في الماضي  .ال يوجد مكان منفصل
للرجال والنساء للجلوس بشكل منفصل  ،وأنت تدخل على الفور داخل المنزل  .هناك األسرة  ،لذلك عليك أن تكون حذرا
سواء كنت موضع ترحيب أم ال .

أقول هذا هنا  :األذكياء والحمقاء ال يستمعون إلى هذا  ،يأتون وينتظرون على الباب  ،ويضعونك في موقف صعب  .أوال ،
يجعلك تشعر بالحرج " ،ما الذي سأفعله اآلن ؟ لدي ضيوف ولكن المنزل غير مناسب " .هذه  ،كما قلنا  ،مسألة هامة جدا
ونحن بحاجة إلى االهتمام بها  " .أين سيكون ذلك مناسبا ؟ أين سأكون موضع ترحيب "؟ عليك أن تسأل وتأتي وفقا لذلك .
هللا يرزقنا الوعي والذكاء جميعا  .ويرزقنا األدب إن شاء هللا  .ومن هللا التوفيق .
الفاتحة .
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