
 
 
 
 
 
 
 

 نوازی مهمانادب  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

  (هلالج لجهللا جل جالله ) (ملسو هيلع هللا ىلص) مان موضوع حضرت پيامبر

 يک نايميسپرد، اين مال )شما( نيست.  شما به را چيزی کسی وقتی. کنيم رعايت را اعتمادبايد 

 توانيدنمي (شما) و بدهيد، کسی به صاحب اجازه بدون را اين نميتوانيد (شما). است [نگهداری برای] اعتماد

 يا مکان يک (شما) به و داديد انجام خوب عمل يک (شما) بنابراين. کنيد عمل داريد دوست که هر جور

 .بپرسيد اين صاحب از بايد بخواهد، را اين کسی اگر شد، داده چيزی

 

 (شما) اطراف در اين صاحب اگر نه،" بدهم؟ را اين توانم می آيا" "؟بگيرم را اين توانم می آيا"

ن را که اي هنگام حال، اين با. بدهيد را اين اجازه بدون توانيد نمی (شما). بدهيد را اين توانيد نمی نيست،

 هيچ وانيدت نمی (شما) "ببرم؟ را اين توانم می آيا ؟بردارم را اين توانم می آيا": بپرسيد توانيد میميگيريد 

 می دوار که کسی ودر جای که داری ميمانيد بگذاريد بدون اينکه اول بپرسيد.  يا خودت خانه در را کسی

 .شود وارد اجازه بدون وارد نميتواند شود

 

 فاََل تَْدُخلُوَها َحتَّى يُْؤذََن لَُكمْ 
 

برای ورد يک " مقدس، آيه ترجمه(. ۲۸:النور سورهنشويد تا )به شما( اجازه داده نشود" )"ورد 

آمادهسازی کردم، )من( نياز )خودم( را خونه شدند اجازه بپرسيد،" می گويد. "من اجازه گرفتم، ادب 

. ندارد وجود چيزی چنين." کرد رفتار آور شرم او. نداد اجازه من آن به صاحبداشتم ورد آن شوم، اما 

 اجازه اگر": گويد می هللا عز و جل. ندهد اجازه (شما به) که دارد حق او دارد؛ حقيک  خانه صاحب

 ".نشويد وارد ،نداريد اجازه اگر. شويد وارد ،داريد

 

معموأل اجازه می داد ورد  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر: "گويند می و آيند می آنها حاضر حال در

 احمق کنند، می گريه و زنند می فرياد ديوار پشت از که کسانی: "دارد وجود زيادی آيات نه،شويم." 

، هبخشايند) بخشنده هم هنوز هللا اما. می کردند صبر ادب با و بودند صبور آنها اگر بود بهتر .هستند

بدون قيد و شرط، به کلی، صد ، شک بی) کامال کس هيچ. "بخشد می را آنها و استنده، با گذشت( آمرز

ه با توج. خداست قانون اين. بگذارد خانه در را کسی هر نيست مجبور کس هيچ( مجبور نيست؛ صد در

 رمش و نيست گناه يک اين ".است گناه يک نه،. کرد رفتار آور شرم او ( خودمان نيست: "نه،نظربا ذهن )



 

 

 

 

 

 

 

 دنيستن مجبور ، نيزآنها. است نامشخص خانه در آنها وضعيت است، نامشخص مردم شرايط. نيست آور 

 بدهند.  ای بهانه" يا يک متاسفممجبور نيستند بگويند " آنها. بگويند کسی هربه 

 

اين يک  .ورد می شوند خانه در آنها که بينيد می و نمی دهند گوش ها ديوانه حاضر حال در

ان شخود عقل از آنهاها خيلی نه شينی.  ديوانهنگه داريد. با  دور خانه ازرا  ديوانهاست. به هر حال  ديوانه

. کنيدن توجهبه آنها  اما کنيد، رفتار مهربانی آنها با باهللا آنها را اين طوری آفريد. . هستند (ديوانه) خارج

. هستند احمق آنها گفتيم، که همانطوربعدا پشيمان می شويد. زيرا،  ،کنيد می توجه ( به آنهاشما) که هنگامی

اش  نظم و )از بين می رود( شود می خراب (شما) خانه اما ،می بخشد را آنها او و است آمرزنده خداوند

 .شود میسرنگون 

 

 ههمکشيد.  نمی خجالت و گويد می را حقيقت (شما). ندارد وجود آور شرم هيچ دين در بنابراين،

 ضوعمو اين به بايدبا توجه با ذهن خودت نيست.  دين .بگوييم را اين بايد (ما). دارد ادب و روش يک چيز

 اي آمدد خوش او آيا: دارد های روش و ادب بيايد، شما خانه به کسی اگر گفتيم، که همانطور. کنيم توجه

 ای جداگانه مکان هيچ. فرق دارند قديمی های خانه با هستند، اين طوری هاروز اين های خانه زيرا نه؟

 وادهخان  .شويدمی  خانه داخل وارد بالفاصله و بشينند، جداگانه طور به که ندارد وجود زنان و مردان برای

 . باشيد مراقب بايد نه يا آمديد خوش شما آيا چه (شما) بنابراين ،دارد وجودو چه چيزی نه 

 

 می خانه در دهند، نمی گوش اين به ديوانه و( زبل) گزرن افراد: گويم می اينجا در را اين (من)

 زده خجالت را شما ابتدا، در. دهند می قرار سخت موقعيت يک در را (شما) و ،برند میدرب را  و آيند

 بسيار گفتيم، که همانطور اين،. "است نامناسب خانه اما ،دارم مهمانان من بکنم؟ کار چه حاال": کند می

 و بپرسيد بايد (شما) "؟است آمده خوش کجا ؟است مناسب کجا. "کنيم توجه اين به بايد (ما) و است مهم

قدرت يادگيری و تجربه آموزی و ) شهو( و شعور، معنی، مفهوم)هللا )به ما ها( همه بيايد.  نمتناسب با آ

 ( را عطا کند. انشاءهللا او )به ما ها( ادب عطا کند.یدانش اندوزی و انجام کار با سرعت و درست

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹اآلخرربيع ۲۲


