
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 حافظوا على عھدكم

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا،  رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا، مدد
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

 منا. بسم هللا الرحمن الرحیم: عھداً  هلالج لج، أخذ ندما خلق هللا عز وجل أرواحناع
 

بَِربِّكُْم ۖ قَالُوا بَلَٰى  أَلَْستُ   
 

، األرواح ت األرواحقَ لِ ھذا." عندما خُ ب مقبلت موأنت م". "أنا ربكبلى" "، "ألست بربكم؟" قالواقالوا بلىبربكم  ألست"
 آالف السنین. قبل هلالج لج ، خلقھا عز وجل. قبل أن تُخلق أجسادناهللا حضرةفي  اسر. سرھ لدیھا

 

في رحم  ایختفي أثناء وجودھ ا، فإنھا تدخل الجسد بعد أربعین یوًما. بعضھفي بطن األم فیناالروح  تدخلعندما 
في  ت، والبعض بعد فترة. الروح شيء یكون مع اإلنسان في اآلخرة. حتى لو ذھبعلى الفوراألم. البعض یذھب 

 شيء یكون معھ في اآلخرة. يالدنیا فھھذه 
 

لكن وبعضھم قالھا بصعوبة أكبر.  ،". طبعابلى؟ كلھم قالوا "م"ربكبألست " هلالج لجسأل هللا عز وجل.  عاھدوالقد 
طاعة الشیطان من خالل دھم ھعب لم یفوا، الكثیر من الناس دنیاال ه. وعندما أتوا إلى ھذبذلك كل الناس قبلت أرواح

دھم لم یفوا بھ بالكامل. أولئك الذین یقبلون هللا عز وجل یجب أن ینفذوا أوامر ھع. وأولئك الذین لم یفوا بونفوسھم
 بشكل غیر كامل. عھدھمعلى  نحافظوی، هلالج لجهللا عز وجل لقبولھ حقًا. أولئك الذین یقولون "حسنًا" وال یطیعونھ 

 

أن ھو  هلالج لجلھ  عاھدناهذي د الھعكل المخلوقات. لقبول ال على هلالج لج مناكرّ . ةالجمیل ه النعمةهللا عز وجل ھذأعطانا 
، من ذلك العلو حتى یصبحوا أدنى مخلوق. ون في السقوط من ذلك المقامؤیبد . والذین ال یقبلونھهلالج لجنشكره 

دوم إلى ت النعمة ه. وھذالنعمةمن ال یقبل ھذا الشرف یحرم نفسھ من ھذه من كل شيء بعد ذلك.  أدنىسیكونون 
 األبد إن شاء هللا.

 

مسؤولیة بین الناس وفي تطلب ی. الدنیا هد مھم حتى في ھذھع. العلى عھدھمفظون اممن یح جعلنای هلالج لجهللا  ،لذلك
، ألن الكلمة مھمة بین الدنیا أیًضاھذه في  بعھدنا یعیننا على اإلیفاء هلالج لج. هللا ذلكإلى  نستعدل. علینا أن اعمجمیع األ

، فإنھ یذھب إلى مكان ما كلمتھ في اجتماعإذا أعطى شخص أكثر. اآلن  في الماضي كانوا یقدرونھاالناس أیًضا. 
 .اوال یحترمھ اآخر في نفس الیوم وینسى الوعد الذي قطعھ، أو أنھ ال یقبلھ

 

، قة. عندما ال یتمتع الناس بالثقةزیل الثضعف شرفھم ویُ ھكذا. وھذا یقلل من كرامة الناس. یُ  واأصبحمعظم الناس 
إن شاء هللا. هللا  على عھدنالنكون ثابتین  یعیننا هلالج لج ھم صعوبات. هللافإنھم یواجھون حیاة أكثر صعوبة. سیكون لدی

 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. إن شاء هللا.والشیطان  على عدم إطاعة نفوسنا یعیننا هلالج لج
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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