
 

 

    

	إذا عاھدت أوفي بعھدك

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز 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

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 َوأَْوفُواْ بِعَْھِد ا9ِّ إِذَا َعاَھدتُّمْ 

كثیر من األحیان الناس ال". في حافظ على عھدك ،  دكبوع أوفي، دت وع إذا یقول " عز وجلهللا ".  وأوفوا بعھد هللا إذا عاھدتم" 
في  حقیقیة بنیةذلك  ویقولون"،  سأفعل ذلك " . یقولون عندما یقولون ھذا ونكذبیال  إنھم". حقا  أفعل ذلكسأفعل ھذا وس "ین قائل یعاھدون

 ". ھذا الوعدب سأفي : "٪100. یقولون  القیام بذلك

تتغلب . الناس الذین تتغلب علیھم نفسھم ؟  . لماذا ال یفعلون ذلك ذلك ونفعلیمن الناس ال  ٪99ولكن  ٪100الوقت یمر ودعونا ال نقول 
ظ على وعدك حتى لو فاحعلیك أن تعد ت ما، عند ! في الحیاة الیومیة أیضا تفعل ذلك، س عدت ما. عند ال یفعلون ما وعدوا بھنفسھم  علیھم

 . واآلن جمیع االلتزامات أصبحت احتجاجا.  كلمتنا ھي التزام . في الماضي كانوا یقولون " كان شیئا صغیرا

.  ، المحاكم ملیئة بھذه الحاالت لذلك.  وعدھم یحافظون علىالناس ال  ھات، حتى عندما یتم كتاب ذلك ت، حتى لو كتب جانبا الكالمترك ا
 . رجلال. الحفاظ على الوعد ھو عمل وال یعد  عدد ھذه الحوادث التي تقع بین الناس ال یحصى

َ َعلَْیھِ ِمَن  اْلُمْؤِمنِیَن ِرَجاٌل َصدَقُوا َما َعاَھدُوا ا9َّ  

ال  عھده. الشخص الذي ال یحافظ على  ھو رجلعلى عھده فظ االشخص الذي یح".  من المؤمنین رجال صدقوا ما عاھدوا هللا علیھ" 
 ناقصة . تھ. رجول . انھ لیس رجال یمكن أن یكون رجال على أي حال

. یتقلب رجل ال ال.  "؟ ویقال عن النساءتقلب  . لماذا یقولون "ال تتقلب عد في الحیاة الیومیة یجب أن ت ما. عند شيءمع كل الحال نفسھ 
. ال  إعطاء كلمتكعلى ك . ال أحد یجبر ، ال تعطي كلمتك . إذا لم تكن قادرا على القیام بذلك القیام بذلك علیك، عندما تعطي كلمتك  أخي

 . جعل ھذا عادةا. ال تعطھا ، وإذا لم تكن قادرا  إذا كنت تنوي القیام بذلكتك كلم ي. إعط لك تفعل شیئا بالقوةأحد لدیھ الحق في جع

قدس هللا شیخ موالنا الو  ةآن حجة، اوالد كنا  الحمد :.  رجل بصفة نبینا الكریم اخرج الى حضرة .أمة نبینا الكریم  من ، أنت أنت مسلم
سأفعل  ھذاإذا حدث  " یعدون قائلین، رأینا الكثیر من الناس  . ھنا وفي أماكن أخرى طلب شيء من أي شخصلم یجعلونا بحاجة ل سره
 . فعل ذلكی"، وال  ذلك

 فيصغیرة ال یمكنك أبدا أن تفعل ذلك الشیاء األتفعل ذلك في  لمعلى وعدك ألنھ إذا  حافظ .وعدت وعدا علیك أن تحافظ علیھ إذا 
ھذا أمر ال  . یقولون " أبدا االقتراب من األشیاء األكبر ھأن یقترب من األشیاء الصغیرة ال یمكن ھالشخص الذي ال یمكن. الكبیرة  الخدمات
.  ، بل ھو عار كبیر . في الواقع وعدكب ولم تف. نحن أكثر حاجة ". لقد وعدت  جید، ھذا عمل  للقیام بھذه الخدمة ما حاجتي.  لزوم لھ

بالقلیل  سیفون.  إلى التعود على ذلك شیئا فشیئا ھم بحاجة. الناس الذین یدخلون بھذه الطریقة  بعد اآلن عندھم حیاءلم یعد ولكن الناس 
 العھد .على ھذا  سیبقونأنفسھم عاھدوا ، إذا  . حتى لو لم یكن أحد على درایة بذلك عادةونھا جعلسی.  وعودال من

 



 

 

 

	

علیك أن .  من هللا حیاءاً یجب أن تكون أكثر . "اني ، ویر . هللا شاھدي في كل مكان ، هللا معي شاھديهللا  . قل "ل ھو العلیم وج هللا عز
 على ھذا الوعد. بعض الناس یقولون ستحافظوعدا لنفسك  یتأعط، إذا  صراحة وعد ألي شخص لم تعطهللا حتى أنھ حتى لو تستحي من 

"، ومرة سأصوم  . یقولون " الصالة ونتركیو یستسلمون لنفسھم،  ثم یحدث شيءومن  . : یوم ، یومین ونؤ". یبدسأصلي إن شاء هللا  "
. إذا وا توقفیال یمكن أن و"،  أوقف التدخینس. 	أخرى ال یستطیعون فعل ذلك"، ومرة 	سأترك ھذه العادة السیئة	. " أخرى بنفس الطریقة

 .ذلك  یمكن "، ولكن الا أوقفھس كانت ھناك عادات سیئة أخرى یقولون "

. هللا وال یحسب كرجل عین. إنھ لیس رجال مقبوال في  الشخص الذي یقدم وعدا وال یستطیع أن یفعل ذلك غیر مقبول. 	كل ھذه ھي نفسھا
في أذھانھم  الموجودةھذا السبب الفكرة ل. على ھذا النحوالبشریة جمعاء ھي ،  األمة كلھا.  ، یرى الناس اآلن كسر الوعد كموھبة كما قلنا

 األمر. مرة أخرى  . تماما مثل االحماء قبل ممارسة الریاضة شیئا فشیئاذلك علم ت، ت . كما قلنا مرة واحدة ذلكحدث یال . ھا رییتغی یجب
 ".الحفاظ علیھ وكنت قادرا على  لقد وعدت الیوم قائال "یعتاد على ذلك . الشخص بحاجة إلى أن یعد وعدا و بنفس الطریقة

على الوعود التي  وتحافظ ھاتفعل األشیاء التي من المفترض أن تفعل عندمارجل النھایة مثل ال، في  فعل أكثر وأكثر في وقت الحقتبینما 
. الناس  تصبح أیضا شخصا مقبوال بین الناس ألن ھؤالء الناس نادرون اآلنس .هللا والنبي  عین، تصبح شخصا مقبوال في قطعتھا 

  علیھ ". یحافظونلكنھم ال  یعدون.  لیس ھناك شيء من ھذا القبیل وأصبح الجمیع مثلي " ونیریدون ذلك ولكن یقول

 ." مرة واحدة انغشوعدي ألف مرة حتى ال ب لم أف " یُقال. عامة الناس  ھ"، یقول بوعدي ألف مرة يأخل ، أتذكره "لدیھم قول العرب 
البشریة جمعاء ،  ؟ ولكن لیس فقط أمتنا ألف مرة أو مرة واحدة الماذا یجب كسرھ. ایاھا . أعطیتھ  الرجل لم یجعلك تعطي كلمتك بالقوة

أن نكون من  نرجو.  نا جمیعا من ھذه العادات السیئة إن شاء هللاحفظی. هللا إنھ آخر الزمان .  ذاكھ وامن الشباب والكبار قد أصبح
 . في القرآن الكریم لوج هللا عز الذین ذكرھمومن  الصادقین

وبعضھم ،  حیاتھفقد . بعضھم عن عھدھم ، ولم یعودوا  ، قاتلوا صلى هللا علیھ وسلممع نبینا الكریم  جاھدوا". فون بعدھم وی " عنھم یقول
 بجوارھمكون نو عن كالمھمنكون أیضا من بین أولئك الذین ال یعودون  نرجو أن. عن كالمھم ، ولم یعودوا شھداء حتى یصبحوا  ینتظر

 التوفیق . ومن هللا . من أولئك الذین یحافظون على وعدھمویجعلنا جمیعا  یثبتنا. هللا  إن شاء هللا

	الفاتحة .
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