هنگامی که یک عهد (قول) می دهید ،این را نگه دارید

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
.
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم﷽ .
الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،
مدد يا رسول هللا ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ،مدد يا مشايخنا،
شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.
﷽

.

َوأ َ ْوفُواْ ِب َع ْه ِد ه
اّللِ ِإذَا َعاهَدت ُّ ْم
خداوند متعال و شکوهمند می فرمايد" :و هنگامى كه با هللا عهد بستيد ،به عهد او وفا كنيد!"
(سوره النحل" ،)۹۱:هنگامی که عهد می دهيد ،به عهد خود ادامه دهيد ،عهد خود را حفظ کنيد ".خيلی
بار ها مردم عهد داده اند که می گويند " ،من اين کار را انجام خواهم داد و اين کار را انجام خواهم داد".
واقعا آنها دروغ نمی گويند وقتی اين را می گويند .آنها می گويند" :من آن را انجام خواهم داد" و می گويم
که قصد دارند تا واقعا آن را انجام دهند .آنها  ۱۰۰درصد می گويند" :من به عهد خود ادامه خواهم داد".
زمان ميگذرد و نه گوييم  ۱۰۰درصد ،اما  ۹۹درصد مردم آن را انجام نمی دهند .چرا آنها اين
کار را انجام نمی دهند؟ نفس شان برنده شد (نفس شان آنها را شکست داد) .افرادی که نفس شان برنده شد،
آنچه را که عهد دادند (قول می دهند) انجام نمی دهند .هنگامی که عهد می دهيد ،آن را انجام می دهيد!
نيز در زندگی روزمره ،هنگامی که عهد می دهيد ،بايد عهد خود را حفظ کنيد (نگر داريد) حتی اگر يک
چيز کوچک باشد .در گذشته می گفتند" ،کلمه (عهد) ما يک وظيفه است (آنها يک ،يکی کلمه را می قبول
می کردند)" و چيز کوچک است .و اکنون ،همه وظيفه ها دارند به اعتراض تبديل می شوند.
حرف (کلمه) را ترک کن ،حتی اگر آن را نوشتيد ،حتی زمانی که نوشته شده است مردم هنوز
عهد خود را حفظ نميکنند .بنابراين ،دادگاه ها از اين موضو ها پر هستند .تعداد چنين حوادثی که بين مردم
رخ داده است بی اندازه (بی نهايت) است .يک عهد در نگر داشتند ،کار يک مرد است.

صدَقُوا َما َعا َهد ُوا ه
اّللَ َعلَ ْي ِه
ِمنَ ْال ُمؤْ ِمنِينَ ِر َجا ٌل َ
"در ميان مؤمنان مردانى هستند كه بر سر عهدى كه با هللا بستند صادقانه ايستاده اند;" (سوره
االحزاب" )۲۳:در ميان مؤمنان ،مردانی وجود دارند که آنچه به هللا عهد ( قول) دادند ،عمل کردند (انجام
داند) ".آنها مرد هستند .فردی که عهد خود را حفظ می کند ،مردی است .فردی که عهد خود را حفظ نمی
کند ،به هر حال نمی تواند يک مرد باشد .او مرد نيست .مردانگی او کمبود دارد.

همين طوری در همه چيزها است .هنگامی که عهد ای در زندگی روزمره می دهيد ،نبايد زير
عهد تان بزنيد .چرا آنها می گويند "زير عهد تان زديد"؟ در مورد زنان گفته شده است .کسی که مرد است
عهد اش را نميشکند .برادر من ،هنگامی که عهد خود را می دهيد ،بايد اين را انجام دهيد .اگر شما قادر
به انجام آن نيستيد ،عهد خود را ندهيد .هيچ کس شما را مجبور نمی کند که عهد خود را بدهيد .هيچ کس
حق ندارد شما را زور مجبور کند که کاری انجام بدهيد .عهد خود را بدهيد اگر اين کار را انجام می دهيد،
و اگر نمی توانيد اين را )عهد خود را) ندهيد .اين را به يک عادت تبديل کنيد.
(شما) يک مسلمان هستيد( ،شما) از آمت حضرت پيامبر مان (ﷺ) هستيد .برو بيرون با صفت
يک مرد در حضور حضرت پيامبر مان (ﷺ) .خدا را شکر ،از زمانی که بچه بوديم ،حاجيه آنا و شيخ بابا
(ق) (ما را) عادت کردند که از کسی انتظار نه داشته باشيم و از کسی چيزی نخواهيم .در اينجا و جاهای
ديگر( ،ما) شاهد از بسياری افراد هستيم که چنين عهد داده اند" ،اگر چنين اتفاقی بيفتد ،من اين کار را
انجام خواهم داد" و اين کار را انجام نمی دهد.
اگر عهدی می دهيد ،اين را (متين) نگه داريد .عهدی خود را نگه داريد زيرا اگر نمی توانيد اين
(کار) را در چيزهای کوچک انجام دهيد ،هرگز نمی توانيد برای خدمت های بزرگتر انجام دهيد .کسی
که نمی تواند به چيزهای کوچک نزديک شود ،هرگز نمی تواند به چيزهای بزرگتر نزديک شود .آنها می
گويند" :اين الزم نيست ".چه استفاده دارد برای من که اين خدمت را ،اين نيکو کاری را انجام بدهم؟ ما
بيشتر نياز داريم ".شما يک عهد داده ايد و عهد خود را شکستيد .در واقع ،اين بسيار شرم آور است .اما
مردم ديگر هيچ خجالت ندارند .انسان های که به اين طريق وارد می شوند ،الزم است يکم ،يکم با اين
کار کنند (اين را استفاده کنند) .آنها عهد های کوچک را حفظ خواهند کرد .اين را به يک عادت تبديل می
دهند .حتی اگر هيچ کسی از آن آگاه نباشد ،اگر عهد با خودشان کنند ،اين عهد را حفظ خواهند کرد.
هللا عز و جل آن کسی است ،که آگاه است .بگو" ،هللا شاهد من است ،هللا با من است .هللا شاهد من
است در همه جا است ،و او من را می بيند ".الزم است شما جلو های هللا بيشتر خجالت داشته باشيد (از
هللا الزم است شرمنده تر باشيد)( .شما) الزم است از هللا انقدر شرمنده تر باشيد ،که حتی اگر شما به طور
آشکار به کسی عهد ندهيد ،اگر با خودت عهد کنيد ،اين عهد را حفظ خواهيد کرد (انجام دهيد) .بعضی از
مردم می گويند" :انشاءهللا من فردا نماز ميخوانم ".آنها شروع می کنند :يک روز ،دو روز .سپس چيزی
اتفاق می افتد ،آنها با خواسته های خود (نفس شان) ساز کار می شوند و نماز را ترک می کنند .آنها می
گويند" ،من روزه می گيرم "،و دوباره همان راه" .من اين عادت بد را ترک خواهم کرد" و دوباره
نميتوانند آن را انجام دهند" .من سيگار را ترک خواهم کرد" ،و دوباره آنها نمی توانند آن را ترک کنند.
اگر عادت های بد ديگری وجود دارند ،می گويند "من آنها را ترک خواهم کرد "،اما نمی توانند.
همه آنها يکسان هستند .افرادی که يک عهد می دهند و نمی توانند اين را انجام بدهند ،قابل قبول
نيستند .او مردی قابل قبول نيست در نظر هللا نيست و به عنوان يک مرد حساب نمی شود .همانطور که
گفتيم ،مردم اکنون عهد را شکستند به عنوان يک استعداد ميبينند .کل ملت ،کل بشريت اينطوری است .به
همين دليل است که اين ايده که در ذهنشان است بايد تغيير کند .اما همه آنها در يک بار اتفاق نمی افتند.

همانطور که گفتيم ،يکم ،يکم ياد می گيريم .درست مثل گرم شدن قبل از ورزش انجام دادن .باز
هم همينطور است .يک فرد بايد (نياز دارد) عهدی بدهد و با خودش را نگر دارد با عادت کردن به گفتند،
"(من) امروز عهدی داده بودم و قادر بودم اين را نگه دارم".
بعدا ،بيشتر و بيشتر انجام می دهيم ،در نهايت مثل يک مرد کار های که به نظر می رسد که بايد
انجام بدهيم ،انجام می دهيم و عهد های که ميبنديم ،انجام می دهيم( ،شما) به يک فرد قابل قبول در نظر
هللا جل جالله (ﷻ) و حضرت پيامبر مان (ﷺ) تبديل می شويد( .شما) همچنين به يک فرد قابل قبول در
ميان مردم تبديل شويد ،زيرا در حال حاضر اين نوع (جور) انسان عجيب هستند .مردم آنها را می خواهند،
اما می گويند" ،چنين چيزی وجود ندارد و همه مثل من شده اند ".آنها عهد می دهند اما آنها آن را حفظ
نمی کنند" .
اعراب يک ضرب المثل دارند( ،من) آن را در ياد دارم" ،من هزاران بار عهد خود را می
شکنم "،اين برای مردم عادی معنی دارد .می گويد" :هزار بار عهد خود را ميشکنم تا يک بار فريب نه
شوم" .اين مرد شما مجبور نکرد که عهد خودت را بهش بدهيد .خودت به او دادی .چرا بايد آن را هزار
بار يا يک بار بشکنيد؟ اما نه تنها ملت ما ،تمام بشريت ،جوان و پيران ،اينطوری شدند .آخر زمان است.
انشاءهللا ،خداوند ما را از اين همه اين عادت های بد نجات دهد .که از واقعی ها تبديل شويم و از کسانی
که هللا عز و جل در قران ستايش می کند.
او در مورد آنها می گويد" :آنها عهد خود را حفظ می کنند (نگه می دارند) ".آنها کنار حضرت
پيامبر مان (ﷺ) جهاد کردند ،آنها جنگيدند ،و به عهد خود ادامه دادند (نشکستند) .بعضی از آنها زندگی
خود را از دست دادند ،بعضی از آنها منتظر بودند تا بتوانند شهيد شوند ،و آنها اصال از حرف شان عقب
نرفتند .انشاءهللا (ما) نيز در ميان کسانی باشيم که از حرف خودشان عقب نمی آيند و در کنار آنها بشيم.
هللا همه ما را از کسانی کند که متين (محکم) ميايستند و عهد خود را انجام می دهند.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربهانی
 ۲۳شعبان  ،۱۴۳۸درگاه أكبابا ،پس از حضرة

