
 

 

 

 أمانات مختلفة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

ِدِهم   أِلََمانَاتِِهم   هُم   َوالَِّذينَ   َراعُونَ  َوَعه 

هي /  هو " يقولون.  نموت الى أن األمانة اناأعط ، أنفسنا نحمي أن هدنااع.  أوال هللا ناهداع. األمانة  على ظافحعلينا أن ن.  مهمة األمانة

 حين في.  تعبير سوى ليس أنه يعتقدون.  تماما ذلك فهم هميمكن ال ولكنسمعوا  الناس معظم.  شخصال يموت عندما" سلموا األمانة 

 .منك  هاويأخذ هااك اياعطا كما نظيفة هاتقديم عليك. ك روحو كجسم تهدر ال أن كهداع. كأمانة  الروح تلك هللا اعطاك

 ، الناس طبيعة يعرف عز وجل هللا أن حين في. أمانة  أنه على شيء أي واأخذي أن للناس يمكن.  الناس بين األمانة وهناكهذا  هناك

 يرتكبون اآلخرين ونجعلت أو ذنبا رتكبونت ال الحق وقت في حيث أنه ،مكتوبا  وهموسل هوخذ ."اكتبوه  ، بينكم شيئا ونتفعل عندما" يقول

 نفوس ، الحق وقت وفي.  وعدا واقطعو ، البداية في وافقوا.  الكلمة أساس على ذلك يفعلون ،األمانة  الناس معظم يأخذ عندما. سيئة 

 . ذىباأل يُصابون ونيخون وعندما. يخونون . ا مكانه إلى األمانة ونيسلم الوم عليه تغلبت الناس

 يمكن ال. هذه هي األمانة :  هللا نسىت ال.  األخير النفس إلى الوصول حتى هللا يأمر به وما هللا يقوله ما تبعت أن يه أهمية األكثر األمانة

 ال. وآرائهم  ، أفكارهم في ، همذكر في دائما هللا.  بذلك لقياما يجب عليهم الطريقة إلى ونالقادم ولكن ، بالطبع ذلك يفعل أن شخص ألي

 . للناس الطريقة فوائد من واحدة أيضا ههذ ، هناك.  هللا في يفكرون عندما األمانة وايخون أن هميمكن

 الطريقة الناس بعض ما يخونعند الناس من كثيرال أعين في سيئة صبحت الطريقة. الفائدة من الطريقة  ما يسألون الناس من كثيرال

 أهم من واحدة أيضا هوهذ.  الحقيقية النافعة األشياء الناس علمتو ، األشياء أفضل ظهرت أن الطريقة حين في.  سيئ بشكل هاونميستخدو

 ومن هللا التوفيق . . هللا شاء إن اللهم ثبت أقدامنا. نفسنا  تبعن يجعلنا ال هللا. األمانة  في األمور

 . الفاتحة
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