
 
 
 
 

 
  

 

 الكالم المحكي يطير ، الكالم المكتوب يبقى
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

اليوم ال . " عندما يكون المرء على وشك القيام بشيء ما مثل العمل ، اطلب من شخص ما أن يكتب التفاصيل المتفق عليها " يقول القرآن
. في الوقت الحاضر ، هناك كتاب العدل لجعله أكثر  . لذلك يقال أنه من األفضل تدوين األشياء ، أو ينسون يفي معظم الناس بوعودهم

 . . إنها رابطة للناس ، شيء قوي لمصلحتهم " اليومكاتب عدل  " يسمون. أولئك الذين  أمانا
 

، وكذلك لمنع الخالفات المحتملة  يخلف بوعده ومن ثمألي شخص ان يعد مكن لذلك ال ي.  وعودهمب يخلفونثم ومن ، يعدون معظم الناس 
إذا  ". "على هذا النحولم أقل ذلك  " الحقا يقولونيكذبون ، ويتكلم الناس ، . في معظم األحيان  في المستقبل ، فإن كتابة كل شيء مطلوب

. النسيان  كانت نيته جيدة ، فربما نسي التفاصيل. إذا مخالفة كالمه فالشخص ال يمكنه  ا  إذ . " ؟ إنه مكتوب هنا لم تقل ذلك ، فما هذا
لذلك عندما يكون هناك أي شيء يجب القيام به في المستقبل ، حتى ال نكون مذنبين أمام هللا لشيء ما ، ولكي يتم الوفاء  صفة اإلنسان .

ا[  .  بكل ما وعدت به ، من الضروري تدوين كل شيء ]مقدم 
 

ينسون  داعي للعطاء ...." ، فعندما تكون لديه الوسائل ، يقول إنه ال  القدرهذا ب إذا حصلت على هذا ، فسأعطي " اآلن يقول معظم الناس
،  يعدون بذلككتابة تفاصيل مهمة عندما يعتزمون القيام بشيء ما أو بأمر هللا تنفيذ . لذلك نطلب منهم  . ينسون هللا عز وجل وعودهم

رحمته بهللا عز وجل  أمر. السبب الذي  تبقى البركة للشخص الذي ال يفي بوعوده ، ولن يستفيد منها. خالف ذلك ، لن  حتى ال ينسوا
 . عدم إصابة الشخص باألذىلهو  كتابة كل شيء

 
حدث عالقة إذا ال تبقىي" أو "نحن أصدقاء" ، هذا أو ذاك ، ولكن في وقت الحق ال . يمكن للمرء أن يقول اآلن "أوه ، إنه قريب هذا امر

 . من هللا التوفيقو !هللا ال يمتحننا .  وعودهمالذين يفون بالصادقين ،  يجعلنا من. هللا  خطأ ما

 
 الفاتحة .
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