
 
 
 
 
 
  

 
 َوْلیَْكتُب بَّْینَكُْم َكاتٌِب بِاْلعَْدلِ 

 
 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
 

. ال یوجد دعاء لذلك  باألمس كان أحدھم یسألنا إذا كان ھناك دعاء للشخص الذي یكذب ، یطلب ھذا حتى یتمكن من التوقف عن الكذب
 ، . المسألة التي یتحدث عنھا ھي في الواقع أصعب بنفسھ ، فھو بحاجة إلى بذل جھد للتوقف عن الكذبولكن على الشخص أن یفعل ذلك 

.  ھ منھفرصة لینكر أنھ أقرضھ المال فسرقأعطاه .  [ألن] لماذا الطرف اآلخر یكذب؟ ذلك ألن الشخص أقرضھ المال بدون اتفاق مكتوب
،  ون بأوقات عصیبة في الوقت الحاليعلى الرغم من أن الناس یمر . ھو الذي أقرضھ المال الذنب اھذ لكن الشخص الذي جعلھ یرتكب

 المرء یجب على.  . لقد ذكرنا من قبل فیما یتعلق بإقراض المال للناس غیر ضروریة على أشیاءإال أنھم یقترضون أحیانًا أمواًال إلنفاقھا 
 : في القرآن الكریم هلالج لجهللا  یقول.  وامر هللا ویطیعھاولكي یتجنب سوء الفھم علیھ أن یتبع أ یكذبال أن 

 
ى فَاْكتُبُوهُ ۚ َوْلیَْكتُب بَّْینَكُْم َكاِتٌب  یَا َسم� ِباْلعَْدلِ أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا إِذَا تََدایَنتُم بَِدْیٍن إَِلٰى أََجٍل مُّ  

 
. أكتب ، ال تقل  األفضل أن یكون مؤرًخا لیتم دفعھ في الوقت المحددإذا كنت ستقترض المال أو تقرضھ ، فقم بتدوینھ في اتفاقیة ، ومن 

سنقوم بتدوین  . ھذه ھي الطریقة التي یجب أن تسیر بھا األمور " علیك أن تتبع أمر هللا، . أخ أم ال ، فھذا أمر هللا  أنھ قریبي أو صدیقي
وإذا لم یستطع ردھا ، فیمكن للشخص أن یؤخرھا أو یطلب  ." اریختعیده لي في ھذا التالمال ، وسمن ھذا ، لقد اقترضت مني كذا وكذا 

 . ، فسیكون یسرق ویكذب أیًضا ذنبالكن بدون كتابة أي شيء ، فأنت تجعل الشخص اآلخر یرتكب و.  استرداد نقوده ، فھذا حقھ
 

. یجب تدوین بعض األشیاء حتى ال تظھر  على األقلھذه المسألة ا ویعرفون قوانین اإلسالم أن یعرف لذلك ، یجب على األشخاص الذین
،  یستجاب. الدعاء ال ینطبق على ھؤالء الناس وفي معظم األوقات ال  ، فال یمكنك طلب الدعاء بكتابتھا. إذا لم تقم  مشكلة في المستقبل

أعطانا هللا  . لخیر مثل ھذاألن الدعاء لألعمال الصالحة وینطبق على األعمال الصالحة فقط ، وال یصلح لألشخاص الذین ال یقصدون ا
. یجب أن یكون واضًحا ، ھذا ھو المبلغ الذي أعطیتھ لك ، ھذا  . یجب أن یعرف أولئك الذین یدعون أنھم مسلمون الجمیع عقًال وفكًرا

 ال ینفع الدوالر أو الیورو ،. الذھب  یأخذ منك حقھ في اآلخرةس. إذا لم تدفعھا في الدنیا بالتأكید سیأخذھا هللا منك ،  ھو المبلغ الذي أخذتھ
تدفعھا في س،  الدنیا ه. إذا لم تعیدھا في ھذ األعمال الصالحة التي لدیك يھناك ھ لھ قیمة. ما  في اآلخرة ، وال شيء من ذلك یساوي شیئًا

ال صالحة تسددھا ، . وإذا لم یكن لدیك أي أعم حقوقھ ، وإال ستذھب إلى الجحیمعن ھذا الشخص  یسامحكاآلخرة بھذه األعمال حتى 
ومن لكن ال یمكننا اعتبار ھؤالء األشخاص الذین ینتھكون حقوق اآلخرین ممن یقومون بأعمال صالحة و . ذلك الشخص ذنوبفستأخذ 

نعطي ال أن  یجب. یجب أن نظھر الطریق الصحیح ،  ر بعضنا البعضذكنو علینا أن نحذر. لذلك ،  على أي حال الذین ینالون الحسنات
، حتى نذھب إلى  ھذه الدنیا. نرید أن یتم ذلك ھنا ، في  ھذه الفرص للناس ألننا ال نرید أن یحاسب الناس على ھذه األمور في اآلخرةمثل 

من و . من شرور نفسنا ویقوي إیماننا إن شاء هللایحفظنا . هللا  حقوق في اآلخرة علیھ. ال نرید ألحد أن یكون  إن شاء هللا یناآلخرة نظیف
 . التوفیق هللا
 

 .الفاتحة 
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