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  حافظوا على األمانة

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

ُسوَل  َ َوالرَّ  َوتَُخونُوا أََمانَاتِكُمْ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا َال تَُخونُوا �َّ
 

بجمیع  األمانةحمایة قوموا ب .ملسو هيلع هللا ىلص ". حافظوا على أمانة هللا عز وجل ونبینا الكریمحافظوا علیھا"ال تخونوا األمانة بل  هللا عز وجل یقول
التي منحك إیاھا  األمانةن تخلناس. ال لحافظ على أمانة هللا عز وجل نإیماننا. وبعد ذلك  أمانة، یجب أن نحافظ على أنواعھا. بادئ ذي بدء

 . ھذا ھو الھدف.ملكا لكالناس بجعلھا 
 . 

الرزق الحالل. واألھم ھو  ابحث عن ،رزقھ. كل شخص لدیھ شيء لیأخذه من الحالل أو الحرام. لذلك شخصهللا عز وجل كل یعطي 
 ملسو هيلع هللا ىلص، كان نبینا الكریم حتى قبل اإلسالم .أمانةمحمد األمین. ُعرف بأنھ الشخص األكثر ھو  ملسو هيلع هللا ىلص. أعظم وأجمل صفة لنبینا الكریم األمانة

، ورغم أن الكثیر الذي جاء بعد اإلسالم الظلم، وعلى الرغم من الكثیر من قریش. عالوة على ذلك أماناتحفظ كل ی، وھو الذي األمینھو 
 كانوا، نظًرا لعدم وجود بنوك من قبل یھا.للحفاظ عل ملسو هيلع هللا ىلصمع نبینا الكریم  ناتھمأما، إال أنھم ما زالوا یتركون ضده كانواقد  ینمن المشرك

. أمین، كانوا بحاجة إلى شخص إلیھ یمكن أن یكون خطیًرا. لذلك ، والمكان الذي سیذھبونورقیة عملةمعھ. لم یكن ھناك  أماناتھم نتركوی
 فیھ.، إال أنھم وثقوا كان عدوھم ملسو هيلع هللا ىلصوعلى الرغم من أن نبینا الكریم 

 . 
مانة ولكن األفي المنافقین. یمكن للكفار أن یحفظوا . ال غدر في اإلسالم. ال غدر إال تكون عندناإنھا من أفضل صفات المسلمین. یجب أن 

یبدون  مانة منذ البدایة. كانواعلى األفظوا ا. لم یحاألمانة. ال یمكنھم الحفاظ على باطنھممختلف عن  ظاھرھم، ألن المنافقین ال یستطیعون
أبدا  ا، أعدھا بأمان. ال تستخدمھتوضع عندك أمانة. عندما انتبھ لألمانة، داخل منذ ذلك الحین. لذلكالمن مسلمین لكنھم ظلوا كافرین 

 لمصلحتك الخاصة.
 . 

كان یضیئھ للكتابة ، قط في منزلھ. عندما كان لدیھ عمل، لم یستخدمھ دما كان الزیت یوضع داخل المصباح، عنمنذ عھد خالفة سیدنا عمر
، عطى الناس الیوم الصدقة والزكاةیُ  كانوا ینتبھون كثیرا على ھذه المسألة.طفئھ لالستخدام المنزلي حتى ال یضيء منزلھ. یُ والعمل. لكنھ 

 المسألة هإن ھذف ،خطأ. حفظنا هللا. ال فائدة للناس فیھ. ال یوجد شيء سوى الخسارة. لذلك ھذالكنھم یستخدمونھا لمصلحتھم الشخصیة. 
، یجب یھا. وعندما یكون ھناك شكعلنتبھ ، الذلك عندما یكون ھناك أمانة . كثیر من الناس یفعلون ذلك عن قصد أو عن غیر قصد.ةمھم

 إلى مثل ھذا الشيء إن شاء هللا. ومن هللا التوفیق. حتاججعلنا نجمیعاً وال ی یبارك لنا. هللا اباإلضافة إلیھ ھادیأن تع
 . 

، المشایخو األولیاء،، وجمیع األنبیاءآلھ وأصحابھ، ملسو هيلع هللا ىلصأوالً لنبینا الكریم  نُھدیھاالیوم من جمیع أنحاء العالم.  تمت تالوتھاقرآن ختمة للھناك 
ھالة الى حجة أمینة ، الخصیًصا لروح أمنا  قرأتھاھناك الكثیر من التالوات التي یتم  ة،حجة آناللشیخنا موالنا الشیخ ناظم ،  خصوصا

أقارب الذین أموات ورواح أل، وخاصة ى أرواح جمیع المسلمین والمؤمنین، وأرواح الصحابة واألولیاء والسالطین ھنا ، وإللطانس
حفظنا من ی هلالج لجهللا حفظ غیر المصابین بأمراض وفتنة ھذا الزمان. یو لمرضىا یشفيهللا  إن شاء هللا. هللا یحقق امنیاتھم الصالحة. ھانیتلو

 تعالى الفاتحة. �لخیر. ل هللا یجعلھا وسیلةحفظنا من مشاكل الدنیا ومن عذاب اآلخرة. ی هلالج لجهللا . المشاكل
 

  موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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