
 
 
 
 

 
  

 

 ال تعد بما ال يمكنك اإليفاء به
 

 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

 
 . يقول على وعدك في اإلسالم عليك ان تحافظ.  أن نقول ما هو ضروري علينا، لذلك لغو هذا  قدس هللا سرهالشيخ موالنا كما يقول 

 . ال يفي بوعدهأنه المنافق  إحدى صفات".  هم منافقون وعودهم فظونيحأولئك الذين ال "

أعطي  . أن على القيام بذلك اقدرقول "لن تيجب أن  اعلى الحفاظ عليه اإذا لن تكون قادرتقدر على اإليفاء بها . أي مسألة إذا كنت اوعد ب

 مولكنك لمساعدة شخص ما وعدت ب.  في التسوق وفي موضوعات أخرى كذلك ينطبق ذلك.  كل شيءبالنسبة لوعدا ". هذا هو الحال 

وعدهم، ب يفون، ال يتجنبونك .  المالبوعدهم عندما يتعلق األمر ب ينكثون، ولكن الناس في الغالب  . هذا هو الحال في كل شيء تفعل ذلك

 . الناس مستحقاتهم ونعطي وال

ثم هناك حالة حيث ال ومن .  وافق عليهت. تدفع كل ما توهلم جرا تتفاوض س بالطبع،  لتجارةاتقوم ب. عندما  التجارةباآلن هناك قضية 

. لديه أيضا حصة نتيجة لذلك.  ، ويتم شراء السلع نتيجة لذلك ، يدخل صاحب البضائع إلى المشتري نفسهبيملك شخص ما وسيلة للتداول 

. ألن الشخص اآلخر  حاللإنه مال .  . إنها ليست رشوة . إنه ليس ظالم حقه وهذا٪ ..." 2٪، 1تعطيني س " يمكن أن يوافقوا على ذلك

. يمكن أن يأخذه إلى شخص  ، هناك ألف شخص آخرين ينتظرون بيع بضائعهم . إذا لم يشتريها منك غير قادر على القيام بذلك بنفسه

: أنت انتهكت حقوق  في اآلخرة ستتم محاسبته. خير الرى يحق والشخص الذي ينتهك الحقوق لن ، هذا  . لذلك حصل على مالهيآخر و

 . ذلكعلى سب اتحوس،  سرقت،  هذا الشخص

الناس إلى بعضهم البعض وجعلهم  عرف.  ، ولكن هذا حالل حرامبال يخلطون الحالل.  بعض األشياء في الدين يدمجونالناس  لذلك

من غير  . أبيع هذه األرض أو أبيع هذه السلع ... " هذا البيت وهذه النسبة هي لي كأنا أبيع " . عندما يقول شخص ما يصلون إلى اتفاق

 يفكرون، والناس آخر الزمان . اآلن في  . نحن بالتأكيد بحاجة إلى توخي الحذر من هذا عطيه حصتهتخر أن ال اآللشخص لدل بالنسبة الع

شخص ما عد ما تومن المخجل عدم الوفاء بوعدك عند.  من هذا القبيل. ال يوجد شيء  كل شيء ، كل شيء حالل انهم سيجنون الربح من

في عملك ألنك  لن يكون لديك أي بركة الدنيا ه. وفي هذ ذلك في اآلخرةوستحاسب على . وتسلبه حقوقه  خدعهت تكون.  سلع أو غير ذلكب

 . هللاحفظنا . ك هللا كل مالسيزيل ،  . بدال من إعطاء واحد في المئةملعونا كون تس

،  رعاية حقوق اآلخرين. هللا يمنح الناس لست قادرا على اإليفاء بها أشياء بوال تعد  افارغ تتكلم كالما. ال علينا أن نكون حذرين ،  لذلك

  من هللا التوفيق .و . نأكل حرام إن شاء هللا يجعلناوال 
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