قول های نکنید که نتوانید نگه دارید

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
.
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم﷽ .
الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،
مدد يا رسول هللا ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ،مدد يا مشايخنا،
شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.
همانطور که شيخ بابا مان (ق) می گويد ،اين يک صحبت دوستانه است ،بنابراين ما بايد آنچه را
که ضروری است را بگويم .شما بايد قول خود را در اسالم نگه داريد .می گويد" :کسانی که قولشون را
نگه نمی دارند ،منافق هستند (منافقان) ".يکی از خصوصيات منافقان است که قولشون را نگه نمی دارند.
قول بدهيد در آن موضوی که نگه داريد .اگر قادر نمی شويد که نگه داريد بايد بگوئيد "من قادر
نيستم که اين کار را انجام بدهم .من قول نمی دهم ".اين در مورد هر چيز است .اين خيلی در خريد و در
موضوعات ديگر نيز هست .شما بايد به کسی ديگری کمک کنيد و به او قول داديد اما اين کار را انجام
نمی دهيد .اين مورد در هر موضوی است ،اما اکثر مردم قول خود را نگه نمی دارند هنگامی که با پول
ربط دارد .آنها شما را اجتناب می کنند ،قول های خود را نگه نمی دارند ،و به مردم پولش را نمی دهند.
در حال حاضر يک مورد با تجارت وجود دارد .وقتی تجارت می کنيد ،البته شما مذاکره می کنيد
و چيزی نمی کنيد .شما هر آنچه را که توافق می کنيد ،پرداخت می کنيد .سپس وجود دارد موضوی کسی
که وسيله های را براينکه خودش تجارت کند ندارد ،يک صاحب جنس (مال) ها را به يک خريدار معرفی
می کند و در نتيجه جنس (مال) ها را ميخرند .او همچنين به عنوان نتيجه سهمی دارد .آنها می توانند به
توافق برسند" :به من يک درصد ،دو درصد می دهيد "...و اين درست (حقش) است .اين ناعادالنه نيست.
اين رشوه نيست .اين پيل (حالل) قانونی است .زيرا آن يکی فرد نمی تواند اين کار را تنها انجام بدهد .اگر
آن را (از شما) نه خرد ،هزار نفر ديگر منتظر وجود دارند که اين مال را می خواهند بخرند .او می
توانست اين را به فرد ديگر معرفی کند و پول خودش را به دست بياورد .بنابراين ،اين يک حق است و
کسی که حق را تجاوز می کند ،خير (خوبی) نمی بيند .او در آخرت مورد سوال قرار خواهد شد :شما در
مورد حق های اين شخص تجاوز کرديد ،شما دزدی کرديد ،و بنابراين شما بايد برای آن جواب بدهيد.
بنابراين مردم در مذهب برخی چيزها را مخلوط می کنند .آنها قانونی (حالل) را با غير قانونی
(حرام) را مخلوط می کنند ،اما آن حالل است .او مردم را به يکديگر معرفی کرد و آنها را به توافق
رساند .هنگامی که کسی می گويد" :من اين خانه را برای شما می فروشم و چنين درصد برای من است.
من اين زمين را فروختم يا من اين مال ها را فروختم  "...نادرست برای آن يکی شخص که به او سهمش
را ندهد .قطعا بايد مراقب اين موضو باشيم .اکنون در آخر زمان ،مردم همه چيز را به عنوان سود نگاه

می کند ،همه چيز حالل است .چنين چيز وجود ندارد .شرم آور است قول خود را انجام ندهيد هنگامی که
يک قول به کسی در مورد مال (جنس) يا مورد ديگری دادی .شما داريد او را در مورد حقش فريد می
کنيد( ،شما) داريد از او دزدی می کنيد( .شما) در آخرت از اين موضو بايد جواب بدهيد .و در اين دنيا
کارتان برکت نخواهد داشت زيرا شما لعنت خواهيد شد .به جای دادن يک درصد ،هللا تمام پولت را از بين
ميبرد .پناه بر هللا.
بنابراين ،ما بايد مراقب باشيم .کلمات پوچ نگويد و گال ندهيد چيزهای که قادر نيستيد انجام بدهيد.
انشاءهللا خداوند به مردم عطا کند که از حق های ديگران مراقبت کنند ،و او مر را از خوردن حالل نجات
کند.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه
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