
 
 
 
 

 
  

 

  ملسو هيلع هللا ىلص األمين
 

 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
 

.  كذبيالذي ال يغدر وال ، المؤتمن  األمين ،.  قبل النبوة منذ صغره ، كان يُدعى "األمين". محمد األمين له أشهر اسمملسو هيلع هللا ىلص نبينا الكريم 

  أمينا .كان يُعرف وكان ، هكذا بأنه الشخص الذي لم يكذب أبًدا بين الناس كان معروفًا 

.  ملسو هيلع هللا ىلص معظمهم لم يقبلهلكنهم اتبعوا الشيطان ونفسهم ،  هذا للناس هلالج لج . أظهر ويتبعونه نبيكبه جعله هللا على هذا النحو حتى يقبل الناس 

في الماضي لم يكن هناك  . ملسو هيلع هللا ىلصأمانة عنده كها نتركويكاتهم وممتل يأتمنونه علىظلوا ،  إعالن النبوة. المهم أنه حتى بعد  هذا ليس مهما

ملسو هيلع هللا ىلص به  استمروا بالوثوق. على الرغم من أنهم كانوا أعداء ، إال أنهم من هم أهل لألمانة ها مع ونتركأمانتك فيه ، كانوايترك يمكن مكان 

علي رضي  سيدنان عي   األماناتألنه كان هناك بعض  ،مرة بعد هجرته ذات ملسو هيلع هللا ىلص الكريم  نبينا. ن ممتلكاتهم معه للحفاظ عليها تركوكانوا يو

. وبمجرد خروج نبينا  في المدينة المنورةملسو هيلع هللا ىلص ، فطلب منه رد تلك الممتلكات إلى الناس ثم االلتحاق به  تمنا على تلك األماناتمؤهللا عنه 

 .  التي تركوها معهأماناتهم الناس  استرجعالكريم من مكة ، 

. هذه صفة وشخصية ذو ثقة أشخاص وضع األمانة مع ،  معرفة األمانة،  األمانةلحفاظ على ا، بة للمسلم وهذا أيًضا أهم شيء بالنس

يخونون ، فهم  األمانةاليوم يريدون القيام بذلك ويحافظون على الناس  ل منيعدد قل لكنو.  يتبعونهاعلى المسلمين أن  عظيمة يجب

ال ينطبق هذا فقط على الممتلكات والمال ولكن حتى مع العمل ، عندما يتم منحك منصبًا معينًا أو عندما تكون في وظيفة ، عندما  األمانة .

 ؟ هكذا  هاالدنيا حالثم تسأل لماذا ومن ،  األمانةإنك تخون تلك  .ال تقوم بعملك ، فأنت ال تحافظ على األمانة 

. اآلن قد  على هذا النحو ، هذا مهمالحال يكون  بمعنى أن ال ،انتبهوا لوظائفهم ولم يصبحوا خائنين ، و على أماناتهمالجميع  حافظإذا 

. بدالً من ذلك يمكنهم إعطاء صدقة ، يمكنك أن  كفارة لتخطي ذلك هناكشخص ما ، ل ةعلى أمان ائتمنواينسى بعض الناس أنهم ربما 

 .  فسيقبلها هللاالنية وإذا نويت مثل هذه  األمانة .تلك  بدال منتعطي هذه الصدقة أن  ، األمانةهذه  وضاعتأنه إذا فعلت أي شيء  تنوي

 يعطيقد نسيته أو حدث شيء آخر ، فإن هللا  و. فإن كنت ال تعلم أ إلى هذا الشخص اولكن إذا كنت تعرف الشخص فعليك بالتأكيد إعادته

فسيكون األمر  الدنيا هألنك إذا أعطيتها في هذ الدنيا ه. دعونا نعطيها في هذ رقبته ال أمانة فينيته ويخرج يوم القيامة طاهًرا  حسب المرء

. نرجو  لهذا الشهر المبارك، إكراما ملسو هيلع هللا ىلص  نبينا الكريملشرف  ، . حفظنا هللا من هذا مختلفًا ، لكن إذا أخذوها منك يوم القيامة فهذا مختلف

 . من هللا التوفيقو.  إن شاء هللا ملسو هيلع هللا ىلص الجميلة التي فعلهاأن نتميز بصفاته ، نرجو أن نفعل األشياء الجيدة و

 الفاتحة .
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