
 
 
 
 

 
  

 

 األمانةالتصرف بمسؤولية تجاه 
 

 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
 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم 

َن إِنَّا َعَرْضنَا اْْلََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْيَن أَن يَْحِمْلنََها َوأَْشفَقْ 

نَساُن ۖ إِنَّهُ َكاَن َظلُوًما َجُهولً   ِمْنَها َوَحَملََها اْْلِ

 اإلنسان؟ ألن  ها" لماذااإلنسان قبِللكن ومدى ثقلها ،  تقبلها ألنها عرفتلم  على الجبال األمانة عرضنا " في القرآن الكريم هلالج لج هللا يقول

ألنهم لم  رفضوها.  الصخور والسماء أو تريدها، لة ولهذا السبب لم تقبلها الجبال ليست مسألة سه إنهاأنها مسألة سهلة ،  جاهل واعتقد

  .ظلوما جهوال ألنه  اإلنسان اقبلهثقلها وحمل يستطيعوا 

فعل ما كان من المفترض أن يلم  بها ولكنه . قبل اإلنساناألمانة خان اإلنسان . ومع ذلك ، فقد  نعمةك وهبها هللا لإلنسانو ة جميلةأمان إنها

،  األمانة. مهما كانت  ، يجب حمايتها والحفاظ عليها تُعطى األمانةعندما  ،ختالس اإل . هذا هو معنى "خيانة األمانة"األمانة يتم وفقًا لتلك 

إلى  تصل، عندما  أمانةهذه يعطيك شخص ما شيئًا تحتفظ به ، . عندما  ، يجب الحفاظ عليها وحمايتها أمانةعلى أنها  تُعطىعندما 

يضرون أنفسهم أوالً قبل ؟" س مثل هذا الشيء المرءفعل يلماذا  " تفكر يخون اإلنسان األمانة ،مع ذلك ، و .أيًضا أمانة فهذهمنصب 

 .  اطبيعة اإلنسان هي هكذ اآلخرين ، لكن

اك ولكن هن، هللا  وهناك مخافةاإلسالم مرفوضة في ". تلك الطبيعة اإلنسان "خيانة األمانة هي طبيعة  في القرآن الكريمهلالج لج يقول هللا 

 الحمل .حمل هذا اإلنسان لألن هللا اختار  جداأمر مهم  المحافظة على األمانةإن   .ويخونونهاون األمانة الكثير من المسلمين الذين يسيئ

.  لصاحبها األمانةوهم بذلك ال يحافظون على نفسهم الشيطان ،  ونيتبع هذه نتيجة البشر الذيناألمانة ،  يخونونبدالً من حملها ، فإنهم 

 .  يعطونها قيمتهاإنهم يهدرونها وال

ولكن على المسلمين أوالً أن  ، . حفظنا هللا من ذلك انرلذين ال يعطونها قيمة هم في الخسبالنسبة ألولئك ا .إذا أعطيت قيمة تجد قيمة 

. فالحالة أصعب بالنسبة لمن  وبعيدون عن الطريق، ، بدون إيمان  يطيعوا ويحفظوا األمانة. اآلخرون ، حسًنا ، نعلم أنهم كفار

 . هللا التوفيقمن و.  يقوي إيماننانفسنا . هللا ال يجعلنا نتبع هللا يحفظنا و .األمانة قولون إنهم مسلمون لكنهم ال يحافظون على ي
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