
 
 
 
 
 
  

 
 أمر هللا

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

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني
 

؟ ألن من  لماذا قال هللا ھذا".  َوْلیَْكتُب بَّْینَكُْم َكاتٌِب بِاْلعَدْلِ " " فاكتبوه" أنك عندما توشك على عقد اتفاق بیع أو عمل اكتبھ هلالج لج هللا یقول
. في زمن  . لذلك سیكون ھناك خالف على الدوام" لم أقل إنك قلت ھذا یستخدم النسیان كذریعة ویقول "عض طبیعة اإلنسان أن ینسى والب

. في حین أن الناس في تلك  لم یكن ھناك الكثیر من الناس الذین یعرفون القراءة أو الكتابة ولكن هللا قال ھذا على أي حال ملسو هيلع هللا ىلص الكریم نبینا
.  ینطبق على الجمیع . ھذا ینطبق على الجمیع وفي الوقت الحاضر ال یزال كثر صدقًا من الناس الیوماألیام لم یكن لدیھم نسیان وكانوا أ

  . خالف فیما بعد ، فال تظلموا ، وال تأثموا بالتعدي على حقوق اآلخرین یكون ھناك أمرنا هللا بكتابة ما اتفقت علیھ حتى ال

فقة مع شخص ما وأعطیناه المال ، وھو ال لقد عقدنا مثل ھذه الص " إلینا ویقولون تحدث ھذه المشكلة ، في كثیر من األحیان یأتي الناس
، وال یمكنك تم الدعاء وحسنًا ، لم تفعل ما أمر هللا بھ ،  ."ادعو لنا ال ،  " نسأل ، "ھل لدیك أي شيء مكتوب؟" یردون ."یعیدھا 

ً  لیسالشخص ،  نعرف " . یقولون ، نحن نكرره طوال الوقت أجدادنا. ھذا تعبیر من  الحصول على حقك إال یوم القیامة ". حسنًا ،  غریبا
الذین تعتقد أنك لست بحاجة إلى  . األشخاص مع أشخاص تعرفھم بالفعل المشاكلھذه الصفقة ال تحدث مع الغرباء ، تحدث معظم ھذه 

 . یحدث عادة ما. ھذا  أشخاص تثق بھمالمقربون ، ھم أقاربك ،  عقد مكتوب

 ،ثًما ، فأنت ال تطیع أمر هللا . أنت نفسك حتى لو لم تكن آوالذنب لذلك فھذه المسألة مھمة ألنك تعطي الفرصة لآلخرین الرتكاب الخطأ 
. ھناك عدد  اتفاقیة فاق أو لدیك صفقة ، قم بتدوینھا باعتبارھاعندما تقوم بأعمال تجاریة ، عندما یكون لدیك ات ،ألن ھناك وصیة مباشرة 

؟ على الفور ینسى الناس أو بعد  ". ثم ماذا سیحدث بعد ذلك نحن نثق في بعضنا البعض " الناس الذین یكتبون ذلك ، یقولونیل جًدا من قل
. ھذا لیس عدالً ، أنا  لقد أعطیت الكثیر مما لم یكن من المفترض أن أفعلھ "نفسھ تقول خمس دقائق یتبادر إلى ذھنھ الشیطان أو أن 

 .  وا بھذه النیة. ثم من الیوم الثاني بدؤ" أنا أستحق المزید ،مظلوم 
 

ما ھو مكتوب ویمكنك  انعرفت. كالكما  راسًخا ، تحتاج إلى شيء مكتوب مع كالكما ، نسخة معك ونسخة معھم للحفاظ على ھذا االتفاق
في معظم ، ، بغض النظر عن مدى ثقتك في الشخص خالف ذلك  ". حسنًا ، ھذا ما قلناه ، ال یمكنني التراجع عنھ ، فھذا حقھ " أن تقول

 . الفھم ء اأو أس ، قد یكون قد نسي األعذاراألوقات یجد 
ْنَساَن َما لَْم یَْعلَمْۜ    َعلََّم اْالِ

قرب إلینا ، األ، فھو  عنا هللا كل تفصیلیعلم . ھناك شیطان ووسواس الشیطان موجود ،  نفسلقد أعطانا  نفسنا ،خلقنا هللا وھو یعرف 
 احظة. لقد علمنا هللا كل شيء حتى ال نضیع  الدنیا واآلخرة لھذهلنا الطریق الصحیح والحسن  أظھر،  وكل ما ھو جمیلفأخبرنا بالحسنى 

لن یخسروا  أولئك الذین یتبعونھا ویطیعونھا ، ملسو هيلع هللا ىلص الكریم نبینامره عن طریق واأ بھ من خالل هللاأخبرنا فعلھ . كل ما نرید أن ن أو نخطئ
 هللا یوفقنا في اتباعھ وطاعتھذلك ،  وجنبنا . حفظنا هللا الدنیا واآلخرة الخسران في. والذین ال یستمعون ھم في  ال في الدنیا وال في اآلخرة

  . من هللا التوفیقو .إن شاء هللا 
 

 الفاتحة .
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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