
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 الكذابون ھم األظلم

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا، 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
ِ َكِذبًا أَْو َكذََّب بِآیَاتِ  ِن اْفتََرٰى َعلَى �َّ  ھِ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 
؟ ، الظالمین. لماذاال یحب ھؤالء هلالج لجهللا إن والكذب.  هلالج لجسم هللا إیقول هللا عز وجل أن أكبر ظلم ھو الكالم ب

وعدیم الفائدة. فیھ كل أنواع الشر. ألن ما یقولھ هللا عز  باطلظھرونھ للناس على أنھ حقیقي ھو ألن ما یُ 
یخترعون شیئًا یجب أن یطیع الناس ما یقولھ هللا عز وجل. أولئك الذین  .وجل ال یتوافق مع ما یقولھ الناس

ظالمون. ال أحد یستطیع أن یكون ھم الناس ون غشیو "هللا عز وجلعند من  ھو"دعونا نفعل ھذا.  ویقولون
 .منھم ظلمأ
 

طون أھمیة عیُ  ، فھم الاإلیماندنیا. من أین یأتي ذلك؟ بسبب قلة الأھل عند بعض األشیاء لیس لھا أھمیة 
". إنھم ال  أحد یستطیع أن یفعل لنا أي شيء"نحن نقول ذلك على أي حال. ال ألشیاء مھمة. یعتقدون

ال داعي ، كل ثانیة. كل ما یقولونھ مكتوب. بالناس في كل لحظة، كل دقیقةم یعرفون أن هللا عز وجل یتحكّ 
اعلم. وسیكون ذلك دلیالً لھؤالء  هلالج لج هللا ولكن ،ال داعي مطلقا والشمال.. ھناك مالئكة عن الیمین لتدوینھ

ً كل ما فعلوه  اس. عندما یقولون "لم أفعل ذلك"الن وفقا . لقد كذبت وفعلت بعض األشیاء سیكون مكتوبا
، وتظاھرت أن هللا عز وجل هلالج لج. لم تفعل ما یریده هللا عز وجل. فعلت عكس ما قالھ هلالج لج سم هللاإب لرأیك

نكر بقدر ما ترید. ھناك مالئكة یكتبون األشیاء التي فعلتھا. یمكنك أن تُ كل ثانیة ، قال ذلك. كل دقیقة
 .، سیتم وضع ذلك أمامكبالتأكید

 

 ،ب ویستغفرذلك" لیس من الناجین. ما لم یتُ  من یتكلم عن غیره ویكذب بقولھ "قال ھذا وقال ،لذلك
. من الممكن أن أنك ستكذب وتنجو. ال تعتقد مثل ھذا الظلم في الدنیا وفي اآلخرةھناك عقاب لعاقب. یُ س

 ستُعاقب.، ب وواصلت القیام بذلكفي اآلخر، إذا لم تتُ لكن وتھرب مرة. 
 

تنفیذ أوامره  یُعیننا على هلالج لجهللا . هلالج لج هللا ھفي الطریق الذي یحب، هلالج لجنسیر في طریقھ نرجو أن حفظنا. هللا ی
أن نستخدم عقولنا. من یفعل الشر ھو . نرجو نفوسناطیع . نرجو أال نُ هلالج لج في الطریق الجمیل الذي أمر بھ

ألن التوفیق من  ر. هللا یوفقنا جمیعا في مثل ھذا،ال یستخدم عقلھ. من یستخدم عقلھ ال یفعل إال الخی ،غبي
 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. .هلالج لج عند هللا
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