
 

 

    

 الصدقفي النجاة 

 سٌد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ

حدٌث أو قول عرف على وجه الٌقٌن ما إذا كان . ال ن . األسوأ هو الكذب ما ٌفعلونم ونستفٌدٌس مفً التفكٌر أنه ٌستمرون

". فً قول الحقٌقة النجاة ٌقول " ". النجاة فً الصدق مأثور "  

تبقى مضٌئة الكذاب شمعة "تلو األكاذٌب ، ٌقولون ، األكاذٌب  . ومع ذلككذبوا إذا  سٌكونون ناجٌنبعض الناس ٌعتقدون انهم 

 .ما  اٌوم ستظهر ذلك الٌوم بالتأكٌدفً لم ٌكن  ن، وإ . إن لم ٌكن الٌوم فغدا ستظهر ا. من المؤكد أنه" حتى صالة العشاء

لكن و، وحسٌن  الحاج حسن ، كذب وتفلت من العقاب. قد تخدع الحاج دمحمت. قد تعتقد أنك ٌمكن أن  ، الكذب لٌس مفٌدا لذلك

 ." كذبألم  ٌا لٌتنً ٌندم على ذلك قائال "س، الذي قام به  . ووفقا للضرر فً اآلخرة سٌسألك وجلهللا عز 

.  ، وشًء طبٌعً الكذب هو شًء صغٌرأن دون . معظم الناس ٌعتقالدنٌا فً قول الحقٌقة سواء فً اآلخرة وفً  ًه النجاة

 إنك. فً حٌن أن العكس هو الصحٌح ،  غباءأنه ، وٌعتبر كل خٌر ٌبدو كأنه عادي كل شر وكل شًء  ألنه آخر الزمان ،

 . نفسك باألكاذٌب وتؤذي،  ع نفسك بنفسكخدت

 ٌستطٌعون، اعتاد الناس على شًء وربما ال  بالطبع.  . دعونا نكون حذرٌن من هذا بقدر اإلمكان الكذب علىقد اعتاد الناس ل

إن  همذهنتبادر إلى تقول الحقٌقة كما التفكٌر فً هذه النصٌحة و . علٌهم جهدا للحد منه وابذلٌ. ولكن ٌجب أن  على الفوره ترك

 ومن هللا التوفٌق . . شاء هللا

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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