
 

 

    

 شھادة الزور واتجنب
 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

 أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم

اِدقِینَ   یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُواْ اتَّقُواْ اّ=َ َوكُونُواْ َمَع الصَّ

هللا  اصغوا الى،  ! اتقوا هللا یا أیھا الذین آمنوا . " ھذه ھي وصیة هللا".  الصادقینیا أیھا الذین آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع " 
 .ادقین . كن مع الص صادق أولئك الذین یقولون الحقیقةبالالمقصود ".  نصادقووكونوا مع أولئك الذین ھم 

هللا یعطیك ، بفعل الخیر  كقیام. عند  شيء؟ ألن هللا یرى كل شيء ویعرف كل  هللا نتقي. لماذا یجب أن  هللا علینا أن نتقي
. ال  هللا وتتقيهللا  علیك أن تخافھذا السببل،  . ھنا العقاب نال، ولكن عندما تفعل الشر ست عشرة أضعاف وحتى ألف مرة أكثر

 !" هللا وااتق " قالھذا السبب ل! ھ عن ستُسأل.  عتقد أن ما تفعلھ سیكون من أجل ال شيءت

.  أیضا ونفعلی، س . فعلوا ذلك أفضل زمن ألنھم یعیشون في المعاصي واعتقد أنھم لم یرتكبت. ال ون كانوا كذلك السابق البشر
،  شرب الخمر،  مثل قتل رجل ئاشیأن . بعض الناس یعتقدون  كبیرة ومعاصيصغیرة  معاصي! ھناك المعاصي حذار من 

 . كبیرة معاصيتشكل ھذه فقط  یعتقدون.  كبیرة معاصيسرقة ھي ال، والزنى 

ومع  ." كبیرة معصیةرتكب اأنا ال  " وبعد ذلك یقول كل شيء یرتكبیمكن أن یصلي خمس مرات في الیوم ولكن  اإلنسان
حذرین من  واأن یكون یجب على الناس.  كبیرة معصیةأیضا  إنھا.  : شھادة الزور كبیرةال المعاصيأیضا من بین  هھذ،  ذلك
أن ، ال یمكن  شھادة زور لحمایة سیدك شھدت. إذا أن تكون محفوظا ، ال یمكن الخوجة تشھد بالزور لحمایة  ما. عند ھذا

 .حتى من ذلك محفوظا  تكون

؟"  ھل تحتاج إلى شاھد زور " ویسألإلى جانبك  یركضأمام المحكمة والرجل  تقف.  ھناك أولئك الذین یشھدون الزور اآلن
 . ھذا أیضا یوجد

، عمتك،  ، أختك بالزور لحمایة قریبك تشھدإذا  ستُسامحزور مئة في المئة. تعتقد أنك . ھم شھود ن وواضح ماألقل أنھعلى 
 . . علینا أن نكون حذرین من ھذا أیضا كبیرة مثل قتل رجل ه. ھذ نفسھ األمر ، . ال ، أو والدتك ، والدكك خال، خالتك 

. الضرر السبب واضح على أي حال؟  . لماذا ھو كذلك نفسھ األمر شیخكما ومن ثم تشھد شھادة زور لحفظ  بشحصلتشھیر ا
. ظلم یكون ھناك س.  یكون ھناك عدالةال . ال شيء یمكن أن یكون جیدا عندما  یضر العدالة إنھ، لواحد .  الذي ألحقھ كبیر

 .بالظلم  اإلستمرار ك یمكنوال

 

 



 

 

 

 

. ة "واحدكذبة صغیرة .  . كذبة واحدة صغیرة جدا معصیةإنھا  . یقولون " ھذا الموضوع حول، علینا أن نكون حذرین  لذلك
یرى الخیر في الدنیا والعقاب في  لن،  زورشھادة  شھد شخص. إذا  . هللا مع المظلوم با: واستعیذوا. اتقوا هللا  نھا كبیرةإ،  ال

الكبیرة ألنھا تنطوي أیضا  المعاصيعلم ولكن ھذا قد یكون أكبر من بعض أ. هللا  كبیرةال المعاصيمن بین إنھا .  اآلخرة كبیر
 " اتقوا هللا ". . یقول ! اتقوا هللاحذروا . شرعي سبب حقوق / الالتعدي على تحت 

 أَنَّ اّ=َ َمَع اْلُمتَِّقینَ 

 كل شخص. ألن  ما سمعت تقل. ال  قول ما رأیتتعلیك أن .  ھو ا. ال یھم م ھذا على محمل الجد خذ".  أن هللا مع المتقین" 
 .شخص یخبر قصة مختلفة . تحضر شخصین وكل  أیضاقدس هللا سره الشیخ موالنا أمام  قصتھ یقول

بالتأكید ، الى التوضیح قضیة ال، عندما تحتاج  شھادةكون مسألة ت. عندما  قول ما سمعت ولكن ما رأیتال تلذلك یجب أن 
 . سمعترأیت ولیس ما ما لتحدث وفقا 

 ؟" ھل رأیتھ "

 ." " رأیتھ

 ؟" ھل سمعت عن ذلك "

 .ھذا القبیل ولكن لست متأكدا "من . یمكن أن یكون  علمأ، سمعت ھذا ولكن هللا  حسنا "

  .ومن هللا التوفیق  . ألنك تضر نفسك عندما تتصرف بحماقة والفھمالسلیم  التفكیر یرزقنا جمیعاهللا  ." رأیت ھذا " ستقول

	الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
الفجر، زاویة أكبابا ، صالة 1438 اآلخرربیع  2017/5 -1- 3 


