
 
 
 
 
 
 
 

 دروغ شھادت از اجتناب 
	

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،
 .أعوذ با هللا من الشیطان الرجیم. بسم هللا الرحمن الرحیم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سید األولین واآلخرین،
 هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا،مدد یا رسول 

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

 
 

 .أعوذ با هللا من الشیطان الرجیم. بسم هللا الرحمن الرحیم
 

اِدقِینَ  اتَّقُوایَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا   اللَّھََوُكونُوا َمَع الصَّ
 
" (سوره باشید! صادقان ، و بابپرھیزیدده اید! از (مخالفت فرمان) آور ایمان كھ كسانى اى"

 باشید.  با مردم صالحنای کسانی کھ حقیقت را می گویند. صادق بھ مع. )١١٩توبھ:
 

ھنگامی باید از هللا بترسیم. چرا باید از هللا بترسیم؟ چونکھ هللا ھمھ را میبیند و ھمھ را می داند. 
می دھد، اما ھنگامی  ھزار بار بیشترمی دھید، هللا ده برابر بھتان می دھد و حتی یک عمل خوب انجام  کھ

ش نیز بھ دست می آورید. اینجا، بھ ھمین دلیل است کھ نیاز دارید بھ هللا مجازاتکھ شر انجام می دھید، 
شما بھ آن پاسخ خواھد نیست.  برای ھیچ چیزتوجھ کنید و از هللا بترسید. فکر نکنید کھ آنچھ انجام می دھید 

 "!بترسید هللاو می گوید: "از کھ بھ ھمین دلیل است   !داد
 

چونکھ در  نیز این طوری بودن. فکر نکنید آنھا مرتکب گناه نشدن زمانھای گذشتھانسان ھای 
گناھان کوچک و دادند، نیز انجام می دادند. مراقب از گناه باشید! آنھا انجام دوره بھتر زندگی کردند. 
کشتن یک مرد، نوشیدن الکل،  مثلتنھا چیزھایی  می کنند برخی از مردم فکر .دنگناھان بزرگ وجود دار

 .ھستندتنھا این گناھان بزرگ  کھ آنھا فکر می کنند .ھستندگناھان بزرگ  دیدنددززنا و 
 

بگوید، "من و سپس  باشد اما مرتکب ھمھ چیز دنماز بخوانیک مرد می تواند پنج بار در روز 
است: یک شھادت دروغ.  این نیز در میان گناھان بزرگمرتکب یک گناه بزرگ نیستم." با این حال، 

خود را محافظت کنید، نمی  خواجھمردم باید مراقب این باشد. ھنگامی کھ شھادت دروغ می گوید براینکھ 
 نیز می توانید از آنن، انجام بدھید تاناگر شما شھادت دروغ برای محافظت از استاد  توانید نجات بشوید.

 پیدا کنید.نجات 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

و مرد در کنار  میرویددادگاه می دھند. جلو کھ شھادت دروغ کسانی  دنداروجود  در حال حاضر
  .؟" این نیز وجود داردی داریددروغ شاھد نیاز بھ یکآیا برادر، " تان می داود برای پرسیدن،

 
 یدروغ شھادت اگر کنید می فکر. ھستند دروغ صد در صدآنھا  شاھدان. ھستند آشکار آنھا حداقل

 ھمان آن نھ، .شد خواھد بخشیده باشد خودت مادر یا و ،رپد ،دایی ،خالھ عمھ، خواھر، ،نسب حفاظت برای
  .مباشیاین  مراقب باید. است مرد یک کشتن مثل بزرگ گناه یک. است

 
خود را نجات کردن ھمان است. چرا آنقدر؟  خواجھبرای  دروغ شھادت سپس و کسی بھ تھمت

 آسیب عدالتبھ  آنآسیب کھ میرسانید خیلی بزرگ است. از یک طرف، دلیلش روشن است.  حال ھر بھ
 نمی و. شود می استبداد. داردن وجود عدالت ھیچ کھ زمانیباشد  خوب تواند نمی چیز ھیچ. رساند می
  .بمانید ستم و ظلم با توانید

	
 یک. است کوچک بسیار گناه یک این: "گویند می آنھا. باشیم مراقب موضوع این با باید بنابراین،

 هللا. در هللا باشید پناه دنبال بھ و بترسید هللا از. است بزرگ آن نھ،. "استکوچک  دروغ یک. است دروغ
 آخرت در آن مجازاتخیر را در این دنیا نمی بینید و  ،بدھید دروغ شھادت یکی اگر. است مظلومان با

 از برخی بزرگتر از است ممکن این اما داند می هللا. است بزرگ گناھان میان در را آن. استبزرگ 
 می او. بترسید هللا از! باش مراقبمی کنید.  تجاوزباشد، چونکھ دارید نیز حق دیگران را  بزرگ گناھان
 "اتقوا هللا!" گوید،

 

َ  أَنَّ   َمَع اْلُمتَّقِینَ  هللاَّ
 

). این بھ کوچیکی ١٩۴:بقره سوره("هللا با کسانی کھ از او می ترسند (پرھیزکاران) است" 
نگیرید. مھم نیست کی باشید. آنچھ دیدی می گوید. نھ گو آنچھ شنیدی. زیرا ھمھ داستان خود را جلو ھای 

 موالنا شیخ (ق) تعریف کردن. دو نفر بیار و ھر کدام یک چیز می گوید. 
 

ی کھ موضو است کھ نھ باید بگوید آنچھ کھ شنیدی، اما آنچھ کھ دیدی. ھنگام لپس بھ این دلی
نمی کنند بھ توجھ آنچھ کھ  صحبت ، ھنگامی کھ ایک موضو نیاز است روشن بشود، شھادت دادن است

 شنیدن، بلکھ آنچھ دیدن. 
 

 ماده این کھ ھنگامی. بگویید دیدم را شما آنچھ اما شنیده، کھ را آنچھ باید شما چرا کھ است این پس
ً  است، وضوح آورد ارمغان بھ نیاز موضوع یک کھ زمانی شھادت، از  کھ را آنچھ نھ بھ توجھ باقطعا

  .کنند می صحبت دیدم را شما آنچھ اما شنیده،
 
 "؟دیدی را آن شما آیا"-
 ."دیدم را آن من" -

 



 
 
 
 
 
 
 
 " ؟شنیدی مورد آن در شما آیا" -
(ممکن است این طوری  باشد آن شبیھ تواند می این. داند می هللا اما این را شنیدم من خب،" -

 ".نیستم نمطمئ من اما باشد)
 

 ھوش) و شعور، خرد، عقل و درایت(عقل سلیم بھ ھمھ ما ھا  خداوند." دیدم را این"  ،می گوید
 .کنند می عمل احمقانھ کھ زمانی رسانید آسیب کھ دارید بھ خودت خاطر بھ اعطا کند،

 
 .و من هللا التوفیق

 الفاتحھ
 

 
 عادلحضرت شیخ محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،١۴٣٨ رربع االآخ ۵


