
 قول الحقیقة

 رسولنا على والسالم الصالة . الرحیم الرحمن هللا بسم.  الرجیم الشیطان من با� أعوذ . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 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 الفائز

 تُسألأن تقول الحقیقة عندما  یجب علیك".  سؤال ھو مجبر على قول الحقیقة یُسألالشخص الذي  نبینا الكریم یقول: "
. تحتاج إلى قول صلى هللا علیھ وسلم ، وأیا كان أمر النبي  هللابھ أمر  كل ما،  قول مھما كانت الحقیقةتأن  علیك.  سؤاال

 . ستفسر عنھیالحقیقة إذا كنت تعرف الجواب على ما كان الشخص 

قول لھ لفائدة معینة التجنب ت. یجب أن ال  قول لھ الحقیقةت. یجب أن  الرجل ، انھ یثق بك ویرید الطریق الصحیح إذا سألك
، بك. إذا كان الشخص یطلب منك السؤال یؤمن  الجواب وستُسأل عن سؤول عن ذلكأو ألنك تخجل من شخص ما. أنت م

. قد  أیضایك سیتم تحمیلھا علو، كل ھذه األمور خاطئة  لھ ھاإلجابات التي قدمت، ویمضي في الطریق الخطأ وفقا ل یثق بك
ھذا ل.  ك خطایاهتحمیلب سیقوم ."لصوابویفعل ما یعتقد انھ ا سأل، "ھذا الشخص  غفر لھییغفر لھ. قد سیكون مجرد أن هللا 

 . ھذا الموضوع مھم جداالسبب 

  علیك.  ، وأن تقول شیئا آخر ألي سبب من األسباب حقا الحقیقة ت، إذا كانھا تعرف التيمن غیر المقبول أن تخفي الحقیقة 
 ھناك. ولكن سیكون  شخص آخر "، إذا كنت ال تعرف. إسأل أي  أنا ال أعرف " قل.  إذا كنت تعرف ذلك ھاقولتأن 

 . ألمور اآلخرة ه. ھذخطأ  ھأن معروفعن شيء  صحیح كلقول وستُسأل، یك ، فإنھ سیكون عبئا عل عواقب بالنسبة لك

أن  علیك.  أشیاء كثیرة یسأل عن، أو قد  سأل عن شخص مای، قد  شخص عن االتجاھاتال، قد یسأل بالنسبة ألمور الدنیا 
 إذا.  یعاني من دون سبب ن، فإن الشخص ل ". على األقل أنا ال أعرف " قل. إذا كنت ال تعرف  قول إذا كنت تعرفت

.  خلفك سیتمتمونذلك الوقت في ،  ھم في االتجاه الخاطئترسلاإذا  ."هللا یرضى علیھ  ، " ، سیقولون قلت الحقیقة
 . خطیئة مرتكبتاقد  أنت وھو. ونك ذلك ویلعن . قد یذھبون أبعد من الحد األدنى فيخلفك  ونتذمری

ھ قول ما یعرفل.  قول الحقیقةی أنالشخص  أنھ على يعنی" اسألوا الصادقین  ؟ "صلى هللا علیھ وسلم نبینا الكریم قال ماذا 
. ال أحد لدیھ المزید من  . ال تحید عن الطریق الصحیح . ال تحید عن الحقیقةلھ ولك  أن واحد في كون جیدیس وھذا

 ومن هللا التوفیق . . الحقیقة وقل، تخف . ال  الحقیقة وقل،  . ال تخجلصلى هللا وعلیھ وسلم الحقوق من هللا والنبي 

 الفاتحة .
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