
 
 
 
 
 
 
 

 صادق 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا، مدد يا رسول هللا، مدد يا

 ر.محمد ناظم الحقاني، دستو شيخشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 !" می گويد.كنندگان واى بر تكذيب" :الرحيمبسم هللا الرحمن 

 

بِينَ  ْلُمَكذ ِ  َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ل ِ
 

(. "کسانی ۱۵:سوره المرسالت!" هللا عز و جل می گويد )كنندگان واى در آن روز بر تكذيب"

دادن، آنها از اين روز قيامت پشيمان می شوند،" می گويد. کسانی  توسعهرا به انواع دروغ  تکه واقعي

می دهند، اولين  تصديقرا  تهستند. در ميان کسانی که واقعي سکامل برعک می دهند تصديق تکه واقعي

مان رسيده  (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر صادق است. او در جنت در باالترين مرتبه است و به دوستی با ابو بکر 

 است.

!" باعث اين دروغ استکردن، " اصرارديدند و هنوز رست را  دند.جهنم بو قمستحديگران 

به عنوان  و رست را، رستدروغ را به عنوان  انسانهااکثر بد باشد.  خود خيلی تآخر عاقبمی شود 

اين کار هيچ  را پيروی می کنند.خودشان  نفسزيرا انجام می دهند اين کار را  می کنند.دروغ قبول 

"اين  رست را، حقيقت را قبول کردند، هيچ فايده ندارد.، داردضرر قبول کردن  رادروغ منافع ندارد. 

در قرآن کريم  هللا عز و جل اين را. می شويد پشيمان قيامتاگر دروغ بگوييد، روز بگويد. " حق است

اين کار را انجام بدهيد . اگر باشيد دنبال آنچه او می گويد، با او باشيد، کنيد تاطاعحق را . می گويد

هللا اين کار را نکند، ميتواند تان بد می شود، انشاءهللا  تآخر عاقباگر نه،  .ميآوريدسالمت را به دست 

 برای هميشه بد باشد.

   

شان جهنم  مظهرو  را می گويند، گاهی اوقات اشتباه رست را می گويندگاهی اوقات بعضی ها 

ريم، الزم با او شريک نگذا الزم استاست،  هللا تک. نجات شوندمی توانند هنوز در نهايت است اما 

اين را در آخر زمان قبول نمی کنند.  بدن هللا عز و جل است. صاحبدر حقيقت  را قبول کنيم. است هللا

 .کند محافظتايمان مان را کند،  محافظت خداوندانشاءهللا سپس خيلی پشيمان می شوند. 

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رب انی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ االولجمادی ۲۲


