
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 تبیّنوا قبل أن تصّدقوا

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

 سنقرأ ھذه اآلیة الكریمة مرة أخرى. لقد قرأناھا عدة مرات. بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 لٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فَعَْلتُْم نَاِدِمینَ أَْن تُِصیبُوا قَْوًما بَِجَھا الَِّذیَن آَمنُوا إِْن َجاَءكُْم فَاِسٌق بِنَبٍَإ فَتَبَیَّنُوایَا أَیَُّھا 
 

 فعل شيء بناء على أخبار كاذبةت قد، هللا عز وجل یقول. تبیّن،  عز وجل أنھ عندما تسمع خبًرایقول هللا
، ألنك قد تفعل أشیاء تندم ذا كان صحیًحا أم ال. انتبھ لذلكوتحقق مما إ وتندم علیھ بعد ذلك. ابحث جیدًا

 علیھا بعد ذلك.
 

، فإنھم في الوقت الحاضر یفعلونھ كثیًرا. بینما حدث في الماضي حدث دائما. [مقارنة بـ] كل مایھذا شيء 
، وقول أشیاء كاذبة لم تحدث ا ما فعلھ شخص آخر ھو غیبةشیئً أن تقول ، في ذلك الوقتذنبا كانت الغیبة 

 أسوأ. ذنبھو 
 

على الجمیع على اإلنترنت. والبھتان فتراء اإلو إن الوضع في الوقت الحاضر ھو أنھم یعلنون كل األكاذیب
لشخص ال عالقة لھ بھ ھذا ھو األسوأ. شخص ینشر أن شخًصا ما فعل شیئًا ما. وعلى الرغم من أن ھذا ا

قد حدث  ھلكن الناس مھتمون بمثل ھذه األشیاء. یأتون ویخبروننا أنو، فإنھ یشعر باالرتباك. على اإلطالق
تجلب لك الخسارة. ستفعل ن أفعالك سفإ صدّقت،. من الخطأ تصدیق ذلك. إذا تافھةھذه أخبار  ھذا وذاك.

أنك ستكون سیئًا سوى ال شيء  .معصیةقد ارتكبت  تكونأشیاء ال تعود علیك بأي فائدة. واألسوأ من ذلك 
 خطأ.، فأنت ترتكب ى ذلكھذا العالم. ھناك عقاب أكبر علأمام ھذا وذاك في 

 
، الماضيأسوأ بكثیر. إذا قیل شيء ما ولكن لم یحدث قط في  ،. والیومالِقدم، الكذب موجود منذ كما قلنا

، ثل ھذه األخبار متسائلین عما حدثم لكن الناس في ھذه األیام ینتظرونوھ الناس ولن یقبلوه. من فسیخجل
سمى الضمیر الذي خلقھ ھناك ما یُ  سلي نفسك؟من أجل الترفیھ. ھل تعرف كیف یشعر شخص ما وأنت تُ 

ضمیر  من عندھمضمیر ھم أشرار.  من لیس عندھمبون. هللا للناس. الناس الذین لدیھم ضمیر ھم أناس طیّ 
، ال ظالمونضمیر ھم  ومن لیس عندھملون حقوقھم. حقوق اآلخرین ویقب یقومون برعایةھم الذین 
 وأشرار. یرحمون

 
ً مظلومیكون الحال  ا، ألن من یقع في مثل ھذمن شرھمحفظنا هللا ی حق  تسلبحقھ. یمكنك أن  تم سلب. ا

في یدك یمكنك من خاللھا نشر أخبار كاذبة.  تافھةولدیك أدوات وصوتك مرتفع أنت قوي  ،المظلوم ھنا
یمكن أن تكون  المظلومتكسب شیئًا بھذه الطریقة، في حین أن لعنة واحدة من ذلك الشخص  أنت تعتقد أنك

 ً . بینما لیس ھناك ما یوقفھ ،ألن دعاء المظلوم یصل إلى هللا عز وجل مباشرة حب.تُ  أنت ومنك ئإلیذا سببا
، علیك أن تفكر في األشیاء التي قد تحدث ال یستطیع فعل أي شيء لك الشخص الضعیفتكون سعیدًا ألن 
 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. نأخذ حق أحد إن شاء هللا.ال یجعلنا  هلالج لج هللالك. هللا یحفظنا. 



 

 

 
 
 
 
 
 

، رباني. كما قلناالمن جمیع أنحاء العالم. والیوم أرسلوا أیًضا من سیدنا اإلمام  أتتناقرآن ختمة للھناك 
ھدیھا الى نُ إن شاء هللا  من جمیع أنحاء العالم.وات وآیات، تسبیحات وصل ، سوریس، لقرآنختمة لأرسلوا 

خصوصا الى والمشایخ، األولیاء الى أرواح جمیع األنبیاء، ووأصحابھ الكرام، ، أھل بیتھ ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 
 وإزالةبنیة تقریب الخیر وسائر ساداتنا، ، ھالة سلطان روح شیخنا موالنا الشیخ ناظم قدس هللا سره،

حفظھم من شر ھذا الزمان. هللا یوفي اآلخرة.  في الدنیا هللا یجعلھا سببا سعادتھمل هللا كل نوایاھم. تقب .الشر
 تعالى الفاتحة. �إن شاء هللا.  یرفع مراتبھمهللا 
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