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 « قبل از اینکه باور کنید کنید،  تحقیق »
   

 

كااةُ  بارا ِ وا ُة ٱَّللَّ ْحما را ْيُكْم وا مُ عالا  ٱلسََّلا

ِجيمِ  اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحما ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ
 

ِلينا وا اْْلِخِرينا   مٍَّد ساياُِد اْْلاوَّ سوِلنا ُمحا الساَلمُ عالى را اُة وا الصاَلا  وا

سولا للا   داد يا را  ما

سولا للا   داد يا سادات ااصحابِ را  ما

داد يا ماشايُخنا    ما

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی   

داد يا شيخ  قاانی ما  ناظم الحا

داد   تُنا صحبة ، والخيرما ريقا ميع  في طا  الجا

 

 أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ 

 بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ 
 

فَتُصْبُِحوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بَِجهَالَةٍ  »

 « نَادِمِینَ

اید    اى کسانى که ایمان آورده   »:  دینفرمای م  6، آیه  حجراتحضرت قرآن، سوره    در  متعال  خداوند

اگر فاسقى برایتان خبرى آورد نیك وارسى کنید مبادا به نادانى گروهى را آسیب برسانید و ]بعد[  

 . «اید پشیمان شوید  از آنچه کرده 

ممکن است    فرمایند:می  ایشان  شنوید باشید. باری که میمراقب اخ  :دنیفرما  یسبحان م  وندِخدا

  ی و بررس   د یکن  قی. خوب تحقدیشو   مانیو بعد از آن پش  دیانجام ده  یبر اساس اخبار نادرست کار

که بعد    دیهانجام د  ییممکن است کارها  را یز  د، ی. به آن توجه کنریخ  ای درست است    ایکه آ  دیکن

 .دیشو   مانیاز آن پش
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با[ هر آنچه در گذشته اتفاق افتاده است،    سهی افتد. ]در مقا  ی اتفاق م  شهیاست که هم  یز یچ  ن یا

که    ی، گفتن کارگناه بود  بتی که در آن زمان غ  یدر حالدهند.    یانجام م  یادیز   یآنها اکنون کارها

  ی گناه   فتاده ی که اتفاق ن  ین یدروغ  یزها یاست و گفتن چ  بتیانجام داده است غ  یگریشخص د

 است.  دترب

  ن ی کنند. ای به همه اعالم م نترنتی تهمت ها را در ااست که همه دروغ ها و  نیروزها ا  نی ا  تیوضع

ن  آدر حالی که با  رساند، می  ی دروغ را در مورد کسی به ثبتاخبارکه  ی است. شخص چیز نی بدتر

مردم به  در حال حاضر  .  کندمردم را دچار انحراف می ،  یلی و دوستی نداردشخص هیچ نسبت فام

  ن یآن اتفاق افتاده است. ا یا  و    ن یا   ندی گو  یبه ما م  ندیآ   یعالقه مند هستند. م  ییزها یچ  نیچن

اعمال شما   د، یرا باور داشته باش  و چنانچه آن اشتباه است  وافتاده پا  شی پ  باوریا یك و   خبر كی

و بدتر از آن، شما مرتکب    ندارد  یسود  چ یداد که ه  دیرا انجام خواه  ییکارها  و در نتیجهمتضرر  

ا   ستین  یزی چ  ن یا   . خواهید شدگناه   ا   ا یدن   نیکه در    ی مجازات حت .  دیو آن بد باش  ن یدر مقابل 

 . دیکن یما اشتباه مآن وجود دارد، ش یبزرگتر برا

بدتر    یل یروزها خ  نی و ا   وجود داشته است  میقد  اریبس  یدروغ گفتن از زمان ها  می که گفت  همانطور

کشند ی باشد، مردم از آن خجالت م  فتاده یگفته شود اما در گذشته اتفاق ن  یزی اگر چشده است.  

پرسند    یهستند و نم   یاخبار  نی منتظر چن  یسرگرم   یروزها برا  نی. اما مردم ارندیپذی و آن را نم 

  ی چه احساس   ، دیگراندیکن  یشما خودتان را سرگرم م  یوقت  دیدان  یم  ا ی. آستافتاده ا  یچه اتفاق

که وجدان    یاست. افراد  ده یمردم آفر  یبه نام وجدان وجود دارد که خداوند آن را برا  یز یچ  ؟دارند

هستند که    یسانشناس ک  فه یهستند. افراد وظ  بد  ی که وجوجدان ندارند افراد   و  افراد خوب  ، دارند

ستمگر،   یوجدان مردم  ی. و افراد برندیپذ  یگذارند و حقوق آنها را م  یاحترام م   گرانیبه حقوق د

 .رحم و شرور هستند یب

حقش   و  مظلوم  ردیگی قرار م  یطی شرا  نیکه در چن  یکس  رایما را از شر آنها حفظ کند، ز  خداوند

  ی و ابزارها  دی. شما قدرتمند، پر سر و صدا هستدیر یحق مظلوم را بگ  دیتوان  یم  نجایشود. ا ی لب مسَ

  د ی کن  یم  کر. شما فد یرا منتشر کن  یاخبار جعل   دیتوان   یآن م   قیکه از طر   دیدر دست دار   یمزخرف

 له یتواند وس یاز آن مظلوم م نینفر  كیکه   یدر حال  د، یآور یبه دست م یزیچ قی طر نی که از ا
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  خداوندِ متعال به    ماًیمظلوم مستق  ی دعا  را ی. زعزیزانتانرساندن به شما و    بی آس  یباشد برا  یا 

  در حالی است که شما   این.  اردوجود ند  نیب  نیمتوقف کردن آن در ا  ی برا  یزیچ  چ یرسد. هیم

که ممکن است    یبه اتفاقات  دیبا شما انجام دهد، با  ینتوانسته کار  چاره یکه مرد ب   دیخوشحال هست

ب   یبرا کن  فتدیشما  نگذاردی فکر  اهلل  شاء  ان  کند.  را حفظ  ما  که . خداوند  پا را    یحق کس  د  زیر 

   بگذاریم. 

 

 و من اهلل توفیق 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ف یاهلل عمره شر دام نی )االربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

31۴۴، ذی القعده  9 / 11۴۰، خرداد91  

9, Jun, 2022/9, Temmuz, 2022 
 

 

 


