« تحقیق کنید ،قبل از اینکه باور کنید»

ٱَّلل اوبا اركاا ُة
ٱلسَّ اَلمُ اع ال ْي ُك ْم او ار ْح ام ُة َّ ِ
اَّلل ِمنا الشَّي اطا ِن ال َّر ِجي ِم
أعوذ ب ِ َّ ِ

َّللا ال َّر ْح ام ِن ال َّر ِحي ِم
س ِم َّ ِ
بِ ْ
اَل ُة اوالساَلمُ عالى ارسو ِلنا ُم اح َّم ٍد ساياِ ُد ْ ا
اوالص ا ا
اْل َّو ِلينا او ْاْل ِخ ِرينا
امداد يا ارسو ال للا
امداد يا سادات ااصحابِ ارسو ال للا
امداد يا امشاي ُخنا
دستور موالنا شيخ عابدُللا فائزداغستانی
امداد يا شيخ ناظم ال اح اقانی
امداد اطري اقتُنا صحبة  ،والخير في الجاميع
أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ
بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ
جهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ
« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِ َ
نَادِمِینَ»

خداوند متعال در حضرت قرآن ،سوره حجرات ،آیه  6میفرمایند « :اى کسانى که ایمان آورده اید
اگر فاسقى برایتان خبرى آورد نیك وارسى کنید مبادا به نادانى گروهى را آسیب برسانید و [بعد]
از آنچه کرده اید پشیمان شوید».
خداوندِ سبحان می فرمایند :مراقب اخباری که میشنوید باشید .ایشان میفرمایند :ممکن است
بر اساس اخبار نادرست کاری انجام دهید و بعد از آن پشیمان شوید .خوب تحقیق کنید و بررسی
کنید که آیا درست است یا خیر .به آن توجه کنید ،زیرا ممکن است کارهایی انجام دهید که بعد
از آن پشیمان شوید.
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این چیزی است که همیشه اتفاق می افتد[ .در مقایسه با] هر آنچه در گذشته اتفاق افتاده است،
آنها اکنون کارهای زیادی انجام می دهند .در حالی که در آن زمان غیبت گناه بود ،گفتن کاری که
شخص دیگری انجام داده است غیبت است و گفتن چیزهای دروغینی که اتفاق نیفتاده گناهی
بدتر است.
وضعیت این روزها این است که همه دروغ ها و تهمت ها را در اینترنت به همه اعالم میکنند .این
بدترین چیز است .شخصی که اخباری دروغ را در مورد کسی به ثبت میرساند ،در حالی که با آن
شخص هیچ نسبت فامیلی و دوستی ندارد ،مردم را دچار انحراف میکند .در حال حاضر مردم به
چنین چیزهایی عالقه مند هستند .می آیند به ما می گویند این و یا آن اتفاق افتاده است .این
یك خبر و یا یك باور پیش پا افتاده و اشتباه است و چنانچه آن را باور داشته باشید ،اعمال شما
متضرر و در نتیجه کارهایی را انجام خواهید داد که هیچ سودی ندارد و بدتر از آن ،شما مرتکب
گناه خواهید شد .این چیزی نیست که در این دنیا در مقابل این و آن بد باشید .مجازات حتی
بزرگتر برای آن وجود دارد ،شما اشتباه می کنید.
همانطور که گفتیم دروغ گفتن از زمان های بسیار قدیم وجود داشته است و این روزها خیلی بدتر
شده است .اگر چیزی گفته شود اما در گذشته اتفاق نیفتاده باشد ،مردم از آن خجالت میکشند
و آن را نمیپذیرند .اما مردم این روزها برای سرگرمی منتظر چنین اخباری هستند و نمی پرسند
چه اتفاقی افتاده است .آیا می دانید وقتی شما خودتان را سرگرم می کنید ،دیگران چه احساسی
دارند؟ چیزی به نام وجدان وجود دارد که خداوند آن را برای مردم آفریده است .افرادی که وجدان
دارند ،افراد خوب و افرادی که وجوجدان ندارند بد هستند .افراد وظیفه شناس کسانی هستند که
به حقوق دیگران احترام می گذارند و حقوق آنها را می پذیرند .و افراد بی وجدان مردمی ستمگر،
بی رحم و شرور هستند.
خداوند ما را از شر آنها حفظ کند ،زیرا کسی که در چنین شرایطی قرار میگیرد مظلوم و حقش
سَلب میشود .اینجا می توانید حق مظلوم را بگیرید .شما قدرتمند ،پر سر و صدا هستید و ابزارهای
مزخرفی در دست دارید که از طریق آن می توانید اخبار جعلی را منتشر کنید .شما فکر می کنید
که از این طریق چیزی به دست می آورید ،در حالی که یك نفرین از آن مظلوم می تواند وسیله
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ای باشد برای آسیب رساندن به شما و عزیزانتان .زیرا دعای مظلوم مستقیماً به خداوندِ متعال
میرسد .هیچ چیزی برای متوقف کردن آن در این بین وجود ندارد .این در حالی است که شما
خوشحال هستید که مرد بیچاره نتوانسته کاری با شما انجام دهد ،باید به اتفاقاتی که ممکن است
برای شما بیفتد فکر کنید .خداوند ما را حفظ کند .ان شاء اهلل نگذارد که حق کسی را زیر پا
بگذاریم.
و من اهلل توفیق
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