
 

 

    

	تحققوا من الخبر ما إذا كان صحیحا

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

 أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم

فَتُْصبُِحوا َعلَى  یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا إِن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُِصیبُوا قَْوًما بَِجھَالَةٍ 
	َما فََعْلتُْم نَاِدِمینَ 

   لوج یقول هللا عز ". یا أیھا الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوما بجھالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین	"
ما إذا كانت  اعرف؟  مناسب أم الھو شخص . ھل  عقلھب ، انظر ما إذا كان ھذا الشخص أخباربعندما یأتیك شخص ما  "

تجد أنھ لیس كما یقول ھذا  قد.  ال یسبب انشقاق بینك وبین الناس في وقت الحق بحیث،  صحیحة أم الالتي جاء بھا األخبار 
 ذلك ". وتندم بعدالشخص 

ما ، عندما یخبرك شخص  أخبارالسبب عندما تحصل على ھذا ل. ا كثیرھذه األشیاء تحدث وفھم السيء یأن  لإلنسانیمكن 
. ألن الشخص الذي یجلب الخبر یمكن أن یكون  كان صحیحا أم ال لترى ما اذابحث بشكل كامل وت علیك ان تعرف،  شیئا

. عندما یجلب لك شخص ما أخبارا تزعجك،  أو الذي ال یفعل الخیر الیس صالح اشخص، وھذا یعني أنھ یمكن أن یكون  فاسق
 . أیضا كانت األخبار صحیحة ھذا الشخص یعتبر فاسق لو، حتى  التسبب في حدوث خالف بین المسلمین على أي حال ناویا

لمسلم ا" ا في الحدیث الشریف. یقول النبي صلى هللا علیھ وسلمذھ مودة بین المسلمین. نقرأھناك أن یكون ب أمرنانبینا الكریم 
 . اآلن فكر في مدى أھمیة ذلك .لمدة عام في المسجد النبوي " اإلعتكافن یكون في المودة أفضل من أبأخیھ المسلم  اذا قابل

. وعلینا أن نكون  قفسالقع في ی،  ، الذي یجلب األشیاء التي تثیر الكراھیة بین المسلمین فتنةب بالسبت، الشخص الذي ی لذلك
.  الجمیل المقام ذلككسب ون الفاسقینقع أیضا في فئة نال  بحیث،  عن ھذه األشیاء أن نبتعدأیضا  وعلینا.  حذرین من ذلك

 . لھذا إن شاء هللا ننتبھ. دعونا علیھ الصالة والسالم  ھ. إنھ شيء یحبنبینا الكریم  محبةبین المسلمین ھي  المحبة

حب أولئك الذین ال ن. نحن ال  ن دائما على الطریق الصحیح إن شاء هللاوالمسلم نرجو أن یكون.  بعضنا البعض محبةجمیعا  یرزقناهللا 
 ومن هللا التوفیق .  . إن شاء هللارسولھ هللا ویحبھم نحب أیضا الناس الذین  نحن.  هللا ھمیحب

	الفاتحة .
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