
 
 
 
 
 
 
 

 کن اگر یک خبر رست است تحقیق 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 :أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبٍَأ فَتَبَيَّنُوا أَن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجَهالٍَة يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن 

 فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فَعَْلتُْم نَاِدِمينَ 

 تحقيق آن درباره بياورد، شما براى خبرى فاسقى شخص اگر"ای کسانی که ايمان آورده ايد! 

 ماناي که شما ای"نادانی آسيب برسانيد و از کرده خود پشيمان شويد!" ] روى از گروھى به مبادا كنيد،

نادانی  يبآس مردم به بتوانيد تا کنيد تحقيق رسد، می اطالعات با نافرمان نفر يک (شمااگر )به  ايد، آورده

هللا عز و  (.۶:حجراتالسوره ) [کنيد!"توبه  تانتان، و از ين کار  سانيد و پشيمان بشويد از اين کارنه رب

 شخص ينا آيا. است عقلش سليم شخصاين  آيا که ببينيد دھد، می خبر (شما به) کسی وقتیجل می گويد، "

 راينبنابخبر ھای که داده رست ھستند يا نه،  آيا که کنيد کشف کامل طور به نه؟ يا است )درست( راست

ببينيد که اين خبر ھايش رست نه بودند و  بعدا توانيد می. شد نخواھيد مردم و شما بين اختالف باعث بعدا

 سپس توبه کنيد. 

 

 نگامیھ که است دليل ھمين به. دھد می رخ زيادی اتفاقات اين و کند درک اشتباه تواند می انسانيت

 قيقتح را آن کامل طور به بايد گويد، می چيزی (شما به) کسی وقتی کنيد، می دريافت را خبر يک که

 ناھکارگو ببينيد آيا اگر ين خبر رست است ای نه. زيرا فرد که اين خبر را می آورد ممکن است يک  کنيد

 عمل خوب هکباشد  کسی يا( نه باشد لحاص) ندارد صالحيت که باشد فرد تواند می يعنی باشد،( قفاس) باز

 مسلمانان ميان درکه  دارد قصد و کند می ناراحت (را شما) که دھد می خبر (شما به) کسی وقتی. نکند

 .است فاسق نيز فرد باشد، رست خبر اگر حتی کند، ايجاد نظر اختالف

 

 حديث در را آن. باشيم مهربان مسلمانان ميان در که گويد می (ما به) (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

برادر مسلمان خود را با  مسلمان، يک برای: "گويد می (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر. خوانيم می نيز شريف

( وینب مجيد) پيامبر مسجد در اعتکاف ماه يک از بهتر ،( نگاه کردنمحبت، عاطفه، عالقه، مهر)مهربانی 

 .است مهم چقدر که کنيد فکر اکنون." است

 



 

 

 

 

 

 

 

 به نفرت چيزھايی که است، مسلمانان بين اختالف و( فتنه) اختالف باعث که فردی بنابراين،

 مانيم،ب دور چيزھا نوع اين از بايد ھمچنين. باشيم مراقبت اين از بايد. است فاسق نوعی به آورد، می وجود

 ميان در مهربانی. آوريم می دست به را زيبا درجه اين و گيريم نمی قرار فاسق رده در نيز بنابراين

 وجهت اين به انشاءهللا. دارد دوست او که است چيزی. است (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبربه  مهربانی مسلمانان

  .کنيم

 

 سلمانانم انشاءهللا. يمباش داشته دوست عطا کند که بين ھم بيشتر عشق ما ھمهبه  خداوند که باشد

ه هللا ک را افراد نيزانشاءهللا . نداريم دوست ندارد، دوست خداوند که را کسانی. باشند درست راه در ھميشه

 دارند، دوست داشته باشيم. دوست (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر و

 

 .التوفيق و من هللا

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ شعبان ۲۲


