
 
 
 
 

 
  

 

 تبيًنوا 
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم

 فعلتم نادمين َعلَٰى َما يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن َجاَءكُْم فَاِسٌق بِنَبٍَإ فَتَبَيَّنُوا أَن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا 

. حتى ال تفعل تندم  لكي الأم ال وتتحرك وفق ا لذلك ،  ةصحيح توتكتشف ما إذا كان نأخبار معينة عليك أن تتبي  عندما تسمع 

ا أشياء  ا أم ال ، تبي ن من الوهلة األولىتندم عليها الحق ا ، ال تصدق أي خبر تسمعه ، ال تعتبره صحيح  .  ما إذا كان صحيح 

 .الحق ا  ندمتشعر بالوإال س عليك أن تبحثعندما تكون على وشك القيام ببعض األعمال أو وظيفة 

. ال تصدق كل  السفر وينطبق على كل شيء، ألعداء ولكنه ينطبق على العمل ل بالنسبةوهذا ينطبق على كل شيء ليس فقط 

ليس اآلالف أو  واإلنترنتاليوم مع هذه الحواسيب  . في هذه األيام بأن ال ننخدعيحذرنا  هلالج لجينخدع الناس ، هللا ، ما تسمعه 

. هؤالء مرضى ]الذين[  لذلك ال تتابعها وتنزعج ألكاذيب غير الضرورية في كل مكانمئات اآلالف ولكن ماليين األخبار وا

 نسمع.  هذه األخبارل نهتم نل ،إن شاء هللا .  تعطيهم قيمةبعدم االرتياح ، ال  كاذيب ويحبون جعل الناس يشعرونيحبون األ

ال يؤمنون بالقرآن .  هلالج لجهللا  كأنها كالم يصدقونهالكن هناك الكثير من الناس الذين ويخبروننا أنها "ال تصدق"  ،أخبار غريبة 

يجعلون الناس قلقين وغير مرتاحين ، في حين  . القرآن الكريم اكأنه يصدقونهافإنهم  ، تب فيه )األخبار(الكريم ولكن مهما ك  

ألنك إذا نظرت إليها وقرأتها حتى لو ، األفضل أال تنظر إلى تلك األشياء على اإلطالق  ، فسيكون األمر مختلف ا تبي نواأنهم إذا 

 .  ، فقد تجعلك تشعر بعدم االرتياح والقلق تصدقهالم 

موجودون النفس والشيطان كلهم ، خلقنا هللا .  حتى ال ينخدعوا ، وازعجنال ي حتى همينذرن هلالج لج، إنه  بالناسرحيم عز وجل هللا 

. هناك من يدعي في البداية أنه مسلم ويخبرنا أن نفعل كذا وكذا ، ثم هناك من يفعل كل أنواع األشياء  علم، هللا ألفعل الشر 

 . من هللا التوفيقو . يقوي إيماننا هللا.  نهايةفي ال أسفنال حتى حتى ال نندم فيما بعد ،  ننتبهيأمرنا أن  هلالج لج. هللا  الشيطانية

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1442ربيع األول  11-2020/15- 1 


