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 على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ

نَ  َكِثًٌرا اْجتَِنبُوا آَمنُوا الَِّذٌنَ  أٌََُّها ٌا" َ أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا  الظَّنِّ  بَْعضَ  إِنَّ  الظَّنِّ  ّمِ
 ". تََجسَّسُوا َولَ  ِإثْم  
 
 هذا فعلوا الناس أن فترضت أنبالظن  ٌعنٌه ما.  آخر شخص والتجسس على الظن عن ٌنهاكم عز وجل هللا

.  الشك تحت وتضعه شخصال على أن تحكم ٌمكنك ل. على هذا النحو  ٌكون نلؤلمر أ ٌمكن ل.  ذلك وفعلوا

 بهانك تظن . بشًء لم ٌرتكبه  الشخص هذا تورط ألنك.  خٌالك من بشًء آخر شخص متته إنه أكبر ذنب أن

 . ٌدٌك بٌن أكٌدة معلومات أي دون من فقط

 وذاك ،هذا  فعل الشخص هذا " قولتو تستمر ، خٌلتت حٌن فً ، ٌمكنك ل.  الخٌال مثل ألنه جٌدا لٌس الظن

أن  عملك من لٌس. من شأنك  لٌس هذا.  ذلك وافعل لو حتى ٌهم ل.  ٌفعلوه لم شٌئا رأسك فً تضع ." ذلك فعل

 حرمه.  آخر شًء الظن ولكن ، عٌوب لدٌه شخص كل.  آخر شًء هو عملك.  الجرم ذلكب الشخص هذا تورط

 . الخطٌئة فً دخلوا ذلك فعلوا الذٌن أولئك.  هللا

 ترى.  الضوءما تشعل عند شًء ٌوجد ل.  لٌال أمامهم مختلفة أشٌاء الناس ٌتصور أحٌانا ذا ٌشبه الظن ؟ما

 ٌعنً وهذا.  القبٌل هذا من شًءب ٌشتبه.  كوحش المكان فً وشًء ، ماذا أعرف ل وسادةال ،شخص ك بطانٌةال

 . أسوأ هو ما ذاه لآلخرٌن تقول وكذلك تظن.  بالواقعله  عالقة ل شًء أنه

 ، جٌد تفكروا بشكل ل " ٌقول.  الجمٌع فكروا بالسوء على الشٌطان وٌقول ، هللا أوامر عن ٌنبعٌد ٌبقون الناس

 ، للناس عدوا تكون أن ٌرٌدك ألنه الظن ٌحب الشٌطان ."سٌئ  هو تم ما كلو ، الجمٌعب سٌئ ستفكرون بشكل

 . الناس بٌن عداوة هناك تكون ولكً

 استغابة دونب ،ظن  دونب أخ تكون أنك ٌرٌد هلالج لج هللا. إخوة  واٌكونأن  والمؤمنٌن الناس ٌرٌد وجل عز وهللا

 ما نتبع دعونا.  سٌئة الشٌطان أوامر حٌن فً جٌدة هللا أوامر.  البعض مبعضه على التجسس دونبو ،اآلخرٌن 

 ومن هللا التوفٌق . . هللا شاء إن تعالىسبحانه و هللا هقال

 الفاتحة .

 مولنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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