
 

 

    

	ال تظنوا ببعضكم البعض

 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

 یقول هللا عز وجل في القرآن الكریم :

َن الظَّّنِ إِنَّ بَْعَض الظَّّنِ إِثٌْم َوَال تََجسَّسُوا َوَال یَْغتَ   بَّْعُضكُم بَْعًضاب یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِیًرا ّمِ

 ینصحنا لوج هللا عز".  یا أیھا الذین آمنوا اجتنبوا كثیرا من الظن إن بعض الظن إثم وال تجسسوا وال یغتب بعضكم بعضا" 
 ." سیئ القلیلحتى  "یقول ".  م البعضكعضبب واشكت، ال  البعض كمعضبب تظنواال  ویظھر لنا الطریق قائال "

 ھعنین. ما وا تحدیحتى ال  یوسوس لھم.  یتحدواال  لكيأكثر  یؤمنونالذین  من،  من المؤمنین،  الناس منیختار  الشیطان
 مسألة؟" في حین أنھا لیست  ، فماذا أفعل ضدھم ھؤالء الناس فعلوا ذلك الشكوك السلبیة ھو الفكر الشریر مثل التفكیر "ب

وھذا  الشیطان. ھذا ما یریده وسوسة شریرة ، بسبب الشخص ھذا الشریرة لفكار األ. المسلمون ال یجتمعون معا بسبب  كبیرة
 .الشیطان ما یریده أولئك الذین یتبعون 

، وال یفعل  یظھر العذر،  إنھ لیس كذلك الوبین المسلمین قائبین اإلخوان  یصالحالشیخ أن  موالنایحاول في معظم األحیان 
تفكروا بالسوء . ال  م البعضكبعضب وا. ال تشكالمحبة  ، هللا والنبيطریقة . ھذه ھي  أي شيء على الرغم من أنھ یبدو سیئا لھ

ھذا من .  ذاكھ لیس " عندما یفكرون یرتاحون. الناس  ، یجب أن ال تفكر في ذلك . حتى لو كان سیئا البعض كمبعض على
 . بین المسلمین یكون"، وھكذا الحب واالحترام  وسواسي

. في ذلك الوقت لن  بشدة سیئبشكل ك سیرد علی، طبعا .  سوء الفكرل ووفقادون سبب ب سیئبشكل  اإلنسانتعامل س ، وإال
. یبحثون عن  . ھذا أمر مھم ألن الناس جمیعا یبحثون عن أخطاءالناس الذنوب یرتكب وس،  ، لن تترك أي بركات سالم یبقى

 عز وجلهللا  ."ا عضب كمبعض یغتب، وال  عن أخطاءوا ، ال تبحثوا ال تجسس أخطاء بعضھم البعض في حین یقول هللا "
 . یعطي نصیحة جمیلة

 الشیاطین.  . الكثیر من العقبات تظھر آخر بھ شيء. ألن االستماع شيء والقیام  ستماع إلى ھذه النصیحة وتطبیقھااإلجمیعا  یرزقناهللا 
 ومن هللا التوفیق .  . بین المسلمین ان شاء هللا فتنةال یخمد . هللایحفظنا . هللا  الخیرفعل . ھناك الكثیر من العقبات عندما یحاول الناس كثر 

	الفاتحة .
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