
 عرف حدودنإ

 رسولنا على والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم

 . الجمعٌة فً والخٌر الصحبة طرٌمتنا .دستور  ، الحمانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً

علٌه آدم .  . نحن بحاجة إلى أن نكون مثل أبٌنا آدم ولٌس مثل الشٌطان آدم بنًمثل  للتصرفالبشر بحاجة 

لال الشٌطان . . إغفر لنا " خطأنا إنه.  أنفسنا ظلمنا اعترف "".  خطٌئة نالمد ارتكب ، "وجل  عزهلل  لال السالم

. من  لتهدٌدا لال كالم ٌشبه.  انه سٌفعل هذا وذان ولال كالم فارع ! " الطرٌك لٌتنً عنض،" أنت  هلل عز وجل

 ؟ تظن نفسن

 ٌعترف. الشخص الذي هو إنسان وابن آدم مثل أبٌنا آدم  مثل الشٌطان والشخص الذي ال ٌعرف الحدود ه

.  من الصالحٌنصبح ٌو هشٌطانو هنفسٌهزم ل بل، لكً ٌرتكب األخطاء خلك اإلنسان ٌلم عز وجل . هللا ئه خطب

 إظهار أنفسهم وٌحاولون، ٌشتعلون ، وعلى الفور وتمصٌرهم . ال ٌعترفون بأخطائهم  معظم البشر مثل الشٌطان

 ونجعلٌ إنهم.  الحكاآلالف من الحٌل محاولة إلظهار أنفسهم على ب وٌمومونمئات األكاذٌب  ٌختلمون. برٌئة 

 . باستمرار حك أنفسهم على

باستمرار  ٌخطئالذي  الشخص . ولكن سٌئةأوضاع  فًحك ال ٌسمط  على ، الشخص الذي هو فً الوالع

عتذر عندما تفعل شٌئا خاطئا تجٌد أن ال من.  عترف بأخطائهٌ الو نفسه أنه جٌدٌحاول بكل الطرق الظهار 

ولن ٌحترمون بعد  ٌصدلون، لن  . خالف ذلن بعد ذلن وٌسامحوننأكثر  وننٌمبلس الناس. الذنوب  وترتكب

 .ذلن 

جٌد حتى ٌتسنى لن المٌام الٌظهر الجانب عز وجل . هللا علٌه السالم ولد وجدت هذه السلوكٌات منذ زمن آدم 

 ونصبحٌالناس و سٌكرهن. ن تمدٌروال ٌتم الشٌطان  مثل، تبدو تفعل ذلن . إذا لم  ممبوال   ا  شخصصبح تو بذلن

 ومن هللا التوفٌك . .ٌحفظنا . هللا ن وحدلترن تس.  نءأعدا

 الفاتحة .
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