
 
 
 
 

 
  

 

 خصوصية الحياة الشخصية لشخص آخر
 

 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
 

 يقول هللا عز وجل :
.  . هذا ممنوع مما يعني التدخل في الحياة الخاصة لآلخرين والفضول حول ما يفعله اآلخرون بسم هللا الرحمن الرحيم " وال تجسسوا "،

يريدون ؟ ما الذي  ما الذي يفعله هؤالء الناس . إنهم يطرحون أسئلة مثل " ذلك ونيفعليجعل  الناس إلحاق الضرر بالناس ، الشيطان 
، فإنهم يدخلون أنفسهم  عالقة بهمأي . أو على الرغم من أنه ليس لديهم  المعلومات إلى اآلخرين ينقلون؟ في وقت الحق ، الوصول اليه "

  ". انتهاك حق اآلخر سمى "ي ذنبيرتكبون بموجبه  -في الشؤون الخاصة لآلخرين ، ثم ينشرون ما يتعلمونه ألشخاص آخرين 
 

ة مع مثل هذه األسئل"؟  إليهيريد الوصول ؟ ما الذي  . "ماذا يفعل هذا الشخص رغبة الفاعللتسلية ألولئك وتلبية الهذا شكل من أشكال 
، بالتأكيد الشر تفعلواآلخرة ، ألنه عندما  في الدنياعاقب . أيضا ، سي   . هذه عادة سيئة آلخرين هو ما يتمتع به الفاعللوتمرير المعلومات 

.  هذا الشر من أجل. هناك من يغري  بمثل هذا الشر لآلخرين يقوم[ ثم من"مسلم" ، ]و يدعي المرء أنه.  سيعود الشر إليك ، ليس الخير
 . ، يحاول أن يجعل اآلخر يفعل أشياء شريرة م بعد التعرف على نقطة ضعف اآلخرث . يطلق على نفسه اسم "مسلم" لقد شهدنا هذا بالفعل

 
. عمله ال يظل  هناك أشياء أخرى أكبر أو أصغر ، وهناك أيضا هذه األشياء ، والتي تدمر حياة شخص ما تجسس . كما قلنا ، هذا يسمى

. يجب على  أسوأ عادات النفس إحدىعادة ، . هذه  سيكون مفيًدا له الفعليعتقد أن هذا ال أن  يجب.  هللا يعاقبهالتأكيد . ب بدون عقاب
. قد يذهب أيضا ضد هللا ، ضد الحكومة ، أو ضد  . كما نقول ، يمكن أن يصبح هذا األمر فجأة قضية كبيرة نفسه ضدها المرء تربية

 ال تجسسوا .. يقول  . لذلك نهى هللا عن هذا الفعل جيدة صفة. هذه ليست  الناس
 

، بالطبع هناك أشياء أخرى أيضا ، األشياء التي تقوم بها الحكومة من أجل الناس ، ]على سبيل المثال[ يمكنهم التحقق مما يفعله األشرار 
تبتعد عن  عليك أن.  جيد واضح ، الشر واضحال.  للبحث عن ما هو في حياة اآلخرين داعي]لكن[ هذه مسألة مختلفة ، لكن ليس هناك 

من و.  هو الغفار. هللا  . أولئك الذين لديهم مثل هذه العادات السيئة عليهم أن يتوبوا ويطلبوا المغفرةيعفو عنا . هللا ال تعنيك التي  األمور
 . هللا التوفيق

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر4014 األولربيع  2018/26 -21- 4 


