
 
 
 
 
 
 
 

 ظن سوء به

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا، مدد يا رسول هللا، مدد يا

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 

َن  الظَّن ِ ِإنَّ بَْعَض الظَّن ِ إِثٌْم َوََل تََجسَُّسوايَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكِثيًرا م ِ  
 

 ."مكنيد جاسوسى و است گناه گمانها از اىپاره كه بپرهيزيد گمانها از بسيارى از ايدآورده ايمان كه كسانى اى"

 .(۱۲:الحجرات سوره)

 

 هست اينجا در ظن سوء معنای. ديگری شخص مورد در کنيد فرض و کنيد مشکوک کرد ممنوع ّجل و عّز هللا

 در توانيد نمی شما. باشد گونه اين تواند نمی اين. گفتند را آن آنها و گفتند را اين آنها که کردن فرض مردم مورد در که

 گناهی کردن متهم خود تصورات در را ديگری شخص. بدهيد قرار ظن سوء تحت شخص آن و کنيد فرض کسی مورد

 بدون و هستيد مشکوک تنها شما .ندارد شخص آن که صورتی يک فرد آن از کردين دخالت شما چونکه .است بزرگ

 .دست در قطعی اطالعات هيچ
 

 رويد می جلو کنيد، می فانتزی که حالی در توانی، نمی تو. هست فانتزی که دليل به نيست خوب شدن مشکوک

 انجام که ساختيد چيزی خود فکر در شما." داد انجام را کار اون يکی آن و دود انجام را کار اين يکی اين" گويد، می و

 اين با را فرد آن کردن داللت نيست شما وظيفه. نيست شما وظيفه اين. دهد انجام را آن آنها اگر حتی که نيست مهم .نداده

. کند ممنوع را او هللا. است ديگری چيز ظن سوء اما دارد، کمبود و عيب کس هر. است ديگری چيزی شما کار. توهين

 .اند شده وارد گناه در دادن انجام را کار اين که کسانی
 

. است شب که هنگامی آنها جلوی در کند می فکر مختلف چيزهای افراد اوقات گاهی است؟ جوری چه ظن سوء

 نمی من عنوان به بالش مرد، يک عنوان به را پتو ميبينند آنها. کنيد می روشن را چراغ شما که هنگامی نيست چيز هيچ

 ربطی هيچ که است چيزی آن معنی به. است چيزی چنين ظن سوء. هيوال يک عنوان به دور راه در چيزی  و چه، دانم

 .است بدتر چيزی بگوييد ديگران به را او همچنين و شدن مشکوک. ندارد واقعيت با
 

 بد کنيد، نه فکر خوب" گويد، می او. همه از کنيد بد فکر گويد می شيطان و هللا، دستورات از ماندن دور مردم

 شما خواهد می او چونکه دارد دوست را ظن سوء شيطان." هست بد دهد می انجام که چيز همه و کنيد، فکر کس هر از

 .باشد داشت وجود مردم بين دشمنی که برای و بشويد، مردم دشمن
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 و خواهر ها شما که خواهد می( جالله جل) هللا. باشند برادر و خواهر مؤمنان و مردم خواهد می ّجل و عّز هللا

 .ديگر از يک هر روی بر جاسوسی اتهام بدون و يکديگر، سر پشت کردن صحبت بدون باشيد، شک بدون برادر

 .کنيم پيروی انشاءهللا گويد می هللا آنچه دهيد اجازه. هستند بد شيطان دستور که حالی در است خوب خداوند دستورات
 

 .من هللا التوفيقو 

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ محرم ۹۱


