
 
 
 
 
 
 
 

 از دیگران بد فکر نکنید 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 :است فرموده خود کريم قرآن در شکوهمند و متعال خداوند

َن الظَّن ِ إِنَّ بَْعَض الظَّن ِ إِثٌْم َوََل تََجسَُّسوا َوََل يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا  َكثِيًرا م ِ

 يَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعًضا

 اهگن گمانها از بعضى كه چرا بپرهيزيد، گمانها از بسيارى از! ايد آورده ايمان كه كسانى اى"

 يد،ا آورده ايمان که کسانی ای،" )نكند غيبت را ديگرى شما از يك هيچ و ;نكنيد تجسس هرگز و;  است

 و جاسوسی نه و. هستند گناه ها فرض اين از برخی واقع، در. کنيد اجتناب را منفی های فرض ازخيلی 

 .گويد می " هللا عز و جلاست، بد کمی حتی" (.۱۲:الحجرات سوره) ديگران کنيداز   غيبت نه

 

که ايمان دارند براينکه آنها باهم جم نشوند.  افرادی، بيشتر به مؤمنانمردم را می زند، به  شيطان

است، فکر های منفی مثل،  منفی ظن سوء هوسوسمی کند براينکه جم نه شوند. معنی  هوسوساو به آنها 

 اين که حالی در" دهم؟ انجام آنها برابر در بايد چيزی چه پس"اين انسان ها اين کار را انجام دادند، 

ار نمی با هم ک دليل اين وسوسه های بد ، تنها بهبد فکر های تنها به خطر مسلمانان .ندنيست بزرگ چيزهای

و اين همان چيزی است که کسانی که شيطان را پيروی . اين همان چيزی است که شيطان می خواهد کنند

 . می کنند می خواهند

 

 کنند آشتی (خواهران و برادران) يخوانبين که موَلنا شيخ )ق( سعی می کرد  حضرت اوقاتاکثر 

رد ، و هيچ کاری نمی کبود بهانه دنبال يک ،اتفاق نه افتاد بودچيزی  چنين که می گفت مسلمانان بين و

 مبرحضرت پيا( و هلالج لجهللا جل جالله ) که است روشی همان اين اگر به نذر می رسيد که برايش بد بود. حتی

حتی اگر بد است، هرگز در آن مرد فکر نکنيد. فکر های منفی نکنيد.  از ديگران. دارند دوست (ملسو هيلع هللا ىلص) مان

وسوسه های من است،"  رمردم راحت می شوند هنگامی که فکر می کنند، "اين طوری نيست. اين بخاط

  .افتد می اتفاق مسلمانان بين احترام و عشق بنابراين و

 

 او ئنا،مطم. کنيد می رفتار منفی بد فکر يک به توجه با و دليلی هيچ بدون صورت، اين غير در

 باقی نمی ماند، هيچ برکتی باقی ديگر نمی مانده است،  صلحنيز با شما بد رفتار می کند. در آن زمان هيچ 



 

 

 

 

 

 

 

مهم است زيرا مردم دنبل يک خطا )اشتباه( در ديگران  مسئله يک اين. گناه خواهد شدو مردم مرتکب 

نبال د نکنيد، جاسوسی: "گويد می هللا که حالی در هستند، ديگران های خطا )اشتباه( دنبال آنهاهستند. 

 .دهد میهللا عز و جل نصيحت زيبای . نکنيد غيبتاز ديگران ديگران نه باشيد، و  خطای

 

 گوش چون. کنيم اعمال و کنيم گوشها عطا کند که اين نصيحت را  ما همه به خداوند که باشد

ود وج شيطانان خيلی. کنند می ظهور موانع بسياری. است چيز ديگری دادن انجام و است چيز يک کردن

 امن را ما هللا. کنند می سعی می کنند کار خوب انجام بدهند. مردم وقتی وجود دارند موانعخيلی  دارند.

 بيرون کند )از بين ببرد(. مسلمانان بين ها (اختالف) فتنه خداوند . انشاءهللادارد نگه

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ شعبان ۱۹


