
 
 
 
 
 
 
 

 تحت شک قرار نگیرید 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

 ر.شيخ محمد ناظم الحقاني، دستوالداغستاني، شيخ عبدهللا الفائز 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

مشکوک خودتان را دور کنيد. خودتان را تحت : "از جاهای فرمودمان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

انسان ها  نفس خودشان را پيروی کند. به اين دليلبيشتر  انسان هادر اين زمان، شک قرار ندهيد." 

از مکان هايی که ، دهدتوصيه می مان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرفوری فکر بد می کنند و شک می کنند. 

می کنند دور شويد.  از مکان هايی که شک و يا افکار بد را به شما، تحت سوء ظن قرار می گيريد

 بد فکر می کنند. مداومچونکه انسان ها خوب فکر نمی کنند، 

 

از انسان ها،  سوء ظن عليهاز کسانی که ايمان آورده اند! "ای قرآن می گويد:  هللا عز و جل در

آن يکی طرف گناه نکند، هم  نکهبراي"حتی يک شک کوچک، گناه است." هم افکار بد دور شويد." 

انسان ، اگر از چونکه نفس انسان ها بد است. از چنين مکان هايی دور شويمبرای تميز بودن، الزم است 

. کنيم چنين مسائلی توجهالزم است به  می تواند چيزهايی را که مشکوک هستند را انجام دهد. نترسد، ها

من اين کار را انجام خواهم داد، من آن را انجام با گفتند " جمع آوری پول، در حال انجام کاری یلدر حا

 می دهيد.خود را تحت سوء ظن قرار  خواهم داد ..."

 

 و آن را جمع می کنندپول  محتاجکمک به انسان های ندارند، به نام ديگر وجدان  انسان هااکثر 

برای او چه کار د. نبه ميرس ظن ،مشکوک می شوند انسان ها. به همين دليل خود می گذارندجيب  در

خيلی زير  از ، الزم استاين به وضوح نشان داده شود، آنچه را که انجام داديد، الزم است کرديد

آنچه  هر کسالزم است به . همانطور که گفتيم، ، بهتر استبمانيددور شويد. هر چقدر دور تر  مسئوليت

از تحت شک ماندن محافظت  ما را تحت سوء ظن،خداوند انشاءهللا دهيد. را نشان را که انجام می دهيد 

 کند.

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۳۹ محرم ۱۸


