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 26.12.2021                                                    قاسم قاسمی

 بدگمان 

   اگر بد گمان گشتی ای دوست بر من 
   نیازارم از تو بدین بدگمانی 

  !!!برق گرفته است  مومند را باز   داکتر بدگمان جناب 

نموده   از همه داود جان مومند که شهرت و مقام دکترای پاچه گیری و بدگمانی را حاصل  نخست 
همین حاال در امریکا   . از قرار معلوم است این منزلت را خدمت ایشان تبریک عرض می کنم

  .نمود است  مصروف پاچه گیری در محکمه نیز شهرت پیدا

وقت    فارانی که آقای  یقین دارم  . قاسم قاسمی آقای فارانی است  قضاوت بیجا که گویا  "دوما
  .مومند نمی نماید  گرانبهای خویش را وقف همچو افراد بی بند و بار مانند داوود 

نوشته   "داوود" نام خویش را در آینده اینطور   سوم: خودت گفتی که نظر به امر آقای معروفی 
  . تی شاگرد بازی گوش اس  میکنم. ولی متاسفانه که 

یک نوع گستاخی کالن    چتیات کشاندن و نوشتن پای داکتر صاحب کاظم و دیگران را در همچو 
  .دیگری به این اندازه تنزیل نادانی نخواهد کرد  که جز از جانب خودت کسی ،است 

  گیری را خودت بعد از نشر کتاب آقای ملکیار شروع کردی بدون آنکه از کدام  چهارم: پاچه 
کتاب آقای   وشته کرده باشد. برعکس جناب عزیزی تبریکی را به خاطر نشرطرفی کسی چیزی ن 

  .ملکیار نشر نمود 

پلوشه محترم گویا جناب سیستانی است و قاسمی جناب فارانی با    پنجم: از اینکه نزد خودت خانم
است   انشاهلل با دنیا فانی وداع خواهی کرد و جای انسان بدگمان و زشت طینت معلوم  همین گمان 

  .ه در کجاست ک

مجموع یک بیماری روانی است که به شکل منفی   بدگمانی، نوعی بیماری فکری و اخالقی و در
که ارزش اجتماعی خود را سبک وسنگین کرده نمیتوانند.   و اشخاص ظاهر می شود  در افراد،

است که برداشت های ذهنی و بی اساس خود را از دیگران بر وجه   فرد بدگمان و بدبین کسی
  .حمل کند، در حالی که حمل بر وجه شایسته نیز وجود دارد   ت و نادرست زش

  :پیامبر اسالم نیز فرمود 

َم ِمَن الُمْسِلِم َدُمه و مالُه و اَْن یُظََّن به َظنَّ السهوءِ    .اِنَّ ّللاه َ تعالی َحرَّ
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  .خداوند خون و مال و بدگمان شدن به مسلمان را حرام کرده است 

  :یه السالم نیز در این باره روایت می کنند از امام صادق عل 

  .اِنَّ المومَن اَُخ الُمؤِمِن ال یَْشتُِمهُ و ال یَْحِرُمه و ال یَسی ُء به الظَّنه 

  .مؤمن برادر مؤمن است. او را دشنام نمی دهد، محروم نمی کند و به او بدگمان نمی شود 

  .باشد قابل ترحم است  پس کسیکه از حواس پرتی زیاد تعقل اش را از دست داده

حاال هیچ نسخه    بیمار روانی را خداوند نجات دهد زیرا    !داکتر مومند   دارم و دعا میکنم که  ارزو
نجات داده براه   ازین حالت روانی درمانی بر او اثرگذار نیست خداوند عالمیان داووووود جان را

 !!! راست هدایت نماید 
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