
 القلق

. أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

محمد سيد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا 

 محمد ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .الفائز الداغستاني ، شيخ 

 تكريم. المولد  وشهر صلى هللا عليه وسلم الكريم نبينا شهر هو الشهر هذا. مبارك ( األول ربيع) هذاشهرنا  جعلي هللا

 . الجيدة األشياء ننسى ويجعلنا سيئة أشياءب ذكري الشيطان ألن.  تنسى ال.  الشهر هذا في الكريم نبينا

. قلق أيضا هو الوسواس ، القلق عن الحديث.  الشيطان من القلق. وسواس  لديهم الناس من كثيرال ؟ السيئة األشياء هي ما

 الناس من كثيرال ، الواقع في.  ساعة نصف لمدة يتوضأ ويبقى ،" ذلكلم يحصل  ، ال " ،يقوم للوضوء ويفكر  المرء

 . القلق هذا بسبب الوضوء يتمكنوا منلم  ألنهم الصالة ونتركي

 الوسواس يأتي عندما: فقط  واحدة مرة يتوضأ أن عليه الذي يتوسوس الشخص ولكن ، الجيدة األشياءب ذكري ال الشيطان

 أي هناك كان إذا " ستقول".  الوضوءب القيام يمكنك ، ذلك لم يعجبك إذا " لشيطانل قولت أن يجب الوضوءب القيام حين

 ، باهلل والعياذ.  سوءااألمر  تزداديس وإال.  هذا واقوليو واتذكري أن عليهم!"  ذلك تفعل أن يمكنك ،يعجبك  ال آخر شيء

 . الحق وقت في الرأس في مرض إلى يؤدي أن يمكن

 بعد أو والعصر الظهر بين يتوضأ أن هيمكن عذر الذي عنده شخصال.  تحمله هيمكن ال عبء شخص أي يعطي ال هللا

 على ا  مهم ليس هذا.  لبو  ت قد أو الغاز مري قد ألنه.  واحدة زمنية لفترة جيد الوضوء. يرتفع اآلذان  عندما العصر

 . أنفسهم وابيعذ ال لكي للناس سهولة يظهر هكذا هللا هذا يعني أن.  اإلطالق

 الذي الدين هو. والتنظيم  سهولةال دين هو هللا دين ، ذلك خالف.  الشيطان هو صعب هيجعلمن .  الشيطان هو يعذب من

 أيب يأمر لم. ه يفعل ان لالنسان يمكن ماب فقط هللا أمري.  الصعبة األمورب قومن جعلناي ال ديننا. البشرية  الطبيعة يناسب

 ما فعلا.  نفسك تعذب ال لذلك.  به القيام يمكنك فقط ما.  كجم مئة وخمسين أو كجم مئة رفعب أمر أي يوجد ال.  آخر شيء

 . القلقب تشعر ال. كل ما في األمر  وهذا هللا به أمري

 .القديمة العصور مع بالمقارنة اآلن مريح إنه ،طبعا . والوسواس القلق أنواع لجميع عرضةاصبحوا  في هذا الزمن الناس

 ولكن.  لمالبسل غسيل يوم هناك كان. كامل  يوم لمدة باليد ونغسلي ، الغسيلب يقومون الناس كان عندما ، الماضي في

 "ال؟ أم صحيح هذا هل ؟ ذلك حدث ولماذا هذا حدث لماذا أتساءل " القلقب ويشعرون يجلسون ثم الماكينة في هاونرمي اآلن

 هذا خالل الصلوات زيدوا.  أحدا عذبيل وليس ، رحمةبال جاء.  رحيم هو ،رحمة للعالمين  هو الكريم نبينا. تقلقوا  ال

 ومن هللا التوفيق . . هللا شاء إن عليناصلى هللا عليه وسلم  الكريم نبينا تكون همة نرجو ان.  هللا شاء إن الشهر

 . الفاتحة
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