
 
 
 
 
 
 
 

  اضطراب

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

 .شيخ محمد ناظم الحقاني، دستورشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 ماه و( ص) پيامبر حضرت ماه ماه اين .کند پربرکت( األول ربيع) را ما ماه اين( وجل عز) هللا

 های يزچ شيطان چونکه .نکنين فراموش .بدهيند افتخار( ص) پيامبر حضرت به ماه اين در .است مولود

 .کنيم فراموش را خوب چيزهای ما شود می باعث و آورد می يادمان به را بد

 

 از صحبت .است شيطان از اضطراب .دارند وسوس ها مردم از بسياری چيست؟ بد چيزهای

 ار آن نه،" .كردن فكر و وضو برای شود می بلند انسان .است اضطراب هم فکری وسواس اضطراب،

 می ترک را نماز مردم از بسياری حقيقت در .ماند می اينطوری ساعت نيم طی در پس "دادم، نه انجام

 .اضطراب به توجه با بدند انجام را وضو توانند نمی چونکه کنند

 

 از صحبت .است شيطان از اضطراب .دارند وسوس ها مردم از بسياری چيست؟ بد چيزهای

 ار آن نه،" .كردن فكر و وضو برای شود می بلند انسان .است اضطراب هم فکری وسواس اضطراب،

 می ترک را نماز مردم از بسياری حقيقت در .ماند می اينطوری ساعت نيم طی در پس "دادم، نه انجام

 .اضطراب به توجه با بدند انجام را وضو توانند نمی چونکه کنند

 

 بار يک بايد شود می اضطراب که کسی اما .کنيم فراموش را خوب چيزهای کند می شيطان

 را نآ اگر" بگوی، شيطان به بايد شود، می شروع وسوس با دهيم می انجام وضو که هنگامی :بگويند

 می نجاما را آن نداريد، دوست ديگری چيز اگر" گويد، می شما ."دهی می انجام را وضو نداری، دوست

 هللا .شود می بدتر و بدتر را آن صورت اين غير در .بگويند و باشيند داشته ياد به بايد را اين !"دهيد

 .بشود بعد سر در بيماری يک به تواند می آن کند، حرام

 

 



 

 

 

 

 

 را وضو دتوان می حتی ای بهانه يک با فرد يک. بردن تواند نمی که بار يک دهد نمی هرگز هللا

 دوره کي برای خوب وضو. بدهد انجام شود می گفته اذان که زمانی عصر از بعد يا و آثار و ظهر بين

 چنين ددا نشان هللا که معنی. نيست مهم اصال. کند بيرون ادر يا گاز است ممکن آنها. است زمانی

 .کنند نه شکنجه را خود آنها که طوری به مردم برای سهولت

 

 اين غير در .است شيطان سازد می دشوار که کسی .است شيطان کند می شکنجه که کسی

 ما دين .تطبيع و انسان گرايش با متناسب که است دينی اسالم .است طبع و آسانی دين هللا دين صورت،

 چيز او .بدهد نجاما تواند می انسان که آنچه داد دستور تنها هللا .بدهيم انجام سخت چيزهای کند نمی اجبار

 حال اين اب .دارد نه کيلوگرم ۱۵۰ يا کيلوگرم ۱۰۰ کردن بلند به چنين دستور هيچ .نداد دستور ديگری

 همه اين و هللا دستورات دهيد انجام .نکن عذاب را خودتان بنابراين .بدهيد انجام توانيد می چيز بسيار

 .نکن اضطراب خودتو .است

 

 لحا در است راحت آن البته، .اند شده وسوس و اضطراب انواع به متمايل زمان اين مردم

 در دست با را آنها لباسشويی، به اقدام مردم که زمانی گذشته، در .کنيم مقايسه قديم های زمان به حاضر

 می ابپرت دستگاه در را آن حاضر حال در اما .بود وجود در شويی لباس روز يک .شويند می روز يک

 اين آيا فتاده؟ا اتفاق اين چرا و است افتاده اتفاق اين چرا دانم نمی من" :مينشينند مضطرب سپس و کنند

 "نه؟ يا است درست

 

ۡينَ  َرۡحَمة  ( "ص) پيامبر حضرت .شوين نه نگران ـۡلٰعلَمِّ  مد،آ رحمت با او .دارد رحمة او است،" ل ِّ

 ما سرباال( ص) پيامبر حضرت همت .انشآهلل کن بيشتر را صلوات ماه اين در .نيست کسی عذاب برای

 .بشد هللا شاء ان

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل
فجر أكبابا، درگاه ،۱۳۹۴ آذر ۲۴ ـ۱۴۳۷ األول ربيع ۲  

 


