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 : اول جلسه
 سالم دوستان خوبم

 امیدوارم حال همتون خوب باشه

 داداش رضا هستم و اگه خدا بخواد میخوام در مورد وسواس فکری و عملی بگم..

 که اسمشو گذاشتم وسواس کوفتی

 اوال که وسواس پدر آدمو در میاره..

 و هر چقدر بهش گوش بدی صداش قوی تر میشه

 چون یه ندای درونیه... تو فکر میکنی خودتی.. اما شیطانه که از زاویه تو با خودت حرف میزنه...

 بخاطر همین مختو میزنه که به حرفش گوش بدی

کم کم وسواس از بس رو هم وقتشو و هم آب رو.. اسراف میکنه.... آدم وسواسی راضی بشو نیست

ه..دم کال از هر چی دینه بیزار میشآمخ آدمه..   

وسواس فکری عملی مال همه هست.. البته وسواس فقط مال مذهبیا نیستا..  

 دوستان خوبم؟؟

 میخوام طی چند جلسه باهاتون درمورد وسواس و راه درمانش بگم

 درصد مطمئن بشی کثیفه!۱۰۰جلسه اول اینه که بدونی همه چی پاکه..مگر اینکه 

  : پس

 همه  چی پاکه!

پیدا نکردی یه چی کثیفه.. به شکت اعتنا نکن..درصد یقین ۱۰۰تا زمانی که   

درصد اگه فهمیدی این چیز نجس هست.. این شک حساب میشه..و رد میشه...۸۰یعنی تا   

درصد مطمئن بشی این نجس هست..۱۰۰تو باید   

 احتمال و شک مهم نیست... یقین مهمه!

 خب.. این درس اول  وسواس بود
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درصد مطمئن نشدی یه چی کثیفه و یقین پیدا نکردی...۱۰۰پس تا   

 این شک حساب میشه و نباید اعتنا کنی

درصد بفهمی این کثیفه۱۰۰واقعااااااااااااااااااااااااااااااااااا زمانی اعتنا کن که   

  

 تمرین:

 : یه نامه برای شیطان بنویس و بگو

هی شیطان ؟ پدر سوخته ؟ انقدر به من گیر نده... اصال من میخوام نجس نماز بخونم برم جهنم..  

و قاضی هستی ؟ قاضی به تو چه ربطی داره ؟ من میخوام برم جهنم.. به تو چه خو... مگه ت

  خداست.. کثافت احمق بوووووووق

 این نامه رو براش بنویس

 بهش بگو میخوام جهنمی بشم.. به تو ربط نداره

 

 در ضمن تموم حرفام سندیت داره..

 از استاد حبیب فرحزاد
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 : جلسه دوم
 باید بگم که اومدن فکرای بد در مورد خدا و اهل بیت و... گناه نیست..

 یستش..فکره دیگه... میاد!چون دست خودت ن

 اصال ناراحت نباش

 موقع نماز هم فقط لباس و جای مهر هست که باید پاک باشه...

 یعنی اگه سقف و فرش هم کثیف بود مهم نیست...

 نمازت صحیحه

 دین ما دین سخت گیری نیست..

 اتفاقا خیلی راحته... ماییم که سختش میکنیم..

درصد مطمئن نشدی نجسه.. اون پاکه..۱۰۰تا زمانی که  تموم ترشحاتی که از ما خارج میشه   

درصد بگی کثیفه ولی شک داشته باشی...۹۹یعنی اگه تا   

 اون پاکه! 

باید مطمئن باشی... یعنی بتونی سرش قسم حضرت عباس بخوری.. که این کثیفه... اگه شک 

 داشته باشی پاکه....

باطل نیست.. باید مطمئن بشی که باطله... و  اگه وضو گرفتی ولی شک داری که باطل شده یا نه...

 اگه بعد وضو خوابت برد و شک داری که واقعا خوابیدی یا نه.. وضوت صحیحه..

 باید یقین داشته باشی...

 خون به اندازه بند انگشت اشکال نداره... لباست نجس نیست.. برای خودت نجس درست نکن

 یا پاکه... پاکه!هر برگشت آبی تو دستشویی اگه نمیدونی نجسه 

اگه وسواس داری قبل دستشویی رفتن رو پات آب بریز تا  برای خودت شک درست کنی تا وسواست 

 درمون بشه

             احکام رو از اهلش بپرس نه از آدمای بیسواد... اینا حالتو بد تر میکنن...اگه وسواسی هستی 

 با آدمایی مشورت کن که احکام رو بلده
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 من نمیگم حساس نباشید..

 اما پدر صاحاب خودتم در نیار! حساس باشید..

 یعنی تو نجسی تجسس نکن

شیشه مرد اول احکام آقای فالح زاده قای فرحزاده که ایشون رفیق آمنبع تموم حرفام سخنرانی 

 هست
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 : جلسه سوم
 دوستان خوبم؟

  حرفایی که من در مورد وسواس میزنم همش زیر نظر مراجع تقلید هست

  مطالب من مخصوص همه هست نه فقط مخصوص آدمای وسواسی همینطورو 

 میتونید به رساله مراجعه کنید...

 و تموم حرفام زیر نظر استاد فرحزاد هست که همه تو سمت خدا میشناسیدش 

دمای وسواسی بگمآمن خیلی ساده میخوام یه سری مطالب رو به   

پاکه..بی به لباس تمیزه و آتو دستشویی هر بازگشت   

 پس وسواس نداشته باشید و لباستونو عوض نکنید..

 وقتی جنب میشید...

 فقط اون قسمت از لباس شما نجسه که اثارش هست و ترشح کرده..

 وگرنه..

 پیراهن شما پاکه

 عرق شما هم بعد جنب شدن پاکه و نجس نیست

باس پاکهو این خون رو شستی اما رنگش در نمیره.. اون ل اگه لباستون خونی شده..  

 خون در حد یه بند انگشت تو نماز اشکال نداره و نماز شما صحیحه

قا کال بگمآ  

 تو نجسی پاکی تفحص نکن!!! یعنی نگرد دنبال اینکه اثبات کنی این نجسه یا پاکه!!!

وقتی یقین نداری یعنی شک داری... و شک هم اصال تو احکام رد شده... توباید مطمئن باشی که 

و روش قسم حضرت عباس بخوری.. وگرنه پاکه پاکه... شک رو ول کناین چیز نجسه   

 اگه نمیتونی قسم حضرت عباس بخوری..

 اون پاکه!

  خب
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نیت بگم..یه چیزی در مورد وسواس   

ساعت داره ذکر ۲وسواس نیت به کسایی میگن که تو نیت وسواس دارن... مثال موقع غسل تو حموم 

 میگه!

 یا یه کار خوب میکنه بعد میگه نیتم اشتباه بود..نیتم خدایی نبود..

ساعت طول میده..۲یا نیت نماز رو   

اصال نیازی نیست که خودتو به در صورتی که همین که تو امر به کاری کنی یعنی نیت کردی.. و 

 زحمت بندازی.. و وسواس نیت بگیری

 در ضمن..

 اگه خواب ناجور دیدی...

 اما ترشحی تو لباست ندیدی... پس جنب نشدی..
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 : جلسه چهارم
چند  تا  دوستان خوبم همه چیز تو این جهان پاکه به جز همون مسائلی که تو رساله ها اومده که

 بیشتر نیست.. مثل خوک و خون و منی و بول و... اینا نجسه

 اما اگه در به چیزی شک داری که نجسه یا پاکه..

 اون پاکه!

 باید در حد یقین برسی...

 نه شک!!!

 یعنی یاید قسم بخوری که این نجسه.. اگه نمیتونی قسم بخوری پس پاکه

نه برای درمان وسواسبذارید چند مسئله فقهی بگم که خیلی کمک میک  

 : اگه ندانسته با لباس نجس نماز خوندی... اشکال نداره.. نماز صحیحه۱

 ساعت شامپو بزنی۲: چربی بدن موقع غسل و وضو اشکال نداره.. نیازی نیست قبل غسل ۲

 ..: موقع وضو یه مشت آب برای صورت کافیه۳

 ..: مسح سر به اندازه یه انگشت کافیه۴

 

 کافیه... نیازی به گفتن نیست... مثال بگی : وضو میگیرم برای نماز ..نه ! نیازی نیت فقط توجه :۵

 ساعت نیت کنیم و قربة الله بگیم... همون توجه کافیه...۲نیست 

 ساعت ایست کردن و میگن: نیتم نمیاد ۲آخه بعضی ها وسواس نیت دارن و 

  بچه ها ؟

مشت آب بیشتر نبود۳پیامبر خه وضو آ ..در کل وسواس رو در وضو از بین ببرید  

برو مردم این حساسیت رو داشته باشیم و دقت کنیم...آوسواس تو این چیزا رو مال و  ی به جا  

ساعت تو حموم داره کل بدنشو میشوره.. چون میگه جنب شدم..۲طرف میبینی   

 در صورتی که  کسی که جنب میشه وقت اون قسمت از بدنش کثیفه.. نه کل بدنش...

  ما سختش میکنیم.. کال دین ما سخت نیست..
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 : جلسه پنجم
 خب

 داشتیم در مورد وسواس حرف میزدیم.. رسیدیم به جلسه پنجم

 ببینید..

دست ما خودمون سختش کردیمکال دین ما سا  

 بذارید چند تا مورد از رساله بگم

 هر ترشحی که از آدم بیرون میاد پاکه..

                             به غیر اینکه به یقین برسی نجسه... مثل خون منی ادرار.. باید به یقین برسی...

 وگرنه شک حساب میشه و پاکه

 

نمیتونی قسم بخوری پاک محسوب میشه باید قسم بخوری که این نجسه.. اگه  

مثال: موقع فکر کردن به چیزای شهوتی از آدم آب بی رنگ و بویی خارج میشه.. این پاکه.. و غسل 

 نیاز نیست...

مگر اینکه به یقین برسی منی هستش و نجسه... یعنی تا رنگ و بوی منی رو ندیدی.. منی حساب 

 نمیشه و پاکه...

حی از آدم خارج میشه پاکهیا موقع خندیدن هر ترش  

 در کل تا به یقین نرسیدی اعتنا نکن

 این برای همه هست نه فقط آدمای وسواسی

 یه چیز دیگه بگم.. خیلی مهمه... درمورد وسواس در قرائت نمازه

 موقع خوندن قرائت در نماز وسواسی نباش

اعت بکشی..س۲اسالم هرگز سخت نگرفته که مثال ولضااااااااااااااااااااااااالین   

 سعی بکن درست بخونی اما هرگز سخت نگیر...

!وگرنه این چینی ها و این فرانسوی ها که مسلمان میشن نمازشون قبول نیست دیگه  
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 : پس

 زیاد وسواس به خرج نده موقع خوندن قرائت تو نماز...

                                                                                      بیشتر به حضور قلب اهمیت بده تا مدل قرائتت...

 چون حساسیت موقع قرائت حواستو پرت میکنه

 : یه مسئله دیگه

                                      همه چی پاکه... ولی نباید گوشت حیوان خورد... های غیر مسلمانتو کشور 

 چون زبح شرعی و نام خدا برده نشده...

 در ضمن:

 اگه جایی رفتی مهمونی مهم نیست که بفهمی طرف خمس و زکات داده یا نه..

 بخور.. برای تو حالله... اگه نمیده به خودش ربط داره نه به تو..

      گه فرش نجسه اما جای مهر پاکه به مهمان هات نگو..موقع نماز مهم نیست فرش نجس باشه..ا 

 فقط لباس و جای مهر باید پاک باشه

 در کل خدا از آدمای وسواسی بدش میاد...

 سخت نگیرید...

  چند مورد در مورد غسل و وضو بگم

                                                                                                                                                              دوستان خوبم؟

 تو نماز و غسل اگه از جزئی گذشتی به جزء قبلی اعتنا نکن..

 یعنی چی؟

 االن میگم..

 ببینید:

بده.. شکت قبول نیست... تو نماز اگه رکوع رفتی بعد به حمد سوره شک کردی... ادامه  

                                        اگه غسل کردی بعد اومدی بیرون و شک کردی که مثال گوشتو شستی یا نه...

 به شکت اعتنا نکن...غسلت درسته..

 حتی اگه حج رفتی بعد شک کردی اعمالت درسته یا نه اعتنا نکن..

 حجت درسته
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                                                     تو اعمال حج  متاسفانه وسواسیش کردن... اعمال حج خیلی راحته....

 خود پیامبر با شتر طواف میکرد

..مشد دین ما بر پایه سادگی بنا شده و پیامبرم گفته من بر دین ساده و راحت مبعوث  

 روحانی هایی که احکام رو سخت توصیف میکنن... دارن به اسالم خیانت میکنن...

 بعضی ها وسواس دارن و به وسواسی شدن شمارو تشویق میکنن!!!

 اما این غلطه

ساده هست.. دین ما   

 پس سختش نکنید برای خودتون تا وسواس نگیرید
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 : جلسه ششم
کنار..این چیزایی که میگم از رساله هست... و خیلی بهتون کمک میکنه که وسواس رو بذارید   

درصد وسواس ها بخاطر عدم آگاهی و جهله۸۰آخه   

.. اگه بچه کوچیکی دارید که مدااااااااااااااااااااام خودشو نجس میکنه و لباس شمارو هم نجس میکنه.

نیازی نیست که لباستو عوض کنی برای نماز.. اما اگه بچت زیاد خودشو نجس نمیکنه باید یه لباس 

 جدا برای نماز داشته باشی

این فتوا فقط برای کسایی هست که بچه بسیار جیشویی دارن که ول کن نیستش و مدام خودشونو  

 خیس میکنن

 یه چند نکته برای خانومایی که عذر شرعی دارن:

ن بخونه... هیچ مشکلی نیست...آکسی که عذر شرعی داره میتونه صلوات بفرسته و قر   

 البته به جز سوره هایی که سجده دارن 

 :در ضمن

 قران خوندن و دعا خوندن  حجاب داشتن الزم نداره

 در کل بچه ها شیطان از رو به رو میزنه و براتون وسواس درست میکنه...

 شیطان متکبره اگه محل ندی میذاره میره...

 شیطان پیشنهاد میده اما اگه بهش محل بدی

میسازهو کم کم روانتو بهم میریزه و برات وسواس  هی میگه تکرار کن..   

 از آدمای وسواسی هم فاصله بگیرید.. چون اینا تاثیر بد رو آدم میذارن...

چون تورو هم وسواسی میکنه دمای وسواسی هرگز احکام سوال نکن..آاز   

 همین

 امیدوارم وسواس از هممون دور بشه
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 : جلسه هفتم
 رسیدیم به جلسه هفتم...

 بذارید کمی از وسواسی های مذهبی بگم

رو ایراد میگیره...ه از همکسی که وسواس گرفته نم  

 و جالبه : خودش هم نمازهای خودشو قبول نداره...

                                                                                                   تر نیوفتین..ن خدا گفته از پیامبر جلوآتوی قر 

                                                                                   حمومهاما آدم وسواسی انقدر سخت میگیره که همش تو 

  و برای نماز خوندن هم یک ربع داره  وضو میگیره

تو حق الناس این وسواس رو ندارن کسایی که این مدلی وسواس دارن..  

                                         اشید...در صورتی که تو آموزه های دینی ما اومده که رو حق الناس حساس ب

 ولی آدم وسواسی غرق نجسی پاکی شدن

  : همه مراجع میگن

بار شک کنه... این آدم وسواسی هست و دیگه نباید به شک هاش اعتنا کنه تا زمانی که ۳کسی که 

 خوب بشه...

     شک های خودش اعتنا کنهاین آدم یقین و شکش اصال قبول نیست و آدم وسواسی نباید حتی به 

 باید مثل بقیه عمل کنه..

که خیلی خوبه ما دو تا قانون مهم داریم تو دینمون   

 و باعث میشه خیلی ها که وسواس مذهبی دارن درمون بشن:

 

  قانون حلیت: قانون حلیت میگه اگه نمیدونی حرامه یا حالله... حالله :۱

  نجسه... پاکهقانون طهارت: اگه نمیدونی پاکه یا  :۲

و عموم مراجع گفتن تو نجسی پاکی تفحص نکن..یعنی جست و جو نکن که بفهمی یه چیزی پاکه یا 

 نجسه...

  .همین.. پاکه.. بگو پاکه...اگه نمیدونی نجسه یا 

(12)بشکن  ار وسواسغول                                                                                        dadashreza.com 



 : جلسه هشتم
اس همه مراجع میگن... همونجایی که وسواس دارید برعکس عمل کنید... یعنی اگه به این وسو

 داری که لباست نجسه یا نه.. با همون نماز بخون... بهش میگن: مبارزه منفی...

                                                     و این حرفه امام صادقه..ا با این کارت با شیطان میجنگی... یعنی دقیق

 میگه چنان بزن تو سر شیطان.. همون جوری که ما به سر سگ میزنیم!

وستان ؟د  

دقیقه بیشتر نیست...۱وضو از  دقیقه دیگه بیشتر نیست...۵غسل از   

دقیقه بیشتر نیست۱۰نماز از   

مشت آب کافیه...۳وضو با   زیاد طولش ندید... وگرنه خدا بدش میاد..  

                               کسی که وسواسی هست و زیاد شک میکنه.. باید یه الگو برای خودش تعریف کنه..

 و هر چی اون گفت بگه چشم.. کسی که وسواسی نباشه

                                       .                             آدم وسواسی حق نداره از دو نفر بپرسه.... باید از یه نفر بپرسه.

متفاوتهو قبل اینکه بپرسه بگه که من وسواسی ام.. چون احکام برای آدم وسواسی کامال   

                                و در انتها از خدا و اهل بیت کمک بگیره و توسل کنه... چون وسواس خیلی قویه

همین... نیاز داره به اهل بیت توسل کنید تا این رزیله اخالقی کنده و دور بشه  

سوره بقره خیلی واسه وسواسی ها خوبه...۱۸۵ولی در کل آیه   

ددین.. دین راحتی و سادست... و خدا نمیخواد شما تو سختی باشیخدا میگه این   

 

 ممنون که کتابمو خوندی دوست خوبم

 پسر همیشه قهرمان

اداداش رض  

  پایان...
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