
 

 
 
 
 
 
 
 

 إِنَّ َكْیَد الشَّْیَطاِن َكاَن َضِعیفًا
 

. الصالة والسالم على  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
رسولنا محمد سید األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، 

دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني ، شیخ محمد ناظم الحقاني ، مدد . طریقتنا الصحبة والخیر في 
 الجمعیة .

 
 یطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمأعوذ با� من الش

 إِنَّ َكْیَد الشَّْیَطاِن َكاَن َضِعیفًا
 

كن عندما یتوبون . یفعل الناس كل أنواع الشر. ولالنار یدخلونأنھ جعل الناس  ویظن، . یكافح الشیطان ویحاولالشیطان ضعیف إن كید
ھذه بشرى من نبینا ثواب. ال تبكُ یقیمة. تمحى الذنوب و بدون صبحت ، فإن كل حیل الشیطان تصبح عدیمة الفائدة.ویطلبون المغفرة

ي هلالج لجهللا  أن یشكر اإلنسان یجب على ،لشیطان بإذن هللا. لذلكدى لنا. ال قوة ل ملسو هيلع هللا ىلص الكریم  الشیطان. كید، ألنھ لم یقِوّ
. 

ضدھم ھم الذین ومع هللا سینتصرون. ھم یذھبون. والذین س ،. بالتأكیدهلالج لج الدنیا كلھا فتنة وسوء اآلن. ال حول لھم وال قوة أمام إرادة هللا
كون ھناك كل أنواع ی، وسجمیع أنواع النعم مهللا عز وجل أعطاك .هلالج لجمع هللا  وانومع الشیطان. ك وانو. ال تكزالونمع الشیطان سیُ 

عن الشیطان. ال  وا، ابتعدواحتى ال تتأذة منھا. إنھا ضارة. بحیل الشیطان. حیلھ ال قیمة لھا وال فائد واالجمال في اآلخرة. ال تنخدع
 منھ المساعدة. واتتوقع

. 
. أولئك الذین زولسی ،أنھ لیس لدیھ قوة بماھ. یظنون أن الشیطان قوي. یخافونھ ویحاولون أن یكونوا مع ،هلالج لج عندما یبتعد الناس عن هللا

في ھذه األیام  هلالج لج كر �أن نزید من العبادة ونزید من الش یجبإن شاء هللا.  هلالج لج أیًضا. نرجو أن نكون مع هللا یزولونیخسرون وسمعھ 
 ومن هللا التوفیق . .یجعلھا مباركة . هللالمباركة

 
 الفاتحة .
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