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  وظیفة الشیطان

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

 أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم
 َوَألُْغِویَنَُّھْم أَْجَمِعینَ 

 
أعطني " وأجاب. "مكانك النار" ضرتھ، قال هللا تعالىق من ححا یستمهللا عز وجل الشیطان علیھ  طرد، عندما الشأنعظیم في القرآن 

. "سآخذه وجمیع نسلھ معي إلى . لم یقل آدم علیھ السالم"آدم ھذا بسبب " . قالمة"قیاال الى یومك وقت دیل"قال هللا عز وجل  ."وقت
 "َألُْغِویَنَُّھْم أَْجَمِعیَن". -" النار"سأحاول أن آخذ الجمیع إلى  وقالب. ولم یت هلالج لجهللا عارض ". النار

. 
، كل ما یفعلھ الشیطان ھو تضلیل منذ ذلك الحین”. سیكون محفوظ هلالج لج هللا معیكون معك. ومن كان س خدعتھمن " كل  هللا عز وجل یقول

 وظیفة. لیس لدیھ أي النارإلى  وأخذھم انھعحاول تضلیل الناس . الطریق الصحیح ھو الطریق إلى الجنة. یالصحیح عن الطریقالناس 
 ئیطان. كل مكان ملیكل شيء لإلسالم وھم یتركون الطریق الصحیح. إنھ عمل الش هلالج لجلقد أعطى هللا  ،المسلمون أفاجتی ،لذلك أخرى.

حتى یوم  النارالناس إلى  إلدخال. یجتھد ھذا المنوالعلى ، دائًما یسیر ھ ال یشعر بالملل أو التعب أبدًافخاخھ. إنأشروره و، بحیل الشیطان
 القیامة.

. 
ُ یَْدُعو إِلَٰى دَاِر السََّالِم" هللا عز وجل یقول لكن الناس ال یستمعون إلى كالم هللا عز وجل. یؤمنون بحیل وهللا یدعو الناس إلى الجنة.  ."َو�َّ

المسلمون ال یفھمون أي شيء.  في الجنة؟ ھؤالء ذا یوجدما"ومنھم من یقول  . وأحیانًا یسخرون.النارویسیرون نحو  الشیطان وأفعال
 بھذه الطریقة.". إنھم یسخرون . كل المشاھیر والفنانین ھناكالنارنذھب إلى س
. 

ھناك.  یكونونقد  من یتوقعھم الناس موجودین ھناك. یدخللن من و سیدخل النارعلم من أهللا عندما یذھبون إلى ھناك، سیرون من ھناك. 
الجنة سیخدعھم  سیدخلونالجنة. واألشخاص الذین یعتقدون أنھم  ویدخلونإلى الطریق الصحیح  یعودون، یھدیھم ویتوبون هلالج لجهللا 

 في النھایة. حفظنا هللا. ویدخلون النارالشیطان 
. 

. یجب ان نكون بأفخاخھان وكل خطوة ملیئة الشیطان. في كل مك یخدعناحفظنا من شر الشیطان. نرجو أال هللا ییجب أن ننتبھ إلى ھذا. 
أفعالك  تحفظكإن شاء هللا. لن  وسیحفظنابا�  ونستعیذعلى هللا  توكلنحفظنا. ال یمكننا فعل الكثیر. ولكن هللا یحذرین. نعوذ با�. 

 . ومن هللا التوفیقرة إن شاء هللا. وفي اآلخ في الدنیاحفظنا من شر وفخ الشیطان. هللا یاخذنا الى السالم هللا یعن نفسك.  وإدعاءاتك
 

 الفاتحة .
 
 

  موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443ربیع الثاني  32 /82-11-2021  

 


