
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 « طانیش  فهیوظ »

   
 

كااةُ  بارا ِ وا ُة ٱَّللَّ ْحما را ْیُكْم وا مُ عالا  ٱلسََّلا

ِجیِم   اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّیطا  أعوذ بِاَّللَّ

   

ِحیِم                   ْحماِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم َّللاَّ  
   

 

سوِلنا  الساَلمُ عالى را اُة وا الصاَلا ِلینا وا اْْلِخِرینا ، وا مٍَّد سایاُِد اْْلاوَّ ُمحا  

سولا للا   داد یا را ما  

سولا للا،   داد یا سادات ااصحابِ را  ما

داد یا ماشایُخنا  ،  ما

 دستور موالنا شیخ عابُدللا فائزداغستانی ، 

قاانی،   داد یا شیخ ناظم الحا  ما

تُنا صحبة ، والخیر ریقا داد طا میع  في  ما الجا  

 

 بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ أعوذ 

 بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ 

« نَی أَجْمَع نََّهُمْیَوَلَأُغْوِ  »  
 

در مورد وظیفه ای که شیطان بر عهده دارد این چنین    وند متعال در حضرت قرآن سوره حجر  خدا

که خداوند متعال    یقرآن، هنگامحضرت  در  .  (39همه را گمراه خواهم ساخت «)  مسلماً    »فرمایند:می

تو اهل جهنم هستی  فرمود: »و    کرد  رونیب  ر الهی خودرا به خاطر آنچه سزاوارش بود از حضو  طانیش

با خود به جهنم خواهم برد،   همآدم و همه فرزاندش را    پاسخ داد:  ، شیطان«  آتش استتو    مکانو  

، بنابراین کمی وقت  (۸۲سوره ص، آیه« )برماز راه به در مى  داًکه همگى را جِ»  نَ«، یأَجْمَع   نََّهُمْیَ »لَأُغْوِ

 . دیوقت دار  امتیتا ق :خداوند متعال فرمودسپس به من بده، 

 



 

 

 

 

 

 
 

  یبا تو خواهد بود و هر که با خدا باشد رستگار م   یداد  بی: »هر که را فر دیفرما  یخداوند متعال م 

تا با    گمراه کند  ، راه درستاست که مردم را از    نیکند ایکه م  یتنها کار  طانیاز آن زمان ش  . شود«

ندارد لذا مسلمانان تعجب    یگر ید  فهی او وظ.  استراه بهشت    درست، همان  ، راه خود به جهنم ببرد

در ورود انسان ها  جهت  در اسالم و قرآن  قادر تمامی فرامین و دستورات الهی را  کنند. خداوند  یم

و    در همه جا وجود دارد  طان یش  یو دام ها  یبد ،  رنگینمسیر حق و حقیقت، قرارداده است، ولی  

شود و تا روز قیامت  نمی هرگز خسته     شود که انسان ها از مسیر درست دور شوند. شیطانباعث می 

 کند.برای گمراه کردن مردم تالش می 

و خدا ]شما   «، »  وَاللَّهُ یَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ  : »دن یفرمایمدر حضرت قرآن سوره یونس    متعال  خداوند

مردم در حالی که    کندمی   دعوتخداوند مردم را به بهشت  (.  ۲5«)خواند  را[ به سراى سالمت فرا مى

مسخره این سخنان الهی را    یو گاه  دوندیجهنم م  یدارند و به سو  مانیا  طان یها و اعمال ش  لهیبه ح

و    رفت  میهمند. ما به جهنم خواه  ینم   یزیمسلمانان چ  نی ا  ست؟چی: »بهشت  ندیگوی م و    کنندیم

 «. دکننیمسخره م خواهیم بود و اینگونه سخنان الهی راهمه افراد مشهور و هنرمندان آنجا  با 

خواهند دید که درآنجا چه کسانی هستند و تنها خداوند سبحان    ، به جهنم بروند  یوقت این افراد  

باشد که إن شاهلل خداوند رحمان  .  شودی نم  یشود و چه کسی وارد جهنم م  یچه کسداند  است که می

این افراد را مورد بخشش خود قرار دهد و توبه آنها را بپذیرد و آنها را به راه درست و بهشت هدایت  

در اصل در دام و نیرنگ شیطان افتاده    ، شوندوارد بهشت می  کنندی که گمان م  همچنین افرادیکند.  

 ناه امن خود حفظ کن)یا حفیظ و یا حافظ(. پاند و سرانجام به جهنم خواهند رفت. خداوندا ما را در 

نکته توجه کنیم که در دام  و نیرنگ شیطان قرار نگیریم زیرا در همه جا و هر قدم    نیبه ا  دیما با

بنابراین باید مراقب  باشیم و    دام و تله های او برای دور کردن انسان ها از مسیر درست وجود دارد. 

ما بندگان ضعیف از خداوند بخواهیم که با پناه بردن به خودش، ما را از شر شیطان رجیم حفظ کند. 

توانیم کار زیادی انجام دهیم ،تنها ریسمان ما به خداوند، ایمان و  و ناتوان خداوند هستیم و نمی

 کنیم تا ما را در پناه امن خود حفظبریم و توکل می می  قدرت نامتنهای اوست، پس به او پناه توکل بر  



 

 

 

 

 

 

کند. ان  می حفظ    طانیاز شر و دام ش شما را    دهیدمیی که انجام  اتیشاء اهلل. اعمال و فرض  نإ  کند 

 آرامش دنیا و آخرت را به همه بندگانش عطا کند.  شاءاهلل خداوند

 

 

 ومن اهلل توفیق. الفاتحة. 

نیالربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

( فیدام اهلل عمره شر )ا  

88 3۱۴۴، ربیع الثانی ۲۰/ ۱۴۰۰،  آذر 7  
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