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 ال تُصغي للوسوسة
 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنایا ساداتي أ ، مددسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللار

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 ِمن َشّرِ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس 

 
. أصبح لدى الناس حیاتھم وتؤذيالناس  اعتقاد ضرتالوسوسة  ھذه. یوسوسمن شر الشیطان الذي با� نعوذ 

"ھل  لمین جمیعھم محاصرون في الوسوسةوسة اآلن بسبب ھذا المرض. المسلمون وغیر المسالمزید من الوس
 لقد قطعت الحكومات شوطاً طویالً في ھذا االتجاه. ؟"نمرض إذا قمنا أو إذا جلسنا؟ إذا ذھبنا أو إذا أتیناس
 

، لتدمیر اس. تستخدم الوسوسة لتدمیر الدینالن ةوسوسيء الجید. ھناك وسوسة الشیطان وبالش تة لیسالوسوس
"طریقك لیس ھو الطریق الحقیقي. اتركھ وتعال إلى الطریق  یقولون جماعات داخل المسلمین ھناكاإلسالم. 

بأنفسھم من أجل  في حین أن ما یقصدونھ بالطریق الصحیح ھو تلفیق ظھر مؤخًرا. لقد صنعوه الصحیح "
 ن الدین واإلیمان.عإخراج الناس 

 
سة. واآلن یحاولون إنشاء ھم اآلن دمروا العالم كلھ بالوسو، فعلوا ذلك بمھاجمة المسلمین. لكنفي البدایة، كما قلنا
دین هللا في جمیع أنحاء العالم. إنھم یسعون جاھدین لتدمیر  سیظھربإذن هللا. سینھار  نظامھمنظام جدید. إال أن 

ھو المنتصر. ال أحد یستطیع أن  هلالج لجنھار. لیس ھناك خیار اخر. هللا یالوسوسة. لكنھ سبالعالم كلھ كما یحلو لھم 
 .هلالج لج ینتصر على هللا

 
سلفیین ثم تنمو. كل جماعة ال ،باألشیاء الصغیرةلوسوسة. تبدأ الوسوسة ل یصغواال یجب على المسلمین أن ، لذلك

إنھ  یم في المملكة العربیة السعودیة.سة. ھناك قصة عنھم. یوجد مكان یسمى القصوالوھابیین ھم ملوك الوسو
. ون، ھم مشركھؤالء الناس فعلوا ذلك ، إنھم كفار.ھؤالء فعلوا ذلك"قلبھا. وقف ھناك رجالن سلفیان قائلین 

ا ، لم یبق سوى بلدھم. قالوا إن الجمیع خارج الدین أیًضا. تحدثوفعلوا ذلك، ھم خارج الدین". أخیًراھؤالء الناس 
. قال ""نعم". "إذًا أنت أیًضا مشرك خرعلیھ اآل"ھل لدیك ھذا في المنزل؟" فرد  عن قریتھم بعد ذلك. سأل أحدھم

 األول.
 

تم عن قصد بإضافة أشیاء متنوعة تنیة وعمل الشیطان. أناا تحط من قدر الناس. ما ھي إال ذا. إنھكالوسوسة ھ
لم  ، فإنھم ینشرون السم ولیس النصیحة.للناس النصیحةفي الدین من قبل علماء سیئین. أثناء محاولتھم تقدیم 

یقبلوا طریق الحقیقة وادعوا أن اآلخرین مخطئون. لذلك جعلوا الوسوسة لألغلبیة من أھل السنة والجماعة وأھل 
هللا ھم علیھم. لقد فقدوا إیمانھم. تسوسو انعكستالطریقة وأھل الشریعة بقولھم إنھم یسلكون الطریق الخطأ. لقد 

 حفظنا من الوسوسة.ی
 
 
 



 

www.hakkani.org 

 
 
 
 
 
 

 توسوستلذلك. إذا  تُصغواذلك. ال  وما الى الوضوء عند ،تخلصوا من الوسوسة عندما تكون صغیرة ،كما قلنا
، ألن ما فكیر إذا كانت صالتك صحیحة أم ال، فاحذر من متابعتھ في المرة الثانیة. ال تسقط في الوسوسة بالتمرة

 .ةریصغ وھي اتخلصوا منھلذلك ، یّسر األمرهللا  إنیلي أكبر بل وأسوأ على الناس. 
 

بزجاجة ماء. موالنا الشیخ  ملسو هيلع هللا ىلصلقد توضأ المالیین والملیارات من الناس الذین أتوا إلى ھنا منذ زمن نبینا الكریم 
یستخدمون برمیل ماء اآلن وال یستطیعون  ،في الحج. وبسبب الوسواسواحد ماء سل بإبریق تغاأنھ قال ناظم 
 .ومن هللا التوفیق. الفاتحة الشیطان وشر الوسوسة إن شاء هللا.حفظنا من شر هللا ی[الوسوسة].  اإیقافھ

 
. الحمد � یرسلونھا من جمیع أنحاء العالم وتسبیحات. على النبي صالة، سورآیات و، القرآنختمة تالوة تم 

 .ملسو هيلع هللا ىلصروح نبینا الكریم الى أوالً نھدیھا 
 

اء والمرسلین وخدماء رواح جمیع األنبیأصلى هللا علیھ وسلم وآلھ وأصحابھ الكرام، وإلى  محمد روح نبیناالى 
أرواح األئمة األربعة، والى أرواح مشایخنا في الطریقة النقشبندیة العلیة، خاصة إمام الطریقة  ىشرائعھم وإل

وغوث الخلیقة خواجة بھاء الدین محمد األویسي البخاري، سیدنا عبد الخالق الغجدواني، موالنا الشیخ شرف 
، وأھل یخ محمد ناظم عادل الحقانينا الشموالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، موال الدین الداغستاني،

، أحبابنا والى جمیع وجداتنا ، أجدادناالخواجكان، والى سائر ساداتنا والصدیقیون، والى روح آبائنا وأمھاتنا
تعالى  � .على نیة الشفاء والسعادة والفتح والفرج على المسلمین.المسلمین والمسلمات األحیاء منھم واألموات

 الفاتحة.
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