
 
 
 
 

 
  

 

 جنود الشيطان
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

. هناك الكثير من الناس الذين يطيعون  . الشيطان ليس وحده ، لديه جنود ، وهناك من يرتبط به باالبتعاد عن الشيطان يأمرناجناب هللا 

يخبرنا "كن يقظا!" ال  ل. هللا عز وج الشيطان خدع هؤالء الناسنفوسهم . ت رغباتهم ، والكثير من الناس على األرض يتبعون رغبا

 . إلى أسوأ األماكن المرءيعني يأخذ  " دار البوار "  . يقال من مكان جيد إلى سيئ نقلك يمكنهم.  نخدع بجنود الشيطانت

. عن  . ألنه بمجرد أن يخدعوك ال يهمهم خطأ. يجب عليه التحقق مما إذا كان هذا الشيء صحيح أم  أن يكون يقظا على المرء يجب

. يجب أن تكون  لنا من هم بالنسبة "يقولون ".  أرنا هؤالء الرجال حتى ندوسهم تحت أقدامنا ، دعونا نسحقهم الجحيم يقول سكان جهنم "

 ".  في هذه الحالةبعتها ، اآلن أنت تاو نفسك أطعت رغباتلقد ناسب احتياجاتك ، ي هذا،  ذلك . لقد سقطت من أجل حذرا

هم نفوس . يجب أال يطيعوا رغبات . الحذر أمر ال بد منهفي أيامنا هذه ليسوا أهال للثقة . ال سيما الناس  مناسبةبحاجة الى رعاية  إنهم

 . في جميع األوقات ايقظيجب أن تكون . يقال أنه  يكونوا مع أولئك الذين يسيرون على طريق هللايجب أن ولكن 

 : صلى هللا عليه وسلم يقولالكريم نبينا الشريف لحديث الفي 

تَْينِ   الَ يُْلَدُغ اْلُمْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َمرَّ

تَْينِ "  . إذا ارتكب خطأ مرة ، في المرة  المؤمن مرتين من نفس الحفرة ، والثقب يعني الثعبان يلدغلن  ". الَ يُْلَدغُ اْلُمْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َمرَّ

 . حذراً ، ال يضع نفسه في خطرالثانية يكون أكثر 

 .، ألن هؤالء الناس من دون دين ، إيمان ، بمعنى الكلمة بدون الحقيقة يعتقدون أنه مكسب لتحويل الناس عن طريقهماليقظة من هللا نطلب

إن  المباركين. نرجو أن نكون بين أولئك  . هللا يجعل نهايتنا مباركة هللاحفظنا .  ن الطريقعكل يوم الناس  يخرجونيحبون ذلك عندما 

 ومن هللا التوفيق .  . شاء هللا

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1439 شوال 2018/8 -6- 22 

 


