
 
 
 
 

 
  

 

 الشيطان أهل
 

 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
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

اِحِمينَ  ُ َخْيٌر َحافًِظا َوُهَو أَْرَحُم الرَّ  فَاّلله
 

اِحِمينَ "  ُ َخْيٌر َحافًِظا َوُهَو أَْرَحُم الرَّ ، جنود الشيطان ،  األخيرةخالل هذه األيام الشيطان ". الراحمين ، وهو أرحم  الحافظهللا هو  " ". فَاّلله

هاجمون ي .هناك هجوم ضد المسلمين ، المؤمنين  ه قد فعله .فعلعليه كل ما  ظهورهلم يظهر الدجال بعد ، لكن قبل  .والكفر في كل مكان 

 "!وجه هذه األرض عندعونا نزيلهم جميعًا  " بدون توقف ، بينما يقولون
 

رحم أمهم أو  وهم في بإفاسدهمون ؤ. يبد . األسوأ من ذلك كله هو ما يفعلونه للجيل اإلسالمي الجديد ، سرا علنا -لون أي شيء يحاو
الكحول ،  يقدمون لهم.  همدإيمان األطفال وأجسامن . يحاولون بذل ما في وسعهم من أجل تحطيم ]كل[  جدًا اصغار أطفاال ونعندما يكون

. في  توافق ، فأنت مذنب لم. إذا  . إنهم ]حتى[ يحمون هذه األشياء بموجب القانون المخدرات ، كل شيء شرير على أنه شيء جيد
من خالل العديد من الطرق الخادعة ، مثل األدوية التي  ينمعوقين أو منحرففي والدة األطفال  ونتسببيأفعالهم الشريرة ب، هم  الحقيقة

 . هللا يحفظهم، لكن كما قرأنا في اآلية ،  سيقضون عليهم. يعتقدون أنهم  الغذاء ، قبل الوالدة من خالل الموجات فوق الصوتيةها ، وننتجي
 
اِحِمينَ "  ُ َخْيٌر َحافًِظا َوُهَو أَْرَحُم الرَّ .  أنهم سيديرون كل شيء. يعتقدون  هللا إن شاء هللا ، ألنه ال يوجد شيء يمكننا القيام به سيحفظ ". فَاّلله

!  هللا يحميهم جميعا -األوالد ، الصبيان هللا الفتيات المسلمات ، يعين هو أن  دعاءنا دائما. يحميهم . إن شاء هللا  هللا يحفظهم، موجود هللا 
على العائالت أن تكون  . يجب . هللا يحفظهم من شر الشيطان ، خصوصا ، من شر أهل الشيطان على الطريق ، إن شاء هللا يثبتهمهللا 

.  لكن العائالت يجب أن تبذل قصارى جهدهاو. بالتأكيد يستطيع هللا أن يفعل كل شيء ،  لباقياهللا وعلى .  متيقظة وأن تفعل ما بوسعها
 . من هللا التوفيقو . هللا يحفظنا

 
 الفاتحة .
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