
 
 
 
 
 
 
 

 حمالت انسان های شیطان 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا، مدد يا رسول هللا، مدد يا

 ر.محمد ناظم الحقاني، دستو شيخشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 الرحيم:بسم هللا الرحمن 

 

اِحِمينَ  ُ َخْيٌر َحاِفًظا َوُهَو أَْرَحُم الرَّ  فَاّلله

در  شيطان (.۶۴:يوسفسوره )،" ظ، و مھربانترين مھربانان استبھترين حاف هللاهر حال، در "

نشده  واهرظجا هستند. اما دجال هنوز  هر، سربازان شيطان و کافر در زمان طول اين روزهای آخر

ً شود،  واهرظاينکه است، اما قبل از  ، نمسلمانايک حمله بر عليه  "همه کار هايش انجام شده اند. تقريبا

 ريشه از همه آنھا را از"حمله می کنند، در حالی که می گويند:  مداومآنھا به طور وجود دارد.  مؤمنان

 می کنيم!" دنيااين 

 

است که  کاریآنھا هر چيزی را به صورت آشکارا، مخفيانه امتحان می کنند. بدتر از همه اين 

هستند، از  رحم مادرزمانی که در  سعی می کنند، از اولی دهند. آنھا آنھا با نسل جديد مسلمانان انجام م

ايمان کودکان  براينکهمی کنند  تمام تالش راو يا در حالی که کودکان بسيار جوان هستند. آنھا بين ببرند 

به بد است  که الکل، مواد مخدر، هر چيزی ببرنداز بين  براينکه آنھا را. نابود کنندو جسد فيزيکی آنھا 

اگر شما مخالف هستيد،  .محافظت می کنندآنھا حتی اينھا را با قانون  .نشان می دهندعنوان چيزی خوب 

معلول يا منحرف از ، باعث می شوند که بچه ها شان بد های اعمالدر حقيقت، آنھا با  .هستيد رصمقشما 

درست قبل از اينکه  داروهايی که آنھا توليد می کنند، غذا،مثل  که دارند فريبنده های وسيلهخيلی  طريق

، اما ميرسانندرا به پايان  ھافکر می کنند که آن .بياورندبه دنيا ، راسوندتاولامواج ريق طاز به دنيا بيايند 

 .محافظت می کند ھاآن هللاهمانطور که در باال ذکر شد، 

 

اِحِمينَ " ُ َخْيٌر َحافًِظا َوُهَو أَْرَحُم الرَّ ما هيچ کاری  چونکهمحافظت می کند، انشاءهللا خداوند " .فَاّلله

محافظت می خدا وجود دارد، هللا  .می کنندنجام دهيم. آنھا فکر می کنند که همه را مديريت نمی توانيم ا

کمک می کند  را دختران مسلمان، پسران، فرزندانکه می کنيم  شخواههللا  بهدعا های مان  در تمام. کند

آنھا را از  هللاباشد که . دهدببر روی مسير قرار انشاءهللا خداوند آنھا را کند! از همه آنھا محافظت  هللا -

 ، محافظت کند. یشيطان انسان های شر شيطان، به ويژه از شر

 



 

 

 

 

 

 

 

 هللا .بقيه را انجام می دهد هللادهند. بمراقب باشند، بھترين کارها را انجام  الزم استخانواده ها 

ها را ما  هللاکنند.  تالشبھترين ها را  الزم استخانواده ها  اماکارها را انجام دهد، می تواند تمام  محقق

  د.محافظت کن

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت ربهانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ خراآلربيع ۱۲


