
 

 
 
 
 
 
 
 

 األعداء المخفیون
 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز 

 الداغستاني ، شیخ محمد ناظم الحقاني ، مدد . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .
 

 یطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمأعوذ با� من الش
 َوِلكُّلٍ ِوْجَھةٌ ھَُو ُمَولِّیَھا ۖ فَاْستَبِقُوا اْلَخْیَراتِ 

لجمیع. اهللا  وّجھ. خیر"ثم یجتھدوا (كما في السباق) نحو كل ما ھو  ،في القرآن الكریم "لكل واحد ھدف یوجھھ هللا إلیھ هلالج لجهللا  یقول
 ماالبتعاد عنھ یجبعنھم.  وامع فاعلي الشر. ابتعد وافي الشر. ال تتعامل وافي الخیر. ال تتنافس وا. تنافس، تسابقوا نحو الخیرلذلك

هللا. عندما تكون قریبًا منھم ، یمكن أن تصاب بشرھم ومرضھم. األشیاء التي یفعلونھا لیست سوى شر. والشر  في طریق لتكون
 یجلب الشر. لن یجلب الخیر.

 
عكس ذلك. لیس صحیحا ولكنھ خاطئ. إنھم  وظھر نفسھ على أنھ صحیح ، بینما ھیالذي نعیش فیھ ھو زمن الفتنة.  الزمنھذا 

من یقولون إنھم  زمنكما خدع السحرة الناس لیصدقوھم في زمن موسى علیھ السالم ، اآلن . ھموأن یتبع ھمالناس ویریدون یخدعون
، إال أنھم  والظلملكنھم یأتون ویزعجونك. على الرغم من وجود الكثیر من الكفر  تحاول االبتعاد عنھم المسلمین. ویظلمونمسلمون 

 ویسرعون عندھم؟ ألنھم مع الظالمین. إنھم یعملون سیرون على الطریق الصحیح. لماذایتعاملون مع المسلمین وأولئك الذین ی
 من الداخل. ھذا ھو سبب حالة العالم اإلسالمي اآلن. ویدمرونكأنھم على حق  مظھرھملمساعدتھم. 

 
ألف بعندما یكون لدیك عدو واضح ، یمكنك التعامل معھ. لكن ھذا العدو یحاول ھزیمتك من الداخل. الضرر الذي یسببھ لك أكبر 

الذین یتحولون إلى  المخفیونالعدو الظاھر سھل. األعداء  ،اآلخر. یجب أن نعرف ھذا وأن نكون حذرین. السابق سھل أذيمرة من 
. یعیننا لذلك هللا . ال یستطیع آالف األعداء أن یفعلوا ما یفعلھ واحد منھم فقط.الدرك األسفل من النارخونة ھم أسوأ. إنھم منافقون في 

ھم الذین إن؟ ھمالمخفیین. من  منأن یستیقظ المسلمون الغافلون. نحن نعرف األعداء الظاھرون. یجب أن یكونوا حذرین  نرجو
ویحاولون شق طریقھم. ظھروا بعد اإلمبراطوریة العثمانیة. ولكن إن شاء هللا ستأتي نھایتھم.ال شيء  ملسو هيلع هللا ىلصیرفضون طریق نبینا الكریم 

 هللاحفظ المسلمین من الفتنة. ھذه الفتنة فتنة كبیرة. هللا یأیضا إن شاء هللا.  م. كل شيء لھ نھایة ونھایتھدنیاال هیدوم إلى األبد في ھذ
 ومن هللا التوفیق . على الطریق الصحیح.  ویثبتناإیماننا  یقوي إن شاء هللا. هللا یعیننا

 
 الفاتحة .
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