
 
 
 
 

 
  

 

 الهجوم الخفي
 

 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
 

. إذا كان  . إذا كنت تريد مساعدة شخص ما ، وإذا قدمت المساعدة ، فقد يهديه هللاالنار قد ينقذه من أهمية أي شيء قد ال يعطيه المرء 
، فسيقوم بعض الناس بطرده ، وبعد ذلك تصبح  المعنويةطلب المساعدة  بنية؟" ، "ماذا علي أن أفعل مساعدتك وطلب ذلكهناك من يريد 

 . في النهاية سينجو من النارذكر هللا ولو مرة واحدة في حياته الحديث القدسي أمس أن كل من يفي  قرأنا.  مسؤوليته مسؤوليتهم
 

. وهناك الكثير من الجاهلين الذين يدخلون في جدال حول أشياء ال يفهمونها ، ويؤذون الكثير يشتمونه .  ينكر البعض هللا عن عمد تماما
الذي يؤمن باهلل، . الشخص ة موجود ةاألبدي والنار. النار من الناس دون علمهم. ويصبح هذا الضرر ضرًرا أبديًا ، وهذا الشخص يستحق 

 . ويوضع في الجنة النار منسيتم إخراجه ذكره ولو مرة واحدة ، في النهاية ي
 

. هناك اآلن الكثير من األزياء المجنونة ، في  لهذا السبب ، تحتاج هذه المشكالت إلى مساعدة ، واألشخاص األذكياء بحاجة إلى شرح
. هناك  تربية الناس بعقول سليمة على. هللا يحفظهم ، إن شاء هللا ، ويساعدنا  . نسمع ، ونحن حزينونالطريق محاولة إلبعاد الشباب عن 

مثل هذه ل علينا اإلنتباه.  من المدارس التي تم بناؤها لمساعدة اإليمان ، ولكن لسوء الحظ أنها تقوم اآلن "بواجبها" لتدمير اإليمان الكثير
 .هناك ويفعل أشياء أخرىالى ب . دعه يذه األخرىالكثير من المدارس]العادية[األمور. إذا كان الشخص غير مؤهل للعمل هناك ، فهناك 

 
 ة. الطريقوالمعلنة . في كل الطرق الخفية  كله يحاول تدمير اإلسالم هناالكفر عالم . ألننا نرى أن  هللا ، إن شاء هللا كم. حفظ وفقكم هللا

النصر دائًما معنا ، لكن الهجمات الخفية  . ألننا نقول "هللا" هللا يساعد. . الحمد هلل تهديدا ليست  المعلنة. الطريقة  أكثر خطورة يه ةالخفي
. هللا  . يخدعون الناس ويضعفون إيمانهم اإليمان سلبأولئك الذين يبدو أنهم أكثر جدارة بالثقة هم الذين يحاولون  . لسوء الحظ خطيرة

 . من هللا التوفيقو  .هللاإيماننا ، إن شاء  هللا يقوي.  . وفقكم هللا ، إن شاء هللا يحمينا من الشر

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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