
 

 

    

 من عالمات النفاق الرياء

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الفائز الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

بِين   ِكتَاب   فِي إِلا  يَابِس   َولَ  َرْطب   َولَ  مُّ  

.  شيء كل ظهروي   علمي  . مكتوبة  القيامة يوم إلى سالمال عليه آدم زمن من ستحدث التي األشياء.  الكريم القرآن في مكتوب شيء كل

 . قصيرة ألنهايع سرشكل ب سورةمر عبر ي هابعض

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم :

بُ  الاِذي أََرأَْيتَ  ينِ  يَُكذ ِ ْلُمَصل ِينَ  فََوْيل  ﴾ ٣﴿اْلِمْسِكينِ  َطعَامِ  َعلَى يَُحضُّ  َولَ ﴾ ٢﴿اْليَتِيمَ  يَدُعُّ  الاِذي فَذَِلكَ ﴾ ١﴿بِالد ِ ﴾٤﴿ل ِ  

ب   الَِّذي أََرأَْيتَ  " تعالى قولي ينِ  ي َكذ ِ  ينكر الذي رأيت هل) ". ل ِْلم َصل ِينَ  فََوْيل   اْلِمْسِكينِ  َطعَامِ  َعلَى يَح ضُّ  َولَ  اْليَتِيمَ  يَد عُّ الَِّذي فَذَِلكَ  بِالد ِ

 أي.  يصلون الذين ألولئك" ويل" يقول لذلك. ( يصلون الذين ألولئك فويل . الفقراء اطعام على يشجع ول.  اليتيم يبعد الذي هو ؟ جزاءال

 ووضعهم يرثى له ؟ الويل لهم يصلون الذين أولئك من نوع

 ﴾٧﴿َويَْمنَعُوَن اْلَماُعونَ  ﴾٦الَِّذيَن ُهْم يَُراُؤوَن﴿
 خشوع في صلواتهم تقديم خالل من يقومون بالرياءالمنافقون .  هم .( البسيطة المساعدات ونحجبيو.  أعمالهم يظهرون الذين أولئك ) 

 ، مساعدةبال األمر يتعلق عندما ولكن ، الناس أمام نوجيد بأنهم منفسهأ ونظهري.  لناسا ؤوناريلجيدة  بطريقة يصلون.  الناس أمام كبير

 . هللا شاء إن الحال اهذ يبعدنا عن هللا.  بذلك ونسمحي ل الناس مساعدةب األمر يتعلق وعندما اإلسالم بمساعدة األمر يتعلق عندما

 مثال نعطي نحن.  تامرياء  هذا. يحدث  شيء ل - يكون في الجوار ل عندما.  األعمال جميع تتم الشيخ يأتي عندما: تحدث  األمور هذه

 .ء ريا سوى ليس البالد تمر به ما ،ها أنت ذا .  كبراأل إلى من الصغيرة كثيرة أمثلة هناك.  الناس يفعله مام ءرياعن ال صغير

 ، الناس أماميتقلبون مئة قلبة و يقفزون. للعرض  ذلك تفعل ل.  هللا سبيل في شيء كلب القيام عليكالنفاق .  عالمة انه ،ا جيد ليس ءرياال

 صفة هذه.  هللا شاء إن نرجو أن نبقى بعيدين.  النفاق ةصف عن ابتعدوا. نوالمنافق ، معهم القذارة كل موحدهل يكونون عندما ولكن

 عن البتعاد نحاول دعونا.  أبدا منافق صفة ليست جيدة وكونه ،منافق  يسمونه.  الناس عند مكروهة صفة أيضا وهي.  هللا عند ةمكروه

 . الصفة هذه

 كن ، الناس أمام اجيد تبدو أنك كما تماما. حالك  حاصل اجيد ليس كان حالك إذا.  وحيدا تكون عندما أنت كما الناس أمام نفس الشيء كن

 ليس هذا لماذا ؟ك حول الناس ما ل يكونعند السيئة األشياء كل وتفعل الناس أمام اجيد تبدوس. لوحدك  تكون عندما الخلق وحسن اجيد

 . ومن هللا التوفيق . الخلق وسوء ، النفاق ،ء رياال من يحفظنا هللا. ك نفاقو ءكريا يرى.  يراكوجل  عز هللا أن هو األهم ألن ؟ا جيد

 . الفاتحة

 مولنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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