
 

 

    

 مجموعة مسلمة المظهر

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 .

في  هذا القدر من الراحة. لم يروا  به واورحب وافي المدينة المنورة فرح المؤمنين، كل  الكريم إلى المدينة المنورة نبينا هاجرعندما 

 .ته . كانوا يعرفون قيمجاء اليهم ، نبينا الكريم ، قد هللا  ، ألن حبيب حياتهم

، في المدينة المنورة بعد أن أنقذ من مكة المكرمة تاحاكون مرسيانه  يعتقد مل، نبينا الكريم الدنيا في م تبَق هناك راحة ل طالما أنه،  بالطبع

والمكان الثاني ،  القيام به في مكة المكرمةكان ذلك كل ما يمكن .  من أجل الراحة ولكن من أجل هللا لم يهاجر.  مكة المكرمة يمن مشرك

 . المدينة المنورة وه الذي تم إختياره

 بهذافعل أي شيء  واستطيعي م، ولكن ل هذا الوضع ايحبو مبعض الناس هناك ل،  لكثير من المودة هناكبل استقبعلى الرغم من انه 

 هذه.  راكف كانواداخل ال من، ولكن ن وعلى انهم مسلم رواوظه نبينا الكريم هناك حضرةخرجوا إلى  . منافقينمجموعة هم إن المظهر .

 .ة ملعون المجموعة هي مجموعة

وأ من أولئك الذين ، أس نومشركأسوأ من أولئك الذين هم  ضررهم". وألن إِنَّ اْلُمنَافِِقيَن فِي الدَّْرك اأْلَْسفَل ِمْن النَّار  " وجلقال هللا عز 

قد  ، "تظن  كذلك بهذه المجموعة. وفيما يتعلق وجل هللا عز  هم. لعن كوويؤذ من الظهرك وطعني!" ألنهم  أنا مشرك " مباشرةيقولون 

 . موجودونهم دائما ولكن انتهوا "،

اإلسالم  واضريأن  وادا، ولكن إذا أرهمتق. هذه األشياء الصغيرة ال فانالصفات بعض  مهدي. الجميع يمكن أن يكون ل خائناليعني  المنافق

الناس  المهم أن ال يكون. نفاق عالمات ال م قليال من، الجميع لديه . خالف ذلك كما قلنا عنة هللالعرضة ل يكونون، بشكل  اساسي  وأهله

 . . باب التوبة مفتوحيتوبوا  عليهم أن ذلك. أولئك الذين ال يفعلون  إيذاء اإلسالم وال يحاولوا،  عن سبيل هللا واحيدي، ال منافقين أنفسهم 

 نقد يصبحو " ؟" قالتصبر عليهم"لماذا  . سألوه جدا معهم كان صبورا. نبينا الكريم  نبينا الكريم زمنمن المنافقين في  الكثيركان هناك 

سلمين م همكبير من عددأصبح .  المنافقين بقوا من همعدد قليل منو،  في وقت الحق ا، جزء كبير منهم أصبح مسلمالحقيقة في . "ين مسلم

 . ، وما فعله الجميل كالمهنبينا الكريم ،  من أدب

 سيغفر لهم.  باب التوبة والمغفرة مفتوح ألن واويستغفر وا. يجب أن يتوبيجب أن يتوبوا ، ا الزمن هذ في، إذا كان هناك منافقين  كما قلنا

.  . هذا هو المهم همتآخر ونفيدسي، دنياهم إنقاذ  ايستطيعو مل. حتى لو  مهتآخرأنفسهم و سينقذون. على األقل  على ما فعلوه ندموا إذاهللا 

 ومن هللا التوفيق . . هللا يحفظنا جميعا من المنافقين والنفاق

 الفاتحة .
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