
 

 

    

 النفاق صفةابتعدوا عن 

 سٌد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ

 هللا عز وجل ٌقول :

 إِنَّ اْلُمنَافِِقيَن فِي الدَّْرِك األَْسفَِل ِمَن النَّارِ 

، ة مقبولالغٌر  الصفاتمعظم  ." جهنمال شك فً أن المنافقٌن فً الدرك األسفل من نار ".  إن المنافقٌن فً الدرك األسفل من النار" 

 . هناك واد   جمٌعا ٌحفظناهللا وهللا  اعاذنا!  . جهنمالدرك األسفل من النار فً  ونٌكونسن والمنافق.  النفاق صفةبغض هً ألاو،  سوأاأل

 . عاما 07 سٌستغرق األمرنزل تلو كنت ل هقاععلى الوصول إلى  ا  . لن تكون قادر عمقاألٌسمى 

 ون فً العذابعانٌ م، هللا ٌجعله كون هناك خٌانةتأكثر عندما  ٌكونأذاهم و.  أكثر ضررا على اإلسالم وعلى الناس م؟ ألنه كذلك ملماذا ه

، ونحن  . بعض صفات النفاق موجودة فً كثٌر من الناسمراتب . بالطبع النفاق  معاقبتهم أكثرستتم لهم و العذاب. وهناك مزٌد من  أكثر

 : ؟ نبٌنا الكرٌم ٌقولً . ما ه منهابحاجة للتخلص 

َخانَ َث َكذََب وإِذَا َوعدَ أَْخلََف َوإِذَا اْؤتُِمَن آيَةُ اْلُمنَافِِق تاَلٌَث: إِذَا َحدّ   

 وثقت بهم، وإذا ٌعدون عندما  مبوعده فونوٌ، ال  انهم ٌكذبون عندما ٌتحدثون " ". إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان" 

 هؤالء هم المنافقون . ." الثقة ٌخونون مابشًء 

بوعدهم. فون وٌهذه األٌام ال فً . الناس  وعدناب علٌنا أن نفً. ئسٌ. الكذب م ، وعلٌنا أن نكون حذرٌن منه هذه موجودة فً معظم الناس

. الناس الذٌن ٌصلون خمس مرات فً الٌوم  شًء ٌؤتمنون علىعند علٌهم الواجب  حقال ٌعطون. ال  الثقة أٌضا ٌخونونمعظم الناس 

 . لتخلص من هذه الصفاتاالناس ٌجب على . هللا  التً ال ٌحبها صفاتالهذه هً صفات النفاق و. ذلك اٌضا  ونفعلٌ

 تجاه وجمٌل لٌبدون بشكل جٌدالنفاق  صفاتبعض ون بعملٌ . النفاق كلما اعتنقوا صفةالناس  كلما ازداد عذاب.  كل مجتمع مختلف

، ببطء وتدرٌجٌا المجتمع ٌفعل الشكل  هذاب. كما أنهم ٌتصرفون  هملألذى من قبل اال ٌتعرضو لكً حولهم م، أو لمن ه الناس،  الحكومة

 . عادي للناس، وٌصبح هذا السلوك  ذلك أٌضا

، ال ٌستطٌع  . بالطبع ذلك ببطءفعل هم . ٌمكن والتخلص من هذه الصفات نفسهمحاجة الى تطهٌر ب هم ةطرٌقالخصوصا الذٌن ٌأتون إلى 

، نا خبز تم،  خامكنا  " موالنا الرومًقال ٌقولون كما . إن شاء هللا س ٌحدث عن طرٌق التعلم ذا. وه فعل كل شًء دفعة واحدةالناس 

 ومن هللا التوفٌق . . إن شاء هللاستتحقق  كانت النٌةا هم، إن شاء هللا معندما توضع على الطرٌق .  "، وذلك سٌحدث فً النهاٌة رقناتوأح

 الفاتحة .
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