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�Iمد هللا �FG ن; عبا�E ��ؤمن*8 
�BC من تنكب عن �ل;�: ��ستقيم8 
�لصال6 
�لسال2 1 ��0 �ألنبيا� 
��رسل* 


صحبه �Kع*8 
بعد OP 1
 ..نبينا Qمد 

 

 ST عو��
 8�� Vم �لصفحا�فقد تم_ ع;نا �Iا^ با�تفا[ �صو�� ��نافق* 
��نافقا� \ �]ا� �لعالم �إلسال8Y فأفر


�a�b لفشو  cسائل �إلعال2 كما يالحظه �لقا

سيطر
� 1 كثj من  8�
�حتفلت بهم �nجمعا 8��nحدp \ ��نتديا

Eظهو�
 .�ألمر 

 

. فهم �عد�� �V ��bذ� �bين منذ بعثة Qمد عليه �فضل �لصال6 
�wx �لتسليم.. uديد 1 �مة �إلسال2
حاB ��نافق* ليس 


سميت سو�z 6ملة  8{Pمن �لقر 
ً

قد 
صفهم �هللا عز 
جل \ سبعة 
ثالث* موضعا 8{

�ططو} 
ينفذ {

يدبر {
يكيد

 .�ألمر �لعظيم 
توضيحه 
جالئه8 
�فاضت �لسنة ��بوية ��طهرC \ 6لك )��نافقو}(باسم 

 

 بعد xمن 
ً

أل} �ل;�[ ب* �Iق 
��اطل قائم ST قيا2 �لساعة8 ال نز�B نر� نفس �لصفا� تتو��ثها �ألجياB ��نافقة xمنا


��C ��يتهم تعجبك �جسامهم 
�} يقولو� تسمع لقوVم كأنهم خشب : ح� 
قتنا �Iا^8 يقوB �هللا عن صفة من صفاتهم ﴿

هم يلبسو} 1 ��ا�8 
يدعو} �إلصال� .. ﴾ فما �ك� ��ستمع* Iديثهم ��نصت* Vر�ئهم ��تابع* إلنتاجهم مسند6

�ينكم �
 �} يظهر \ : -عليه �لصال6 
�لسال2  -
�لفال�8 كما z} فرعو} يقوB عن مو� ن� �هللا  B} يبد�خا0 � aT ﴿

﴾ � .�أل�� �لفسا

 


�لعجب �} يتو� ما ال يزي ST عوتها�
د عن �صابع �	د �لو�حد6 من ��نافق* 
��نافقا�T 8فسا� �ألمة 
مسخها عن �ينها 

لة �ا
�86 لوجد �} حثالة ال يزيد
} عن ��ائة . �nحر� 
�إلباحية 
�لعفن 
�لرCيلة�
من تأمل \ �nا�يخ �لقريب مثال \ 


� قومهم مو��� �Vال� بإسقا: �Iجا� 
�Iيا� قوضو� ���} �لفضيلة 
نزعو� �Iجا� عن 
جه ��سلمة هن��
�
ا�8 


�Iشمة8 ح� ظهر� ��ر�6 مت¤جة \ �لشا�[ 
��كتب 
��£� بل 
شبه ¢�ية 1 شاطئ ��حر8 
لقد z} ال ير� ألمها 

 
ً
 فشيئا

ً

جدتها �ظفر �
 خصلة شعر8 ح� جا� هؤال� فأسقطو� �Iجا� شيئا!! 

 

 �مة 
© § قطر يتحينو} �لف̈ر 
يقطعو} �لطريق ﴿ ��نافقو} 
��نافقا� بعضهم من بعض 
هكذ� هم ��نافقو} \ §


} مت»تف* متماسك* يتو�صو} با�اطل 
Vم جت 
ص¤ عجيب ﴿ j0 ﴾ ها هم يس
يأمر
} با�نكر 
ينهو} عن ��عر


�نطلق ��أل منهم �} �مشو� 
�ص¤
� VP 1تكم ﴾.!! 

 


تأمل \ حاB ��ناف 8xلفاn� � \ �لصحف8 
1 شاشا
ً
ق* 
��نافقا� فهم �
	ا� بعض8 
قد ملؤ
� �لساحة ضجيجا 
عفنا

�T 8نه غز
 عجيب ال تسلم منه خيمة 
ال ق;8 
ال �مر�6 
ال �جل8 
ال طفل 
ال شيخ8 
تتقزx نفسك 
�نت ¢�Cبث �إل ©



�لصو� �ل± يطل عليك منها شؤ2 ��عصية  �!! ³ كغثا� �لسيل8 
حاطب �لليل يت¤� منهم 
هو خj منهمتر� تلك �لكتابا


ال يسلك  8Eمر�نافق* ح� يكو} ��سلم 1 بينة من �� � من صفا
ً
� بعضا�

ح� يكتمل �Iديث 
تتضح �لصو�6 �


طريقا 
عر�8 
هو تصنيف ��ا� بالظن 
�Iد� 
�nوقع 8�jخط 
ً
يسj 1  بل �مامه ��ئز يعتمد عليها 
منائر.. مسل»

 متيقنا
ً
 .هم �لعد
 فاحذ�هم.. هد�ها8 
	عر0 ��نافق بر�سه 
عينه متثبتا
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من صفاتهم: 

 

�

��C قامو� ST �لصال6 قامو� كساال ﴾: �لكسل \ �لعبا�86 قاB تعاS: �أل ﴿. 

 

 ﴾: قلة Cكرهم هللا عز 
جل8 قاB تعاS: �¶انية 
ً

ال يذكر
} �هللا Tال قليال ﴿. 

 


��يل منهم ﴿ �Gين يلمز
} ��طوع* من ��ؤمن* \ �لصدقا� ﴾ : �¶ا¶ة  *Iلصا�
 ].n�:¸¹وبة[�ز ��طوع* من ��ؤمن* 

 


�لسنة8 يقوB �هللا تعاS: �لر�بعة {Pقد كفرتم بعد : �الستهز�� بالقر �
﴿ قل �باهللا 
Pياته 
�سوO كنتم تستهزئو}8 ال تعتذ�

 .Tيمانكم ﴾

 

 .﴿ سلقو½م بألسنة حد�� �شحة j¼� 1 ﴾:  �عر�� �لصاI* غيبة 
حقد�8 يقوB �هللا تعاS عنهم�لوقو[ \: �¼امسة

 


ما يتخلف عنها Tال منافق معلو2 ��فاÁ { : -�¿ �هللا عنه  -�nخلف عن صال6 �¾ماعة8 قاB �بن مسعو� : �لسا�سة {


�E مسلم[�.[ 

 


هذE ��سألة . Ãالفة �لظاهر للباطن: �لسابعةSهللا تعا� Bيع ��سائل8 يقوK عليها �
﴿ �CT جا�� ��نافقو} قالو� نشهد : تد


�هللا يشهد T} ��نافق* ل»Cبو} ﴾ فما �ك� تر�يدهم عن صال� هذ� �bين 
�يعته  Oنك لرسوT هللا يعلم�
Tنك لرسوB �هللا 

 .يئة نفوسهم 
بو�طن قلوبهم
�Ïر 1 هذ� ��جتمع 
ما T} تر� �فعاVم ح� تتمثل لك �آلية تفضح خب

 


تأمل ���Pهم \ : �ألمر با�نكر 
��Æ عن ��عر
80 يقوB �هللا تعاS: �¶امنة ﴾ 0
﴿ يأمر
} با�نكر 
ينهو} عن ��عر

 !!�Iجا� 
�nحر� 
عمل ��ر�6 
غjها

 

�قيقة 
جزئي: �nاسعة �ا� صغ6j \ �مو� �bنياÇ عد2 �لفقه \ �bين8 فتجد �لكثj يملك معلوما� عجيبة 
تفصيال


لكن ��نافق* ال : يقوB �هللا عنهم!! �قيقها 
جليلها8 كبjها 
صغjها8 
لكن �CT سئل عن ��سح 1 �¼ف* سكت ﴿

 .يفقهو} ﴾

 


هذE تسع من ثالث* �
 تزيد من صفاتهم8 
لكن حسبك من �لعقد ما �حا: بالعنق .. xتعر0 من يبا� Eبو�حد6 من هذ



موطن سو� جعلهم �هللا \ ���b �ألسفل من ��ا�8 .. 
�لعد�� هللا 
لرسوI�Oر�  �
لعظم �ألمر 
خطو�ته 
ألنهم بؤ�6 فسا

﴾ �jم نصV دÈ لن

قد قاB بعض !! 
هم �شد عذ�با من �لكفا� 
��T ﴿ *½É} ��نافق* \ ���b �ألسفل من ��ا� 


© �مة �إلسال2 �	و2 �ك� من Cلك8 !!. �لسj \ �لشو��[ 
�لطرقا� من ك�تهالو z} للمنافق* �Cنا� �ا �ستطعنا : �لسلف


لكن �ك� ��ا� ال يعلمو} 8Eمر�لب 1 Ê هللا�
. 
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 Ë� 8نا \ ��نافق* عجائب قد�تك�� Ë� 8عما�ا� �
�عذنا من �
� �نفسنا 
سيئا 8Áطهر قلوبنا من ��فا Ë�
 Ë� 8يةفافضحهم � فضيحةP جعلهم �ن خلفهم�
�Ë �غفر �ا 
لو�bينا 
¾ميع ��سلم*8 
صÌ �هللا . ال Èعل Vم ��ية8 


صحبه �Kع* OP 1
 .1 نبينا Qمد 


