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A hipocrisia e a traição e seus perigos ( seus efeitos) para os indivíduos e os países
Louvado seja Deus, O Senhor de Universo, que dizendo no Alcorão Sagrado : " Os hipócritas
e as hipócritas procedem uns dos outros: ordenam o reprovável e coíbem o conveniente e
fecham as próprias mãos . Esqueceram-se de Allah, então, Ele Se esqueceu deles. Por
certo, os hipócritas são os perversos." Eu Testemunho que não há Deus além de Allah e que
Muhammed é seu servo e seu Mensageiro, (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele
) disse: "Os sinais de um hipócrita são três: sempre que ele fala, ele diz uma mentira, e
sempre que ele promete, ele quebra sua promessa, e sempre que ele é confiado, ele trai
(ele prova que ele é um desonesto)" . Ó Allah, abençoe nosso mestre Muhammed s sua
família e seus companheiros, que os seguiram com benevolência, Allah se agradará deles, e
eles se agradarão dele, até o dia do julgamento.
Após:
Não há dúvida de que a hipocrisia é uma doença e uma epidemia muito grave , que destrói
os indivíduos e os países , é uma das doenças mais graves que destroem a verdade da fé e
destroem suas fundações e seus pilares. É um grave flagelo social que ameaça a segurança e
a estabilidade da sociedade, porque seu perigo é maior que o perigo de descrença a Deus ,
porque é uma doença se ele dominasse o corpo da nação , ele o destruiria.
A traição é o que ameaça a existência dos estados ao longo da história. A história é a melhor
testemunha de que a traição é a causa da destruição das nações, e os traidores e os agentes
que traem seus países têm um papel nisso ao longo da história humana. os perigos que
ameaçam os países dentro deles são maiores e mais perigosos do que aqueles que os
ameaçam de fora.
Devemos saber que a hipocrisia é dois tipos: maior e menor, o primeiro tipo: (a maior
hipocrisia) é o mais perigoso dos dois tipos, e é hipocrisia dogmática, quando o hipócrita
mostra o Islã e esconde descrença. Esse tipo faz o hipócrita ficar no inferno e, mais ainda,
coloca-o no profundo do inferno. O segundo tipo é a menor, é hipocrisia prática, que trata
com um comportamento equivocado e com alguns sinais dos hipócritas.Este tipo consiste
em mostrar devoção e esconder maus comportamentos e intenções.Este tipo não exclui
definitivamente o homem da religião, mas é um caminho para uma maior hipocrisia se o
hipócrita não se arrepende de segui-lo.
O Alcorão Sagrado e Sunnah falaram sobre os hipócritas e suas características e suas morais
, essas características não mudaram ao longo do tempo. Os sinais mais importante que são
conhecidos pelos hipócritas, são :
A mentira , quebrando a promessa, a traição e exagerando na discussão. É uma das piores
características dos hipócritas, que são descritas pelo Profeta (que a paz esteja com ele), e é
a hipocrisia prática que O Profeta (que a paz esteja com ele) o declarou e ele disse : "Quem
tiver as seguintes quatro características, será um perfeito hipócrita e quem tiver uma das
seguintes quatro características terá uma característica de hipocrisia, até que ele desista:
sempre que ele é confiado, ele trai (ele prova que ele é um desonesto), sempre que ele

fala, ele diz uma mentira, e sempre que ele promete, ele quebra sua promessa e quando
ele discute, exagera e transgride " . Quem tiver as seguintes quatro características, será um
hipócrita e quem tiver uma das seguintes quatro características terá uma característica de
hipocrisia. Essas características visam destruir os interesses da sociedade.
O hipócrita está mentindo para fazer os outros acreditam o que ele diz, Allah (Todo
Poderoso) disse: " E, dentre os homens, há aquele cujo dito, acerca da vida terrena, te
admira, Muhammad, e que toma a Allah por testemunha do que há em seu coração,
enquanto é o mais veemente inimigo." Se Alcorão Sagrado mencionasse a hipocrisia, o
engano e a traição, ele também mencionaria a mentira (A Mentira está ligado à hipocrisia,
ao engano e à traição). Allah (Todo Poderoso ) disse: " Procuram enganar a Allah e aos que
crêem, mas não enganam senão a si mesmos e não percebem• Em seus corações, há
enfermidade; então, Allah acrescentou-lhes enfermidade . E terão doloroso castigo,
porque mentiam." O Profeta (que a paz e bênçãos de Allah estejam com ele) advertiu de
mentir, indicando seus efeitos, dizendo: " Ó pessoas, evitem falsidade (mentiras), porque a
falsidade leva à maldade e a maldade leva ao Inferno, e se um homem continua a falar
falsidade ( as mentiras)e faz da falsidade seu objeto, ele será registrado como um mentiroso
diante de Allah." O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele ) perguntou :
"O crente pode ser um covarde?" Ele disse : "sim". Ele foi perguntado: 'o crente pode ser
um mesquinho ?' Ele disse : "sim". Ele foi perguntado: o crente pode ser um mentiroso?' Ele
disse : "não". Abu Bakr Al-Siddiq (que Allah esteja satisfeito com ele) descreveu a mentira
como a traição, dizendo: " A sinceridade é fidelidade (honestidade) e a mentira é traição ..."
Além disso, a traição leva a quebrar os relacionamentos de amor, levando a conflitos e
corrupção nas transações. O Profeta de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com
ele) disse: " Quando Allah se reunirá , no Dia do Juízo, todas as gerações anteriores e
posteriores da humanidade, uma bandeira será levantada (para marcar) cada pessoa
culpada de quebra de fé, e será anunciado, Isto é a traição do filho de fulano." (para atrair a
atenção das pessoas para sua culpa). O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam
com ele) será seu adversário no Dia da Ressurreição, e Ele ( que a paz e as bênçãos de Allah
estejam com ele ) disse: " “Eu sou o adversário de três no Dia da Ressurreição, e se eu sou o
adversário de alguém, eu o derrotarei: um homem que faz promessas em Meu Nome, então
prova ser traidor, um homem que vende um homem livre e consome seu preço, e um
homem que contrata um trabalhador, faz uso dele, então não lhe dá o salário.”
Um dos mais graves tipos de traição é trair a nação e vendê-la por um preço baixo, como os
grupos extremistas e seus seguidores fazem , que também vendem suas nações.
O mau comportamento que o Islã advertiu: está exagerando na discussão, e é a origem de
todo mal, um caminho para se afastar do direito, e o direito se torna a falsidade, e a
falsidade se torna o direito. Allah (Todo Poderoso ) disse: " E, dentre os homens, há aquele
cujo dito, acerca da vida terrena, te admira, Muhammad, e que toma a Allah por
testemunha do que há em seu coração, enquanto é o mais veemente inimigo." É narrado
por Aisha (que Allah esteja satisfeito com ela) que o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah
esteja com ele) disse : "A pessoa mais odiada aos olhos de Allah é a pessoa que argumenta
(discute) agressivamente."
Os hipócritas são conhecidos por dupla face ( dois rostos), mas nós os vemos em nosso
tempo que eles ultrapassaram os limites disso, e eles têm mil faces e eles são as pessoas
mais más. O Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele) disse: " E você vê que

o pior entre as pessoas que tem a dupla face que aparece para estas com uma face e para as
outras com outra face."
Os Sinais de hipocrisia: são a corrupção na terra e a alegação de reforma. Allah ( Todo
Poderoso) disse: E, quando se lhes diz: "Não semeeis a corrupção na terra", dizem:
"Somos, apenas, reformadores"• Ora, por certo, são eles mesmos os corruptores, mas não
percebem." . A Corrupção tem várias imagens, incluindo: Espalhando as notícias falsas que
provocam as sedições e os desordens nos países, espalhando o medo nos corações dos
crentes e espalhando idéias desviantes, os conceitos errados e espalhando as sedições entre
as pessoas.
Allah Todo poderoso diz: { Se eles houvessem saído convosco, não vos haveriam
acrescentado senão desventura e haveriam precipitado a cizânia entre vós, buscando, para
vós, a sedição, enquanto, entre vós, há os que lhes dão ouvidos. E Allah, dos injustos, é
Onisciente.}, também diz (Todo-Poderoso) { e disseram: "Não saias a campo, no calor."
Dize: Muhammad: "O fogo da Geena é mais veemente em calor." Se entendessem!}, e diz
{Com efeito, Allah conhece os desalentadores, dentre vós, e os que dizem a seus irmãos:
"Vinde a nós!" Enquanto eles não vão à guerra, senão poucos,}. E das imagens da
corrupção: subestimar o direito das pessoas e desprezá-las, dizendo Deus (glorificado): { e
não subtraiais dos homens suas cousas e não semeeis a maldade na terra, sendo
corruptores.}, e algumas das imagens dele são demolição, e destruição, e matar os
inocentes, e fazer as pessoas seguradas têm medo, Interromper os interesses das pessoas e
não assumir responsabilidade, bem como suborno, favoritismo e comer o dinheiro das
pessoas de forma errada.
Preguiça sobre o desempenho da adoração e hipocrisia quando o fazem, especialmente nas
obras mais glorificadas e elevadas que é a oração, então Deus (Todo-Poderoso) diz:{ Por
certo, o s hipócritas procuram enganar a Allah, mas Ele é quem os engana. E, quando se
levantam para a oração, levantam-se preguiçosos querem ser vistos pelos outros, por
ostentação, e não se lembram de Allah, exceto poucos -} , diz também { "E o que impediu
se lhes aceitasse o que despendiam não foi senão eles renegarem a Allah e a seu
Mensageiro; e não realizam a oração senão enquanto preguiçosos, e não despendem suas
riquezas senão enquanto de mau grado.}, diz o profeta Muhammad (que a paz e as bênçãos
de Deus estejam com ele): ((Não há uma oração mais pesada para os hipócritas mais da
madrugada e da ceia, mesmo que eles saibam o que está neles para eles, amariam), E Jabir
bin Abdullah (que Allah esteja satisfeito com eles) disse: O Profeta saiu (que a paz esteja com
ele) disse: (ó povo, cuidado com o politeísmo secreto), Ó Mensageiro de Deus oque é
politeísmo secreto? Ele disse:( "O homem fará sua oração dura para o que ele vê dos olhos
do povo, aquele é o politeísmo secreto).
Eu digo isso e peço perdão a vocês e a mim
***
Louvado seja Deus, Senhor do Universo, e as orações e paz esteja com os profetas de
vedação e mensageiros do Profeta Muhammad (que a paz esteja com ele), e sua família e
companheiros.
Irmãos Islamismo:

Os sinais de hipocrisia : aliança com os inimigos e se comunicar com eles à custa da religião
e da pátria e isso é por espionagem, traição, e a transferência de notícias e informações, e a
divulgação dos segredos do país, então a hipócrita é aquele que tem amizade com os
inimigos de seu país à custa da sua família e vizinhos e parentes, certo Todo-Poderoso diz:{
Então, tu vês aqueles, em cujos corações há enfermidade se apressarem para eles,
dizendo: "Receamos nos alcance um revés." Quiçá, pois, Allah faça chegar a vitória ou uma
ordem de Sua parte. Então, tornar-se-ão arrependidos daquilo de que guardaram segredo,
em suas almas.}, também diz: { E, por certo, há, dentre vós, quem procrastine o combate.
Então, se uma desgraça vos alcança, diz: "Com efeito, Allah agraciou-me por não haver
estado com eles presente."}, O hipócrita regozija-se se o país e seus filhos são afligidos pelo
mal, ou se uma sedição se espalhou neles, ou se uma doença se espalhou neles, ou eles
foram quebrados, dizendo (o Todo poderoso): { Se algo de bom vos toca, isto os aflige. E, se
algo de mal vos alcança, com isso jubilam. E, se pacientardes e fordes piedosos, sua
insídia, em nada vos prejudicará. Por certo, Allah está sempre abarcando o que fazem.}.

No entanto, os novos hipócritas adicionaram novas qualidades como o mentir, traição , e
quebrar os convênios e pactos, e incitar a opinião pública e a traição à religião, e novos tipos
de engano como, mais notavelmente negociação em religião, e exploram a religião para
atingir os interesses dos grupos que querem usar a religião para alcançar ao poder, que tem
várias cores de religiosidade virtual e religiosidade política, De modo a dar fé a si mesmos e
negá-la dos outros, em um esforço para fornecer a cobertura legal para o seu trabalho, além
das novas qualidades que os novos hipócritas têm como a traição da pátria e reduzi-la e
vendê-la por preços baixos.
Deus tem prometido (o Todo-Poderoso), esta classe de pessoas que os circundam, e que a
ira de Deus afligia-los neste mundo e no outro, e seus planos para que os muçulmanos caiam
na aflição e sofrimento vai devolvê-los , ele (Todo-poderoso) diz:{ E os maus estratagemas
não envolvem senão a seus autores.}, E a Deus (Todo-Poderoso) puniu os donos da maior
hipocrisia por hesitação, instabilidade e pânico em qualquer questão, o Todo-Poderoso
disse:{ Hesitantes nisso. Não estão nem com estes nem com aqueles. E para quem Allah
descaminha, jamais encontrarás caminho}, diz também o glorificado: { ão como madeiras
encostadas. Supõem ser contra eles todo grito . Eles são os inimigos: então, precata-te
deles. Que Allah os aniquile! Como se distanciam da Verdade!}, E Deus (Todo Poderoso)
fechou seus corações na compreensão de Allah e Seu Mensageiro (que a paz esteja com ele),
não alcança para seus corações orientação, e nem o bem, o Todo-Poderoso diz:{ Isso,
porque creram; em seguida, renegaram a Fé; então, selaram-se-lhes os corações: e eles
nada entendem.}, Quanto à sua punição na outra vida, Allah diz{E, dentre os beduínos, que
estão a vosso redor, há hipócritas, e, dentre os habitantes de Al-Madinah, há os que se
adestraram na hipocrisia: tu não os conheces. Nós os conhecemos. Castigá-los-emos duas
vezes; em seguida, serão levados a formidável castigo}, A primeira punição na vida, e o
segundo tormento na sepultura, e o maior tormento na Outra Vida, onde Deus combina os
hipócritas com aqueles que são semelhantes às características do mal no fogo, Deus disse:{
Allah juntará os hipócritas e os renegadores da Fé, na Geena, a todos eles.} e também{ Por
certo, os hipócritas estarão nas camadas mais profundas do Fogo - e, para eles, não
encontrarás socorredor algum - Exceto os que se voltam arrependidos e se emendam e se
agarram a Allah e são sinceros com Allah em sua devoção: então, esses estão com os
crentes. E Allah concederá aos crentes magnífico prêmio.}.

A fim de proteger os Estados e preservar sua coesão e integridade, os olhos tem que ser
vigilantes para guardar seus filhos leais e fiéis, Indivíduos e instituições, É necessário
combinar os esforços de todas as pessoas honradas para cortar os traidores e os agentes e
os negociadores com os inimigos dos criminosos e expondo-os a testemunhas, E torná-los
uma lição para qualquer um que implore a si mesmo para tomar o caminho da traição e
emprego, a fim de preservar a nossa religião e nossa pátria e nossos sintomas e nós mesmos
e o futuro do nosso país e dos nossos filhos, Antes disso, temos que ter o prazer de nosso
Senhor e para proteger nossa pátria e preservar nossos países para não infectar o que
aconteceu com os outros países que foram atrasados em face de traidores, agentes e
pensaram que eles são fáceis, e isso não é um questão fácil na história de um país.
Oh Deus, limpe nossos corações de hipocrisia, e nossos olhos de traição
E nossas línguas de mentira e salvar o Egito e seu povo

