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 نفاقإبردان  بروقف، برزكاة

 9108ديسيمرب 7برساماءن0441ربيع األول99

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 مي  زيري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱ

 (011 ايات التىبة)  هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني

 ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ
 ى   عَبِدُهُ مُحَمَّدّاپ    ڦ َو

 ٿ     سًَ ِّد نَاں   صَل ِّ وَسَل ِّمِڈ      
 ۇئ     وَأَصِحَاب ه  آل ه ڇ  

 ہ  ہ      ۇ  ۆ   فًََاحئ  ٺ  
 ڎ ۓڈ  ۆئ    ب تَقِىَىچ   أُوص ًلُمِ
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 : ڱك تَاب ه  ڍھ ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (99)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذؽػدذ"ؿؼصود: ذؽاؿو ذراعتؾه ذبرإميان، وافايذاورغذقغ

ذ"أوىلذ ذؽػد ذدان ذاهلل ذردول ذؽػد ذؽاؿو ذراعتؾه ذدان اهلل

ذ ؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذذػداورغذقغذبرؽواس(ذدر)األؿر"

بـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذددواتوذػرؽارا،ذ-جؽـذؽاؿوذبربـته

ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ)ؽتاب(ذاهللذ)اؾؼرءان(ذذ

برإميانذؽػدذاهللذدانذذ٢ؾث،ذجقكذؽاؿوذبـردانذ)دـه(ذردو

ذؽاؿو(،ذذأخرية.فاريذ ذ)باضي ذباءقق ذؾبقه ذدؿؽنيذاداؾه قغ

 دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدغنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذبرتؼوىذؽقتذؿارقؾهذذ

.ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفثذدضاالذؿؾؼدـاؽن

ذجوضذايذدانذاهللذـعؿةذؿروػاؽنذترمياذؽقتذقغذدضاال
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ذدػراوؾقفيذقغذفرتاذترؿادوقذاهللذاؿاـهذؿروػاؽن ذخطبه.

ذ.نفاقإبردانذذبروقفبرزؽاة،ذذتـتغذممػرؽتاؽنذاؽن

ذذ

ذ،ذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل

ذذ-:برؿؼصودذةَبْواؾتَّذدورةذ011ذاقاتػرؿانذاهللذ

ذصدؼه،ذ ذؿـجادي ذؿرقك ذفرتا ذدرػد ذ)دبفاضني( "اؿبقؾؾه

دوػايذدغـثذاغؽاوذممربدقفؽنذؿرقكذ)درػدذدودا(ذدانذ

ذ ذ)درػد ذؿرقك ذدانذذاخالقؿـدوخقؽن ذبوروق(، قغ

دعاءؽـؾهذاوـتوقذؿرقك،ذؽرانذددوغضوفثذدعاءؿوذاقتذ

ذاؿتذ ذاهلل ذ)اقغتؾه(، ذدان ذؿرقك. ذباضي ذؽتـرتاؿن ؿـجادي

ذي".ؿـدغر،ذالضيذاؿتذؿغتافوء

ذ

ذاتسذواجبذاقتذزؽاةذممباقرذحؽومذ،ذإدالمذدامل

ذذررث-ذرطذخوؽوفذتؾهذقغذددأورغ ،ذاقتذاوـتوق.

ؿرقكذقغذتؾهذممباقرذزؽاة،ذبرحقذؿـداػتذػـوؾؼنذخوؽايذ

ذ ذمساس. ذتافون ذباضي ذبرأخريذدبؾومذزؽاةذباقرؾهػـداػنت

اتاوذذرجوفذـضريذإدالمذاضامذجمؾقسذؽػدذ9108ذتافون

جمؾقسذاضامذذػقفقذاوؾقهذدالـتققذتؾهذقغذ۲عاؿلذؿالؾوءي

ذ.ذإدالمذـضريذجوفر

ذ

ذ
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ذ،ذاهللذؽػدذبرتؼوىذقغذمجعةذدقدغ

،ذاؾدنذدغنذػـوهذقغذؿاءـديذؿـجاديذؽقتذجاغـؾهذذ

ذدبوؿيذدانذدالغقتذقغذجواذاف ،ذاهللذؽػوثاءنذمسواث،

.ذفؿباثذدتقافذؽػدذدػقـجؿؽنذقغذبـداذفرتاذترؿادوق

ذحؼقؼتث ذدانذرمحةذدباضايذرزؼيذدبرقؽنذتؾهذؿاءـدي،

ذبؾوم،ذدجـقذبرػقؽريذؿارقؾه.ذدؾؼداـاؽنذواجبذقغذاؿاـه

ذقغذاورغذادذبؾوم،ذذؿدؽنيذجاتوه،ذزؽاةذممباقرذقغذاورغذاد

ذنفاقإبر .ذاهللذاوؾقهذدمتبهذؿقؾقؼثذفرتاذبفؽن،ذػافذجاتوه،

ذ:ذالبخاريذاالؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذحديث

وِْْاّلَلَُْْصَّلْْالنَِبَْْأَنََْْعن وُْْاّلَلَُْْرِضَُْْىَري َرةَْْأَِبَْْعنْ  َْماْقَالََْْوَسّلََْْعَلَي 

مْ ِْمنْ  ِبحُْْيَو  َّلنَِْْملَََكنِِْْإّلَِْْفيوِْْال ِعَبادُْْيُص  ِ طِْاللَيُمَْْأََحُدُُهَاْفَيَُقولُْْيَْن  ْأَع 

َخرَُْْويَُقولَُْْخلَفًاُْمن ِفقًا طِْاللَيُمَْْاْل  ِسَكًْْأَع  ْ(ْالبخاريْرواه)ْْْْْْْْْْتَلَفًاُْمم 

ذ"برؿؼصود ذعـهذرضيذفرقرةذيبأذدرػد: ذاهلل ذـيبذبفاوا،

ذؿؼصودث)ذبردبداذودؾمذعؾقهذاهللذصؾى ذودواتذادذتقدق(

ذؽخواؾيذضقثاػذؿالؾوءيذفؿباذدأورغذؽتقكذػونذفاري

:ذبرؽاتذداتوثذداؾهذالؾو،ذؽػداثذؿالئؽةذدواذداتغذاؽن

ذاهللذقا ،ذفرتاثذمنفقهكنذقغذدقاػاذباضيذضـتنيذبرقؽـؾه،

ذبرؽاتذالضيذداتوذقغذددغؽن ذبرقؽـؾهذاهللذقا:
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ذذؽفـخورن ذفرتاثذؿـافنذقغذاورغذؽػد)ؽؿودـفن(

ذ(."ذخبول)

ذ

ذاقتذاوؾقه ذدغنذدؽورـقاؽنذؿادقهذؽقتذمسـتارا،

ذاوـتوقذؽدؿػنتذدبرقؽنذدانذاهللذاوؾقهذـعؿةذػؾباضاي

ذجارقةذبرعؿل ذادذقغذػؾواغذؿربوتذبردضراؾه، ذاقـقؾه.

ذدانذإدالمذذعارذؿـقغضقؽنذؽقتذاوـتوقذؿاداث

،ذؿـوؾوغذتوؾوغذداؾقغذقغذؿشارؽاتذدبواهذدؽنوؿغوج

ذ.أخريةذدانذدـقاذؽباءقؼؽنذداملذبؽرجادام،ذممبـتوذبـتو

ذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،

ذ ذاوـتوق ذدضاؾؼؽن ذإدالم ذاوؿة ذاقت، ذبروقفدتؾه

ذ ذدافم ذجمؾقسذذوقفاـتاراث ذاوؾقه ذدأورودؽن ذقغ جوفر

ذإدالمذ ذجمؾقسذاضام ذاقن، ذوؼتو ذـضريذجوفر. ذإدالم اضام

ذالفرقانباغوـنذدارذذوقفـضريذجوفرذددغذؿؾؼداـاؽنذ

ذػؿبالجرانذ ذدان ذِعْؾِؿقَّْه ذؿـجاديذػودتذػغاجني ذاؽن قغ

ذداملذؿـقغضقؽنذذعارذإدالم.ذدرتودثذ ذإدالم عؾؿوذاضام

دقدقؼنذـضريذجوفرذػـذوقفباغوـنذدؽوؾهذاضام،ذذوقف

ذذبواهذػقغضغ.ذ۲باضيذػداؽقتذخاصؿقدنيذذوقفدانذ

ذ

ذ
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ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذواجبذقغذزؽاةذدؽؾوارؽنذدتؾه ذؾوػاذجاغن،

ذتابوغذؽداملذقنفاؿغإذدػرتيذدـةذقغذنفاقإذؿالؽوؽن

ذجوفرذجارقةذعؿلذدانذؿدجدذػؿباغوـن ذاقنذتابوغ.

ذجارقةذعؿلذؿثاؾورؽنذاوـتوقذاداؾهذدوجودؽن

ذػؿبقـاءنذتوجوانذباضيذإدالمذؿشارؽات ذػوؾقه، ،ذباءقق

ذؿدجدذبرؽاءقنتذقغذجواذافذدرتاذػثؾغضاراءن،ذػؿوضرن

ذجوفرذـضريذداملذدوراوذدان ذبوؾقهذدوؿبغنذدضاال.

ذجارقةذعؿلذدانذؿدجدذػؿباغوـنذتابوغذؽػدذدداؾورؽن

ذجوفر ذؿدجدذػغورودنذبفاضني، ذإدالمذاضامذجابنت،

ذـضريذدؾوروهذداءقرهذقاضي ۲ػجابتذاتاوذجوفرذـضري

ذ.ذجوفر

ذ

ذقغذصفةذداتوذداؾهذاداؾهذنفاقإبرذدوؽاذصفة

ذداػتذنفاقإبر دغنذؿاهلنذإدالمذداملذدػوجيذداغت

ذؽدؽوتذخبولذدانذرؿعذصفةذذدرػدذدقريذؿغفقـدرؽن

ذ.ذفاتيذؿراوتذدرتاذداػت

ذ

ذاقتذدمسػقغ ذػفاالذؿرودؼؽنذبوؾقهذقغذ۲ػرؽارا،

ذ:ذدػرتيذدجاضذفـدؼؾهذإنفاق
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ذػرتام ذؽػدذػؿربقنذاوغؽقت-ؿغوغؽقتذدوؽا:

ذؿوؾقاذدػـدغذدوؿبغـثذاضرذراؿايذاورغذاتاوذددأورغ

ذؿاءـديذددقدي ذتقدقذاقنذضوؾوغنذؽػدذؿـضدؽنذاهلل.

ذػربواتنذؿاهلن،ذػفاالذضـجارانذدانذتوروقػذؿـداػتذاؽن

ذؿاـثفرذدػرتقؿانذدفاجذ۲دقاذقغذعؿؾنذفاثاؾهذتردبوت

ذذ-:964ذاقاتذاؾبؼرةذدورةذدامل

 مض خض حض جض  مص خص حص مس خس ٱ

 مق حق مفخف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط

 خم حم  جم هل مل خلحل جل مك لك خك  حك جك

   مه جه هن من خن حن جنمم

ذبرؿؼصود ذرودؼؽنذ": ذجاغن ذبراميان! ذقغ ذاورغ وافاي

ذممبغؽقت ذػرؽاتاءن ذدغن ذؽاؿو ذصدؼه ذعؿل( -)ػفال

ذ)رودؼثذ ذدػرتي ذؿثاؽقيت، ذقغ( ذ)ؽالؽوان ذدان بغؽقت

ػفالذعؿلذصدؼه(ذاورغذقغذممبؾـجاؽنذفرتاثذؽرانذفـدقذ

ذػوالذ-ؿـوروق ذاي ذدان ذ)رقاء(، ذؿاءـدي ذؽػد ـوروق

كذبـدقغنذاورغذ.ذؿأخريةتقدقذبراميانذؽػدذاهللذدانذفاريذ

ذؽؿدقنذ ذدأتدث، ذتاـه ذاد ذؾقخنيذقغ ذباتو ذدػرتي اقتذاقاؾه

ذبردقهذ ذدتقغضؾؽـث ذالؾو ذؾبت، ذفوجن ذدتقؿػا ذاقت باتو
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ذ)دؿؽقـؾهذجوضذحاؾثذاورغذ ؾقخنيذ)تقدقذبرتاـهذالضي(.

دانذرقاءذاقت(ذؿرقكذتقدقذاؽنذؿـداػتذددواتوذذركافقغذ

ذ)اقغتؾ ذدان ذؿرقكذأودفاؽن ذافذقغ ذدرػد ذػون ه(ذ)ػفال(

ذذ".كافراهللذتقدقذاؽنذممربيذػتوروقذؽػدذؼومذقغذ

ذبوؽنذؽرانذاهلل.ذبرانفاقـقةذ:ذؽدوا

ذؿرودؼؽنذػفاالذ ذبوؾقه ذقغ ذـقةجوضذقاءقتذذإنفاقػرؽارا

ذضؾرنذفـدؼؽنذتتايفذاهللذؽرانذاخالصذبوؽنذبرإنفاق

ذ.ذدرؿاون،ذفرتاونذدػرتيذؿاءـديذدرػد

ذ

ذ،ذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

،ذبرزؽاةذعؿؾنذؿثؿرؼؽنذدام-بردامذؽقتذؿارقؾهذذ

ذاهللذدبرؽيتذدػراوؾقفيذقغذرزؼيذاضرذنفاقإبرذدرتاذبروقف

ذدْقِداحَلذدورةذداملذدباضاميانذاوؾقفثذدؾقػتضـداؽنذدان

ذ-:08ذاقات

 هن من خن حن جن  مم خم حم جم ٱ
 جي ٰه مه جه

ذاورغذذبرؿؼصود: ذدان ذبرصدؼه ذقغ ذؾالؽي ذاورغ "دبـرث

ذؿرقكذممربقؽنذػقـجاؿنذؽػدذ ػرؿػوانذقغذبرصدؼه،ذدرتا

ذ) ذباءقق ذقغ ذػقـجاؿن ذدباضاي ذاؽنذاخالصاهلل، ،)
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ذبرضـدا ذ)دغن ذباؾدـث ذدانذ-دضـداؽن ذباثؼث(، ضـدا

ذ)دالءقنذاقت(ذؿرقكذاؽنذبراوؾقهذػفالذقغذؿوؾقا."

ذ

َءانَِِْبْېئ ەئ    ٺََبَركَْ ڻ       ڦ  ڑ  ہَوهََـَفَعِنْ ،ىئل ُقر 

جب  حب  ِتاَلَوتَوُْ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَْ  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

ِفرِينَْ حئ تَغ  َزْٱل ُمس    ٱلتَائِِبيَْْةَْڀ َوْيَْْفَيَاْفَو 


