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 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٱ

 زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

 (2-8 ايات البقرة )       مت

 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 ًكُمِ

 



 2 

 : 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  

 (92)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،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدغنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذبرتؼوىذؽقتذؿارقؾهذذ

.ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفثذدضاالذؿؾؼدـاؽن

ذقغذتتايفذدامذاداؾهذدخاراذجدؿاـيذاقتذؿاءـديؽباثؼؽنذ
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ذفاتقثذاداؾهذالءقنذقغذدغنذداتوذاـتاراذممبقذاؽن ذخطبه.

ذ.ذذمنافق صفةذفقـدريذتـتغذممػرؽتاؽنذاؽن

ذ

ذ،ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل

ذ:ذبرؿؼصودذ2-8ذاقاتذدورةذاؾبؼرةذداملذاهللذفرمان

"دانذاـتاراذؿاءـديذادذقغذبرؽات:ذ"ؽاؿيذتؾهذبراميانذؽػدذ

"،ذػدذحالذؿرقكذدبـرثذتقدقذأخريةاهللذدانذؽػدذفاريذ

براميان.ذؿرقكذفـدقذممػرداقاؽنذاهللذدانذاورغذقغذبراميان،ذ

ػدذحالذؿرقكذفاثذممػردايذدقرقثذدـدقري،ذددغذؿرقكذ

ذتقدقذؿثدارقث".

ذ

ذدبـرثذتتايفذ،براميانذػورا-برػوراذبرؿؼصودذمنافق

ذدانذؽباءقؼؽنذؿـؿػؼؽنذاتاوذدواذبرؿوكذاتاوذ،تقدق

ذؽجافنتذؿثؿبوثقؽن ذتقدقذبراوخفذاػابقالذؽأداءـث.

ذػرقبادقثذ،ؾوارـثذدػرتيذتقدقذداملثذ،ػربواتـثذيدػرت

ذ.ذػـؿػقؾـثذدػرتيذتقدق

ذذ

ذمنافقذاورغذتـتغذبرخرقتاذباثقذِهقَّـَِدَؿذدورة دورةذ.

ذدورة ذقاءقت ذػرقدتقواذذ۲َؿَدـِقَّْة ذدؾػس ذدتوروـؽن قغ

ذ ذؽؿدقـه. ذودؾم ذعؾقه ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذردول ذاورغفجره

ذ،ؽؿدقـهذؿؽةذدريذبرفجرةذقغذؿرقكذقاءقتذؿفاجرقن
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ذتردقريذقغذؿدقـهذػـدودوقذقاءقتذأـصارذاورغذؿاـاؽاال

ذِجَرِزَخذدانذِسُواَذؼبقؾهذدرػد ذلِوُؾَدذبنذِيُأَبذبنذعبداهلل.

ذؽداتغنذدبؾومذدؿدقـهذؽتواذؿروػاؽنذ،ِجَرِزَخذؼبقؾهذػددر

ذذردول ذإدالمذدانذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىاهلل ذؽداتغن.

ذؽتقك.ذدؿدقـهذػغاروفثذؿغفقؾغؽنذتؾهذإدالمذدانذبضقـدا

ذدغنذبرالؽوذِرَدَبذػػرغن ذفجرة ذتافونذؽدوا ذؽؿـغنذػد

ذذردولذؽػدذبرػقفق ذتـرتاذدانذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىاهلل

ذؿـظافريؽنذتؾهذػـدوؽوغثذدانذُأَبِيذبنذعبداهللذ،ؿدؾؿني

ذممودوفيذبؾقاوذدبـرثذتتايفذإدالمذاورغذدباضايذدقري

ذإدالم ذؿغـاءيذؿغصحؽنذاقنذاؾبؼرةذدورةذ2-8ذاقات.

ذقغذِجَرِزَخذدانذِسُواَذؼبقؾةذؽاؾغندذمنافقوجودثذضوؾوغنذ

ذؽتقك.ذلِوُؾَدذبنذِيَبأُذبنذعبداهللذاوؾقهذدؽتواءيذقغذقمناف

ذبرمجؾهذؿدؾؿنيذتـرتاذ،تافونذؽتقضذفجرةػدذذِدُحاُذػػرغن

ذ3,000ذبرمجؾهذؿشرؽنيذتـرتاذؿغفاديفذاوـتوقذاورغذ1,000

ذاػابقالذبنذُأَبِيذبنذعبداهللذ۲تقباذ،اورغ ذػػرغنذدؾول

ذقغذػغقؽوتثذاورغذ011ذبردامذبرػاؾقغذتؾهذ،فؿػريذمساؽني

ذاوـتوقذدفاجذاورغذ211ذبرمجؾهذؿدؾؿنيذتـرتاذثأخري

دواذخوـتوهذػرقدتقواذقغذبرالؽوذػدذ.ذِدُحُاػػرغنذذؿغفاديف

ذؿـوروؼؽنذ ذودؾم ذعؾقه ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذردول زؿان
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ذاهللذردولذترفادفؽبوروؼؽنذصػةذدانذػرقالؽوذؿرقكذ

ذ.ذإدالمذدرتاذصحابةذػاراذدانذودؾمذعؾقهذاهللذصؾى

ذ

ذ،اهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذاورغذؿغـاءيذخاصذدورةذترداػتذاؾؼرءانذداملذذ

ذجزوء،30-كذقغذدورةذ،نِوُقِفَنُمْلاَذدورةذقاءقتذمنافق

ذاقاتذ00ذؿغـدوغيذ،78-ك ذذ۲خرييذاـتارا.  منافقاورغ

ذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذحدوثذداملذدباضاميانذاوت

ذ:ذالبخاريذاالؿامذاوؾقهذدرواقتؽنذقغذودؾم

ْْالنَِّبْيَْعنْ ُْهَري َرةَْْأَِبَْْعنْ  َُْْصّلَّ هِْْاّللَّ ْثَََلثٌْْال ُمنَاِفقِْْآيَةُْْكَالََْْوَسّلََّْْعَلَي 

َثِْْإَذا لََفَْْوعَدََْْوِإَذاْكََذَبَْْحدَّ ثُِمنََْْوِإَذاْأَخ  ْذ(البخاريْرواه)ذذذذذَْخانَْْاؤ 

ذ"برؿؼصود ذعـهذرضيذفرقرةذيبأذدرػد: ذـيبذدرػدذ،اهلل

ذاقتذمنافقذ۲تـدا(:ذؿؼصودث)ذبردبداذودؾمذعؾقهذاهللذصؾى

ذايذبرجـجيذاػابقالذ،بربوفوغذايذبربقخاراذاػابقال،تقضذاد

ذ."ذخوانةذايذاؿاـهذدبريذاػابقالذ،ؿوغؽريي

ذذذ

اقتذاؽنذتروسذوجودذدػـجغذؿاس،ذذمنافقاورغذ

ؽتقكذؽؼواتنذإدالمذاقتذبرؽؿبغذدانذؿرقكذتقدقذممػوذ

ذتتايفذ ذإدالم ذممؾوق ذؿرقك ذاقت ذوؼتو ذؿغاهلؽـث، اوـتوق

ذدريذدامل.ذ ذإدالم ذاوؿة ذاوـتوقذؿرودؼؽن ذتوجوان دغن
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ذدباضايذ ذػغؽوان ذبرالؽو. ذددغ ذمسقؿغث ذاقن ػرؽارا

ذ ذػواق ذػـدوؽوغ ذتتايف ذؿدؾم ذاقنذكفاردأورغ ذػرؽارا .

ذ ذػواق ذباضي ذؽأوـتوغن ذاوؿتذذكفارممربي ذؿثاؽقيت تتايف

ذإدالم.

ذ

ذ ذاقت، ذممػوثاءيذدرػدذؽقتذدقريذفقـدارقؾهاوؾقه

ذقمناف ۲صفة  ۲صفةذدرػدذدقريذػؾقفاراذفـدقذباضاميان.

ذذ-دغنذخاراذقاءقت:ذاـتاراثاقن؟ذذمنافق

ذاإلحرامذاؿامذةتؽبريؿـداػتؽنذذدغنذبرمجاعهذصالة:ذػرتام

ذاهللذصؾىاهللذذردولذحدوثذدباضاميانذ،فاريذ41ذدالؿا

ذذ-:ودؾمذعؾقه

َِْْرُسولُْْكَالَْْكَالََْْماِلٍْْب نِْْأَوَِسَْْعنْ  ْْاّللَّ َُْْصّلَّ هِْْاّللَّ َْْمنْ َْوَسّلََّْْعَلَي  َْصّلَّ

ِْ بَِعيَّْْلِلَّ ًماْأَر  اعَةٍِْْفْْيَو  ِركََُْْجَ ِبرَيةَْْيُد  ُوَلْْالتَّك  ْْاْل  ْبََراَءةٌْْبََراَءََتنَِْْلُُْْكتِبَت 

ْذذ(الرتمذيْرواه)ذْالنيفَاقِِْْمنْ َْوبََراَءةٌْْالنَّارِِْْمنْ 

ذـيبذ،ؽاتاثذاهللذعـهذرضيذؿاؾكذبنذسـأذدرػد:ذ"برؿؼصود

ذؿؼصودث)ذبردبداذودؾمذعؾقهذاهللذصؾى ذبارغدقاف(:

ذدغنذبرمجاعهذدخاراذفاريذ41ذدالؿاذاهللذؽرانذصالة

ذدتوؾقسذؿكذاؿامذ(تؽبريةذاإلحرام)ذػرتامذتؽبريذؿـداػتؽن
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ذدانذـراكذايفذدرػدذؽبقبدنذقاءقتذؽبقبدنذدواذاوـتوؼث

ذ."ذمنافق صفةذدرػدذؽبقبدن

ذ

ذؽقتذدببذدغنذدؽورـقاؽنذؽؾبقفنذباثق

ذذصالةذؿـدقرقؽن ذدرػدذترفقـدرذاـتاراثذبرمجاعهدخارا

ذ.ذمنافقذصفة

 منافق صفةذدرػدذدؾقـدوغيذدوػاقاذاهللذؽػدذبردعاء:ذؽدوا

دباضاميانذقغذدأجرذاوؾقهذبضقـداذردولذاهللذصؾىذاهللذعؾقهذ

قغذدرواقتؽنذاوؾقهذاؿامذابوذداودذذحدوثودؾمذداملذدبواهذ

 -دبداث:

َعَلِوِه َوَدلَِّم َكاَن َقاَل َأُبو ُهَرِوَرة : َأنَّ َرُدوَل اهلِل َصلَّى اهلُل 

َوِدُعو: َاللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعِوُذِبَك ِمَن الشَِّقاِق، َوالنَِّفاِق، َوُدوِء 

ذاأَلِخاَلِق.

ذ ذبرؿؼصود: ذفرقره ذأبو ذؽاتاثذذرضيدرػد ذعـه اهلل

ذاهللذ ذ"قا ذدبداث ذدغن ذبردعاء ذتؾه ذاهلل ذردول ددوغضوفث

ذ ذؽدرفاؽاءن، ذدرػد ذاغؽاو ذدغن ذبرؾقـدوغ ذصفةاؽو

ذ.قغذبوروق"ذأخالقدانذذفقمنا

ذ

ذ،اهللذؽػدذىبرتؼوذقغذمجعةذدقدغ
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ذؽقتذؼرقهذافؾيذ،ؽؾوارض،دقريذممؾقفاراذاهللذمسوض

ذدغنذدفقاديذدانذ،)َؿِذُؿِوَؿْة(ذبوروقذقغذ۲صفةذدرػد

ذ)َؿِحُؿِوَدْة(ذؽباءقؼؽنذ۲صفة ذدتقافذاضرذبراودفاؾه.

ذاقنذفاري"ذؽاتذدػرتيذ،دقريذداملذػروبفنذادذفاري

ذمساملذدريذباءققذؾبقه ذؽالمذؿـدغرذدام-بردامذؿارقؾه".

ذ-:0ذاقاتذاِءَقِبـِاأَلذدورةذداملذؿؼصودثذممفؿيذدانذاقنذاهلل

  يل ىل مل خل ٱ

مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ  

ذفاريذ ذؿاءـدي ذؽػد ذداتغث ذفؿػري ذ"تؾه برؿؼصود:

ذتقدقذ ذؽالالقن، ذدامل ذؿرقك ذددغ ذعؿؾث، ػرفقتوغن

 فرياوؽنذػرددقاءنذباضقث".

َءانَِِْبْېئ ەئ    ٺََبَركَْ ڻ       ڦ  ڑ  ہَوهََـَفَعِنْ ،ىئل ُلر 

جب  حب  ِثََلَوثَهُْ    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    ٱلتَّائِِبيَْْةَْڀ َوْيَْْفَيَاْفَو 


