ت (كأوتاماءن) دامل كهيدوفن
َأوْلَوِيَّا ْ
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ﭑ ﭒ ٱْلقَـائِـلِ
ﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ (التوبة ايات )11

ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
و ﭱ ﭖ ُمحَمَّدًا عَْبدُهُ ﯨ

ﮈ صَلِّ َوسَّلِمْ ﮞ سَّيِدِنَا ﭢ
صحَابِوِ ﯰ
ﮁآلِوِ َوأَ ْ

ﭠ ﰁ فَيَا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ

أُوصِي ُكمْ ﭻِبَتقْوَى ﯲ ﮉ ﮰ ﮇ
1

ﭩﮇ ﮫﮃكِتَابِهِ ﮚ :

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)91:

عؼصودث :ذ"واػاي ذاورغ ذؼغ ذبرإميان ،ذراستؾه ذطاعو ذطػدذ
اهلل ذدان ذراستؾه ذطاعو ذطػد ذردول ذاهلل ذدان ذطػد ذ"أوىلذ
األعر"ذ(اورغذؼغذبرطواس)ذدريذطاظغنذطاعو.ذطؿودؼنذ
جؽـذطاعوذبربـته-بـتهذ(بردؾقدقفن)ذداملذددواتوذصرطارا،ذ
عؽـذػـدضؾهذطاعوذعغؿباظقؽـثذطػدذ(طتاب)ذاهللذ(اظؼرءان)ذذ
دانذ(دـه)ذردوظث،ذجقكذطاعوذبـرذبرإميانذطػدذاهللذدانذ
ػاري ذأخرية .ذؼغ ذدعؽني ذاداظه ذظبقه ذباءؼق ذ(باضي ذطاعو)،ذ
دانذظبقهذاؼؾوقذصوالذطدودػـث".
دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل ،ذ
ذعارؼؾهذطقتذبرتؼوىذطػدذاهللذدبحاغهذوتعاىلذدشنذ
عؾؼداغاطن ذدضاال ذصرؼـتفث ذدان ذعـقغضؾؽن ذدضاالذ
الرشـث .ذطػرظوان ذدامل ذطفقدوصن ذاعت ذصـتقغ ذداملذ
2

عـرودؽن ذطفقدوصن ذؼغ ذمسـتارا ذاؼن .ذخطبه ذاطنذ
ت (كأوتاماءن)ذداملذطفقدوصن .ذ
ممبقخاراطنذتـتغذأَوِلَوِيَّا ِ
ذ

ععاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل ،ذ
دورةذاظتوبةذاؼاتذ11ذبرعؼصود -:ذ
"اداطه ذطاعو ذصفتكن ذػاث ذصربواتن ذممربي ذعقـوم ذطػدذ
أورغذؼغذعغرجاطنذحج،ذدانذ(ػاثذصربواتن)ذممعؿورطنذ
(عغفقدوصؽن) ذعدجد ذاحلرام ذاؼت ذدام ذدػرتي ذاورغ ذؼغذ
براميانذطػدذاهللذدانذػاريذأخرية ذدرتاذبرجفادذصدذجاظنذ
اهلل؟ذعرؼكذ(ؼغذبرصفةذدعؽني)ذتقدقذدامذددقديذاهللذدانذ
اهللذتقدقذممربؼؽنذصتوروقذطػدذضومذؼغذزاظقم" .ذ
ذ

ذإدالمذاداظهذاضامذؼغذعثوروهذاوعتثذعغضوغاطنذسؼلذ
دانذطبقجؼداغاءنذداملذعغوروسذطفقدوصنذؼغذبرتردؽنذ
طتابذاظؼرءانذدانذدـهذردولذاهللذصؾىذاهللذسؾقهذودؾم.ذ
اوظقه ذاؼت ،ذدامل ذعغاتور ذطفقدوصن ذاضر ذاي ذترأتور ذدانذ
تردودون،ذعكذصاراذسؾؿاءذتؾهذعغضارؼدؽنذذصـدوانذطػدذ
طقت ذدشن ذعؾتؼؽن ذدودوغن ذطأوتاعاءن ذؼغ ذدبرؼؽن ذغامذ
تذ" .ذ
"فقهذأَوِلَوِيَّا ِ
ذ

3

ت ذبردادرطنذتعريفن ذسؾؿاءذاداظهذضاسدهذ
ذفقه ذأَوِلَوِيَّا ِ
اوغتوقذمماػؿيذصرطارا٢ذؼغذظبقهذاوتامذداملذاضام.ذعـوروتذ
ت ذاداظهذ
صروفيسور ذدوطتورذيوسف القرضاوي،ذفقه ذأَوِلَوِيَّا ِ
عؾتؼؽن ذددواتو ذصد ذتاػف ذدان ذصرؼغؽتث ذؼغ ذدبـر ذدشنذ
صرتقؿبغن ذطعادؼؾن ،ذدام ذاد ذعغـاءي ذصربواتن ،ذصؿقؽريان،ذ
حؽومذحؽم،ذدانذغقالي ٢ذأخالق ذعوظقا.ذصرطاراذؼغذصاظقغذ
صـتقغ ذػـدضؾه ذددػوظوطن ذدان ذدأوتاعاطن ،ذطؿدؼن ذؼغذ
صـتقغ ،ذطؿدؼن ذؼغ ذطورغ ذصـتقغ ،ذدؾـجوتث ذعغقؽوتذ
صـداشنذذرؼعةذإدالمذؼغذبردوعربطنذوحقوذدان برفوشديذ
دباضايذصتوروقذطػدذسؼلذفيكريانذعاءغدي .ذ
ذ

ذجودرتو ،ذدباضاي ذاوعت ذإدالم ،ذطقت ذػـدضؾهذ
عؾتؼؽن ذصرتقؿبغن ذؼغ ذدوجرث ذدامل ذعــتوطن ذحاال ذتوجوذ
طفقدوصن ذطقت ذدشن ذعغؿبقل ذطريا ذطأوتاعاءن ذؼغذ
ددػوظوطن ذباضيذعـخاصاي ذدضاالذبـتوقذطباءؼؼؽنذدانذ
عـوظقذدضاالذطبوروضنذدرتاذكمضرتنذددغقاذدانذأخرية .ذ
ذ

دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل ،ذ
ذداملذعــتوطنذطأوتاعاءنذداملذطفقدوصنذاؼن،ذاوعتذ
إدالمذػـدضؾهذمماػؿيذطػـتقغنذددواتوذأورودنذػقدوفذ
4

دشن ذعؾتؼؽن ذطػد ذتاػف ذضَرُ ِورَِّيات ذ(طأوتاعاءن)،ذ
حدِـِقَّاتْ ذ(متبفن) ذدالرس ذدشنذ
حَاجِقَّاتْ ذ(طػرظوان) ،ذتَ ْ
عؼاصدذذرؼعةذؼغذظقؿاذؼاءؼتذعـجاضذاضام،ذعـجاضذدؼري،ذ
عـجاضذسؼل،ذعـجاضذػرتاذدانذعـجاضذغدبذطتوروغن .ذ
ذ

ت ذاؼن ،ذبربافذ
بردادرطن ذصرؼـدقف ذأَوِلَوِيَّا ِ
طأوتاعاءن ذؼغ ذصرظو ذدظؼداغاطن ذاوظقه ذاوعت ذإدالم ذداملذ
طفقدوصن،ذاغتاراث،ذ ذ
صرتام :ذصروبفن ذضاسده ذسؼل ذبرفيكري ذصد ذدؼري ذددأورغذ
دبؾومذصروبفنذداملذطوعػوظن.ذداملذطاتذالءؼن،ذصـدؼدؼؼنذ
دان ذصؿبفاروان ذاتاو ذصروبفن ذدقؽف ذدامل ذدؼري ذددأورغذ
ددػوظوطنذدبؾومذعـخورقذطوعػوظن.ذ ذ
ذ

ذ ذصروفيسور ذدطتور ذيوسف القرضاوي ذعثاتاطنذ
صـدؼدؼؼن ذعرشؽوعي ذدؾوروه ذطفقدوصن ذترعادوق ذسؼل،ذ
ػاتي،ذجدؿاغي،ذروحاغي،ذاخالق ذدان ذتقغؽه ذالطو.ذايذ
برتوجوان ذاوغتوق ذممبـتوق ذعاءغدي ذباضي ذعغفاديفذ
عشارطات ذؼغ ذدرؼغ ذبرػادصن ذدشن ذطباءؼؼؽن ذدانذ
طجاػنت،ذطؿاغقدنذدانذطػاػقنت .ذ

ذ ذ

5

ذ ذصرخاؼاظه،ذاضامذإدالمذداشتذعغـجورذاوعتثذدوصاؼاذ
ممباشوغؽن ذسؼل ذدان ذعـاءؼق ذررف ذطفقدوصن ذطأره ذؼغ ذظبقهذ
عاجو ذدان ذدامل ذعاس ذؼغ ذدام ،ذتقدق ذعغاباؼؽن ذأدػقكذ
طػرؼبادؼنذدانذاخالقذعوظقا.ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
طدوا:ذممباشوغؽنذدسوهذدانذتَ ْربِقَّ ْة.ذ ذ
صرطارا ذاف ذؼغ ذصرظو ذطقت ذالطوطن ذطػد ذعشارطاتذ
إدالم ذوضتو ذاؼن ،ذاودفا ذطأره ذدسوه ذدان ذتربقة ،ذأعرذ
معروف ذ(عثوروه ذطباءؼؼؽن) ،ذبراخالق ذعوظقا ذدرتاذ
برعرواهذدانذغفيذعـؽرذ(خضهذطؿوشؽرن).ذ ذ

ذ

ذ ذ

حقاتقؾه ذدريه ذردول ذصؾى ذاهلل ذسؾقه ذودؾم ذطتقكذ
برػادصن ذدشن ذضوم ذعشرطني ،ذدظوغرتطن ذدشن ذصؾباضايذ
أخنؿن ذدان ذطؽردن،ذغاعون ذردول ذصؾى ذاهلل ذسؾقه ذودؾمذ
ػدايف ذدشن ذطصربن ذدان ذطتـغن ذطران ذؼغ ذدأوتاعاطنذ
ت ذاؼنذ
اودفا ذدسوه ذدان ذتربقة .ذدامل ذعغودفاطن ذأَوِلَوِيَّا ِ
جوض ،ذطقت ذاوعت ذإدالم ذعدتقؾه ذممػرطاداطن ذدؼريذ
دريذدودوتذاؼؽوغوعي .ذ
ذ ذ

6

ذ ذصرخاؼاظه ،ذاودفا ذاوغتوق ذمماجوطن ذاؼؽوغوعيذ
دؼري ،ذطؾوارض ،ذعشارطات ،ذغضري ذدان ذغضارا ذاداظهذ
اودفا ذطأضاعاءن ذجوض،ذطران ذإدالم ذبوطن ذدفاج ذاضامذ
رَبَّاغي ذتتايف ذعرشؽوعي ذدتقاف ذبقدغ ذطفقدوصن ذدػرتذ
بقدغ ذداءؼن ذس ،ذطجوروتراءن ،ذصرغقاضاءن ،ذصرتاغني،ذ
تقؽـوظوجي،ذصراوبنتذدانذالءؼن٢ذالضي .ذ

ذ ذ

ذ ذدامل ذعغفاديف ذاؼؽوغوعي ذمساس ذاؼن ،ذاوعت ذإدالمذ
صرظو ذعغؿبقل ذظغؽه ذبرت ذدان ذبرجقؿت ذخرعت ذداملذ
عغوروس ذطفقدوصن ذبردادرطن ذاف ذؼغ ذصرظو ذددػوظوطنذ
دان ذاف ذؼغ ذصرظو ذدطؿودؼـؽن ،ذبوطـث ذػقدوف ذبرضايذ
دانذبرعقوه.ذدقؽفذممبذؼرذدانذبوروسذبوطنذدريذاجرنذ
إدالم ذ،ذعاظه ذاي ذممباوا ذطرودؼن ذدان ذطبقـاداءن.ذفرمانذ
اهللذداملذدورةذاإلدراءذذاؼاتذ:72ذ ذ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂﰃ

عؼصودث :ذ"ددوشضوػث ذاورغ ذؼغ ذبوروس ذاؼت ،ذاداظهذ
دودارا ٢ذذقطان،ذددغ ذذقطان ذاؼت ذصوال ذاداظه ذخملوق ذؼغذ
داشتذكفورذطػدذتوػـث ".ذ

ذ ذ

7

ذ ذددوشضوػث،ذطضاضؾن ذاوعت ذإدالم ذممفؿي ذفقه
تذاؼنذاطنذممباواذطروضنيذداملذطفقدوصنذددغقاذدانذ
أَوِلَوِيَّا ِ
أخرية.ذ ذ
دقدغذمجعةذؼغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ذ ذعارؼؾه ذطقت ذدام ٢ذممبقـا ذغراخا ذطفقدوصن ذدشنذ
عؾتؼؽن ذطأوتاعاءن ذدباضاميان ذؼغ ذدأجرطن ذاوظقه ذإدالم.ذ
اعبقؾؾه ذخوغتوه ذتوالدن ذدري ذردول ذصؾى ذاهلل ذسؾقه ذودؾمذ
دامل ذمسوا ذأدػقك ذطفقدوصن .ذػقدوف ذاورغ ذبرسؾؿو ذاؼنذ
سبارةذصقداوذبرعاتذدوا.ذطدوا-دواذبؾهذصقداوذاؼتذتاجم.ذ
دؽرياث ذسؾؿو ذؼغ ذدضوغاطـث ذاؼت ذاوغتوق ذتوجوانذ
طباءؼؼؽن ،ذغدخاي ذدي ذاطن ذبراوظقه ذمنفعة ذدانذ
طأوغتوشن ذدان ذدؽرياث ذدي ذعغضوغاطن اوغتوق ذتوجوانذ
ؼغذجاػت،ذغدخايذعاتذصقداوذاؼتذاطنذعـقؽمذدؼرؼث.ذ ذ
ذ

ذ ذطقت ذجوض ذبرعوػون ذطػد ذاهلل ذاضر ذدبري ذرمحةذ
دشن ذطأعاغن ذدان ذطدتابقؾن ذاؼؽوغوعي ذدرتا ذصوظقتقكذ
ترػادف ذغضري ذجوػر،ذدجاءوػؽن ذدري ذصربواتن ذصؾؿػاوذ
ؼغ ذبوظقه ذممباوا ذطػد ذطرودؼن ذدان ذطبقـاداءن.ذدوبورطنذ
صراداءن ذصرصادوان ذداغتارا ذرسقة ذؼغ ذصؾباضاي ذضوم،ذإؼرتؽنذ
8

ػوبوشن ذداغتارا ذطقت ذمسوض ذوجود ذطأعاغن ،ذطدالعنتذ
دانذطدجفرتاءن.ذ ذ
فرمانذاهللذداملذدورةذاإلدراءذاؼاتذ:2ذ ذ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷
﮸﮹﮺﮻﮼﮽

﮾﮿﯀﯁﯂

عؼصودث :ذ"جكذطاعوذبربواتذطباءؼؼؽن،ذ(عكذفاءيده)ذ
طباءؼؼؽنذؼغذطاعوذالطوطنذاؼاظهذاوغتوقذدؼريذطاعوذدانذ
جك ذطاعو ذبربوات ذطجاػنت ،ذعك ذ(طدـث ذؼغ ذبوروق)ذ
برباظققذطػدذدؼريذطاعوذجوض.ذاوظقهذاؼت،ذاصابقالذمسػايذ
عاسذجـجيذ(باظدنذصـدرػؽاءنذطاعو)ذطاظيذؼغذطدوا،ذ
(طاعي ذداتغؽن ذعودوه ٢ذطاعو) ذاوغتوق ذممورعؽن ذعوكذ
طاعو ذ(دشن ذصغفقـاءن ذدان ذطضاغدـث) ذدان ذاوغتوقذ
ممادوضؽن ذعدجد ذ(بقت ذاملؼدس) ذدباضاميان ذعرؼك ذتؾهذ
ممادوضؽقثذصدذطاظيذؼغذصرتام،ذدانذاوغتوقذعغفـخورطنذ
اف ذدفاج ذؼغ ذعرؼك ذتؾه ذطواداءي ذدشن ذدفـخور-
ػـخورث" .ذ
ذ
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ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ ،اوه اَـ اف اع ِ َ
الوَتَوُ ﰅ ﰆ
ﮢ ﮣ ﮤ ،وََتقَبَّلَ ﭞ ﮖ تِ َ

ﰇ ﰈ ،ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ،

وَلِسَائِرِ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ،
ِي.
َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اَ
ينَ او اَ
ﰁ فا اياَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس ات ْغ ِف ِر اَ
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