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 ِلـاِئـْلَقٱٱ  ٻ  

ې  ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ         

 (911 ايات النساء)ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ۇئوئ  ۇئ

 ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ
 ى   َعْبُدُه ُمَحمًَّداپ    ڦ و  

 ٿ     َسيِِّدَناں  َصلِّ َوَسلِّْم ڈ      
 ۇئ     آِلِو َوَأْصَحاِبِو ڇ 

 ہ  ہ      ۇ  ۆ   َفَياحئ  ٺ  
 ڎ   ۓڈ  ۆئ    ِبَتْقَوىچ   ُأوِصيُكْم
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 : ڱ ِكَتاِبِوڍھ ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  

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

 (11:النساء)    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ً ًؽػدً"ؿؼصودث: ًؽاؿو ًراعمؾه ًبرإميان، ًقغ وافايًاورغ

ً"أوىلً ًؽػد ًدان ًاهلل ًردول ًؽػد ًؽاؿو ًراعمؾه ًدان اهلل

ً ًدريًؽاؾغنًؽاؿو.ًؽؿودقنًاورغًقغًبر)األؿر" ؽواس(

ًبربـمهًجك ًديواتوً-ؽاؿو ًدامل ً)بردؾقيقفن( بـمه

ًاهلل ًؽاؿوًؿغؿلاؾقؽـثًؽػدً)ؽماب( ًفـدؼؾه ًؿؽـ ًػرؽارا،

كًؽاؿوًبـرًبرإميانًؽػدً،ًج)اؾؼرءان(ًًدانً)دـه(ًردوؾث

ًفاريً ً)باضيًًأخرية.اهللًدان ًباءقق ًؾلقه ًدؿؽنيًاداؾه قغ

 ؽاؿو(،ًدانًؾلقهًاقؾوقًػوالًؽيودفـث".
ً

ً،ًاهللًدرمحيتًقغًمجعةًدقدغ

ًدغنًوتعاىلًدلواـهًاهللًؽػدًىبرتؼوًؽقتًؿارقؾهًً

.ًالرغـثًدضاالًؿـقغضؾؽنًدانًػرقـمفثًدضاالًؿؾؼيـاؽن

ًؽفقدوػنًداملًػـدوانًضارقسًدلاضايًإدالمًذرقعة
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ًؿشارؽت ًاقتًاوؾقه. ًذرقعةًمملىاراؽنًاؽنًخطبه،

ً.ًؿاجوًـضاراًمملاغوـؽنًإدالم

ً

ً:ًبرؿؼصود911ًًاقاتًًاؾـياءًدورة

(ًحمؿدً)وافايًًؽػداؿوًؿـوروـؽنًؽاؿيً"ديوغضوفث

ًاؾؼرءان)ًؽماب ًؽلـرنًمملاواًدغن( ًاغؽاوًدوػاي،

ًتؾهًاهللًقغًافًؿـوروتًؿاءـييًداـماراًؿغوؽوم

ًاغؽاوًجاغـؾهًدان(ًوحقوثًؿالؾوءي)ًؽػداؿوًتوٌوؼؽن

ً."ًخيانةًقغًاورغًباضيًالقػؿلًؿـهادي

ً

ًؿغاتورًداملًؾغؽفًقغًاضامًودواتًاداؾهًإدالم

ًؿاءـييًاوؿتًؽفقدوػنًدؾوروه ًقغًةذرقع٢ًحؽوم.

ًؽيهفرتاءنًدانًؽؿصؾونتًاوـموقًاداؾهًدضارقيؽن

ًؿاءـيي ًاهللًفؿلاًدلاضاي. ًبفاواًؿقؼقينًفـدؼؾهًؽقت،

ً،ؽقتًتسأؽًبلاـنًممربقؽنًاوـموقًبوؽنًاقنًحؽوم

ًدانًددـقاًفقدوفًؽلفاضقاءنًؿـهاؿنيًاوـموق،ًدلاؾقؼث

ًأخريةدًجوض ،ًاقنًعاملًؽهادقنًممرفاتقؽنًؽقتًجك.

ًفقدوفًؽػـمقغنًدانًؽؿودفنًاوـموقًدخقػماًمسواث

ًؽقتًدؿان،ًةذرقعًحؽام-حؽومًجوضًبضقمو.ًؿاءـيي

ًػيمقثًاهللًػرقـمهًاتاوًدوروفنًدمقافًبفاواًؿـداػيتًاؽن
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ًؽلاءقؼؽن)ًَؿِصَؾَوْةًتـمغًػـرغنًدغنًدأخرييًاؽن ًقغ(

ًؿؾؼيـاؽـثًقغًؿرقكًاوؾقهًدػراوؾقفيًاؽن ًجوضًبضقمو.

ًالرغنًتـمغًؿنـموهًقغ٢ًاتاق ًدأخرييًاؽنًايًبقاداث،

ًؽلوروؼن)ًِهَدَسْفَمًتـمغًػراقغنتًدغن ًؿـقؿػاًاؽنًقغ(

ًؿالؽوؽـثًقغًؿرقك ًخوـموهًدلاضاي. ًػردوءاؾنًدامل،

ًداػتًدوػاقاًاداؾهًػـشرقعمـثًدرػدًؿمالؿتًاـماراًػوادا

ًػـدرفاؽاءنًؿالؽوؽنًدريًاقتًؿاءـييًؿـىضه

ًنفسوًفاواًؿـوـدوؼؽنًدغنًاهللًترفادف ،ًاقتًدمسػقغ،

ًجوضًبضقموً.دقريًؽصقونتًؿـهاضًاوـموقًباءققًاي

ًػـزـاءنًرهأؽًمملاواًقغًدانًبرزـاًالرغنًحؽوم ًدػرتي،

ً.ًواـقماًدانًؾالؽيًاـماراًبقلسًػرضاءوؾن

ً

ًؿـقمقؼربتؽنًبضقموًإدالم،ًؿاجوًـضاراًؿـدػينًدامل

ًدانًعؼقدهًؽوـيقفًدغنًدؽاءقمؽنًدانًؽعادقؾنًتـمغ

ًدلاضايًؿاءـييًتوضسًدرتاًاهللًؽػدًؿـداملًقغًؽأمياـن

ًاقنًبوؿيًدؿوكًاهللًخليفة ًداملًواؽقلًدلاضايًقاءقت،

ًؽأمياـنًدرػدًحاصقل.ًروحاـيًدانًجيؿاـيًمملاغوـؽن

ًاهللًؽػد ًعادقلًبرصفةًاؽنًؿيؾمًدأورغ، ًؿـىقـماءي،

ًترؿادوقًؿوؾقاًقغًاخالقًـقاليًؽػدًؿنروًدانًؽعادقؾن
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ًبضقموًإدالم،ًدامًقغًؿاسًدامل.ًإدالمًبوؽنًاورغًؽػد

ًؿـظامليًترؿادوقًؽظاؾقؿنًبـموقًدلارغًؽػدًمملـىي

ً.ًدـدقريًدقري

ً

ًدلاضايًعادقلًؿغفوبوغؽنًفاثًتقدقًاؾؼرءان

ًؾلقهًايًتمايف،ًدفاجًؽؿهحمدًدػرؽاتاؽنًفاثًقغًديواتو

ًاورودنًمسواًدداملًاؿاـهًدانًؽهوجورنًؽػدًؿروجوع

ًقالذدو،ًاقؽوـوؿي،ًػوؾقمقكًترؿادوقًؿاءـييًفقدوف

ًبربافًؿـؽـؽنًاوـموقًداتغًإدالمًذرقعة.ًدلاضاقثًدان

ً:ًاـماراث،ًاوتامًادػقك

ًػرتام ًؿـمفًعؼقدهًضاغنػ: ًعؼلًمملقليؽنًاوـموقًقغ

ً.ًْةاَفَرُخًدانًذرقكًخغؽؿنًدرػدًؿاءـيي

ًؽدوا ًدرػدًؿاءـييًمملقليؽنًاوـموقًذرقعةًػغعؿؾن:

ً.ًنفسو فاواًػنؾقوقغنًدانًػغاروه

ًدرػدًاوؿتًمملقليؽنًاوـموقًؿشارؽاتًِحاَلِصِا:ًؽمقض

ًؽظاؾقؿن ًدغنًبرخغضهًقغًػـقـددنًدانًبقالوًخاوؽا،

ً.ًإدالم

ًدأتسًؽػرؾوانًمسواًؿـىاػايًاوـموق ًذرقعة،

ًفوبوغنًؿنودونًقغًػرأتورانًودواتًمملاواًداتغًإدالم
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ًاهللًدغنًؿاءـيي ًؿاءـييًديامًؿاءـيي، ًممؾقفاراًدان،

ً.ًبوؿيًدؿوكًؿرقك٢ًحق

ًً

ً:ًاقاؾهًإدالمًػرأتورانًؽعادقؾنًدانًؽفقلنتًخرييًاـمارا

ًًربَّاـقةًبرصفةًاي:ًػرتام

ًؿروػاؽنًبوؽنًثػرأتوراـًدرتاًةذرقعًحؽومًقاءقت

ًدانًؽؾؿفن٢ًصفةًاوؾقهًدؾقػوتيًقغًؿاءـييًخقػماءن

،ًمتػت٢ًفكتورًدغنًترػغاروهًتقدقًجوضًاي.ًؽرتباتين

ًواريثنًفكتورًدرتاًبوداقاًدانًؿاس ًاوؾقهًدػـوفيًقغ،

ًواتق ًؿـىقػماًقغًاهللًؽرانًنفسوًفاواًدانًػراداءن،

ًدـدقريًاقتًؿاءـيي ًؽمقكًدلـرًقغًمؤمنًدأورغ.

ًػرقـمهًدؾوروهًؿؾؼيـاؽنًاؽنًاقنًِياـِبَََّرًِجَفـَِؿًؿؾؼيـاؽن

ًبردوؾقًبوؽـثًفاتيًدـغًدانًضؿلرياًػراداءنًدغنًاهلل

ً.ًأالدنًػؾلاضايًدغنًؿؾؼيـاؽـثًتقدقًاوـموقًداؾقق

ً

ً.ًدهاضتًاتاوًِهقَِّؿاَؾَعًبرصفةًاي:ًؽدوا

،ًعاملًدؾوروهًباضيًرمحةًؿروػاؽنًإدالمًذرقعة

ًمسواًباضيًفقدوفًجاؾنًدرتاًػدوؿنًدانًػموٌوق

ًؽاودنًاوـموقًبوؽنًدتوروـؽنًةذرقعًحؽوم.ًؿاءـيي

ًتـػاًدؾوروفثًؿاءـييًاوـموقًاداؾهًتمايفًترتـموًػواقًاتاو
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،ًاقتًاوؾقه.ًمتػتًاتاوًبفاسًجـقسًؽوؾقت،ًورـاًؿؾقفت

ًإدالمًدعوهًداملًػرؼوؿنًادًتقدق ًداملًِهقَِّلَصَعًادًتقدق،

ً.ًإدالمًداملًؽيماًادًتقدقًدانًحؽوم

ً

ً(ًْةقَِّؾِوُؿُذ)ًؿنؾوروه:ًًؽمقض

ًايًؽرانًؿاءـييًخقػماءن٢ًاوـدغًدغنًبربقذاًإدالمًفقه

ًفوبوغنًقاءقتًؿاءـييًػرفوبوغنًبقدغًتقضًؿـىاؽويف

ًدـدقريًدقرقثًدغنًؿاءـييًفوبوغن،ًاهللًدغنًؿاءـيي

ًؿشارؽتًدغنًؿاءـييًفوبوغنًدان ًإدالمًؽرانًاقن.

ًأخريةًدانًدـقاًؽػـمقغنًاوـموقًاداؾه ًاوـموقًدرتا،

ًأخريةًؽفاريًفقغضًؽؽلًدانًؿاءـييًدؾوروه ًاي.

ًداملًؿؾقػوتيًقغًػراوـداغنًدانًػرأتورانًؿـىاؽويف

ًقغًادًدامًؽفقدوػنًدانًؽؿشارؽنتًدودوت٢ًتقاف

ًبرفوبوغًقغًاتاوًاخالقًاتاوًعلادة،ًعؼقدهًدغنًبرؽاءقنت

ًدانًػردأورغنًؿيكؾهًدػرتيًعؿوم٢ًاوـدغًدغن

ًؿشارؽت ًجـاقه، ًؽؾوارض، ًقالذدو، ،ًاـمارابغيا،

ً.ًالضي٢ًالءقنًدانًاقؽوـوؿي،ًػؿرقـمفن

ً

ًؽأؿػت ًدانًـصًداملًؽؽلًقغًؽأبادقنًدانًؽأصؾني:

ً.ًػروبفنًدانًػنؾقوقغنًؿغامليًتـػاًدوؿربث-دوؿرب
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ًإدالمًػراوـداغنًاوتامًدوؿربًؿروػاؽنًقغًاؾؼرءان

ًؽلغؽقنتًفاريًدفقغضًترػؾقفاراًاهللًاوؾقهًدجاؿنيًتؾه

.ًإدالمًؿودوه٢ًتاغنًدغنًدؽوتوريًداػتًتقدقًدان

ًابد93ًًؾلقهًؿاسًػراقدرنًؿالؾوءيًتؾهًقغًاؾؼرءانًاقموؾه

ًدتوروـؽنًؿوالًايًدهق ًتوروتًبارتًدرجانًؿاؾه.

ًاـماراثًػنؾقوقغنًدلارغًادًتـػاًاؾؼرءانًؽأصؾنيًؿغاؽوءي

ً)بوؼيت(ًدوؽوؿنًؿروػاؽنًاؾؼرءان"ًؿنلوت،ًقغ

ًرفيقاًترػرقـىيًدىاراًؿـرغؽنًتقغضيًقغًؽؿاءـيقاءن

ًودؾمًحمؿدًـيبًؽالؽوان ًعؾقه ًاهلل ًدمقافًػدًصؾى

ًفقدوػثًػرقيمقوا ًدداملثًؿـؿوءي٢ًبـرًؽقتًدفقغض،

ًدانًدراضوءيًبوؾقهًتقدقًقغًاوـقكًعـصورًودوات

ًايًؽاؾيًػرتامًدهقًإدالم(ًدهاره)ؿؾقفتًً.دػردبمؽن

ًبوؾقهًتقدقًقغًدواتوًؿروػاؽنًاقن.ًدهارهًداملًؿوخنول

ً."ًالءقن٢ًاضامًداملًدمتوءي

ًًً

ً"ؿنلوتًادًغزاليالًاؿامًؽؿدقن ًديوغضوفث:

ًدانًنااميػقًاداؾهًؽرودؼنًؿـىضهًدانًؽؿصؾونتًؿـهاض

ًؽلفاضقاءنًدانًؽلاءقؼؽن.ًخملوقًدؾوروهًؿورـي٢ًخقما

ًتردلوت٢ًخقماًترخاػاقثًاتسًترؾمقًدػـوفث ًقغًاف.
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ًذرعًتوجوانًممؾقفاراًاقاؾهًَوْةَؾِصَؿًدغنًدؿؼصودؽن

.ًبـداًفرتاًدانًؽموروـن،ًعؼلً،ثاوا،ًاضامًؿـهاضًقاءقت

ًاتاوًاقتًػرؽاراًؾقمًترجهسًؽػدًمملاواًقغًدفاجًاف

ًدؾوروفث ًقغًؽرودؼنًدانًؽلوروؼنًاداؾهًاقتًؿك،

ً."ًدتـمغًؿييت

ً

ً،ًاهللًدبرؽيتًقغًمجعةًدقدغ

ًِهَوَؾِصَؿًؿغوتاؿاؽنًإدالمًذرقعةًبفاواًؿقؼقين

ًؿاءـيي ًؿكًِيِوَرِخاًُؿافوػونًِياِوَقـُِدًِهَوَؾِصَؿًادًدام،

ًدؾوروهًمميمقؽنًداملًدالؽوؽنًواجبًاودفاًػؾلاضاي

ً.ًدؾؼياـاؽنًداػتًإدالمًػرأتوران

ً

ً:ًاؾلؼرةًدورة36ً-31ًاقاتًداملًاهللًفرمان

﮸      ﮳ۓ  ۓ  ﮲ ﮴  ﮵  ﮶    ﮷    

 ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁     

ًدغنًجاؾنً ًاهلل( ًػرتوؾوغنً)ؽػد ًؿقـماؾه ً"دان ؿؼصودث:

ًمسلفقغً ًديوغضوفث ًدان ًمسلفقغ، ًؿغرجاؽن ًدان صرب

ً ًقغ ًأورغ ًؽػد ًؽىواؾي ًبرت ًاؿمؾه "،ًخشوعاقت

ًؿرقكًاؽنً ًبفاوا ًقؼني ًدغن ًػرخاي ًؿرقكًقغ )قاءقت(
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ًؽؿلاؾيً ًاؽن ًؿرقك ًبفاوا ًدان ًؿرقك، ًتوفن ؿـؿوءي

ًؽػداث".

 
 

كَا را انََِِبَ ېئ ەئ    ٺ َبا َـاوَا ،ىئ لُْقْرءا ِنَه ڻ       ڦ  ڑ  ہ فاعا

تاهَُ    ڳ  ٺ َوَتَقبََّل، ڻ  ڻ  ۀ جب  حب   ِتالاوا

 ،ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہ، خب  مب
، ہ ۀ ۀ ڻ َوِلَساِئِر

تاْغِفرِينَا حئ َٱ لُْمس ْ  .لتَّائِِبيَاٱ ََةَاڀ يَاَوَاَفايااَفاْوزا


