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ﭩﮇ ﮫﮃِكتَابِوِ ﮚ :

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)11:

ؿؼصودث"ً :وافاي ًاورغ ًقغ ًبرإميانً ،راعمؾه ًؽاؿو ًؽػدً
اهلل ًدان ًراعمؾه ًؽاؿو ًؽػد ًردول ًاهلل ًدان ًؽػد ً"أوىلً
األؿر"ً(اورغًقغًبرؽواس)ًدريًؽاؾغنًؽاؿوً.ؽؿودقنً
جك ًؽاؿو ًبربـمه-بـمه ً(بردؾقيقفن) ًدامل ًديواتوً
ػرؽاراً،ؿؽـًفـدؼؾهًؽاؿوًؿغؿلاؾقؽـثًؽػدً(ؽماب)ًاهللً
(اؾؼرءان)ًًدانً(دـه)ًردوؾثً،جكًؽاؿوًبـرًبرإميانًؽػدً
اهلل ًدان ًفاري ًأخريةً .قغ ًدؿؽني ًاداؾه ًؾلقه ًباءقق ً(باضيً
ؽاؿو)ً،دانًؾلقهًاقؾوقًػوالًؽيودفـث".
ً

دقدغًمجعةًقغًدرمحيتًاهللً ً،
ً ًؿارقؾه ًؽقت ًبرتؼوى ًؽػد ًاهلل ًدلواـه ًوتعاىل ًدغنً
ؿؾؼيـاؽنًدضاالًػرقـمفثًدانًؿـقغضؾؽنًدضاالًالرغـثً.
ذرقعة ًإدالم ًدلاضاي ًضارقس ًػـدوان ًدامل ًؽفقدوػنً
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ؿشارؽتً .اوؾقه ًاقتً ،خطبه ًاؽن ًمملىاراؽن ًذرقعةً
إدالمًمملاغوـؽنًـضاراًؿاجوً ً.
ً

دورةًاؾـياءًًاقاتًً911برؿؼصودً ً:
"ديوغضوفث ًؽاؿي ًؿـوروـؽن ًؽػداؿو ًً(وافاي ًحمؿد)ً
ؽماب ً(اؾؼرءان) ًدغن ًمملاوا ًؽلـرنً ،دوػاي ًاغؽاوً
ؿغوؽوم ًداـمارا ًؿاءـيي ًؿـوروت ًاف ًقغ ًاهلل ًتؾهً
توٌوؼؽن ًؽػداؿو ً(ؿالؾوءي ًوحقوث)ًدان ًجاغـؾه ًاغؽاوً
ؿـهاديًػؿلقالًباضيًاورغًقغًخيانةً ً".
ً

إدالم ًاداؾه ًدواتو ًاضام ًقغ ًؾغؽف ًدامل ًؿغاتورً
دؾوروه ًؽفقدوػن ًاوؿت ًؿاءـييً .حؽومً ٢ذرقعة ًقغً
دضارقيؽن ًاداؾه ًاوـموق ًؽؿصؾونت ًدان ًؽيهفرتاءنً
ؿاءـييً .دلاضاي ًفؿلا ًاهللً ،ؽقت ًفـدؼؾه ًؿقؼقين ًبفاواً
حؽوم ًاقن ًبوؽن ًاوـموق ًممربقؽن ًبلاـن ًؽأتس ًؽقتً،
دلاؾقؼثً،اوـموق ًؿـهاؿني ًؽلفاضقاءن ًفقدوف ًددـقا ًدانً
جوض ًدأخريةً.جك ًؽقت ًممرفاتقؽن ًؽهادقن ًعامل ًاقنً،
مسواث ًدخقػما ًاوـموق ًؽؿودفن ًدان ًؽػـمقغن ًفقدوفً
ؿاءـييً.بضقمو ًجوض ًحؽوم-حؽام ًذرقعةً،دؿان ًؽقتً
اؽن ًؿـداػيت ًبفاوا ًدمقاف ًدوروفن ًاتاو ًػرقـمه ًاهلل ًػيمقثً
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صَؾوَةْ ً(ؽلاءقؼؽن) ًقغً
اؽن ًدأخريي ًدغن ًػـرغن ًتـمغ ًؿَ ِ
اؽن ًدػراوؾقفي ًاوؾقه ًؿرقك ًقغ ًؿؾؼيـاؽـثً.بضقمو ًجوضً
اقاتً ٢قغ ًؿنـموه ًتـمغ ًالرغنً ،بقاداث ًاي ًاؽن ًدأخرييً
دغن ًػراقغنت ًتـمغ ًمَ ْفسَدَ ِه ً(ؽلوروؼن) ًقغ ًاؽن ًؿـقؿػاً
ؿرقك ًقغ ًؿالؽوؽـثً .دلاضاي ًخوـموهً ،دامل ًػردوءاؾنً
ػوادا ًاـمارا ًؿمالؿت ًدرػد ًػـشرقعمـث ًاداؾه ًدوػاقا ًداػتً
ؿـىضه ًؿاءـيي ًاقت ًدري ًؿالؽوؽن ًػـدرفاؽاءنً
ترفادف ًاهلل ًدغن ًؿـوـدوؼؽن ًفاوا ًنفسوً،دمسػقغ ًاقتً،
اي ًباءقق ًاوـموق ًؿـهاض ًؽصقونت ًدقريً .بضقمو ًجوضً
حؽوم ًالرغن ًبرزـا ًدان ًقغ ًمملاوا ًؽأره ًػـزـاءنً،دػرتيً
ػرضاءوؾنًبقلسًاـماراًؾالؽيًدانًواـقماً ً.
ً

دامل ًؿـدػين ًـضارا ًؿاجوً،إدالم ًبضقمو ًؿـقمقؼربتؽنً
تـمغ ًؽعادقؾن ًدان ًدؽاءقمؽن ًدغن ًؽوـيقف ًعؼقده ًدانً
ؽأمياـن ًقغ ًؿـدامل ًؽػد ًاهلل ًدرتا ًتوضس ًؿاءـيي ًدلاضايً
خليفة ًاهلل ًدؿوك ًبوؿي ًاقنً ،قاءقت ًدلاضاي ًواؽقل ًداملً
مملاغوـؽن ًجيؿاـي ًدان ًروحاـيً.حاصقل ًدرػد ًؽأمياـنً
ؽػد ًاهللً،دأورغ ًؿيؾم ًاؽن ًبرصفة ًعادقلً،ؿـىقـماءيً
ؽعادقؾن ًدان ًؿنرو ًؽػد ًـقالي ًاخالق ًقغ ًؿوؾقا ًترؿادوقً
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ؽػد ًاورغ ًبوؽن ًإدالمً.دامل ًؿاس ًقغ ًدامً،إدالم ًبضقموً
مملـىي ًؽػد ًدلارغ ًبـموق ًؽظاؾقؿن ًترؿادوق ًؿـظامليً
دقريًدـدقريً ً.
ً

اؾؼرءان ًتقدق ًفاث ًؿغفوبوغؽن ًعادقل ًدلاضايً
ديواتوًقغًفاثًدػرؽاتاؽنًدحمؽؿهًدفاجً،تمايفًايًؾلقهً
ؿروجوع ًؽػد ًؽهوجورن ًدان ًاؿاـه ًددامل ًمسوا ًاورودنً
فقدوفًؿاءـييًترؿادوقًػوؾقمقكً،اقؽوـوؿيً،دوذقالً
دان ًدلاضاقثً.ذرقعة ًإدالم ًداتغ ًاوـموق ًؿـؽـؽن ًبربافً
ادػقكًاوتامً،اـماراثً ً:
ػرتامً :ػضاغن ًعؼقده ًقغ ًؿـمف ًاوـموق ًمملقليؽن ًعؼلً
ؿاءـييًدرػدًخغؽؿنًذرقكًدانًخُرَافَ ْةً ً.
ؽدواً :ػغعؿؾن ًذرقعة ًاوـموق ًمملقليؽن ًؿاءـيي ًدرػدً
ػغاروهًدانًػنؾقوقغنًفاوا نفسوً ً.
ح ًؿشارؽات ًاوـموق ًمملقليؽن ًاوؿت ًدرػدً
صالَ ِ
ؽمقضً:اِ ِ
ؽظاؾقؿنً ،ؽاخاو ًبقالو ًدان ًػـقـددن ًقغ ًبرخغضه ًدغنً
إدالمً ً.
اوـموق ًؿـىاػاي ًمسوا ًؽػرؾوان ًدأتسً ،ذرقعةً
إدالم ًداتغ ًمملاوا ًدواتو ًػرأتوران ًقغ ًؿنودون ًفوبوغنً
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ؿاءـيي ًدغن ًاهللً ،ؿاءـيي ًديام ًؿاءـييً ،دان ًممؾقفاراً
حقً٢ؿرقكًدؿوكًبوؿيً ً.

ً ً

اـماراًخرييًؽفقلنتًدانًؽعادقؾنًػرأتورانًإدالمًاقاؾهً ً:
ػرتامً:ايًبرصفةًربَّاـقةً ً
قاءقت ًحؽوم ًذرقعة ًدرتا ًػرأتوراـث ًبوؽن ًؿروػاؽنً
خقػماءن ًؿاءـيي ًقغ ًدؾقػوتي ًاوؾقه ًصفةً ٢ؽؾؿفن ًدانً
ؽرتباتينً.ايًجوض ًتقدقًترػغاروهًدغنًفكتورً٢متػتً،
ؿاس ًدان ًبوداقا ًدرتا ًفكتور ًواريثنً ،قغ ًدػـوفي ًاوؾقهً
واتقً ،ػراداءن ًدان ًفاوا ًنفسو ًؽران ًاهلل ًقغ ًؿـىقػماً
ؿاءـيي ًاقت ًدـدقريً .دأورغ ًمؤمن ًقغ ًدلـر ًؽمقكً
ؿؾؼيـاؽنًؿَِـفَ ِجًرَبََّاـِ ِيًاقنًاؽنًؿؾؼيـاؽنًدؾوروهًػرقـمهً
اهلل ًدغن ًػراداءن ًضؿلريا ًدان ًدـغ ًفاتي ًبوؽـث ًبردوؾقً
داؾققًاوـموقًتقدقًؿؾؼيـاؽـثًدغنًػؾلاضايًأالدنً ً.
ً

ؽدواً:ايًبرصفةًعَاؾَؿِقَّ ِهًاتاوًدهاضتً ً.
ذرقعة ًإدالم ًؿروػاؽن ًرمحة ًباضي ًدؾوروه ًعاملً،
ػموٌوق ًدان ًػدوؿن ًدرتا ًجاؾن ًفقدوف ًباضي ًمسواً
ؿاءـييً.حؽوم ًذرقعة ًدتوروـؽن ًبوؽن ًاوـموق ًؽاودنً
اتاوًػواقًترتـموًتمايفًاداؾهًاوـموقًؿاءـييًدؾوروفثًتـػاً
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ؿؾقفتًورـاًؽوؾقتً،جـقسًبفاسًاتاوًمتػتً.اوؾقهًاقتً،
تقدق ًاد ًػرؼوؿن ًدامل ًدعوه ًإدالمً ،تقدق ًاد ًعَصَلِقَّ ِه ًداملً
حؽومًدانًتقدقًادًؽيماًداملًإدالمً ً.
ً

ؽمقضًً:ؿنؾوروهً( ُذ ُؿ ِوؾِقَّ ْة)ً ً
فقهًإدالمًبربقذاًدغنًاوـدغً٢خقػماءنًؿاءـييًؽرانًايً
ؿـىاؽويف ًتقض ًبقدغ ًػرفوبوغن ًؿاءـيي ًقاءقت ًفوبوغنً
ؿاءـيي ًدغن ًاهللً،فوبوغن ًؿاءـيي ًدغن ًدقرقث ًدـدقريً
دان ًفوبوغن ًؿاءـيي ًدغن ًؿشارؽتً .اقن ًؽران ًإدالمً
اداؾه ًاوـموق ًؽػـمقغن ًدـقا ًدان ًأخريةً ،درتا ًاوـموقً
دؾوروه ًؿاءـيي ًدان ًؽؽل ًفقغض ًؽفاري ًأخريةً .ايً
ؿـىاؽويف ًػرأتوران ًدان ًػراوـداغن ًقغ ًؿؾقػوتي ًداملً
تقافً ٢دودوت ًؽؿشارؽنت ًدان ًؽفقدوػن ًدام ًاد ًقغً
برؽاءقنتًدغنًعؼقدهً،علادةًاتاوًاخالقًاتاو ًقغًبرفوبوغً
دغن ًاوـدغً ٢عؿوم ًدػرتي ًؿيكؾه ًػردأورغن ًدانً
ؿشارؽتً ،جـاقهً ،ؽؾوارضً ،دوذقالً ،اـمارابغياً،
ػؿرقـمفنً،اقؽوـوؿيًدانًالءقنً٢الضيً ً.
ً

ؽأؿػتً :ؽأصؾني ًدان ًؽأبادقن ًقغ ًؽؽل ًدامل ًـص ًدانً
دوؿرب-دوؿربثًتـػاًؿغامليًػنؾقوقغنًدانًػروبفنً ً.
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اؾؼرءان ًقغ ًؿروػاؽن ًدوؿرب ًاوتام ًػراوـداغن ًإدالمً
تؾه ًدجاؿني ًاوؾقه ًاهلل ًترػؾقفارا ًدفقغض ًفاري ًؽلغؽقنتً
دان ًتقدق ًداػت ًدؽوتوري ًدغن ًتاغنً ٢ؿودوه ًإدالمً.
اقموؾه ًاؾؼرءان ًقغ ًتؾه ًؿالؾوءي ًػراقدرن ًؿاس ًؾلقه ًً 93ابدً
دهق ًاي ًؿوال ًدتوروـؽنً .ؿاؾه ًدرجان ًبارت ًتوروتً
ؿغاؽوءيًؽأصؾنيًاؾؼرءانًتـػاًادًدلارغًػنؾقوقغنًاـماراثً
قغ ًؿنلوت"ً ،اؾؼرءان ًؿروػاؽن ًدوؽوؿن ً(بوؼيت)ً
ؽؿاءـيقاءن ًقغ ًتقغضي ًؿـرغؽن ًدىارا ًترػرقـىي ًرفيقاً
ؽالؽوان ًـيب ًحمؿد ًصؾى ًاهلل ًعؾقه ًودؾم ًػد ًدمقافً
ػرقيمقوا ًفقدوػثً ،دفقغض ًؽقت ًبـرً ٢ؿـؿوءي ًدداملثً
دواتو ًعـصور ًاوـقك ًقغ ًتقدق ًبوؾقه ًدراضوءي ًدانً
دػردبمؽنً.ؿؾقفتً(دهاره)ًإدالمًدهقًػرتامًؽاؾيًايً
ؿوخنول ًدامل ًدهارهً.اقن ًؿروػاؽن ًدواتو ًقغ ًتقدق ًبوؾقهً
دمتوءيًداملًاضامً٢الءقنً ً".

ً

ً ً

ؽؿدقن ًاؿام ًالغزالي ًاد ًؿنلوت"ً :ديوغضوفثً
ؿـهاضًؽؿصؾونتًدانًؿـىضهًؽرودؼنًاداؾهًاميػقانًدانً
خقماً ٢ؿورـي ًدؾوروه ًخملوقً.ؽلاءقؼؽن ًدان ًؽلفاضقاءنً
دػـوفث ًترؾمق ًاتس ًترخاػاقث ًخقماً ٢تردلوتً .اف ًقغً
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صؾَوَةْ ًاقاؾه ًممؾقفارا ًتوجوان ًذرعً
دؿؼصودؽن ًدغن ًؿَ ِ
قاءقت ًؿـهاض ًاضامً،ثاواً ،عؼلً،ؽموروـن ًدان ًفرتا ًبـداً.
اف ًدفاج ًقغ ًمملاوا ًؽػد ًترجهس ًؾقم ًػرؽارا ًاقت ًاتاوً
دؾوروفثً ،ؿك ًاقت ًاداؾه ًؽلوروؼن ًدان ًؽرودؼن ًقغً
ؿييتًدتـمغً ً".
ً

دقدغًمجعةًقغًدبرؽيتًاهللً ً،
صؾَوَ ِهً
ؿقؼقين ًبفاوا ًذرقعة ًإدالم ًؿغوتاؿاؽن ًؿَ ِ
ي ًؿكً
ي ًؿافوػون ًُا ِخرَوِ ِ
صؾَوَ ِه ً ُدِـقَاوِ ِ
ؿاءـييً ،دام ًاد ًؿَ ِ
ػؾلاضاي ًاودفا ًواجب ًدالؽوؽن ًدامل ًمميمقؽن ًدؾوروهً
ػرأتورانًإدالمًداػتًدؾؼياـاؽنً ً.
ً

فرمانًاهللًداملًاقاتًً36-31دورةًاؾلؼرةً ً:
ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸
﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂

ؿؼصودث"ً :دان ًؿقـماؾه ًػرتوؾوغنً(ؽػد ًاهلل) ًدغن ًجاؾنً
صرب ًدان ًؿغرجاؽن ًمسلفقغً ،دان ًديوغضوفث ًمسلفقغً
اقت ًاؿمؾه ًبرت ًؽىواؾي ًؽػد ًأورغ ًقغ ًخشوع"ً،
(قاءقت) ًؿرقك ًقغ ًػرخاي ًدغن ًقؼني ًبفاوا ًؿرقك ًاؽنً
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ؿـؿوءي ًتوفن ًؿرقكً ،دان ًبفاوا ًؿرقك ًاؽن ًؽؿلاؾيً
ؽػداث"ً .
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ ،اَوهاَـ اف اع ِ َ
ﮢ ﮣ ﮤ ،وََتقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوتا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ،ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ،
وَلِسَائِرِ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ،
ِي.
ينَ اَوَ اَي ﭝاَةَٱَلتَّائِب اَ
ﰁ فا اياَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس ات ْغ ِف ِر اَ

10

