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ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
و ﭱ ﭖ مُحَمَّدّا عَبِدُهُ ﯨ

ﮈ صَلِّ وَسَلِّمِ ﮞ سًَِّدنَا ﭢ
ﮁ آله وَأَصِحَابه ﯰ

ﭠ ﰁ فًََا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ

أُوصًكُمِ ﭻ بتَقِىَى ﯲ ﮉ ﮰ ﮇ
1

ﭩﮇ ﮫﮃكتَابه ﮚ :

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)21:

برؿؼصود :ذ"وافاي ذاورغ ذقغ ذبرإميان ،ذراعتؾه ذؽاؿو ذؽػدذ
اهلل ذدان ذراعتؾه ذؽاؿو ذؽػد ذردول ذاهلل ذدان ذؽػد ذ"أوىلذ
األؿر"ذ(اورغذقغذبرؽواس)ذدرػد ذؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذ
جؽـذؽاؿوذبربـته-بـتهذ(بردؾقدقفن)ذداملذددواتوذػرؽارا،ذ
ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ(ؽتاب)ذاهللذ(اؾؼرءان)ذذ
دانذ(دـه)ذردوؾث،ذجقكذؽاؿوذبـرذبرإميانذؽػدذاهللذدانذ
فاري ذأخرية .ذقغ ذدؿؽني ذاداؾه ذؾبقه ذباءقق ذ(باضي ذؽاؿو)،ذ
دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ذ ذؿارقؾه ذؽقت ذبرتؼوى ذؽػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذدغنذ
ؿؾؼدـاؽنذدضاالذػرقـتفثذدانذؿـقغضؾؽنذدضاالذالرغـث.ذ
عبارت ذدػوفون ذػوؽوق ذقغ ذبدر ذمماقوغي ذبـدا ٢ذقغذ
دباوفث،ذبضقتوؾهذاورغذبرعؾؿوذاؽنذممربيذمنفعةذاورغذقغذ
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براد ذددؽقرتث .ذخطبه اؽن ذممبخاراؽن ذضورو ذمؤمنذ
ػؿغؽنيذجقـراديذبرتؼوى.ذ ذ
ذ

ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،ذ ذ
دورةذاؾعـؽبوتذاقاتذ39ذبرؿؼصود-:ذ ذ
"مثال ذػربـدقغن ذاورغ ذقغ ذؿـجادقؽن ذبـدا٢ذقغ ذالءقن ذدريذ
اهلل ذدباضاي ذػؾقـدوغ ٢ذ(قغ ذدفارػؽن ذػرتوؾوغـث) ذاداؾهذ
دػرتي ذالبه ٢ذقغ ذممبوات ذدارغ ذ(اوـتوق ذمتػتذ
ػرؾقـدوغـث)ذػد ذحال ذددوغضوفث ذدارغ ذقغ ذدفابقس-
فابقس ذرػوت ذاقاؾه ذدارغ ذالبه ٢ذؽاؾوؾه ذؿرقك ذاورغ ذقغذ
برػغتافوان".ذ ذ
ذ

اقات ذدأتس ذممربي ذضاؿربن ذؽػد ذؽقت ذاداؾه ذداغتذ
بفاي ذؽقت ذممقـتا ذػرؾقـدوغن ذدالءقن ذدرػد ذاهلل .ذاف ذقغذ
ؿـارقق ،ذبتاف ذفقبت ذػراوؿػاؿاءن ذقغ ذاهلل ذبواتؽن ذاوـتوقذ
ؽقت ،ذتقدق ذالءقن ذفاثاؾه ذاوـتوق ذؽقت ذممفؿقث .ذبفؽنذ
تقدقذالءقنذقغذممفؿيذاقتذؽخواؾيذاورغذقغذبرعؾؿو.ذ ذ
ذ

ؽقت ذؿؾقفت ذضوؾوغن ذعؾؿوان ذداغت ذػـتقغ.ذ
ـاؿون ذػغحاصقؾن ذضوؾوغن ذعؾؿوان ذقغ ذتقدق ذؽريا ذافذ
ي ذؿافوػونذ
بقدغ ذدؽؾقػون ذدام ذاد ذبقدغ ذعؾؿو ذ ُدِـقَاوِ ِ
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ي ذدؾقفت ذجوض ذؽػد ذدقاػا ذقغ ذممربي ذتوروق ذأجرذ
ُأ ْخرَوِ ْ
ؽػداث .ذاوؾقه ذاقت ،ذػراـن ذدأورغ ذضورو ذاقت ذداغتذ
بدر،ذـاؿون ذبضقتو ذدجاءوه ذؿان ذؿرقكذداػت ذؿالفريؽنذ
ػارا ذػالجر ذقغ ذؿـجادي ذضقـرادي ذرَبَّاـِ ِي ذقغ ذػـوه ذدغنذ
ؽتؼوائنذؽػدذاهلل.ذفاريذاقنذؽقتذبردوغضوه-دوغضوهذ
دامل ذادػقك ذػؿبالجرن ذاؽادؿقك ،ذـاؿون ذؽقت ذؾوػاذ
ادػقك ذػـدقدقؼن ذقغ ذؿـجوروس ذدوءال ذػؿباغوـن ذاـدان.ذ
دفقغضاؽن ذػارا ذػالجر ذفاري ذاقن ،ذؿغوتاؿاؽن ذػالءوغذ
ؽرجاي.ذاف ذقغ ذؿثدقفؽن،ذراؿاي ذجوض ذقغ ذدوده ذفقؾغذ
ػغحرؿنت ذترفادف ذػارا ذضورو .ذؿـؽـؽن ذأدػقك ذؾوارنذ
تـػاذؿغفرياوؽنذأدػقكذداملن.ذ ذ
ذ

دبب ذاقتوؾه ذـقالي ذؽربؽنت ذدرػد ذدأورغ ذضوروذ
اقت ذداغت ذػـتقغ .ذؽقت ذبوؽن ذدؼدر ذؿغجار ذؽجاقاءنذ
دامل ذؽرجاي،ذبفؽن ذؿـجادي ذافؾي ذعؾؿو ذقغ ذبؽرجا ذػـوهذ
دغنذصفة اخالق.ذ ذ
ذ

ػغحرؿنت ذضورو ذدخارا ذعؿوم ذاداؾه ذدغن ذبردقؽفذ
ؿرـده ذدقري ذدان ذبرادب ذترفادف ذاورغ ذقغ ذػرـه ذؿغاجرذ
ؽقت ذدؽؾقػون ذدي ذؾبقه ذؿودا ،ذؽورغ ذترؽـل ،ذدانذ
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الءقن .٢ذبردقؽف ذرـده ذدقري ذترفادف ذضورو ذاداؾهذ
داغت ذػـتقغ ذؽران ذدغن ذعؾؿو ذاقت ذاؽن ذدبرؽيت.ذؽقتذ
ددوروه ذاوؾقه ذذرع ذدامل ذبرباف ذؽأداءن ذاوـتوق ذبردقؽفذ
رـدهذدقريذ،ذؾبقه٢ذالضي،ذداملذحالذؿـوـتوتذعؾؿو .ذ
ذ ذ

االؿام ذالشافعي ذرمحه ذاهلل ذدامل ذؽات ذذعريثذ
برؿؼصود-:ذ ذ
"ػاتوتؽه ذدقرقؽو ذاقن ذبردقؽف ذؾبقه ذؽورغ ذترفادفذ
عؾؿاء،ذددغؽن ذؿرقك ذدودي ذمموؾقاؽن ذدقرقؽو،ذاقغتؾه،ذ
دؽاؾي-ؽاؾي ذتقدق ذاؽن ذدؿوؾقاؽن ذدقري ذقغ ذاغؽوه،ذ
تقدقذؿافوذؿرـدفؽنذدقرقث".ذ ذ
ذ

دبـرث ،ذدقؽف ذؿرـده ذدقري ذددأورغ ذػـوـتوتذ
عؾؿوذترفادفذضوروثذاداؾهذممباواذؽػدذؽتقغضنيذدرجتث،ذ
ؽفقـاءن ذدقري ذدفادػن ذضوروث ذاداؾه ذداتو ذؽؿوؾقاءن ذدانذ
توـدوقذترفادفذضوروثذاداؾهذداتوذؽبغضاءن.ذ ذ
ذ

ػرـهذداتوذفاريذابنذعباسذرضيذاهللذعـفؿاذؿغؿبقلذ
تاؾي ذؽـدراءن ذقغ ذدـاءقؼي ذاوؾقه ذزقد ذبن ذثابت ذدان ذؽاتذ
بؾقاو :ذ"دؿؽقـؾه ذؽاؿي ذددوروه ذاوؾقه ذذرع ذؿالقن ذعؾؿاءذ
ؽاؿي" .ذؽؿدقن ذزقد ذبن ذثابت ذػون ذؿـخقوم ذتاغن ذابنذ
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عباسذرضيذاهللذعـفؿاذدغنذؽاتاث:ذ"دؿؽقـؾهذجوضذؽاؿيذ
ددوروه ذؿالقن ذافؾي ذؽؾوارض ذـيب ذؽاؿي ذصؾى ذاهلل ذعؾقهذ
ودؾم".ذ ذ
ذ

دوغضوفػون ذضورو ذاقت ذواجب ذدحرؿيت ،ذـاؿونذ
ضورو ذمسدؽاؾي ذتقدق ذبوؾقه ذؿـدابقق ذدادا ذاوـتوق ذمسات-
ؿاتذدحرؿيت.ذؽقتذؿؾقفتذدؽاؾغنذضوروذفاريذاقن،ذادذ
قغ ذؿؾوـرت ذؽات ٢ذـقدتا ذترفادف ذػارا ذػالجرث .ذاقغتؾه،ذ
ضوروذاقتذؿدتقؾهذؿـجاديذػـدقدققذقغذممربيذؽدنذؽػدذ
ػارا ذػالجرث .ذدباضاميان ذبضقـدا ذردول ذصؾى ذاهلل ذعؾقهذ
ودؾم ذقغ ذدأوتودؽن ذحاضري دتغه-تغه ذؿشارؽت ذعربذ
جافقؾقة.ذ ذ
ذ

بضقـداذؾبقهذؿـوؿػوؽنذدوءالذؽرجاذدعوفث،ذتقدقذ
فاث ذؿغاجر ،ذبفؽن ذؿـدقدقق ذجقوا ذراضا ذؿرقك ذدفقغضذ
إدالم ذقغ ذؿـجادي ذرمحة ذدؾوروه ذعامل ذمسػاي ذؽػد ذؽقتذ
فاري ذاقن .ذؿـدقدقق ذدري ذضوؾوغن ذؿدؽني ذدان ذؽاي،ذ
ضوؾوغنذؽؾسذباوفنذمسػايذؽؾسذأتدن،ذضوؾوغنذؿـرمياذ
دخارا ذدـغ ذفاتي ذدان ذضوؾوغن ذقغ ذؿــتغ ذدغن ذدؽرس-
ؽردث.ذمسواذاقتذتقدقذالءقنذاداؾهذدعوهذقغذػـوهذحؽؿه.ذ
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دفقغض ذإدالم ذبرجاي ذؿغواداءي ذدـقا .ذؿالفريؽنذ
جقـرادي ذرَبَّاـِي ذقغ ذػـوه ذدغن ذؽتؼوائن .ذبفؽن ،ذدجارهذ
ؽتؿدوـن ذؿاءـدي ذقغ ذدأؽوءي ذاوؾقه ذبارت ذفاري ذاقنذ
حاصقل ذدقدقؼن ذقغ ذدباوا ذاوؾقه ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقهذ
ودؾم .ذبضقـدا ذدأورغ ذضورو ذػـدقدقق ذقغ ذػاؾقغ ذفقبتذ
ؿروػاؽنذخملوق خقػتاءنذترفقبت.ذ ذ
ذ

دببذاقتذػراـنذضوروذداغتذبدر.ذؿشارؽاتذقغذ
تردقدقق ذاداؾه ذدرػد ذحاصقل ذضورو ذقغ ذفقبت ذؿـدقدقق.ذ
اف ذقغ ذؿـدوؽخقتاؽن ،ذؿشارؽت ذفاري ذاقن ذتقدقذ
ؿؾتؼؽنذؽدودوؼنذافؾيذعؾؿوذدمتػتث.ذ ذ
ذ

تغضوغجواب ذدان ذػراـن ذاوؿت ذإدالم ذدؿؾقدقا،ذ
خاصث ذـضري ذجوفر ذاقن ،ذاوـتوق ذؿؾقفت ذؽؿباؾي ذػراـنذ
افؾيذعؾؿوذتقدقذؽرياذافذبقدغذقغذؿرقكذاد،ذؽرانذعؾؿوذ
قغذؽقتذاد،ذحؼقؼتثذدرػدذاهلل،ذؽقتذدبـرثذممقـجمذبارغذ
برفرض ذدرػد ذاهلل ،ذاوؾقه ذاقت ،ذؿارقؾه ذؽقت ذضوـاؽنذ
اوـتوق ذإدالم ذدان ذاوؿت ذإدالم .ذدان ذؿـجاديذ
تغضوغجواب ذؽقت ذممربي ذؽأوـتوغن ذؽػد ذإدالم ذدانذ
اوؿتذإدالم.ذ ذ
ذ
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دباضاي ذخوـتوه ذدأورغ ذدوؽتور ذؿديت ذؿـجاديذ
دوؽتورذقغذباءقق،ذبوؽنذدفاجذاوـتوقذؿراوتذػداؽقتذ
تتايف ذؿـدقدقق ذجقوا ذػداؽقت ذؿغفوبوغؽن ذحؼقؼةذ
ؽدؿبوفنذاقتذداتغثذدرػدذاهلل.ذ ذ
ذ

فرمانذاهللذدداملذدورةذاألعرافذاقاتذ:19ذ ذ

ﭑ ﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣ

برؿؼصود :ذ"دؽرياث ذػـدودوق ذـضري ذاقت ذبراميان ذدانذ
برتؼوى،ذتـتوؾه ذؽاؿي ذاؽن ذممبوؽاؽن ذؽػد ذؿرقك ذ(ػقـتوذ
ػغورـقان) ذقغ ذؿؾقؿػه ذ–ؾقؿػه ذبرؽتث ذدري ذالغقت ذدانذ
بوؿي ،ذتتايف ذؿرقك ذؿـدودتاؽن ذ(ردول ذؽاؿي) ،ذالؾوذ
ؽاؿي ذتقؿػاؽن ذؿرقك ذدغن ذعذاب ذدقؼدا ذددببؽن ذافذ
قغذؿرقكذتؾهذاودفاؽن".ذ ذ
ذ

اوؾقه ذاقت ،ذممرب ذؿغاجق ذؽػد ذدقدغ ذحاضريينذ
دوػاقا ذؿـقغؽتؽن ذؽأمياـن ذدان ذؽتؼوائن ذدرتا ذؿـؿبه ذعؾؿوذ
ي .ذجادقؽـؾه ذدقري ذؽقتذ
ي ذدرتا ذُأ ْخرَوِ ْ
ػغتافوان ذ ُدِـقَاوِ ِ
دباضاي ذضورو ذدامل ذممبقؿبقغ ذؿشارؽات ذدان ذػـوـتوتذ
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عؾؿوذقغذدـتقاسذدفاضاؽنذعؾؿوذػغتافوان.ذبرعؿؾؾهذدغنذ
ػـوهذاخالصذدرتاذمسػاقؽـؾهذؽبـرن.ذأخريذدؽاؾي،ذؿارقؾهذ
دام ٢ذؽقت ذرـوغي ذفرمان ذاهلل ذدامل ذدورة ذالذعؿران ذاقاتذ
-:92ذ ذ
ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭ

ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ذ

برؿؼصود :ذ"اهلل ذؿـرغؽن ذ(ؽػد ذدؽاؾني ذخملوؼث ذدغنذ
دؾقل٢ذدانذبوؼيت)،ذبفاواداثذتقادذتوفنذ(قغذبرحقذدمسبه)ذ
ؿالءقـؽن ذدي ،ذقغ ذدـتقاس ذؿـتدبريؽن ذ(دؾوروه ذعامل)ذ
دغن ذؽعادقؾن ،ذدان ذؿالئؽة ٢ذدرتا ذأورغ ذقغ ذبرعؾؿوذ
(ؿغاؽوءي ذدان ذؿـضدؽن ذجوض ذقغ ذدؿؽني) ،ذتقاد ذتوفنذ
(قغ ذبرحقذدمسبه)ذؿالءقـؽنذدي ،ذقغذؿفاذؽوادا،ذالضيذ
بقجؼدان" .ذ
ذ
ذ
ذ
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ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ ،اوه اَـ اف اع ِ َ
ﮢ ﮣ ﮤ ،وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوتا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ،ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ،

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