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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)99:

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،ذجقكذؽاؿوذبـر٢ذبرإميانذؽػدذاهللذدانذ
فاري ذأخرية .ذقغ ذدؿؽني ذاداؾه ذؾبقه ذباءقق ذ(باضي ذؽاؿو)،ذ
دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ذ ذؿارقؾه ذؽقت ذبرتؼوىذؽػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذدغنذ
ؿؾؼدـاؽنذدضاالذػرقـتفثذدانذؿـقغضؾؽنذدضاالذالرغـث.ذ
ردول ذاهللذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذبردعوه ذدؿؽة ذدالؿا ذ11ذ
تافون ،ذػرؽارا ذػرتام ذقغ ذدتؽـؽن ذاوؾقه ذبضقـدا ذاقاؾه ذاميانذ
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اتاو ذعؼقده .ذخطبه ذاؽن ذممػرؽتاؽن ذتـتغ ذعؼقده ذؽوؽوه،ذ
دقريذتضوه.ذ ذ
ذ

ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،ذ ذ
دورةذالذعؿرانذاقاتذ118ذبرؿؼصود:ذ ذ
"وافاي ذأورغ ذقغ ذبراميان! ذبرتؼواؾه ذؽاؿو ذؽػد ذاهلل ذدغنذ
دبـر-بـر ذتؼوى ذدان ذجاغن ذدؽاؾي-ؽاؾي ذؽاؿو ذؿاتيذ
ؿالءقـؽنذؽاؿوذداملذؽأداءنذإدالم" .ذ
ذ

إدالم ذاداؾه ذاضام ذقغ ذبردقري ذدغن ذؽأمياـن ذدانذ
ػربواتن ذ(عؿل) .ذؽأمياـن ذاقت ذؿروػاؽن ذعؼقده ذاتاوذ
ػوؽوق،ذؽؿدقن ذخابغ ۲ذػوؽوق ذاقت ذذرقعة ذإدالم ذاتاوذ
دـقدبفؽنذؽػدذػربواتن.ذؽأمياـنذدانذػربواتنذ(عؿل)ذاتاوذ
ددبوت ذعؼقده ذدان ذذرقعة،ذؽدوا-دواث ذداؾقغ ذبرؽاءقتذ
راػت،ذتقدقذبوؾقهذبرػقده .ذ
ذ ذ

عؼقده ذإدالم ذاقاؾه ذؽامياـن ذدان ذؽقؼقـن ذقغذ
تردودونذداملذامنذػرؽاراذ،ذقاءقت:ذ ذ
ػرتام:ذؽأمياـنذؽػدذاهلل.ذ ذ
ؽدوا:ذؽأمياـنذؽػدذػاراذؿالئؽةذ ذ
ؽتقض:ذؽأمياـنذؽػدذؽتاب۲ذ ذ
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ؽأؿػت:ذؽأمياـنذؽػدذػاراذردولذ ذ
ؽؾقؿا:ذؽأمياـنذؽػدذفاري أخريةذ ذ
ؽأمن:ذؽأمياـنذؽػد قضاءذدانذؼدرذاهللذ ذ
ذ

اقـقؾه ذعؼقده ذإدالم ذقغ ذؿروػاؽن ذؽداتوان ذقغ ذتقدقذ
اؽنذبرأوبه-اوبهذواالوػونذبرضـيتذزؿانذاتاوذمتػت.ذفرمانذ
اهللذداملذدورةذاؾشورىذاقاتذ:11ذ ذ
برؿؼصود:ذ"توفنذتؾهذؿـرغؽنذؽػدذؽاؿوذاـتاراذػرؽارا۲ذ
اضامذقغذايذتتاػؽنذحؽوؿثذػرؽاراذقغذتؾهذايذػرقـتفؽنذ
ؽػد ذـيب ذـوح ،ذدان ذقغ ذتؾه ذؽاؿي ذوحقوؽن ذؽػدؿوذ
(وافاي ذحمؿد) ،ذدانذجوض ذقغ ذتؾه ذؽاؿي ذػرقـتفؽن ذؽػدذ
ـيب ذابرافقم ذدان ذـيب ذؿودى ذدرتا ذـيب ذعقدى ،ذقاءقت:ذ
"تتاػؽـؾهذػـدقرقنذاضام،ذدانذجاغـؾهذؽاؿوذبرػخهذبؾهذاتاوذ
بردؾقدقفن ذػد ذدادرث" ،ذبرت ذباضي ذأورغ ذؿشركذ
(اوـتوق ذؿـرميا ذاضام ذتوحقد) ذقغ ذاغؽاو ذدرو ذؿرقكذ
ؽػداث .ذاهلل ذممقؾقه ذدرتا ذؿؾوروغؽن ذددقاف ذقغذ
دؽفـدؼؽقث ذاوـتوق ذؿـرميا ذاضام ذتوحقد ذاقت ،ذدان ذممربيذ
فداقه ذػتوروق ذؽػد ذاضاؿث ذاقت ذددقاف ذقغ ذرجوعذ
ؽؿباؾيذؽػداثذ(دغنذراعةذػاتوه)" .ذ
ذ
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مسوا ذردولذممباوا ذاضام ذتوحقد ذقغ ذداتو،ذتقادا ذتوفنذ
دمسبهذؿالءقـؽنذاهللذ،ذتقاداذدؽوتوذباضقث.ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذبرتؼوىذؽػدذاهلل،ذ ذ
اـتارا ذتوجوان ذػثاتوان ذعؼقده ذاداؾه ذاوـتوقذ
ؿغوجودؽن ذؽفرؿوـني ذدامل ذؽفقدوػن ذػردأورغن ذدانذ
ؿشارؽات ،ذدرتودث ذممباوا ذؽػد ذػثالؿت ذددـقا ذدانذ
أخرية .ذخاراث ذدغن ذممربقؽن ذػـدقدقؼن ذدان ذػؿبالجرنذ
اضامذقغ ذباءقق ذدامل ذؿـؿػوه ذػرجاؾـن ذؽفقدوػن،ذؿثوخقؽنذ
فاتي ذدوػاقا ذترحصقل ذصفة ۲ذقغ ذؿوؾقا ،ذأخريث ذممباواذ
ػؿبـتوؼنذػرقباديذقغذتقغضي.ذ ذ
ذ

ؿاءـديذاقتذدبؽؾؽنذدغنذجددذدانذروح.ذعؼقدهذ
ؿروػاؽن ذروح ذباضي ذدتقاف ذؿاءـدي،ذدغن ذبرػضغ ذتضوهذ
ػد ذعؼقده ،ذؿاءـدي ذاؽن ذفقدوف ذدامل ذؽأداءن ذقغ ذباءققذ
دان ذضؿبريا ذتتايف ذجك ذؿاءـدي ذؿـقغضؾؽن ذعؼقده ،ذاؽنذ
ؿاتيذمساغتذروحذداملذجقواذؿاءـدي،ذتقؿبولذصفةذؿاؾسذ
فـدق ذبراودفا ،ذدرتا ذؿوده ذتراقؽوت-اقؽوت ذبوداقا ذقغذ
ؿثاهلي ذذرقعة .ذعؼقده ذاقن ذدأوؿػام ذخفاي ذقغ ذممربي ذارهذ
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ػرجاؾـن ذدامل ذؽضؾػن.ذفرمان ذاهلل ذدامل ذدورة ذاألـعام ذاقاتذ
:188ذ ذ
برؿؼصود :ذ"دان ذاداؽه ذأورغ ذقغ ذؿاتي ذ(فاتقث ذدغنذ
كفور)،ذؽؿدقنذؽاؿيذفقدوػؽنذديذمسوالذ(دغنذفداقهذ
ػتوروق) ،ذدان ذؽاؿي ذجادقؽن ذباضقث ذخفاي ذ(اميان) ذقغذ
ؿـراغيذ(دفقغضذداػتؾهذايذممبقذاؽنذاـتاراذقغذبـرذدغنذقغذ
داؾه ،ذ(دان ذداػتؾه) ذاي ذبرجاؾن ذدغن ذ(دوؾوفن) ذخفايذ
اقت ذدامل ذؿشارؽت ذؿاءـدي ،ذ(اداؽه ذأورغ ذقغ ذدؿؽنيذ
ؽأداءـث)ذدامذدػرتيذأورغذقغذ(تقغضلذتتف)ذداملذضؾفذ
ضؾقتا ذ(كفور) ،ذقغ ذتقدق ذداػت ذؽؾوار ذدام ذدؽاؾيذ
درػداث؟ ذدؿؽقـؾه ذ(دباضاميان ذاميان ذاقت ذدػرؾقفتؽنذ
ؽإقؾوؼؽـث ذؽػد ذأورغ ذقغ ذبراميان) ،ذدػرؾقفتؽن ذ ذػوالذ
ػـداغنذأورغذكافرذاقتذاؽنذؽإقؾوؼؽنذافذقغذؿرقكذتؾهذ
الؽوؽن ذ(درػد ذػربواتن ذكفور ذدان ذدضاال ذجـقسذ
ؿعصقة)" .ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذبرجاي ذممبـتوقذ
اوؿتث ،ذأوؾث ذؿثؿبه ذػاتوغ ذدان ذبرفاال ،ذؿـشريقؽؽن ذدانذ
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كفورذؽػدذاهلل،ذأخريثذؿـجاديذاوؿةذقغذؿـتوحقدؽنذدانذ
ؿغداؽن ذاهلل،ذفاتي ذقغ ذؽودوغ،ذأخريث ذدػـوفي ذؽأمياـنذ
دانذؽقؼقـن.ذبضقـداذبرجايذممبـتوقذػاراذصحابةذرضيذاهللذ
عـفم ذؿـجاديذػؿقؿػني ۲ذقغ ذواجب ذدأقؽوتي ذدامل ذاخالقذ
دان ذبودي ذػؽرتي ،ذبفؽن ذؿـجادي ذػـدوروغ ذدانذ
ػؿبقؿبقغ ذدامل ذحال ۲ذؽباءقؼؽن .ذبضقـدا ذبرجاي ذممبـتوقذ
ضقـرادي ذاوؿتث ذدباضاي ذاوؿة ذقغ ذؿوؾقا ذدغن ذدبب ذادذ
ؽأمياـن ذدامل ذدادا ذدان ذبرػضغ ذتضوه ذدغن ذحق ذؽبـرن.ذ
درتودث ذضقـرادي ذقغ ذبرادا ذدباوه ذبضقـدا ذػد ذوؼتو ذاقت،ذ
اوؿػامذؿاتافاري.ذ ذ
ذ

عؼقده ذإدالم ذتقدق ذاؽن ذالري ذدرػد ذدوؿربذ
روجوعؽن ذاوتام ذقاءقت ذاؾؼرءان ذدان ذاؾدـة .ذدوا ذدوؿربذ
اوتام ذاقن ذواجب ذدتامن ذدامل ذدقري ذدتقاف ذؿدؾم ذباضيذ
ممدتقؽنذدقريذترفقـدرذدرػدذاجرنذددتذدانذؽبارقؾن.ذ
حديثذقغذدرواقتؽنذاوؾقهذاالؿامذؿاؾك:ذ ذ
يك َّأَ ْم َرْي َِّن َّل َ َّْن َّث َِضلُّواَّ
ت َّ ِف َُّْ
اّلل َّعَل َ ْي َِّه َّ َو َس ََّّل َّقَا ََّل َّت َ َر ْك ُ َّ
اّلل َّ َصّلَّ َّ َُّ
أَنَّ َّ َر ُسو ََّل َّ َِّ
اّللَّ َو ُس ن ََّةَّه َ ِبيِّ َِّهَّ َّ
ابَّ َِّ
َماَّث َ َمس ْك َُّْتَِّبِ ِ َماَّ ِكتَ ََّ
برؿؼصود:ذ"بفاوا ذردول ذاهلل ذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذبردبداذ
(ؿؼصودث) :ذاؽو ذتقغضؾؽن ذؽػد ذؽاؿو ذدوا ذػرؽارا،ذجكذ
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ؽاؿو ذبرػضغ ذؽػد ذؽدوا-دواث ذـدخاي ذؽاؿو ذتقدق ذاؽنذ
ددتذدالؿا-الؿاثذقاءقتذؽتابذاهللذدانذدـهذـبقث".ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذبرتؼوىذؽػدذاهلل،ذ ذ
ؽأمياـن ذممباوا ذؿؼصود ذؿغوخػؽن ذدغن ذؾقدن،ذ
ؿقؼقين ذدغن ذفاتي ذدان ذؿالؽوؽن ذدغن ذاغضوتا ذبدان.ذ
ؾقدن،ذفاتي ذدان ذاغضوتا ذبدانذؿروػاؽن ذتقض ذفكتور ذػـتقغذ
باضيذممدتقؽنذؽأمياـنذقغذدبـرذداػتذدبـتوق.ذ ذ

ذذ

ذ ذ

ددوغضوفث ،ذعؼقده ذقغ ذاوتوه ذاقت ذممػوذ
ؿغوؽوفؽنذؽأمياـنذدانذممػوذؿـضوفؽنذأوؿةذقغذؽقانذملهذ
دغن ذاوجني ذػرباهلن ذدان ذػثاؽقت ذفاتي ذقغ ذمساؽني ذؿرقبق.ذ
ؽقت ذػرؾو ذبراودفا ذممبقـا ذضقـرادي ذقغ ذممقؾقؽي ذعؼقدةذ
ؽأمياـن ذدباضاميان ذزؿان ذردول ذاهللذصؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾمذ
دان ذػارا ذصحابة،ذبضقتو ذجوض ذزؿانذدؾطان ذحمؿد ذالفاتح
دان ػجواغ ۲ذدرتا ذػؿوؽا ۲ذإدالم ذقغ ذالءقن .ذمسواثذ
ممرؾوؽن ذجمافدة ذدان ذػغوربـن،ذممرؾوؽن ذاودفا ذقغ ذبوؽنذ
ددقؽقت ذتتايف ذاؿت ذباثق .ذعؼقده ذؿدتقؾه ذدجاض ذدانذ
دػؾقفارا ذدغن ذدباءقق-باءقؼث ذدرػد ذعـصور ۲ذذرقك ذدانذ
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ؿثؽوتوؽن ذاهلل .ذاوؿة ذإدالم ذفـدؼؾه ذبرداتو ذدان ذتقدقذ
برػخهذبؾه.ذ
فرمانذاهللذداملذدورةذفصلتذاقاتذ:11
ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊ
ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓﱔ

برؿؼصود :ذ"ددوغضوفث ذاورغ ذقغ ذؿـضدؽن ذؽقؼقـنذ
دغن ذبرؽات :ذ"توفن ذؽاؿي ذاقاؾه ذاهلل "،ذؽؿدقن ذؿرقكذ
تتف ذتضوه ذدأتس ذجاؾن ذقغ ذبتول ،ذاؽن ذتوروـؾه ذؿالئؽةذ
ؽػد ذؿرقك ذدري ذمساس ذؽدؿاس ذ(دغن ذممربي ذإهلام):ذ
"جاغـؾه ذؽاؿو ذبقؿبغ ذ(درػد ذبرالؽوث ذؽجادقن ذقغ ذتقدقذ
باءقق ذترفادف ذؽاؿو) ذدرتا ذجاغـؾه ذؽاؿو ذبردوؽاخقتا،ذ
دانذترمياؾهذبرقتاذضؿبرياذبفاواذؽاؿوذاؽنذبراوؾقهذذرضذقغذ
تؾهذدجـجقؽنذؽػدذؽاؿو" .ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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ن ﮧﮍﭮ ﮡ
ََب َر ََّك ﭞ ﯬﯶ ََِّبلْ ُق ْر َء َِّان ﯻَ ،وه ََـ َف َع ِ َّ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِث َال َوث َ ُهَّ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ ََّو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

َّي ﭝََّةَّٱلتائِب َِيَّ
ينَّ َو ََّ
ﰁ فَيَاَّفَ ْو َزَّٱلْ ُم ْس تَ ْغ ِف ِر ََّ
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