كمرديكاءن منوروت فنداغن إسالم
 91ذواحلجة  9341برساماءن  49أوضوس 8192

ﭑ ﭒ لْقَـآئِـلِ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃ

(األعراف ايات )978
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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،ذجقكذؽاؿوذبـر ذبرإميانذؽػدذاهللذدانذ
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
ؽؿردقؽاءنذاداؾهذدواتذـعؿةذقغذبدرذدإميػقؽنذاوؾقهذمسواذ
ؿاءـدي ذدان ذمسوا ذـضارا ذدرتا ذبرفارف ذؽؿردقؽاءن ذاقتذ
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برػـجغن ذدان ذبرؽؽاؾن .ذخطبه ذاؽن ذممػرؽتاؽن ذتـتغذ
ؽؿردقؽاءنذؿـوروتذػـدغنذإدالم.ذ ذ
ذ

ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،ذ ذ
فرمانذاهللذداملذدورةذاألعرافذاقاتذ978ذبرؿؼصود:ذ ذ
"(اقغتؾه ذوافاي ذحمؿد) ذؽتقك ذتوفـؿو ذؿغؾوارؽن ذذورقةذ
أـق ذءادم ذ(تورون ذمتورون)ذدرػد ذ(توؾغ)ذبالؽغذؿرقك،ذ
دان ذاي ذجادقؽن ذؿرقك ذدؼدي ذترفادف ذدقري ذؿرقكذ
دـدقري،ذ(مسبقلذايذبرتاث):ذ"بوؽـؽهذاؽوذتوفنذؽاؿو؟"ذ
ؿرقكذمسواذؿـجواب:ذبـرذ(اغؽاوؾهذتوفنذؽاؿي)،ذؽاؿيذ
ؿـجاديذدؼدي".ذقغذدؿؽنيذدوػايذؽاؿوذتقدقذبرؽاتذ
ػد ذفاري ذؼقاؿة ذؽؾق :ذ"ددوغضوفث ذؽاؿي ذاداؾه ذالاليذ
(تقدقذدبريذػرإقغاتن)ذتـتغذ(حؼقؼةذتوحقد)ذاقن" .ذ
ذ

اقات ذاقن ذؿثتاؽن ذبفاوا ذاهلل ذتؾه ذؿغؿبقل ذػثؼدنيذ
ترفادفذؿاءـديذدبؾومذديذدالفريؽنذاوؾقهذاقبوثذؽدـقا،ذ
ػثؼدني ذدامل ذرحقم ذاقبو ذالضي ،ذبفاوا ذاهلل ذاقت ذتوفن ذقغذ
ادا ،ذتقادا ذتوفن ذؿالءقـؽن ذدي .ذتتايف ذؽباثؼن ذؿاءـديذ
ؿغإـؽارقث ذاػابقال ذالفري ذؽدـقا،ذؽاؾه ذاوؾقه ذفادوتن ذنفسوذ
دان ذذقطان.ذحؼقؼة ذدبـر ذؽؿردقؽاءن ذاقت ذاداؾه ذبرجايذ
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ؿـقودؽن ذفاوا ذنفسو ذدان ذؿودوه ذاهلل ،ذدرتودث ذادذ
ؽتاؽوتن ذؽػد ذاهلل .ذاقـقؾه ذؽؿردقؽاءن ذؿـوروت ذػـدغنذ
إدالم ذقغ ذدبـرث ذقغ ذفـدق ذدخاري.ذػغعبدقن ذؽػد ذددامذ
فؿبا ذاهلل ذؽػد ذػغعبدقن ذفاث ذؽػد ذاهلل،ذؽدؿػقنت ذفقدوفذ
دـقا ذؽػد ذؽؾوادن ذدـقا ذدان ذأخرية ،ذؽؽجؿن ذدانذ
ؽظاؾقؿنذؿاءـديذؽػدذؽعادقؾنذإدالم.ذ ذ
ذ

واالوباضاميان ذػون ذؽقت ذبرذؽور ذاحلؿدهلل ،ذاتسذ
ـعؿة ذؽؿردقؽاءن ذـضارا ذؿؾقدقا ذخاصث،ذقغ ذدؽخػي ذوؼتوذ
اقن ،ذبدرتا ذقغ ذعؿوؿث ذـعؿة ذاهلل ذقغ ذػؾباضاي ،ذقغ ذتؾهذ
دؽورـقاؽن ذؽػد ذؽقت ،ذتقدق ذترفقتوغ ذباثؼث .ذاػاؽهذ
تقـدؼن ذؽقت؟ ذؽقت ذفـدؼؾه ذباثق ذبرذؽور ذاتس ذـعؿة ذاقن،ذ
تراوتاؿاث ذـعؿة ذاميان ذدان ذإدالم ذقغ ذتؾه ذؿثاتوؽن ذؽقت.ذ
دغن ذأدبابث ذاقت ،ذرمحة ذاهلل ذاقت ذباثق ذتورون ذؽبوؿي.ذ
جك ذدبـدقغؽن ذدغن ذـضارا ذالءقن ذخوـتوفث،ذؽقت ذبقبسذ
برضرق ذؽؿان ذدفاج ذؽقت ذفـدق ذبرضرق ذدان ذػرضي،ذ
ؽقت ذتقادا ذدؽاتن ذاوـتوق ذؿـجاؿو ذدؾريا،ذبربؾـجا ذدام ذادذ
وؼتو ذدقاغ ذاتاو ذؿاملث ،ذؽقت ذتقادا ذفاؾغن ذاوـتوق ذؿـقؿباذ
عؾؿو،ذزقارة ذؿـزقارفي ذدان ذدأوؿػؿاث ذتتايف ذخوبا ذؽقتذ
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باقغؽن ذؽػد ذـضارا ذقغ ذؿغاملي ذؽؽغن ذفقدوف ،ذتقاداذ
ؽبقبدن ذاوـتوق ذؽؾوار ذروؿه،ذاػابقال ذؽالػرن ذتقادا ذؿاؽـنذ
قغ ذفـدق ذدأقدي ذدامل ذػروت،ذؽػرؾوان ذبارغن ذقغ ذدـتقاسذ
تقدق ذؿـخوؽويف،ذؿـخاري ذعؾؿو ذدامل ذؽأداءن ذؽتاؽوتن،ذ
متػت ذتقدور ذقغ ذدربا ذؽؽورغن ،ذفقدوف ذدان ذؿاتيذ
دـتقاس ذدامل فيكريان .ذاؿت ذجاءوه ذػربـدقغن ذؽقت ذدغنذ
ؿرقك.ذقغ ذػـتقغ،ذؽقت ذؿغوخػؽن ذذؽور ذباثق ذؽػد ذاهللذ
اتسذدضاالذـعؿتث.ذجاغنذؽقتذؿـجاديذاورغذقغذكفورذ
ترفادفذاهلل،ذكفورذترفادفذـعؿةذاهلل.ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ذ ذؽبالؽغن ذاقن ،ذاوؿت ذإدالم ذداوجي ذدغن ذدرغنذ
بـتوق ذؿقـدا،ذتراوتاؿاث ذأخنؿن ذدان ذدرغن ذدرػد ذعامل ذؿاقا.ذ
واالوػون ذؽقت ذتؾه ذؿـخاػاي ذؽؿردقؽاءن ،ذؿراداءيذ
ؽأؿاـن ،ذػقفق ذؿودوه ذتقدق ذاؽن ذدودوق ذدفاج ذؿــيتذ
فبوان ،ذتتايف ذؿرقك ذاؽن ذؿراخنغ ذػؾباضاي ذدرغن ذدفقغضذ
ؽقت ذتقدق ذددري ذاي ذتؾه ذؿـقؿػا ذؽقت ذدان ذؽقت ذددغذ
الؾوءقث .ذاـتارا ذأخنؿن ذقغ ذػرؾو ذؽقت ذدام ذتاغين ذقاءقتذ
اودفا ذػقفق ذؿودوه ذدوػاي ذؿشارؽات ذؿؾوػاؽن ذذرقعةذ
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إدالم .ذؽؿردقؽاءن ذقغ ذدخاـغؽن ذاداؾه ذبـتوق ذؽبقبدنذ
درػد ذػـجاجه ذدان ذؽبقبدن ذدرػد ذتراقؽت ذدغن ذاوـدغ ذ
درتا ذحؽوم ذاضام .ذأخريث ذفمهمن ذؿرقك ذممباوا ذؽػدذ
ؽبقبدنذداملذؽفقدوػن،ذػرضاءوؾنذبقبسذاـتاراذؾالؽيذدانذ
حرَمْ ذدبـرؽن،ذػـزـاءن ذدبـرؽن،ذفوبوغنذ
واـقتا ذقغذبوؽنذ َؿ ْ
اـتارا ذددام ذجـتقـا ذؾالؽي ذدغن ذؾالؽي،ذواـقتا ذدغن ذواـقتاذ
دبـرؽن ،ذممبوـه ذثاوا ذؿاءـدي ذتـػا ذحق ذدبـرؽن ذدانذ
داوؿػؿاث ذدرػد ذػرؽارا ذقغ ذؿثاهلي ذذرقعة.ذؽبقبدن ذقغذ
أخريثذممباواذؽرودؼنذؽػدذؿشارؽات.ذ ذ
ذ

مسػـاذمسبوتنذفاريذؽؿردقؽاءنذؿؾقدقاذاقن،ذؿارقؾهذ
ؽقت ذدام ذممبقـا ذؽؼواتن ذاضام ذإدالم ذدان ذاوؿتث،ذ
اـتاراث-:ذ ذ
ػرتام :ذبراودفا ذممردقؽاؽن ذدػـوفث ذؿقـدا ذدان ذفيكريانذ
درػد ذػؿقؽرين ذدان ذػؿفؿن ذقغ ذبرخغضه ذدغن ذذرقعةذ
إدالم.ذ ذ
اوؿت ذإدالم ذدفاج ذقغ ذداػت ذؿـقغضقؽن ذذرقعة ذإدالم،ذ
دغنذادبابذاوؿتذإدالمذؿغفقدوػؽنذذرقعةذإدالم،ذؿكذ
رمحةذاهللذاؽنذتورونذؽبوؿي،ذاؾؾفمذآؿني.ذ ذ
ذ
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ؽدوا:ذبرعؿلذدغنذاجارنذإدالمذقغذدبـر.ذ ذ
إدالم ذتؾه ذؿغاجر ذاوؿتث ذتاتاخارا ذؽفقدوػن ذقغ ذبتول،ذ
باضاميان ذؿغورودؽن ذؽفقدوػن ،ذؿـرتبقه ذاقدرتي ،ذاـق ذ
دان ذؽؾوارض ،ذؿـجاض ذفوبوغن ذدغن ذؼوم ذؼرابة ،ذجريانذ
تتغضذدرتاذؿشارؽاتذدانذالءقن .ذ ذ
ذ

ؽتقض :ذبراودفا ذؿـقغؽتؽن ذاقؽوـوؿي ذدفقغض ذداػتذ
ممباغوـؽنذاوؿتذإدالمذدـدقري.ذ ذ
ني ذدان ذفرض كِفَايَ ْة،ذدفقغضذ
دامل ذإدالم ذاد ذباب ذفرض ذعَ ْ
اوؿت ذإدالم ذؿـقتقؼربتؽن ذتوـتوتن ذفرض ذعني ذمسات-ؿاتذ
دان ذؿؾوػاؽن ذتوـتوتن ذفرض ذكفاية .ذدباضاي ذخوـتوه،ذ
ػادراي ذؽػرؾوان ذفارقن ذؿشارؽات ،ذبراػاؽه ذـقدبهذ
ػؿقؾقؽن ذاوؿت ذإدالم.ذؽقت ذؿادقه ذجاءوه ذدامل ذتوـتوتنذ
فرض كفاية.ذ ذ
ذ

ؽأؿػت :ذبراودفا ذؿـقغؽتؽن ذعؾؿو ذدان ذؽؿافرين ذاضرذ
داػتذؿغفقـدريذػرؽارا ذقغذداؾه.ذ ذ
إدالم ذؿـقتقؼربتؽن ذتوـتوتن ذؿـوـتوت ذعؾؿو ذدفقغضذ
دؾتؼؽن ذفضيلة ذقغ ذبدر ذترفادف ذؿرقك ذقغ ذؽؾوارذ
ؿـخاريذعؾؿو.ذ ذ
ذ

7

دقدغذمجعةذقغذبرتؼوىذؽػدذاهلل،ذ ذ
ؿغأخريي ذخطبه ذػد ذفاري ذاقن،ذؿارقؾه ذؽقت ذدام ذ
ؿـشؽوري ذـعؿة ذؽؿردقؽاءن ذقغذؽقت ذـعؿيت ذدامل ذدتقافذ
ػربواتن ذدان ذتقـدؼن ذدوػاقا ذؽقت ذؿـداػت ذكرضاءن ذاهلل.ذ
رـوغقؾهذفرمانذاهللذداملذدورةذدَبَاءذاقاتذ:91-99ذ ذ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹ

برؿؼصود :ذ"دؿي ذددوغضوفث! ذاداؾه ذباضي ذػـدودوقذ
ـضري ذدباء ذداتو ذتـدا ذ(قغ ذممبوؼتقؽن ذؽؿورافن ذاهلل) ذقغذ
ترداػت ذدمتػت ذتقغضل ذؿرقك ،ذقاءقت :ذدوا ذؽوؿػوؾنذ
ؽبونذ(قغذؾواسذالضيذدوبور)،ذقغذترؾتقذددبؾهذؽاـنذدانذ
ددبؾهذؽرييذ(ؼرقهذؿرقك).ذ(الؾوذدؽاتاؽنذؽػدذؿرقك):ذ
"ؿاؽـؾه ذدرػد ذرزؼي ذػؿربقن ذتوفن ذؽاؿو ذدان ذبرذؽورؾهذ
ؽػداث ،ذ(ـضري ذؽاؿو ذاقن ذاداؾه) ذـضري ذقغ ذباءقق ذ(اؿانذ
دان ذؿعؿور) ،ذدان ذ(توفن ذؽاؿو ذاداؾه) ذتوفن ذقغ ذاؿتذ
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ػغاؿػون!.ذؿكذؿرقكذبرػاؾقغذاـؽار،ذالؾوذؽاؿيذفـرتؽنذ
ؽػدذؿرقكذبـجريذقغذممبقـاداؽن،ذدانذؽاؿيذضـتقؽنذدواذ
ؽوؿػوؾن ذؽبون ذؿرقك ذ(قغ ذدوبور) ذاقت ذدغن ذدواذ
ؽوؿػوؾن ذؽبون ذقغ ذبراقدي ذدغن ذػوفون ذقغ ذػافقتذ
بوافث ،ذدان ذػوفون ذقغ ذجارغ ذبربواه ،ذدرتا ذددقؽقتذ
ػوفون ذبقدارا" .ذ
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 ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
ﰁ فا اياَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس ات ْغ ِف ِر اَ
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