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ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
وَ 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
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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 (الهساء)35:

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
دان ذ(اؾدـة) ذردوؾث ،ذجقك ذؽاؿو ذبـر ٢ذبرإميان ذؽػد ذاهللذ
دان ذفاري ذأخرية .ذقغ ذدؿؽني ذاداؾه ذؾبقه ذباءقق ذ(باضيذ
ؽاؿو)،ذدانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ؿارقؾه ذؽقت ذؿـقغؽتؽن ذؽتؼواءن ذؽػد ذاهلل ذدبحاـهذ
وتعاىل ذدغن ذبردوغضوه-دوغضوه ذؿؾؼدـاؽن ذدضاالذ
ػرقـتفث ذدان ذؿـقغضؾؽن ذدضاال ذالرغـث .ذؿوده-ؿودفنذ
ؽقت ذؿـداػت ذرمحة ذدان ذؽربؽنت ذفقدوف ذددـقا ذدانذ
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داخرية .ذخطبه ذػد ذؽاؾي ذاقن ذاؽن ذممػرؽتاؽن ذتاجوقذ
فقـدري فهمنذحزبذاؾتحرقر.ذ ذ

ذ ذ

حزب ذاؾتحرقر ذاداؾه ذؿروػاؽن ذدبواه ذضرؼن ذقغذ
دتوبوفؽن ذاوؾقه ذذيخ ذتَؼِ ُي ذاؾدِِِّقن ذاؾـَِبفَاـِ ِي ذدػؾدطني ذػدذ
تافون ذ .4531ذضرؼن ذاقن ذؿوال ذتردقرب ذدؿؾقدقا ذدجقذ
تافون ذ 4551ذالضي .ذـاؿون ذدؿؾقدقا ذؽوؿػوؾن ذحزبذ
اؾتحرقر ذاقن ذاداؾه ذؿروػاؽن ذضرؼن ذقغ ذتقدق بردفرت.ذحزبذ
اؾتحرقرذدتوبوفؽنذدغنذؿتالؿتذاوـتوقذؿـضؼؽنذدقدتمذ
خِالَفَة .ذباضي ذؿرقك ،ذؿغغؽت ذدأورغ ذخليفة ذاوـتوقذ
اوؿت ذإدالم ذاداؾه ذفاث ذداتو-داتوث ذخارا ذقغ ذممباوا ذؽػدذ
ػؾؼداـاءن ذدعوه ذإدالم .ذددغؽن ذدامل ذإدالم ذػؾؼداـاءنذ
دعوه ذبوؾقه ذدخاػاي ذدغن ذػؾباضاي ذخارا ذدػرتذ
ؽروحاـني ،ذاخالق ،ذعؾؿو ذدان ذػـدقدقؼن ذقغ ذممباواذ
ؽؿصؾحنتذاضامذإدالمذدانذؽؾغدوغنذاوؿتث.
ذ

ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل ،ذ
اتس ذمساغت ذدان ذدؾوضن ذقغ ذدالءوغؽن ذاوؾقهذ
حزبذاؾتحرقر ذاقن ،ذؿك ذاد ذاوؿت ذإدالم ذقغ ذبضقتو ذؿودهذ
ترػغاروه ذدان ذترػداي ذدغن ذفهمن ذاقن ،ذددغؽن ذػـدؽنتذ
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دان ذػؿقؽرينذقغذدباواذاوؾقه فهمنذحزبذاؾتحرقرذاقنذاداؾهذ
جؾسذبرخغضهذدانذبرتـتغنذدغنذعؼقدهذإدالمذقغذدبـرذقغذ
ؿـجادي ذػضغن ذعؼقده ذافؾي ذاؾدـة ذواجلؿاعه .ذفرمان ذاهللذ
دبحاـه ذوتعاىل ذقغ ذدباخاؽن ذداول ذخطبه ذتادي ذدامل ذدورةذ
األـعامذاقاتذ431ذقغذبرؿؼصود:ذ ذ
"دان ذبفاوا ذددوغضوفث ذاقـقؾه ذجاؾـؽو ذ(اضام ذإدالم)ذقغذ
بتول ذؾوروس ،ذؿك ذفـدؼؾه ذؽاؿو ذؿـوروتث ذدان ذجاغـؾهذ
ؽاؿو ذؿـوروت ذجاؾن ۲ذ(قغ ذالءقن ذدري ذإدالم) ،ذؽرانذ
جاؾن ۲ذ(قغ ذالءقن) ذاقت ذؿـخراقرباقؽنذؽاؿو ذدري ذجاؾنذ
اهلل ،ذدغن ذدؿؽني ذاقتوؾه ذاهلل ذػرقـتفؽن ذؽاؿو ذدوػاي ذؽاؿوذ
برتؼوى".ذ ذ

ذ ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
اـتارا ذفهمن ذحزبذاؾتحرقر ذقغ ذبرتـتغن ذدغن ذعؼقدهذ
افؾيذاؾدـةذواجلؿاعه ذاقاؾه ذؿرقك ذػرخاي ذبفاوا ذقضاء ذدانذ
ؼدر ذداؿبقلذدريذافؾيذفلسفهذقوـاـيذدانذػربواتنذؿاءـديذ
تقدقذادذفوبوغـثذدغنذقضاءذدانذؼدرذاهللذدبحاـهذوتعاىل.ذ
ؿرقك ذممػرتقؽاي ذؽؿعصوؿن ذـبى ذدغن ذؿغاتاؽن ذبفاواذ
ؿعصوؿث ذـبى ذاقت ذفاث ذدؾػس ذؿـجادي ذـبى .ذفهمن
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حزب ذاؾتحرقر ذجوض ذؿغاتاؽن ذبفاوا ذفداقة ذدان ذؽددنتذ
بوؽن ذدري ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذتتايف ذدري ذؿاءـدي اقتذ
دـدقري .ذؿرقك ذؿغقغؽري ذتأوقل اقات ۲ذاؾؼرءان ذقغذ
برصفةذ ُؿتَشَابِفَةذدانذؿـدعواذحرامذؿقؼقينذبفاواذعذابذؼبورذ
ػديت ذبرالؽو .ذباضي ذؿرقك ذعذاب ذؼبور ذفاث ذبوؾقهذ
دػرخاقاءي ذدفاج ذتتايف ذتقدق ذدغن ذقؼني ذبرالؽوث ذؽرانذ
ايذفاثذبردوؿربؽنذحديثذآحاد.ذ ذ

ذ ذ

ؿاـاؽاال ذاـتارا ذػثؾقوقغن ذدري ذدودوت ذفقه ذػوالذ
فهمن ذحزب ذاؾتحرقر ذؿثتاؽن ذبفاوا ذددقاػا ذدفاج ذبوؾقهذ
براجتفاد .ذددغؽن ذددامل ذإدالم ذؽالقؼن ذدامل ذبراجتفادذ
اقت ذاداؾه ذبردادرؽن ذذرط ۲ذقغ ذداغت ذؽتت .ذؿرقكذ
براجتفاد ذاـتاراث ذؼوم ذؾالؽي ذدان ذواـقتا ذبقبس ذبرجابتذ
تاغن ذدان ذفاروس ذؿـخقوم ذواـقتا ذبوؽن ذحمرم ذتـػا ذؿؼصودذ
برزـا .ذدالءقن ذدرػد ذاقت ،ذدري ذدودوت ذضرقن ذفهمنذ
حزب ذاؾتحرقر ذاقن ،ذاقاث ذبوؾقه ذؿـجادي ذاخنؿن ذؽػدذ
ػرػادوان ذاوؿت ذإدالم ،ذؽإؿاـن ذدان ذؽدالؿنت ذـضارا،ذ
اـتاراث ذؿرقك ذترالؾو ذتعصب ذاوـتوق ذؿـضؼؽن ذخليفةذ
دفقغضـذؿـدعواذـضاراذإدالمذؿاجوذدباضايذـضاراذكفور.ذ
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ؿرقك ذؿغحؽوم ذدقدتم ذدميوؽرادي ذدباضاي ذدقدتمذ
كفور ذدان ذؽضاضؾن ذؿالـتقق ذخليفة ذاداؾه ذداؾه ذداتو ذدوداذ
تربدر .ذباضي ذؿرقك ذدأورغ ذػؿقؿػني ذفاروس ذدػرغيذ
جك ذتقدق ذؿغعؿؾؽن ذحؽوم ذإدالم ذدان ذباثق ذالضي
فهمن ۲ذحزب ذاؾتحرقر ذقغ ذبرخغضه ذدان ذبرتـتغن ذدغنذ
ػضغنذافؾيذاؾدـةذواجلؿاعه.ذ ذ

ذ ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
اوؾقهذاقت،ذباضيذممبـدوغذدانذممبـرتاسذفهمنذحزبذ
اؾتحرقر ذاقن ذدري ذتروس ذؿادوق ذدان ذؿراخوـي ذػؿقؽرينذ
دانذعؼقدهذاوؿتذإدالمذدـضريذجوفر،ذؿكذجاوتـؽواسذ
فتوى ذـضري ذجوفر ذتؾه ذمموتودؽن ذبفاوا ذفهمن ذاتاو ذاجرنذ
حزبذاؾتحرقرذاداؾهذدحراؿؽنذدانذدالرغذدـضريذجوفر.ذ
ؿان ۲ذاورغ ذإدالم ذدام ذاد ذدخارا ذػردأورغن ذاتاوذ
برؽوؿػوؾن ذاداؾه ذدحراؿؽن ذدان ذدالرغ ذبرػضغ ذاتاوذ
ؿـجادي ذػغقؽوت ذاجرن ذحزب ذاؾتحرقر .ذددقاػا ذقغذ
ؿالؽوؽن ذػرؽارا ذتردبوت ذاداؾه ذدصفتكن ذؿغعؿؾؽنذ
اجرن ذقغ ذبرخغضه ذدغن ذػضغن ذافؾيذاؾدـةذواجلؿاعه ذدانذ
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بوؾقه ذداؿبقل ذتقـدؼن ذبردادرؽن ذػراوـتوؼؽن ذاوـدغ ۲ذقغذ
برؽواتؽواداذدـضريذجوفر.ذ ذ
جودرتو ذاقت ،ذؿغاخريي ذخطبه ذػد ذؽاؾي ذاقن ،ذممربذ
اقغني ذؿثرو ذػارا ذمجاعه ذدؽاؾني ذاضر ذدـتقاس ذبرػضغ ذتضوهذ
دغن ذاجرن ذإدالم ذقغ ذبرؾـددؽن ذػضغن ذافؾي ذاؾدـةذ
واجلؿاعه .ذاوؿت ذإدالم ذػرؾو ذؿـقغؽتؽن ذؽػفؿن ذداملذ
عؾؿو ۲ذبرؽاءقنت ذعؼقده ذدوػاقا ذؽقت ذداػت ذممبقذاؽن ذقغذ
ؿان ذبـر ذدان ذقغ ذؿان ذػؾدو .ذاوؿت ذإدالم ذجوض ذفـدؼؾهذ
ؿـقغضؾؽن ذدقؽف ذتعصب ذؽػد ذددأورغ ذدان ذؿغقؾؼؽنذ
دقري ذؿغقؽوت ذضورو ۲ذقغ ذػـدغـث ذبربقذا ذدغن ذػـدغنذ
ؿاجورقيت.ذاقؾؼؽنذدريذممػالجريذإدالمذفاثذدغنذممباخذ
تـػا ذبرضورو ذدان ذممػالجري ذعؾؿو ذدري ذضورو ۲ذقغذ
ممقؾقؽي ذتوؾقاه ذدري ذفيهق ذبرواجب .ذدضاال ذفهمن ذدانذ
اجرن ذبارو ذقغ ذؿغؾريوؽن ذفـدؼؾه ذدروجوع ذؽػد ذػقفقذ
برواجب ذباضي ذممدتقؽن ذؽصحقحن ذدان ذؽبـرن ذاجرنذ
تردبوت.ذ ذ
دالءقن ذدرػد ذاقت ذجوض ذاوؿت ذإدالم ذدـضري ذاقنذ
ػرؾو ذؿغحرؿيت ذفتوى قغ ذتؾه ذدؽؾوارؽن ذاوؾقه ذجاوتـؽواسذ
فتوى ذـضري ذجوفر .ذاقن ذاداؾه ذؽران ذؽددنت ذاقت ذبوؾقهذ
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داج ذبرالؽو ذجك ذددأورغ ذاقت ذجافقل ،ذالالي ذدانذ
تقدقذػدوؾيذدغنذدوءال۲ذقغذبرؽاءقنتذدغنذاضام.ذؿارقؾهذ
دام ۲ذؽقت ذؿـوؾق ذدان ذممبـرتاس ذفهمن ذحزبذاؾتحرقر ذاقنذ
دامل ذاودفا ذممػرؽوؽوفؽن ذؽإمياـن ذدان ذؽتؼوائن ذؽػد ذاهللذ
دبحاـه ذوتعاىل ذدؿي ذممؾقفارا ذؽدوخني ذدان ذممرتبتؽن ذاضامذ
إدالم ذخصوصث ذدـضري ذجوفر .ذفرمان اهلل ذدبحاـهذ
وتعاىلذداملذدورةذيودفذاقاتذ:411ذ ذ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ ذ
ذ

برؿؼصود:ذ"ؽتاؽـؾه ذ(وافي ذحمؿد):ذ"اقـقؾه ذجاؾـؽو ،ذاؽوذ
دان ذاورغ ۲ذقغ ذؿـوروتؽو ،ذؿثرو ذؿاءـدي ذعؿوؿث ذؽػدذ
اضام ذاهلل ذدغن ذبردادرؽن ذؽرتغن ذدان ذبوؼيت ذقغ ذجؾسذ
ثات.ذدان ذاؽو ذؿـضدؽن:ذؿفا ذدوخي ذاهلل ذ(دري ذدضاالذ
اعتؼاد ذدان ذػربواتن ذذرقك); ذدان ذبوؽـؾه ذاؽو ذدريذ
ضوؾوغنذقغذممػردؽوتوؽنذاهللذدغنذددواتذقغذالءقن.

اَب اركا

ﭞ ﯬ ﯶ َِبلْ ُق ْر اء ِان ﯻ ،اوه اَـ اف اع ِن ﮧ ﮍ ﭮ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ
8

ِت اال اوت ا ُه

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ او ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﰁ فاياا فا ْو از ٱلْ ُم ْس تا ْغ ِف ِر اين او اي ﭝ اة ٱلتَّائِب اِي
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