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 مثستكن يغ فهمو مضاا (PLURALISME) فلوراليسمى
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 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع ٱ
 جم هل ملخل حل جل مك  لك خك حكجك
   حي جي ٰه مهجه هن من خن حن جنمم  خم حم

 (11:جاحل)                                                                                                                                 

 ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ
 ى عَبِدُهُ مُحَمَّدّاپ    ڦ َو

 ٿ   سَي ِّد نَاں   صَل ِّ وَسَل ِّمِڈ      
 ۇئ وَأَصِحَاب ه  آل ه ڇ  

 ہ  ہ   ۇ  ۆ   فَيَاحئ  ٺ  
 ڎ ۓڈ  ۆئ    ب تَقِىَىچ   أُوص يكُمِ
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 : ڱك تَاب ه  ڍھ ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (95)الهساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذؽػدذ"ؿؼصود: ذؽاؿو ذراعتؾه ذبرإميان، وافايذاورغذقغ

ذ"أوىلذ ذؽػد ذدان ذاهلل ذردول ذؽػد ذؽاؿو ذراعتؾه ذدان اهلل

ذ ؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذذػداورغذقغذبرؽواس(ذدر)األؿر"

بـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذددواتوذػرؽارا،ذ-جؽـذؽاؿوذبربـته

ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ)ؽتاب(ذاهللذ)اؾؼرءان(ذذ

برإميانذؽػدذاهللذدانذذ٢ؾث،ذجؽـذؽاؿوذبـردانذ)دـه(ذردو

ذؽاؿو(،ذذأخرية.فاريذ ذ)باضي ذباءقق ذؾبقه ذدؿؽنيذاداؾه قغ

 دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذذ

دبحاـهذذاهللذؽػدذؽتؼواءنذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾه

ذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدوغضوه-بردوغضوهذدغنذوتعاىل

ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفث ذؿودفن-ؿوده.

ذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحةذؿـداػتذؽقت
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ذةخرياد ذتـتغذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾيذػدذخطبه.

ذ.ذؿثدتؽنذقغذفهمنذاضامذػؾوراؾقدؿى

ذ

ذؿؾتؼؽنذقغذاضامذداتوث-داتوذاداؾهذإدالم

.ذؿاءـديذؽفقدوػنذداملذاوتامذتورغذدباضايذؽتوحقدن

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذدتوروـؽنذقغذوحقوذاضامذاداؾهذاي

.ذؿاءـديذاوؿتذؽػدذدمسػاقؽنذاوـتوقذـبقثذػاراذؽػد

ذضوؾوغنذترداػتذاقنذاضامذػـوروـنذددباؾققذ،ـاؿون

ذنفسوذفاواذدانذذقطانذاوؾقهذدػغاروفيذتؾهذقغذؿاءـدي

ذاهللذاضامذؿـوروتيذتقدقذدانذبرػاؾقغذاوـتوقذممقؾقهذدغن

ذدباخاؽنذقغذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿانفر.ذاقنذوتعاىلذدبحاـه

ذ:ذبرؿؼصودذقغذ11ذاقاتجذاحلذدورةذداملذتاديذخطبهذداول

ذ

ذجؾسذقغذؽاؿيذ۲اقةذؿرقكذؽػدذدباخاؽنذاػابقالذدان"

ذفريؽاذقغذ۲اورغذؿوكذػدذؿؾقفتذداػتذاؽنذاغؽاوذ،ثات

ذؿـرؽمذفـدقذؿرقكذ۲فؿػريذ،بـخيذدانذؿارهذتـداذاقت

.ذؿرقكذؽػدذؽاؿيذ۲اقةذممباخاؽنذقغذ۲اورغذؿثرغذدان

ذ"حمؿدذوافي)ذؽتاؽـؾه ذاؽوذ،ؿافوؽهذ،دؿؽنيذجك(:

ذتؾهذقغذافذدرػدذالضيذبوروقذؾبقهذقغ:ذؽاؿوذؽػدذؽنخرب

ذدجـجقؽنذتؾهذقغذـراكذاقاؾهذاقت؟ذؽاؿوذؽؿارفنذؿثببؽن
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ذبورق-دبورقذاقتوؾهذدانذ،فريؽاذقغذ۲اورغذؽػدذاهللذاوؾقه

ذذ."!ؽؿباؾيذمتػت

ذ

ذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

ذ،۲دؿاـاذبرادذدـتقاسذاقنذإدالمذاوؿتذ۲ؿودوه

.ذاوؿتثذدانذإدالمذترفادفذتقغضيذقغذؽبـخنيذؿـامنذؿرقك

ذممػردايذاوـتوقذدالؽوؽنذتؾهذخاراذػؾباضايذدفقغضاؽن

ذبرادذتروسذتقدقذاضرذإدالمذاوؿت عقيدهذؿثؾقوقغؽنذدان

ذؽبـرنذجاؾنذداتس ذؿاخم-برؿاخمذؿغضوـاؽنذؿرقك.

ذإدالمذاوؿتذؿثدتؽنذاوـتوقذخارا ذؿرقكذاـتاراث.

ذدغنذإدالمذاوؿتذػؿقؽرينذؿراخوـيذخاراذؿغضوـاؽن

ذ.ذاضامذػؾوراؾقدؿىذفهمن

ذ

ذاتاوذفهمنذؿروػاؽنذاداؾهذاضامذػؾوراؾقدؿىذفهمن

ذاضامذؽػؾباضاقنذممػرخاقاءيذقغذاؾرين ذقغ فهمنذاـتارا.
ذبفاواذؿغاتاؽنذؿرقكذاقاؾهذاقنذبارتذـضاراذدريذدباوا

ذداتوذتقاداذدانذؽدجفرتاءنذجاؾنذؽػدذممباواذاضامذمسوا

ذؽػدذدوؿربذؿـجاديذاوـتوقذتوغضالذقغذاضامذػون

ذمسواثذدانذدامذاداؾهذاضامذمسواذؿرقكذباضيذؽرانذ،ؽبـرن

ذخوباذاقنذفهمنذػـدوؽوغ.ذؽباءقؼؽنذؽػدذؿثروذدوخي
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ذؿرقكذؽرانذدامذقغذؽدودوؼنذػدذاضامذؿؾتؼؽنذاوـتوق

ذباضي.ذدامذقغذتوفنذاداؾهذاضامذمسواذدوؿربذبفاواذبرػضغ

ذددقؿقذدانذدتؾقيتذ،اوـتوقذتربوكذاضامذمسواذؿرقك

ذؽؿباؾي ذػـداػتذؿغؾوارؽنذاوـتوقذبقبسذاورغذدتقاف.

ذدغنذبرتـتغنذدبـرثذاقتذػـدغنذواالوػونذبراضامذدامل

ذثاضاؿ ذخـدروغذؾبقهذجوضذاضامذػؾوراؾقدؿى فهمن.

ذممػوذدأغضفذعؼلذؽرانذاضامذؿؾقبقفيذعؼلذؿغضوـاؽن

ذضاالث-دضاالذممقؽريؽن ذؿرقكذ،اقتذدرػدذدالءقن.

ذؽػرخاقاءنذؿـرمياذػرؾوذؿاءـديذدتقافذبفاواذؿغاتاؽن

ذاضاؿاثذؽػرخاقاءنذؿـرمياذديذدباضاميانذالءقنذاضام

ذ.ذدـدقري

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذضوؾوغنذاوؾقهذدباواذقغذػرؽاراذمسواذدبـرثذؼقؼةح

ذاداسذدغنذبرتـتغنذدانذبرخغضهذاداؾهذاضامذػؾوراؾقدؿى

 ؽػدذوتعاىلذدبحاـهذاهللذوحقوذبردوؿربؽنذقغذإدالمذاضام
ذودؾمذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردول ذؽرانذاداؾهذجوضذاقن.

ذؽػدذدادرذدباضايذتوحقدذاداسذؿؾتؼؽنذتؾهذإدالم

ذاضامذؽبـرن ذؿقؼقينذبرؿؼصودذفاثذتقدقذؽتوحقدن.

ذتتايفذاؽنذ،دفاجذعبادةذدامل وتعاىلذدبحاـهذاهللذؽأداءن
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ذؿاءـديذؽفقدوػنذدؾوروهذؿـخاؽويفذدبـرثذاي ذاقن.

ذبـتوقذدبارغذدؽاؾيذدامذؿـرمياذتقدقذإدالمذبرؿعـى

.ذاقنذاضامذػؾوراؾقدؿىذػفؿنذدباضاميانذبراضامذؽشرقؽن

ذجواذافذؿغحرؿيتذقغذاضامذاداؾهذإدالمذاضامذمسقؿغث

ذبضقتوذـاؿونذ،الءقنذاضامذػغاـوتذؽػرخاقاءنذدانذػضغن

ذتقدقذدانذدامذاداؾهذاضامذمسواذؿغغضفذتقدقذإدالم

ذالءقنذاضامذػغاـوت اوؾقهذدمسبهذقغذتوفنذبفاواذؿغغضف

ذدبحاـهذاهللذؿانفر.ذإدالمذاورغذاوؾقهذدمسبهذقغذتوفنذاداؾه

ذفراكلاذدورةذداملذوتعاىل ذقغذ6ذفقغضذ2ذاقاتون

ذ:ذبرؿؼصود

ذ

ذتقدقذاؽو.ذفريؽاذ۲اورغذفاي(:ذ"حمؿدذوافي)ذؽتاؽـؾه"

ذمسبهذؽاؿوذقغذافذؿثؿبهذاؽن ذؿافوذتقدقذؽاؿوذدان.

ذاهلل)ذؿثؿبه ذمسبهذاؽوذقغ( ذبرعبادةذاؽنذتقدقذاؽوذدان.

ذبرعبادةذؿافوذتقدقذػوالذؽاؿوذدان.ذبرعبادةذؽاؿوذدخارا

ذباضقؽوذدانذ،ؽاؿوذاضامذؽاؿوذباضي.ذبرعبادةذاؽوذدخارا

ذ.ذ"اضاؿؽو

ذ

ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذفاتي-برفاتيذػرؾوذؽقتذ،إدالمذاورغذدباضاي

ذاضامذػؾوراؾقدؿىذفهمنذضرؼنذدغنذبرودػاداذدان ذاقن.
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ذؿغفاػودؽنذاوـتوقذاداؾهذاقنذضرؼنذؿتالؿتذؽرانذاداؾه

ذدرػدذتقغضيذؾبقهذعؼلذـقاليذؿؾتؼؽنذؿرقك.ذإدالمذاضام

ذػراـنذدبارغذممػوثاءيذالضيذتقدقذاضامذجودرتوذ،اضام

ذؿاءـديذممباواذاؽنذثخرياذقغذؿاءـديذؽفقدوػنذؽػد

ذؽددنتذؽدامل ذدرػدذدقريذؿغقؾؼؽنذباضيذ،اقتذاوؾقه.

ذؿكذ،اقنذاضامذػؾوراؾقدؿىذؽؽؾريوانذؽداملذترجبق

ذتضوهذقغذؽقؼقـنذؽنؼؿؾتذدـتقاسذفـدؼؾهذإدالمذاوؿت

ذ،بـرذقغذاضامذؿروػاؽنذدفاجذإدالمذاضامذفاثذبفاوا

ذدانذكفورذاداؾهذإدالمذاضامذدريذدالءقنذاضامذؿاـاؽاال

ذعؾقهذاهللذصؾىذاهللذردولذاوؾقهذدباواذقغذجاؾنذدريذؿثقؿػغ

ذؿغحقاتيذدانذؿـدامليذدـتقاسذفـدؼؾهذإدالمذاوؿت.ذودؾم

ذدبحاـهذاهللذؽػدذؽتؼوائنذممػرتقغؽتؽنذدرتاذإدالمذاضام

ذذ.وتعاىل ذاؽنذاقتذددأورغذ،ؽتؼوائنذدغنذؽراناقن

ذدانذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿثؽوتوؽنذاوـتوقذتاؽوتذبراس

ذ۲ؿانذدغنذترػغاروهذدرػدذدقرقثذؿغقؾؼؽنذداػتذاؽن

ذدبحاـهذاهللذؿانفر.ذإدالمذدرػدذؿثقؿػغذجاءوهذقغذعـاصري

ذ:ذبرؿؼصودذقغذ59ذاقاتعؿرانذ-الذدورةذداملذوتعاىل

ذؿكذ،إدالمذاضامذدالءقنذاضامذؿـخاريذقغذددقاػاذدان"

ذقؽؾذةخرياذفاريذػدذايذدانذ،درػدثذدترمياذاؽنذتقدق

ذ.ذ"روضيذقغذ۲اورغذدري
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ذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذؿغقغتؽنذاقغنيذممربذ،اقنذؽاؾيذػدذخطبهذيخريؿغا

ذرمحةذاضامذاداؾهذإدالمذاضامذبفاواذدؽاؾنيذمجاعهذػاراذؽػد

ذاـدورذتوؾقذدغنذػـوهذقغ ذدامذإدالمذاضامذبضقتوذـاؿون.

ذقغذدػرتذاضامذؽدؿاراتأنذؽػدذؿـرمياذاؽنذتقدقذدؽاؾي

ذاضامذػؾوراؾقدؿىذفهمن داملذدػرخاقاءي ذ۲دامذؿارقؾه.

ذقغذعؼقدهذدغنذؽقتذعؼقدهذؽؼواتنذؿغوؽوفؽنذؽقت

َأِؾِقَرنذاأَلَذاِعَرْةذذؿاعهواجلذدـهاؾذافؾيذعؼقدهذبرؾـددؽنذبـر

ذػؿقؽرينذفهمنذممبـدوغذدانذممبـرتاسذداملذدانذَاْؾَؿاُتِرِقِدقَّْة

ذترخقـتاذؽـضريذؿادوقذؿـوؾرذتروسذدريذاقنذددت

ذاقن ذاألذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿانفر. ذاقاتـعام

ذ:ذ291

ٱ

 ىت نت  مت زت رت يبىب نب مب زب رب ٱ
  يف ىف  يث ىث نث مث زثرث يت

ذ"برؿؼصود ذاضام)ذجاؾـؽوذاقـقؾهذددوغضوفثذبفاواذدان:

ذدانذ،ؿـوروتثذؽاؿوذفـدؼؾهذؿكذ،ؾوروسذبتولذقغ(ذإدالم

ذدريذالءقنذقغ)ذ۲جاؾنذؿـوروتذؿـوروتذؽاؿوذجاغـؾه

ذاقتذالءقنذقغ)ذ۲جاؾنذؽرانذ،(إدالم ذبراقؽن-ؿـخراي(
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ذػرقـتفؽنذاهللذاقتوؾهذدؿؽنيذقغذدغنذ،اهللذجاؾنذدريذؽاؿو

ذ.ذ"ىبرتؼوذؽاؿوذدوػاقاذ،ؽاؿو

ذ

ذ

ذ

ذ

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَ ،ىئلُْقْرءا هَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا ذٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا

 


