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ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)95:

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

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذذ ذ
ؿارقؾهذؽقتذؿـقغؽتؽنذؽتؼواءنذؽػدذاهللذدبحاـهذ
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 ذتـتغذ
ؿغفرضاءيذواـقتا.ذ ذ
ذ

اضام ذإدالم ذاداؾه ذاضام ذقغ ذاؿت ذؿغحرؿيت ذؼوم ذواـقتاذ
دان ذؿغقعرتاف ذدرتا ذؿغاؽوءي ذاؽن ذؽػـتقغن ذػراـن ذؿرقكذ
دامل ذؽفقدوػن ذؿشارؽت .ذاقن ذاداؾه ذؽران ذاهلل ذدبحاـهذ
وتعاىل ذتؾه ذؿؾتؼؽن ذؽدودوؼن ذواـقتا ذػد ذمتػت ذقغ ذؿوؾقاذ
دمسػقغ ذؾالؽي ذبردادرؽن ذتغضوغجواب ذدان ذػربقذاءنذ
ػراــث ذبرددواقن ذدغن ذؽدودوؼـث .ذفرمان ذاهلل ذدبحاـهذ
وتعاىل ذقغ ذدباخاؽن ذداول ذخطبه ذتادي ذدامل ذدورة ذاؾـداءذ
اقاتذ20ذقغذبرؿؼصود:ذ ذ
"دان ذجاغـؾه ذؽاؿو ذترالؾو ذؿغفارػؽن ذ(اقغني ذؿـداػت)ذ
ؾقؿػهذؽورـقاذقغذاهللذتؾهذبرقؽنذؽػدذدبفاضنيذدريذؽاؿوذ
(اوـتوق ذؿـجادقؽن ذؿرقك) ذؿؾقبقفي ذدبفاضني ذقغ ذالءقنذ
(تـتغ ذفرتا ذبـدا ،ذعؾؿو ذػغتافوان ذاتاو ذػغؽت ذؽبدرن).ذ
(ؽران ذتؾه ذتتف)ذاورغ ۲ذؾالؽي ذاد ذبفاضني ذدري ذاف ذقغذ
ؿرقك ذاودفاؽن ،ذدان ذاورغ ۲ذػرؿػوان ذػوال ذاد ذبفاضنيذ
دري ذاف ذقغ ذؿرقك ذاودفاؽن; ذ(ؿك ذبراودفاؾه ذؽاؿو)ذ
دان ذػوفوـؽـؾه ذؽػد ذاهلل ذاؽن ذؾقؿػه ذؽورـقاث.ذ
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ددوغضوفث ذاهلل ذدـتقاس ذؿغتافوءي ذاؽن ذتقف۲ذ
ددوات".ذ ذ

ذ ذ

ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،ذ ذ
ؼوم ذواـقتا ذاداؾه ذؿروػاؽن ذضوؾوغن ذاقدتقؿقوا ذدانذ
مماءقـؽنذػراـنذقغذبدرذداملذؽفقدوػنذؽؾوارض،ذؿشارؽتذ
دان ذـضارا.ذاقن ذاداؾه ذؽران ذؼوم ذواـقتا ذبرؽبوؾقفن ذاوـتوقذ
ؿؾؼدـاؽن ذدوا ذؽرجا ذدامل ذداتو ذؿاس ذدػرت ذممقؽولذ
تغضوغجواب ذدباضاي ذدأورغ ذاقدرتي ذدان ذدامل ذؿاس ذقغذ
دام ذجوض ذدباضاي ذدأورغ ذاقبو ذؽػد ذاـق ۲ذدرتاذ
ؿؾؼدـاؽن ذتغضوغجواب ۲ذقغ ذالءقن .ذتـػا ذواـقتا،ذ
ؽفقدوػن ذدفارقن ذؿشارؽت ذتقدق ذاؽن ذداػتذ
دؾؼداـاؽنذدغنذدخاراذمسػورـا.ذ ذ

ذ ذ

اـتارا ذػراـن ذؼوم ذواـقتا ذاداؾه ذؿرقك ذبرتغضوغجوابذ
ممبـتو ذػغورودن ذروؿه ذتغضا .ذؿرقك ذدـتقاس ذبراودفاذ
ؿـوـاقؽن ذتوضس ذدان ذؽواجقػن ذقغ ذدأؿاـفؽن ذدغنذ
دباءقق-باءقؼث ذتـػا ذؿالالقؽـث .ذػغورودن ذروؿه ذتغضاذ
بوؽـؾه ذتوضس ذقغ ذؿوده.ذاي ذؿـجادي ذاداس ذؽبفاضقاءنذ
ددوات ذػرؽفوقـن .ذتوضس ذاقن ذددواي ذدغن ذصفةذ
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واـقتاذؽرانذواـقتاذتؾهذدخقػتاؽنذاوـتوقذؿـجاديذاقدرتي،ذ
ؿـجادي ذاقبو ذؽػد ذاـق .۲ذاقاث ذػرؾو ذدؾؼداـاؽن ذدغنذ
مسػورـا ذؿرغؽوؿي ذاورودن ۲ذؽػرؾوان ذدواؿي ذدانذ
ؿغوروس ذحال ذاحوال ذاـق .۲ذؿرقك ذجوض ذدـتقاسذ
ممبدرؽن ذاـق ۲ذدغن ذػراداءن ذؽادقه ذداقغ ذدان ذصربذ
ؿغفاديفذتالتهذاـق.۲ذ ذ

ذ ذ

اوؾقه ذاقت ،ذاجرن ذإدالم ذتؾه ذؿـجادقؽن ذبربواتذ
باءقق ذؽػد ذؼوم ذواـقتا ذاين ذترؿادوق ذدـدي ۲ذؽؿوؾقاءن.ذ
اقنذاداؾهذؽرانذحقذدأورغذاقبو اقتذؾبقهذؼواتذدرػدذحقذ
دأورغ ذباف ذددببؽن ذببـن ذقغ ذاؿت ذبرت ذؼوم ذواـقتا ذؽتقكذ
حاؿقل ،ذؿالفريؽن ،ذؿثودوءي ،ذدان ذؿـدقدقق ذاـق.۲ذ
فرمان ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذدامل ذدورة ذاألقحااف ذاقات ذ19ذ
قغذبرؿؼصود:ذ ذ

ذ ذ

"دان ذؽاؿي ذواجبؽن ذؿاءـدي ذبربوات ذباءقق ذؽػد ذؽدواذ
اقبو ذبػاث;ذاقبوث ذتؾه ذؿغاـدوغث ذدغن ذؿـغضوغ ذدوده ذػاقهذ
دانذتؾهذؿالفريؽـثذدغنذؿـغضوغذدودهذػاقه...ذ"ذذ ذ
ذ

ذ
ذ
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دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
باضي ذؿغحرؿيت ،ذمموؾقاؽن ذدان ذممرتبتؽن ذؼوم ذواـقتا،ذ
ؿك ذإدالم ذتؾه ذؿغضارقدؽن ذبرباف ذتغضوغجواب ذدانذ
ػـدوانذباضيذؿغحرؿيتذدانذؿغفرضاءيذؼومذواـقتا،ذاـتاراثذ
ؼوم ذؾالؽي ذفـدؼؾه ذؿـجادي ذػؿبقؿبقغ ذدان ذػؾقـدوغ ذؽػدذ
ؼوم ذواـقتا .ذجك ذؼوم ذواـقتا ذاقت ذاداؾه ذاقبو ذؽقت ،ذؿكذ
فـدؼؾه ذدالقين ذدغن ذػـوه ذاحدان ،ذممفؿي ذؽفـدؼث،ذ
ؿؾؿبوتؽن ذتوتور ذبقخارا ذدان ذتقدق ذددؽاؾيذ
ؿغضورقدؽن ذفاتقث ذدغن ذؽات ۲ذؽادر .ذؿاـاؽاال ذجكذ
واـقتا ذاقت ذدباضاي ذدأورغ ذاقدرتي ،ذؿك ذاقاث ذؿروػاؽنذ
اؿاـهذدانذتغضوغجوابذقغذػرؾوذدؾؼداـاؽنذاوؾقهذدواؿي.ذ
اقدرتي ذػرؾو ذدحرؿيت ،ذدالقين ذدغن ذباءقق ذدان ذدبرقؽنذ
حق ۲دباضاي ذدأورغ ذاقدرتي.ذاقن ذاداؾه ذؽران ذاقدرتيذ
بوؽن ذحق ذؿقؾقك ذؿطؾق ذدواؿي ذقغ ذبوؾقه ذدبوات ذددوكذ
فاتي ،ذداباقؽن ذاػابقال ذتقدق ذدػرؾوؽن ذاتاو ذدداؽقيت دامذ
اد ذجدؿاـي ذاتاو ذاميودي .ذاقغتؾه ،ذػـقالقن ذؽؼواتنذ
ددأورغ ذدواؿي ذاقت ذترؾتق ذباضقؿان ذدي ذؿالقينذ
اقدرتقث .ذدامل ذدبواه ذقحديث ذقغ ذدرواقتؽن ذاوؾقه ذاؿام ذابنذ
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ؿاجهذدرػدذابنذعباسذرضيذاهللذعـه ،بفاواداثذردولذاهللذ
صؾىذاهللذعؾقهذودؾمذبردبداذقغذبرؿؼصود:ذ ذ
ذ ذ

"دباءقق-باءقق ذؽاؾني ذاداؾه ذقغ ذػاؾقغ ذباءقق ذؽػد ذاقدرتقث،ذ
دان ذاؽو ذاداؾه ذاورغ ذقغ ذػاؾقغ ذباءقق ذاـتارا ذؽاؾني ذؽػدذ
اقدرتقؽو".ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ(رواقةذاؿامذابنذؿاجه)ذ ذ

ذ ذ

دالءقن ذدرػد ذاقت ،ذدؽرياث ذواـقتا ذاقت ذدأورغذ
باؾو ذاتاو ذاقبو ذتوغضال ،ذبرقؾه ذدقؿػاتي ،ذػغحرؿنت ذدانذ
بـتوان ،ذبوؽن ذدباضاي ذبافن ذفتنه ،ذاوؿػنت ذدان ذدباضاقث.ذ
درتودث ذجك ذواـقتا ذاقت ذاـق ذػرؿػوان ،ذدقدقؼؾه ذؿرقكذ
دغن ذاداس ۲ذإدالم ذؿؾقػوتي ذعؼقده ،ذذرقعة ذدان ذاخالق.ذ
ػؾقفاراؾه ذاـق ۲ذػرؿػوان ذدغن ذممدتقؽن ذؿرقك ذبرػـدقدقؼن،ذ
ؿـجادي ذواـقتا ذصاحله ،ذبرؿرواه ذدان ذبرػضغ ذتضوه ذؽػدذ
اجرنذإدالمذداملذكهيدوفنث.ذ ذ

ذ ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهللذدؽاؾني،ذ ذ
جودرتو ذؿغاخريي ذخطبه ذػد ذؽاؾي ذاقن ،ذممرب ذاقغنيذ
ؿثرو ذػارا ذمجاعه ذدؽاؾني ،ذدباضاي ذؼوم ذؿدؾؿني ذؽقتذ
فـدؼؾه ذدـتقاس ذؿغفرضاءي ذػراـن ذؼوم ذواـقتا ذاقن ،ذتقدقذ
ؽريا ذدام ذاد ذاقبو ،ذاقدرتي ،ذؽاؽق ،ذادقق ذػرؿػوان ذدانذ
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دالضقؿانذايذبرضؾرذواـقتا.ذجاغـؾهذؽقتذؿغاباقؽنذحق۲ذ
ؼومذواـقتاذدغنذؿؾبقفؽنذحقذؼومذؾالؽيذدفاجذدداملذمسواذ
ػرؽارا .ذؿارقؾه ذؽقت ذؿـجادي ذؿشارؽت ذقغذ
برتغضوغجواب ذدغن ذبردام-دام ذممػرتافـؽن ذحق ذواـقتاذ
واالو ذدؿان ذؽقت ذبراد ذدان ذدـتقاس ذبراودفا ذممبـتو ذؿرقكذ
ؽاره ذؽباءقؼؽن ذباضي ذممػراوؾقفي ذكرضاءن ذاهلل ذدبحاـهذ
وتعاىل.ذ ذ
فرمان اهللذدبحاـهذوتعاىلذداملذدورة النساءذاقاتذ:24ذ ذ
ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ  ...ذ

ذ ذ

برؿؼصود:ذ"ؼوم ذؾالؽي ذاقت ذاداؾه ذػؿقؿػني ذدان ذػغاول ذقغذ
برتغضوغجوابذترفادفذؼومذػرؿػوان،ذاوؾقهذؽرانذاهللذتؾهذ
ؿؾبقفؽنذاورغ۲ذؾالؽيذ(دغنذبربافذؽأقدتقؿقواءن)ذاتسذ
اورغ ۲ذػرؿػوان ،ذدان ذجوض ذؽران ذاورغ ۲ذؾالؽي ذتؾهذ
ممبؾـجاؽن ذ(ممربي ذنفاه)ذدبفاضني ذدري ذفرتا ذؿرقك.ذؿكذ
ػرؿػوان ۲ذقغ ذصاحل ذاقت ذاقاؾه ذقغ ذراعة ذ(ؽػد ذاهلل ذدانذ
دواؿقث) ،ذدان ذقغ ذممؾقفارا ذ(ؽحرؿنت ذدقرقث ذدان ذاف ذجواذ
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قغ ذواجب ذدػؾقفارا)ذؽتقك ذدواؿي ذتقدق ذقحاضري ذبردام،ذ
دغنذػؿؾقفاراءنذاهللذدانذػرتوؾوغـث ...
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 اوت ا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ِيَ ذ
ينَ او اَ
ﰁ فايااَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس تا ْغ ِف ِر اَ
َي ﭝاَةَٱلتَّائِب ا
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