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   يف خطبة حجة الوداعاجلوانب اإلنسانية              

مِدؼـَُؽِؿمَظُؽِؿمَأْطَؿْؾُتماْظَقِقَم}م:ماظعزؼزمطؿابفميفماظؼائؾم،ماظعادلنيمربمٓماحلؿدممممممم

ُٓمٔإالَّمإظَفماَلمأِنموَأذفُدم،م{ِدؼـّاماْظٔإِدَؾاَممَظُؽُؿمَوَرِضقُتمِغِعَؿِؿلمَسَؾِقُؽِؿمَوَأِتَؿِؿُت مالموحَدُهما

مسَؾقفموبأرْكمودؾِِّؿمَصٚؾماظؾَُّفٖؿم،موردقُظُفمَسؾُدهمحمؿّداموغؾٖقـامدٚقَدغامأٖنموَأذفُدم،مَظُفمَذرؼَؽ

ـِم،موصقِؾِفمآِظِفموسَؾك ـٔمؼقٔممإَظكمبإحلإنمَتِؾَعُفِؿموَع م.ماظٚدؼ

   : وبعدممممممم

ـْمحيرتممآدعقةماإلغلانمميفمأمسكمععاغقفاإنماظدؼـماإلدالعلمػقمدؼـماظؼقؿمصممممممم ،مدؼ

دؾقاغفممـاببغضماظـظرمسـمدؼـفمأومظقغفم،مأومسرضفم،مأومجـلفم؛محقثمؼؼقلمرمؿفوإغلاغق

مَوَرَزْضـَاُػِؿم}موتعاىلميفمطؿابفماظؽرؼؿ: مَواْظَؾِقٔر مَوَحَؿْؾـَاُػِؿمِصلماْظَؾٚر مَبـِلمآَدَم مَطٖرِعـَا َوَظَؼِد

ـَماظطَّٚقَؾاِتمَو ـِمَخَؾْؼـَامَتْػِضقًؾاِع  م.{َصٖضْؾـَاُػِؿمَسَؾكمَطـِرٕيمِعٖؿ

موممممممم موجؾ( ممردقظفظؼدمأردؾمآم)سز مودؾؿ( مإغلاغٖقة)صؾكمآمسؾقف ممبرداظة تدسقم،

م،مصمإىل ؼامم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مبؿؾؾقغمرداظةمربفم)سزماظؼقؿماظػضؾكم،موادُلـؾماظعؾقا

ؾمرقالمحقاتفمؼردخمظؾؼقؿماإلغلاغقةمبؼقظفم،مصظموجؾ(مسؾكمأطؿؾموجفم،موأمتمصقرة

م م، موتؼرؼره موصعؾف ماظقداع ماظؿشرؼعوويفمحفة مادؿؼر مأن ماظدؼـوطُؿم،مبعد ومتتمم،مؾ

أطدماظـيبم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مسؾكمتردقخمػذهماإلدالممدؼـّام،ممظـاورضلمآم،ماظـعؿة

م)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مؿفخطؾعـمخاللمموضؾقبفؿميفمغػقسمادللؾؿنياظؼقؿماإلغلاغقةم

مضقاسدماإلدالمماظيت موَسّظَؿمعؾادئماجلاػؾقةصقفاموػدممم،مأردكمصقفا ،مم رعاتاحُلمصقفام،

 وأسؾكمصقفامعـمذأنماإلغلانموضقؿؿفم.

موممممممم مأن مذؽ مال مُتعد ماظقداع محفة مظخطؾة مسادلل موإسالن موثقؼة مسؾكمأول ؾقػاز

ةمهػظمظإلغلانمطراعؿفم،موهؼؼمظفم،مدلاماذؿؿؾتمسؾقفمعـمضقؿمإغلاغقمحؼققماإلغلان
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مظؼاٍءيفمميفمَجِؿٕعمعـماظصقابةأعـفمودالعؿفم،مصؼدموضػماظـيبم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(م

موردقِظفامعشفقٍد مععمطؾمحرفمعـ،ممبنيمأٖعٍة مأجِؾفمبعدمػذهممطؾؿاتفموػقمَؼِلَؿِشِعُر دغٖق

ـٔمُجَؾِقٔرممظقضعماظؾؿلاتماألخريةمظددؿقرمادللؾؿنيماإلغلاغلم،ادلـادؽم،م ـِمُعَقٖؿِدمِب صَع

ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ ـُِف(مَأٖغُفمَذٔفَدمُخْطَؾَةمَرُدقٔلماظؾَِّفم)َصؾَّكما ـِمَأِبقِفم)َرِضَلماظؾَُّفمَس ـٔمُعْطِعٕؿم،مَس (ممِب

ماْظَقَدأع مِصلمَحٖفِة مَسَرَصَة مصؼالمصقفامِصلمَؼِقٔم مَأ، مَظا ماظـٖاُسمٔإٚغلمَواظؾَِّف م)َأٗؼَفا ِدٔريمَظَعؾِّلمَظام:

مَدِؿَعمَعَؼاَظِؿلماْظَقِقَممَصَقَساَػام،مَصُرٖبم ـِ َأْظَؼاُطِؿمَبِعَدمَؼِقِعلمَػَذامِبَؿَؽاِغلمَػَذا،مَصَرِحَؿماظؾَُّفمَع

ـُِف( مِع مَأْصَؼُف مُػَق ـِ مٔإَظكمَع مِصْؼٍف مَحاِعٔؾ مَوُرٖب م، مَظُف مِصْؼَف مَوَظا مِصْؼٍف مظـؼػمععممَحاِعٔؾ مبـا مصؿعاظقا ،

م.معضماجلقاغبماإلغلاغقةماظيتماذؿؿؾتمسؾقفامػذهماخلطؾةماجلاععةب

مصممممممم م، مبنيمتسسيخ مبدأ املساواة والكسامة اإلنسانيةؿـمػذهماجلقاغبماإلغلاغقة

ؼالمصم،مؿؿعماظذيمؼعقشمصقفاجملميفمؿفطراعمحيػظمأصقؾمظإلغلانمطقؼممجقّعاماظـاس

،مَؤإٖنمَأَباُطِؿمَواِحْد،مم،مٔإٖنمَرٖبُؽِؿمَواِحْدماماظـٖاُسَؼامَأٗؼَف):مم(ميفمخطؾؿفصؾكمآمسؾقفمودؾؿ)

مَسَؾكمَسَفِؿلٍّ مِظَعَرِبلٍّ مَصِضَؾ مَظا مَسَؾكمَسَرِبلٍّمَأَظا مِظَعَفِؿلٍّ مَوَظا مَسَؾكمَأِدَقَدم، مِظَأِحَؿَر مَوَظا مَوَظامم، ،

ِٓمَأِتَؼاُطِؿ،مٔإٖنمَأْطَرَعُؽِؿمم،مٔإظَّامِباظٖؿْؼَقىمَأِدَقَدمَسَؾكمَأِحَؿَر ـَِدما فعؾماظـيبم)صؾكم...(م،مصمِس

مظؼقلمآمتعاىلم؛اظصاحلممواظعؿؾماظؿؼقىمػقماظؿػاضؾمععقارمآمسؾقفمودؾؿ( :ماعؿـاًظا

مٔإٖنمِظَؿَعاَرُصقامَوَضَؾاِئَؾمُذُعقّبامَوَجَعْؾـَاُطِؿمَوُأغـَكمَذَطٕرمـِعمَخَؾْؼـَاُطؿمٔإٖغاماظـٖاُسمَأٗؼَفامَؼا}

م.{َخِؾرْيمَسِؾقْؿماظؾََّفمٔإٖنمَأِتَؼاُطِؿماظؾَِّفمِسـَدمَعُؽِؿَأْطَر

مأومتعصبمضؾؾلممممممم مدقادقةمدونممتققزمرؾؼلم، مأومعذػيبمصاظؾشرؼةمطؾفا مصاظـاسمم، ،

مجقّعامؼـؿؿقنمألصؾمواحدم،موأبمواحدم،مػقمآدمم)سؾقفماظلالم(م،مصؿؾدأمادللاواةمبنيم

فـؽم،مصإذاماغُؿمؼؼماظؿقازنميفماألدرةمواجملؿؿعاظـاسمعؾدأمذرسلم،موضقؿةمإغلاغقةمه
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مسٖؿتماظػقضكميفماجملؿؿعات ماألعـة مبنيمأصراد مادلؾـدأ مواغمػذا مبنيمؿ، ماظػلاد شر

ماظـاسم.

مرقالمممممممم مادلؾدأ مسؾكمتردقخمػذا محرؼّصا مودؾؿ( مطانماظـيبم)صؾكمآمسؾقف وظؼد

م م، محقاتف ماظعصؾقة مصقارق مودؾؿ( مسؾقف مآ م)صؾك مأزال مأرقافمصؼد مبني مواظؼؾؾقة ،

ـٖامَأِػَؾماْظَؾِقِت:م))صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(محنيمضالاجملؿؿعم،م مدقدغام(م،موطانَدْؾَؿاُنمِع

دقدغامَؼِعـِلم(م،م،مَوَأِسَؿَؼمَدٚقَدَغامَأُبقمَبْؽٕرمَدٚقُدَغا):مرمبـماخلطابم)رضلمآمسـف(مؼؼقلسؿ

مم)رضلمآمسـف(ماَلًظاب موطانم)رضلمآمسـف( م)ظؽـمجاءتماألساجؿمباألسؿالم، ؼؼقل:

م.م(سؾقفمودؾؿ(معـٖامؼقمماظؼقاعةموجؽـامبالمسؿؾمهلؿمأوىلمبردقلمآم)صؾكمآ

مودؾؿ(مردخمطؿاوممممممم مسؾقف مآ م)صؾك مسؿؾ٘قامماظـيب مواضّعا مجعؾف مبؼقظف مادلؾدأ ػذا

قاعفمضؼؿعاؼشمبفمععممجقعماظـاسمسؾكماخؿالفمععؿؼداتفؿم،موالمأدلمسؾكمذظؽمعـم

مَوَدؾََّؿ) مَسَؾِقِف ُٓ مَصِؼقَؾم(محقـؿاَصؾَّكما مَجـَاَزٌة، مَصَؼاَلظفمَعٖرِتمِبِف مَؼُفقِدٙي، مٔإٖغُف ُٓم)م: َصؾَّكما

ـِمَأَغٕسم(م،موَأَظِقَلِتمَغْػّلا):م(َسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ ـُِف)َس ،مَضاَل:مَطاَنمُشاَلْممَؼُفقِدٙيمَؼِكُدُمم(َرِضَلماظؾَُّفمَس

ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ)ماظـِٖؾٖل ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ)،مَصَأَتاُهماظـِٖؾٗلممَصَؿٔرَضم(َصؾَّكما ،مَصَؼَعَدممَؼُعقُدُهم(َصؾَّكما

مَرْأِدِف ـَِد ممِس مَظُف: مَصَؼاَل مَأِدِؾِؿ)، م( ـَِدُه مِس مَوُػَق مٔإَظكمَأِبقِف مَصـََظَر م، ماظَؼاِدٔؿم، مَأَبا مَأِرِع مَظُف: َصَؼاَل

(ُٓ ما مَوَدؾََّؿَصؾَّك ممَسَؾِقِف مَصَأِدَؾَؿ( مم، ـِٖؾٗل ماظ مَصَكَرَج مَوَدؾََّؿ)، مَسَؾِقِف ُٓ ما مَؼُؼقُلم(َصؾَّك :مَوُػَق

ـَماظـٖأر) م(م.احَلِؿُدمِظؾَِّفماظَِّذيمَأِغَؼَذُهمِع

ماإلغلاغقةوممممممم ماجلقاغب مػذه حسمة الدماء اليت أزستها خطبة حجة الوداع معـ

ـٔمَسِؾِدمعـ،مصمواألموال واألعساض ـٔماظٖرِحَؿ ـِمَبْؽَرَةم،مَأِبلمِب مَذَطَرم)رضلمآمسـف(مَأبقِفمَس

ـٖامَحٖؿكمَصَلَؽِؿـَامَػَذا؟مَؼِقٕممَأٗي)م:َضاَل(مودؾؿمسؾقفمآمصؾك)ماظـِٖؾٖلمأٖن مَدُقَلٚؿقِفمَأٖغُفمَزـَ

ـٖامَحٖؿكمَصَلَؽِؿـَامَػَذا؟مَذِفٕرمَصَأٗي:مَضاَلمَؾك،َب:مُضْؾـَاماظـِٖقٔر؟مَؼِقَممَأَظِقَس:مَضاَلم،ماِدِؿِفمِبَغِقٔر مَزـَ



م(4)

مَصَؼاَلماِدِؿِف،مِبَغِقٔرمَدُقَلٚؿقِفمَأٖغُف مُضْؾـَاماْظِقٖفِة؟مِبِذيمَأَظِقَس: مَضاَلمَبَؾك،: مِدَعاَءُطِؿمَصٔإٖن:

مَػَذامَبَؾِدُطِؿمِصلمَػَذامَذِفٔرُطِؿمِصلماَػَذمَؼِقِعُؽِؿمَطُقِرَعِةمَحَراْممَبِقـَُؽِؿمَوَأِسَراَضُؽِؿمَوَأِعَقاَظُؽِؿ

ـِمُؼَؾؾَِّغمَأِنمَسَلكماظٖشاِػَدمَصٔإٖنماْظَغاِئَب،ماظٖشاِػُدمِظُقَؾؾِّٔغ ـُِفمَظُفمَأِوَسكمُػَقمَع مم(ِع ؼدمدظتمص،

ماظ ماظؽؾؿات مػذه ماظؾدؼعم،ؾؾقغة ماظـؾقي ماألدؾقب مِسمبفذا مسؾك محرعة ،مماظدعاءظؿ

م،و مغقعمعـمؿِؿفاوسصماألسراضوماألعقال مبأٚي مسؾقفا مالمحيؾماالسؿداُء موأغف مأغقاعمم،

م،مصؽؾماظدعاءمحرامم،موطؾماألسراضمعصاغةم،موطؾماألعقالمحمػقزةم.ماالسؿداء

صؼدمظػتماظـيبم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(ماغؿؾاهمأصقابفم)رضلمآمسـفؿ(مهلذاماظققممممممممم

م موحرعةموحرعةماظشفرم،موَذطَّرػؿمحبرعؿفاظعظقؿم، مثؾتميفمغػقدفؿتؼرؼّرماظؾؾدم، مدلا ما

مم؛مفاعـمتعظقؿ متؼرؼره مأراد معا مواألعقالمظقؾينمسؾقف ماظدعاء محرعة معـمسظؿ وتأطقده

م،موُتِروظقؤمواألسراضم، م،متلقُدُهماأُلْظَػُة ،ممَسكمصقِفماحلرعُةادسمجملؿؿٕعمحضأريٍّمعلؿِؼرٍّ

ـَ مبِق ماظعالضُة موتؼقم م، محؼَُّف مِذيمحؼٍّ مطٗؾ مصقِف مواظرتاُحٔؿموؼأُخُذ مسَؾكماظؿعاؤن ،ممأصراِدِه

بأٚيمذؽٕؾممأحدمَأِنمؼعؿِدَيمسَؾكألحدممفصقمحيٗؾمال،ممظقـفُضقامِصلمغلقٕجمواحٍدمُعؿالِحٕؿ

ـَمأذؽالماالسؿداءم. مِع

وعـمادلعؾقممأنمحػظماظدعاءمواألسراضمواألعقالمالممتققزمصقفميفماإلدالممبنيمممممممم

بغضماظـظرمسـمدؼـفم،مأومجـلفم،مأومذظؽمظؽؾمإغلانمألنماظشرؼعةمطػؾتممهم؛علؾؿموشري

مَظَعؾَُّؽِؿمِبِفمَوٖصاُطِؿمَذِظُؽِؿمِباْظَقٚؼمٔإظَّاماظؾَُّفمَحٖرَمماظَِّؿلماظـْٖػَسمَتْؼُؿُؾقامَوَظا}:تعاىلمظقغفم،مضال

،مبؾمجعؾمآم)سزموجؾ(مضؿؾمغػٕسمواحدةمبغريمحؼمطأغفمضؿْؾمظؾؾشرؼةمطؾفا،م{َتِعِؼُؾقَن

م}متعاىل:مضال مَغْػّلـَعـمَضَؿ... مَصَلـَؾ مَأِو مَغْػٕس مِبَغِقٔر مِصلماألرضمَصَؽَأٖغَؿـا مَضَؿـاٍد ماظــا اسمـَؾ

مَجِؿقّعماــَجِؿقّع ماظـٖاَس مَأِحَقا مَصَؽَأٖغَؿا مَأِحَقاَػا ـِ مسَؾكم{اَوَع مؼعؿِدَي مَأِن مإلغلان محيٗؾ مصاَل ،

مأومأنمؼؿعرَض مبأيمغقعمعـمأغقاعماالسؿداءم، ،ممبأيمظقنمعـمأظقانماإلؼذاِءمظُفمأخقِف
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مَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(م:م)ُطٗؾماْظُؿِلِؾٔؿمَسَؾكماْظُؿِلِؾٔؿمَحَراْم:مَدُعُف،مَوَعاُظُف،مَوِسِرُضُف(م،م ُٓ ظؼقظفم)َصؾَّكما

مَظَزَواُل:م)َضاَل(مودؾؿمسؾقفمآمصؾك)ماظـيبمأنمظدرجةمسظقؿ،ماإلدالمميفماظدعاءمصأعر

ـِماظؾَِّفمَسَؾكمَأِػَقُنماظٗدِغَقا ـٕمَضِؿٔؾمِع ،مصاإلدالممؼدسقمإىلماألعـمواألعانم،مم(َحؼٍّمِبَغِقٔرمُعِؤِع

واظلؾؿمواظلالمم،موؼرؼدمظؾـاسممجقّعامأنمحيققامحقاةمعلؿؼرةم،موالمؼؿقؼؼمهلؿمذظؽمإالم

م.حبؼـماظدعاءمواحلػازمسؾكماألسراضمواألعقال

 (صلى اهلل عليه وسلم)وصيته عمعـماجلقاغبماإلغلاغقةميفمخطؾةمحفةماظقداوممممممم

هلام،م(مبادلرأِةممتؼدؼّرامصؾكمآمسؾقفمودؾؿِدمأوَصكم)صؼمواحلػازمسؾكمحؼفام،م، باملسأة

مم،مدلؽاغِؿَفاوبقاّغام واحلؼققمواظقاجؾاتمعؿؾادظةم،محقثمؼؼقلمصاظـلاءمذؼائؼماظرجالم،

ـُِؾم}احلؼمدؾقاغف:م ـٖمِع ـٖمِباْظَؿِعُروِفَوَظُف ثؿمأوصكمآم)سزموجؾ(ماظرجؾم،مم{اظذيمَسَؾِقٔف

حبلـماظعشرةمععمادلرأةمحؿكموإنمحدثمعـفامعامُؼغضؾفم،مأومرأىمعـفامعامؼؽرػفم،مصؼالم

ـٖمَصَعَلكمَأِنمَتْؽَرُػقامَذِقّؽامَوَؼِفَعَؾماظؾَُّفمِصقِفم}:متعاىل ـٖمِباْظَؿِعُروِفمَصٔإِنمَطٔرِػُؿُؿقُػ َوَساِذُروُػ

مَطـِرّيا موؼؼقل{َخِقّرا م))صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مغؾقـام، ـٖمَحٛؼا،مِغَلاِئُؽِؿمَسَؾكمَظُؽِؿمَصٔإٖن: مَوَظُف

ـٖمَظُؽِؿمَحٛؼا،مَسَؾِقُؽِؿ ـَمَظامَأِنمَسَؾِقٔف ـٖمَتْؽَرُػقَغُف،مَأَحّدامُصُرَذُؽِؿمُؼقِرِؽ مَؼْأِتنَيمَظامَأِنمَوَسَؾِقٔف

مم.م(ُعَؾٖقـٍَةمِبَػاِحَشِة

موممممممم مأٖعمطرمأمضدمماإلدالمذؽمأنال مأخّؿادلرأة مو مبـّؿ اا مزوجًةو مو معـمم،ما وجعؾمهلا

ماإلغلاغقة مطراعؿفا مسؾك موحياصظ موؼصقغفا ميفماظدارؼـ مدعادتفا مؼؽػؾ معا ،مماحلؼقق

م م: مُدؽؾماظـيبم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ( مَضاَل:مصعـدعا مَصَقاَبِؿل؟ ـٔ مِبُقِل ماظـٖأس مَأَحٗؼ ـِ َع

ـِ؟مَضم(ُأٗعَؽ) ـِ؟مَضاَل:م(مُثٖؿمُأٗعَؽ)اَل:مَضاَل:مُثٖؿمَع ـِ؟مَضاَل:مم(ُثٖؿمُأٗعَؽ)َضاَل:مُثٖؿمَع َضاَل:مُثٖؿمَع

مَأُبقَك) مُثٖؿ م: مودؾؿ( م)صؾكمآمسؾقف موضال: ـِ)(، م،مَثَؾاُثمَظُفمَطاَنمَع ـٖمَصَصَؾَرمَبـَاٍت مَسَؾِقٔف

ـٖ ـٖمَوَأْرَعَؿُف ـٖمَوَدَؼاُػ ـِمَوَطَلاُػ م،مِع ـٖمِجَدِتِف ـِماظؼقاعةمؼقممِحَفاّبامُفَظمُط ،مويفمم(اظـٖأرمِع
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م م: ـِ)رواؼة ـٔمَساَلمَع م،مَثَؾاَثمَأِوماِبـََؿِق ـٔمَأِومَبـَاٍت م،مَثَؾاَثمَأِومُأِخَؿِق ـٖمَحٖؿكمَأَخَقاٍت مَأِومَؼِؾ

م،مَؼُؿقَت ـٖ ـُِف م،مَوُػَقمَأَغامُطـُِتمَس ـٔ موم(اْظُقِدَطكَوماظٖلٖؾاَبِةمِبُأِصُؾَعِقِفمَوَأَذاَرمَطَفاَتِق مَأِبلم، ـِ َس

ـُِف( مَس ماظؾَُّف م)َرِضَل مَوَدؾََّؿ(مُػَرِؼَرَة مَسَؾِقِف ُٓ ما م)َصؾَّك ماظؾَِّف مَرُدقُل مَضاَل مَضاَل: م)اِدَؿِقُصقامم، :

ـِمِضَؾٕعم،مَؤإٖنمَأِسَقَجمَذِلٍءمِصلماظٚضَؾٔعمَأِساَلُهم،مَصٔإِنم َذَػِؾَتمِباظـَٚلاِءم،مَصٔإٖنمادَلِرَأَةمُخِؾَؼِتمِع

مِباظـٚ مَصاِدَؿِقُصقا مَأِسَقَج، مَؼَزِل مَظِؿ مَتَرْطَؿُف مَؤإِن م، مَطَلِرَتُف مَخِقرًا(ُتِؼقُؿُف م)خرّيا(ممَلاِء صؽؾؿة

ماظقا معاغعة مجاععة مطؾؿة ماحلدؼث ميف ماردة مبقجقب مععاغلمتقحل مبأمسك ظؿكؾؼ

م.رأةاظرجقظةمحنيمؼؿعاعؾماظرجالمععمادل

سؾكمحؿقتمالاغقةمعـمخطؾةمحفةماظقداعماظيتمطاغتمػذهمبعضماجلقاغبماإلغممممممم

مماظؽـريمعـ م، موادلادلؾادئماظلاعقة ماظممياغقةاإلشاػد م، مسـمواظيتمراضقة ؼضقؼمادلؼام

مادؿؼصائفا مأو مذطرػا مأنمأجدرمصؿا، ممجعاء ماظـؾقيماهلديمػذامأعاممتؼػماظؾشرؼة

ماخلريموععاغقفامأظػازفامطؾميفممجعتماظيتماظقداعحفةممخطؾةميفمادلؿؿـؾماظعظقؿ

مصؼدمطؾفامظؾؾشرؼة محؼققمضقاسدمحنيمأردتماظؾشرؼةمتارؼخميفمدؾًؼامحبؼمطاغتم،

م، ماظ واخلؾؼقة،ماإلغلاغقةماألدادقةمواظؼقؿمادلؾادئمورمستماإلغلان متدٖبرػا مـاسصؾق

م.دعادػؿميفماظدغقامواآلِخرةيفمإ،مظؽاغتمدؾّؾامموسؿؾقاممبامصقفا

 ولكم لي اهلل وأستػفس هرا قولي أقول
  *    *      * 

مأنموأذفدمظف،مذرؼؽمالموحدهمآمإالمإظفمالمأنموأذفدم،ماظعادلنيمربمٓماحلؿدممممممم

موصقؾفمآظفموسؾكمسؾقف،موباركمودؾؿمصٓؾماظؾفؿموردقظف،مسؾدهمحمؿّداموغؾقـامدقدغا

م.مأمجعني

مممممم
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 : اإلسالم إخوة  

يفماجلقاغبممفمودؾؿ(موخاصةردقلمآم)صؾكمآمسؾقبمضؿداءعامأحقجـامإىلماالممممممم

مصؾك)ماظـيبمبعـةمطاغتؿلؿؼقؿمحقاتـام،مصؾؼدمظدغقامهلامعـقاًلماإلغلاغقةماظيتمملمتعرفماظ

مودؾؿمسؾقفمآ م( م،عػعؿة ماإلغلاغقة مومباظػضائؾ ماألخالق معؽارم ماحلؼممحقث، ؼؼقل

مػذهمسـ(مودؾؿمسؾقفمآمصؾك)موأخربم،{ِظْؾَعاَظِؿنَيمَرِحَؿًةمٔإظَّامَأِرَدْؾـَاَكمَوَعا}:مدؾقاغفم

م)صؼالماظرمحة مُعِفَداٌةمَرِحَؿٌةمَأَغامٔإٖغَؿاماظـٖاُسمَأٗؼَفامَؼا: منحمواظرأصةماظرمحةموبفذهم،(

مودؾؿمسؾقفمآمصؾك) ـِمضؾقبمتأظقػميف( مَصِؾَؿا}م:ضالمحقثمآموصدقم،مَحِقَظفمَع

ـَمَرِحَؿٍة ـَِتماظؾَِّفمِع ـَِتمَوَظِقمَظُفِؿمِظ ـِمَظاِغَػٗضقاماْظَؼْؾِبمَشِؾقَظمَصٛظامُط م.{...مَحِقِظَؽمِع

ماظـيبم)صؾكمآمممممممم مبلـة ويفماخلؿامموحنـميفمػذهماألؼامماظطقؾةمادلؾارطةمغذطر

م مودؾؿ( مبسؾقف مودؾؿ(: محقثمضالم)صؾكمآمسؾقف م، مؼقممسرصة مَسَرَصَةمَؼِقٔممِصَقاُم)صقام

م(.َبِعَدُهماظَِّؿلمَواظٖلـََةمَضِؾَؾُفماظَِّؿلمٖلـََةاظمُؼَؽػَِّرمَأِنماظؾَِّفمَسَؾكمَأِحَؿِلُب

وطذظؽمعـمدـؿفم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(ماألضققةمسؾكماظؼادرمادللؿطقعم،محقثمممممممم

ـُمَسِؿَؾمَعا)ضالم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(:م مَوَجٖؾمَسٖزماظؾَِّفمٔإَظكمَأَحٖبمَسَؿًؾاماظـِٖقٔرمَؼِقَممآَدَمماِب

ـِ ـِمَظَقَؼُعماظٖدَممَؤإٖنم،مَوَأِذَعأرَػا،مَوَأْزَؾاِصَفامِبُؼُروِغَفاماْظِؼَقاَعِةمَؼِقَممَظَؿْأِتلمَؤإٖغُفمَدٕم،مِػَراَضِةمِع مِع

م.(َغْػّلامِبَفامَصِطقُؾقاماْظَأِرٔض،مَسَؾكمَؼَؼَعمَأِنمَضِؾَؾم،مِبَؿَؽإنمَوَجٖؾ(م)َسٖزماظؾَِّف

 مو املتكني . اللهم تكبل مها ، واقبلها ، واجعلها
 م


