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 الدزوس املستفادَ مو  
  خطبُ حجُ الىداع

َِؼذملذملؽمَلغمُلَؿممماْظؿمَلذملذملَقَ م}احلؼملذملذملهللمٓم بماظضملذملذمل،دلامقماظعمل، ذملذملؾمهمطؿ،زذملذملفماظضمل ؼذملذمل  ممم َأْطؼمَلػمْلذملذمل لمَظغمُلذملذملَؿم

َِؼؽمل ذملمَوَأَتؼمَلؼمَل لمَسػمَلؿمَلغمُلَؿمِغضمَلؼمَلِؿلمَوَ  ُٓمِإالَّمإظذملفَمماَلمأَنموَأذذملؾملهلللمقم{،ِضؿمل لمَظغمُلؿلماإِلَداَلَ م مالموحذملهلَل لمما

مسػمَلؿملذملفمموزذمل،ِ  ْممودػملخملَؿمَصؾّْماظػملَّؾمللؿَّمقمو دقُظفلمَسؾهللل محمؼملهلل اموغؾؿملَّؽمل،مدؿملّْهلَلغ،مأنَّموَأذؾملهلللمقمَظفلمَذرؼَؽ

ـَمقموصقِؾِفمآِظِفموسػمَلك ـِمؼقِ مإَظكمزكملحل،ٍنمَتِؾضمَلؾمللَؿموَع مم وبعد ، اظهللّْؼ

قمماحلذمل ممذضمل، رماِّذػ،ِنمهمجتػمل ماحِلفَّةمذيذؾملرمممػالللماِّصؼمهمالَحمغملػملؼمل،صمممممم

وتذملهللاس مإديماظذملكاطرةمتػملذملؽماخلشملؾذملةمممممأ طذمل،نماإلدذملال مقممماظرطـماخل،عسمعذملـمموعؽمل،دغملفمقم

مم.اظؿ، خيؿملةمادلضملروصةمخبشملؾةمحفةماظقَاعم

مزؿمل مآماحلرا م؛م)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مضزملهللماظؽمليبماهلفريمضمل،ذراظماظضمل، ملظملص

سلرص مػك مموضهللم(مق) ضلمآمسؽملؾملؿمَِّاءمعؽمل،دؽماحل موعضملفمذيعمشظملريمعـمأصق،زف

َّعماظؽمل،سمصؿملؾمل،موملمحي مزضملهللػ،م(ودػملؿصػملكمآمسػملؿملفم)ِّغفماحلفةمحبفةماظقَاعم؛م مم.و

مخبشملؾذملةممرملذملؾملق ةمادلمؿذملفمخشملؾ(مودذملػملؿممسػملؿملذملفممآمصذملػملكم)ماظذملؽمليبممخشملذمل مهمػك ماحلفةمو

مإغلذمل،غؿملةمومإمي،غؿملذملةموترملذملرؼضملؿملةمممؼملذملةمؿملوإجي،زػذمل،مضموصزمل،حؿؾمل،مزالشؿؾمل،مممتـؾمهواظيتم قماظقَاع

مقمظػملؾرملذملذملرؼةمضقمي ذملذمل،مج ذملذمل،،وعؽملؾملمقماإلغلذملذمل،نمحلعملذملذملق مسذملذمل،دللمإسذملذملالنمأولمتلضملذملذملهللوقممسصملؿملؼملذملذملةمو اضؿملذملذملة

ـممطذملـري اممصؿملؾملذمل،ممأ دكقممودػملؿ(مسػملؿملفمآمُأوتؿملؾمل،مغؾؿملؽمل،م)صػملكماظيتماظغملػملؿمجقاععمعـمػلو معذمل

ممم.ماحلرع،تمصؿملؾمل،موسصمّلؿمقموعؾ،َ فماإلدال مضقاسهلل

م(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)واظؽمليبممقمسرص،تمصضملؿملهلِلمهخشملؾةماظقَاعممعرملؾملهللمظؽمل،موؼؿفػملك

مههمأسصملذملؿمجتؼملذملعمزرملذملريمهمذظذملؽماظقضذمل مقممممممعـمجؾذملؾمسرصذملةمقممممؼعملػمسؽملهللماظزملكرات

ٍَمظعمل،ٍء عذملقملعؽملامزذملفمقمعزملذملهللضامزردذمل،ظؿفمقمعشملذملؿملضملامِّعذملر مقمزذملهللأتمممممممممقغؾؿملؾملذمل،ممومأعَّذملةٍممزذملاممعرملؾملق
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معؽملؾملذمل،ممحذملر ممطذملؾممعذملعممَؼَلَؿرمَلذملضمِلرلمموػذملقم(مودذملػملؿممسػملؿملذملفممآمصػملك)ماظؽمليبّْمَصِؿمعـمتؿألِّماظغملػملؼمل،تل

 ممقموط،نمؼعملذملقلم)صذملػملكمآمسػملؿملذملفمودذملػملؿ(مِّصذملق،زفماظغملذملرا مممممممادلؽمل،دؽمػك مزضملهللمأجػمِلفمَغقَّ

ََِ يمَظذمل،ممَصكمِلغّْلمَعؽمَل،ِدغمَلغمُلَؿمَسؽملّْلمخلكلوا) ّْعلممَوَرظمِلذملؼَمقمم(َػذملَكاممَسذمل،ِعلممَزضمَلذملهللَممَأْظعمَلذمل،ُطؿَممَظذمل،ممَظضمَلػملخملذمللممَأ مؼلذملَق

ََاِعمَحفَُّةمَػِكِ  مَصعمَل،ُظقامقماظؽملَّ،َس ممم.ماْظَق

مظػملؾرملرؼةعملهللماذؿؼملػمل متػملؽماخلشملؾةمسػملكمَ وسموسربمظ ممسصملؿملؼملةمتلضملهلّلمغرباد ، قمطػملؾمل،

م ممو هره الدزوسمقم،مظألعـمواظلػملؿماجملؿؼملضمللمواظضمل،دللوتفملدؿملل 

مإغل،غلمطقؼمذيؿملضمل ،ماظؽمل،سمزاوالكسامُ اإلنسانًُ  املساواَ تسسًخ مبدأ *

م(مهمخشملؾؿفمصػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)صعملهللمض،لممقماِّعةمهماظظملرَمطراعةمحيظملظ مَأؼُّؾمَل،م)  َؼ،

مماظؽملَّ،سل مَواِحهلٌلق مَ زَّغمُلَؿ مَواِحهلٌلمِإنَّ مَأَز،ُطَؿ مَوِإنَّ مَسَفؼمِللدملمق مَسػمَلك مِظضمَلَرِزلدمل مَصسمَلَؾ مَظ، مَأَظ، مَوَظ،ممق ق

مَسػمَلكمَسَرِزلدمل ََمِظضمَلَفؼمِللدمل مَسػمَلكمَأَدَق مِظفمَلَحؼمَلَر مَوَظ، مَسػمَلكمَأَحؼمَلَرمق ََ مَأَدَق مَوَظ، مِز،ظؿَّعمْلَقىمق مِإظَّ، مِإنَّممق ق

ِٓ ما مِسؽمَلهلَل ماظؿظمل،ضؾمعضملؿمل، م)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(اظؽمليبمصعملهللمجضملؾممقم(...مَأَتعمَل،ُطَؿمَأْطَرَعغمُلَؿ

مظعملقلمآممقماظزمل،حلمواظضملؼملؾماظؿعملقىمػق معّْـمَخػمَلعمْلؽمَل،ُطؿمِإغَّ،ماظؽملَّ،سلمَأؼُّؾمَل،مَؼ،} متضمل،دياعؿـ،ًظ،

مَسػمِلؿملٌؿماظػملََّفمِإنَّمَأَتعمَل،ُطَؿماظػملَِّفمِسؽملهلَلمَأْطَرَعغمُلَؿمِإنَّمِظَؿضمَل،َ ُصقامَوَضَؾ،ِ َؾمذلضمللقز ،مَوَجضمَلػمْلؽمَل،ُطَؿمَوُأغـَكمَذَطٍر

م{َخِؾرٌي مق مق مضؾػملل متضملزمل  مأو مق مرؾعملل ممتؿملؿمل  مَون مدقادؿملة مطػملؾمل، ص،ظؽمل،سمذيؿملضمل ،مص،ظؾرملرؼة

(مقموػقمع،م دكفماظؽمليبماظلال مؼؽملؿؼملقنمِّصؾمواحهللمقموأبمواحهللمقمػقمآَ م)سػملؿملف

م)،محامض،ل مصػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مواضضمل ،مسؼملػملؿملِّ) مَأَػَؾماْظَؾؿمَلِ َدػمْلؼمَل،نل موط،نمقم(ِعؽملَّ،

َؼضمَلؽمِللمم(مَوَأَسَؿَؼمَدؿملّْهلَلَغ،مقمَأزلقمَزغمْلٍرمَدؿملّْهلللَغ،)ؼعملقلم مم( ضلمآمسؽملف)سؼملرمزـماخلشمل،بم

مم.م) ضلمآمسؽملف(ماَلًظ،دؿملهللغ،مز
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مسػملؿملفمآمصػملك)ماظؽمليبمأطهلل مع،موػكا،  حسمُ الدماء واألمىال واألعساض*

م(مودػملؿ

ـِمَسَؾهلِلمصضملـقممؿفخشملؾمه ـِماظرََّحؼمَل ـَمقمَزغمْلَرَةمَأِزلمَز ممسػملؿملفمآمصػملك)ماظؽملَِّؾلَّمأنَّمَذَطَرمَأِزؿملِفمَس

مَصَلغمَلَؿؽمَل،مَػَكا؟مَؼَقٍ مَأيُّ)م َض،َلم-ِزِ َع،ِعِفمَأَومقمِزِكشمَل،ِعِفمِإَغَل،ٌنمَوَأَعَلَؽمَزضمِلرِيِ مَسػمَلكمَضضمَلهلَل(مودػملؿ

مَض،َلماَدؼمِلِفقمِزطمَلؿمَلِرمَدؿمللَلؼملّْؿملِفمَأغَّفلمَزؽمَلؽملَّ،مَحؿَّك مُضػمْلؽمَل،م؟ماظؽملََّقِرمَؼَقَ مَأَظؿمَلَس  مَض،َلمَزػمَلكق  مَذؾمَلٍرمَصفمَليُّ 

مَزػمَلكق مُضػمْلؽمَل،م؟ماْظِقفَِّةمِزِكيمَأَظؿمَلَس مَصعمَل،َلماَدؼمِلِفقمِزطمَلؿمَلِرمَدؿمللَلؼملّْؿملِفمَأغَّفلمَزؽمَلؽملَّ،مَحؿَّكمَصَلغمَلَؿؽمَل،مَػَكا؟

مَض،َل مَذؾمَلِرُطَؿمِصلمَػَكامَؼَقِعغمُلَؿمَطقلَرَعِةمَحَراٌ مَزؿمَلؽمَلغمُلَؿمَسَراَضغمُلَؿَوَأمَوَأَعَقاَظغمُلَؿمََِع،َءُطَؿمَصكمِلنَّ 

ـَمؼلَؾػملخملَغمَأَنمَسَلكماظرملَّ،ِػهلَلمَصكمِلنَّمقماْظطمَل،ِ َ ماظرملَّ،ِػهلللمِظؿمللَؾػملخملِغمَػَكامَزػمَلهلِلُطَؿمِصلمَػَكا مَأَوَسكمػلَقمَع

مم(ِعؽمَلفلمَظفل ماِّدػملقبماظؽملؾقيماظؾهللؼعمقؾػملؿملطملةمعملهللمَظ مػك ماظغملػملؼمل،تماظصق صملؿمسػملكمِسمزؾملكا

قموأغفمالمحيؾماالسؿهللاءلمسػملؿملؾمل،مزفمليّْمغقعمموسزملؼملِؿؾمل،ماِّسراضومقماِّعقالوقمماظهللع،ءحرعةم

مم.ماالسؿهللاءمأغقاعممعـ

) ضلمآمسؽملؾملؿ(مهلكاماظؿملذملق مممأصق،زفمصعملهللمظظمل ماظؽمليبم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(ماغؿؾ، مم

مدلذمل،مبؾذمل مهمغظملقدذملؾملؿمممماتعملرؼذملر مماظؾػملذملهللممحرعذملةموقمماظرملذملؾملرموحرعةم قموَذطَّرػؿمحبرعؿفقماظضملصملؿملؿم

ع،ءمواِّعذملقالممهللوتفملطؿملذملهلل معذملـمسصملذملؿمحرعذملةماظذملمممممظؿملؾينمسػملؿملذملفمعذمل،مأ اَمتعملرؼذملر مممممعـمتضملصملؿملؼملؿملؾمل،م؛

،مص،إلدال مؼهللسقمإديماِّعـمواِّع،نمقمواظلػملؿمواظلال مقموؼرؼذملهللمظػملؽملذمل،سمذيؿملضمل ذملمممقمواِّسراضم

م.ظهللع،ءمواِّسراضمواِّعقالمامحبعملـأنمحيؿملقامحؿمل،ةمعلؿعملرةمقموالمؼؿقعملؼمهلؿمذظؽمإالم

ؿملذمل مصؿملذملفمهماإلدذملال مزذملاممممموعـمادلضملػملق مأنمحظملظماظذملهللع،ءمواِّسذملراضمواِّعذملقالمالممتؿملممم

قمأومجؽمللذملفممقمأومَؼؽملذملفممزطملضماظؽملصملرمسـمِّنماظرملرؼضملةمطظملػمل مذظؽمظغملؾمإغل،نمم؛م علػملؿموشري

م مَظضمَلػملَّغمُلذملؿَممِزذملفِممَوصَّذمل،ُطؿَممَذِظغمُلذملؿَممِزذمل،ْظَقؼّْممِإظَّذمل،مماظػملَّفلمَحرََّ ماظَِّؿلماظؽملَّظمْلَسمَتعمْلؿلػمُلقامَوَظ،} تضمل،ديمض،لمقظقغف

جضملؾمآم)س موجؾ(مضؿؾمغظملٍسمواحهللةمزطملريمحؼمطفملغفمضؿٌؾمظػملؾرملرؼةمطػملذملؾمل،ممقممزؾممق{َتضمَلعمِلػمُلقَن
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ٍَمِصذمللماِّ ضمصَمذملِزطمَلؿمَلذملِرمَغظمْلذملٍسمَأَومَصَلذملمممم،ذملَؾمَغظمْلل ذملمذملَعذملـمَضَؿذملممم...م}م تضمل،ديمض،ل ،سمذملَؾماظؽملذملمذمل،مَضَؿذملمذملغمَلفمَلغَّؼمَلذملم،

ـَمم،ذملذملَجؼمِلؿملضمل  قمصذملاَلمحيذملؾُّمإلغلذمل،نمَأَنمؼضملؿذملهلِلَيمسػمَلذملكمممممم{،غَّؼمَلذمل،مَأَحؿمَلذمل،ماظؽملَّذمل،َسمَجؼمِلؿملضمل ذملممممَأَحؿمَل،َػذمل،مَصغمَلفملَممَوَعذمل

قممزذملفمليمظذملقنمعذملـمأظذملقانماإلؼذملكاءِممممممظذملفلممقمأومأنمؼؿضملذملرضَمأخؿملِفمزفمليمغقعمعـمأغذملقاعماالسؿذملهللاءممم

ُٓمَسػمَلؿمَلِفمَوَدػملََّؿ( قممََعلذملفلقمَوَع،ُظذملفلقمَوِسَرضلذملفل(ممم)ُطؾُّماْظؼمللَلػمِلِؿمَسػمَلكماْظؼمللَلػمِلِؿمَحذملَراٌ  ممم مظعملقظفم)َصػملَّكما

مَظذملَ َواللم م)َضذمل،لَم(مودذملػملؿممسػملؿملذملفممآمصذملػملكم)ماظؽمليبمأنمظهلل جةمسصملؿملؿقماإلدال مهماظهللع،ءمفملعرص

ـَماظػملَِّفمَسػمَلكمَأَػَقنلماظهللَُّغؿمَل، ـٍمَضَؿِؾمِع م.(َحؼدملمِزطمَلؿمَلِرمعلقمَلِع

آخذملرمهمػذملك ماخلشملؾذملةمؼؿضملػملذملؼمممممماحتذملكؼر مم(صذملػملكمآمسػملؿملذملفمودذملػملؿممم)اظذملؽمليبمموضهللمحكَّ م

قمَؼسمَلذملِربلممماَلمَتَرِجضمللقامَزضمَلهلِليمُطظملَّ،  ام) مم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)قمحؿملثمض،لمز،ظهللع،ءموحرعؿؾمل،م

ادذملذملؿقاللممخشملذملذملق ةظػملهللالظذملذملةمسػملذملذملكمقمذذملذملهللؼهللمغؾذملذملقيموػذملذملكامحتذملذملكؼرم(مقمَزضمَلسمللذملذملغمُلَؿمِ َضذملذمل،َبمَزضمَلذملذملٍض

م.اظهللع،ءمزطملريمحؼ

اِّعذملقالمماالسؿذملهللاءمسػملذملكمممطذملكظؽممحذملر ممطؼمل،محرَّ ماإلدال ماالسؿهللاءمسػملكماِّغظملسمو

ـَممَأؼُّؾمَلذمل،ممَؼذمل،م}ضذمل،لمتضملذمل،دي ممقمم،ًظذملمقمأوماحؿؿمل،مقمأومدرضةمشزملؾ ،سؿهللاءمزفمليمصق ةمعـمصق ماال ماظَّذملِكؼ

ـَممِتَفذمل،َ ةًممَتغمُلذملقنَممَأَنمِإظَّذمل،ممِز،ْظَؾ،ِرذملؾِممَزؿمَلؽمَلغمُلَؿمَأَعَقاَظغمُلَؿمَتفمْلُطػمُلقامَظ،مآَعؽمللقا موضذمل،لممق{ِعذملؽمَلغمُلؿَممَتذملَراضٍممَسذمل

ـَممَصِرؼعمًلذمل،ممِظَؿذملفمْلُطػمُلقامماْظقلغملَّذمل، ِممِإَظذملكممِزؾمَلذمل،ممَوتلذملهلَلُظقاممِز،ْظَؾ،ِرذملؾِممَزؿمَلذملؽمَلغمُلؿَممَأَعذملَقاَظغمُلؿَممَتفمْلُطػمُلقامَوَظ،} تضمل،دي مِعذمل

اظرملذملرؼضملةممماِّعقالمزقجذملفمسذمل، محرعذمل ممممسػملكم،وحظمل،ًزقم{َتضمَلػمَلؼمللقَنمَوَأَغؿلَؿمِز،ْظكمِلَبِؿماظؽملَّ،ِسمَأَعَقاِل

واالسؿهللاءمسػملكمادل،لماظضمل، مأوماخل،صمقمحؿملثمؼعملقلمغؾؿملؽملذمل،ممقمواظطملزمل ممقاظلرضةماإلدالعؿملة

ـَ م)مودػملؿ(مسػملؿملفمآم)صػملك ـَمِذَؾٍرمِضؿملهلَلمَزػمَلَؿمَع ـَمُرقَّْضفلماََِّ ِضمِع م.م(َأَ ِضَامَدَؾِعمِع

أوماظؽملؿملذملؾمعؽملؾملذمل،مزذملفمليموجذملفمعذملـممممممم،ماِّسذملراضمسػملذملكمماالسؿذملهللاءمماإلدال ممحر طكظؽمو

همذظذملؽممالمصذملر مممقم،غَؿؾمل،مواحمل،صصملذملَةمسػملؿملؾملذمل،ممصذملؿملممجذمل مأوقمومسؽمل،ؼذملًةمخ،صذملةًممػ،مفملوالصمماظقجق 

مطؼمل،محذملر ممق{َدِؾؿملػمًل،مَوَد،َءمَص،ِحرمَلًةمَط،َنمِإغَّفلماظ َّْغ،مَتعمْلَرزلقامَوَظ،} صعمل،لمتضمل،ديممقمزامعلػملؿموشري 
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ـمموسذملهلّل مماحملزملذملؽمل،تممضذملك م(مودذملػملؿممسػملؿملذملفممآمصػملك)ماظؽمليب مآم)صذملػملكممصعملذمل،لمماظغملؾذمل، رقمممعذمل

ـّ؟مموعذمل،ممآم دذملقلممؼذمل،م مضؿملذملؾممق(اْظؼمللقِزعمَلذمل،تِمماظلَّذملَؾعَمماَجَؿؽمِلؾلذملقام م)مودػملؿ(مسػملؿملف ماظرملّْذملَر ُم م)ضذمل،لممػذمل

ِٓق ُٓمَحرََّ ماظَّيتماظؽملَّظمْلِسمَوَضَؿؾلمَواظلَّْقرلقمِز، مقماْظؿمَلؿذملؿملؿِممَعذمل،لِممَوَأْطذملؾلمماظرّْزذمل،قممَوَأْطؾلمِز،ْظَقؼّْقمِإالَّما

ممم.(اْظطمل،ِصالِتماْظؼمللقمَلِعؽمل،ِتماْظؼمللَقزمَلؽمَل،ِتمَوَضَك لماظ ََّحِػقمَؼَقَ مَواظؿََّقظخملل

مأسشملكمعـ هللؼؽملؽمل،ماظضملصملؿملؿمػقمأولصمق علِ حكىقهواحملافظُ و ق الىصًُ بالهساء *

مم،ذملذملذملدلم؛مؿفخشملؾهمطؾري ام،غزملؿملؾ (مودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)ماظؽمليبمهل،موجضملؾمقمحعملقضؾمل،مادلرأة

ماظرريةممقماظرج،لمذعمل، ؼمص،ظؽملل،ءمقمإغل،غؿملةموطراعةمآَعؿملةمحعملق معـمهل، مضقء ه

ماظؽمليبم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿوادلقَةم مأطهلل  مع، موػكا مق م(واظلغملؿملؽملةمواحلعملق مادلؿؾ،َظة

م مضقظف  مَسػمَلؿمَلؾمل)ه مَحؼَّّوَظغمُلَؿ مَحؼّّمَّ مَسػمَلؿمَلغمُلَؿ َّ مَوَظؾملل مم(ق ؾمل،محعملقضمهل،ماإلدال مهمص،دلرأةق

ماظعملرآنمخلصموظعملهللمقوسػملؿملفمواجؾ،تفمدقاءمزلقاءمحعملقضفممظػملرجؾمؼمل،طقممواجؾ،تؾمل،موسػملؿملؾمل،

م َّ} ض،لمحامتػملكؿملصمأذيؾماظ وجامزاماظضملالضةمَدؿق اظغملرؼؿ ماظكيمِعـَؾلمَوَظؾملل

َّ مم.{ِز،ْظؼمَلضمَلرلوِ مَسػمَلؿمَلؾمِل

مزؾم مق مَظؿملؾمض،رعمسػملكمأنماإلدال مملمؼصملػملؿمادلرأةمأومؼؽملؿعملصمعـمضهلل ػ، صؾملكا

مص مق معملهللمطّر ماإلدال مادلرأةمسػملكماظضملغملسمعـمذظؽممت،ع ، مأع ، مق موزؽملؿ ، مق موزوجة مق مقوأخؿ ،

م م  مدلؽؾماظؽمليبم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ( مَض،َل مصضملؽملهللع، مَصَق،َزِؿل؟ ـِ مِزقلَل ماظؽملَّ،ِس مَأَحؼُّ ـَ َع

ـَ؟مَض،َل مم(ُأعَُّؽ) ـَ؟مَض،َل م(مبلؿَّمُأعَُّؽ)َض،َل مبلؿَّمَع ـَ؟مَض،َل مم(بلؿَّمُأعَُّؽ)َض،َل مبلؿَّمَع َض،َل مبلؿَّمَع

مَأزلقَ ) مو(بلؿَّ مودػملؿ(ق مسػملؿملف مآ م)صػملك ممض،ل  ـَ)  َّمَصزمَلَؾَرمقمَزؽمَل،ٍتمَبػمَل،ثلمَظفلمَط،َنمَع مَسػمَلؿمَلؾمِل

َّ َّمَوَأْرضمَلؼمَلؾملل َّمَوَدعمَل،ػل ـَمَوَطَل،ػل َّمقمِجهلَلِتِفمِع ـَماظعملؿمل،عةمؼق مِحَف،ز ،مَظفلمُط وهممقم(اظؽملَّ،ِ مِع

م م  ـَ) واؼة ـِمَس،َلمَع ـِمَأَومقمَزؽمَل،ٍتمَبػمَل،َثمَأَوماَزؽمَلَؿؿمَل َّمَحؿَّكمقمَأَخَقاٍتمَبػمَل،َثمَأَومُأَخَؿؿمَل مَأَومَؼِؾ

َّمَؼؼمللقَت ـِمَوػلَقمَأَغ،مُطؽمَل لمقمَسؽمَلؾملل م.(َواْظقلَدشمَلكماظلَّؾَّ،َزِةمِزفمُلَصؾلضمَلؿمَلِفمَوَأَذ،َ مقمَطؾمَل،َتؿمَل
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قمم،ظػملؽملل،ءمسؼملقع معشمل،ظؾقنمحبلـمادلضمل،ذرةمز،ءمأومأزؽمل،ءمأومإخقةمأومأزواجآ،ظرج،لمص

م محؿك ماظقجق  معـ مزقجف ـّ مزػملؼملؾمل مهلؿ محيؾ متضمل،دي صال مض،ل مق مؼلري ا مط،ن مَأؼُّؾمَل،}وظق مَؼ،

ـَ َّمَوَظ،مَطَرػ ،ماظؽملَّْل،َءمَتِربلقامَأَنمَظغمُلَؿمَؼِقؾُّمَظ،مآَعؽمللقاماظَِّكؼ مَع،مِزَؾضمَلِضمِظَؿَكَػؾلقامَتضمَلسمللػمُلقػل

َّ َّمعلَؾؿملّْؽمَلٍةمِزظمَل،ِحرمَلٍةمَؼفمْلِتَامَأَنمِإظَّ،مآَتؿمَلؿلؼمللقػل َّمَصكمِلَنمِز،ْظؼمَلضمَلرلوِ مَوَس،ِذرلوػل مَأَنمَصضمَلَلكمَطِرَػؿلؼمللقػل

مم.{َطـِري امَخؿمَلر امِصؿملِفماظػملَّفلمَوَؼَفضمَلَؾمَذؿمَلؽ ،مَتغمْلَرػلقا

 أقىل قىلٌ هرا وأستػفس اهلل لٌ ولكمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م*ممممممم*ممممممم*

وصالةمودالع ،مسػملكمخ،متمأغؾؿمل، فمو دػملفمدؿملهللغ،محمؼملهللممقماظضمل،دلام بمٓماحلؼملهلل

مم.مأذيضملاموصقؾفمآظفموسػملكمقمودػملؿ(مسػملؿملفمآمصػملك)

   ماإلسالم إخىَ

وحدَ األمُ والههٌ احلث علِ   اظهلل وسمادللؿظمل،َةمعـمخشملؾةمحفةماظقَاععـم

م عو الفسقُ والعصبًُ مِصلمعملهللمحك مصق م)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ( ماظػملَِّف ـمعمؿفخشملؾَ دلقلل

مَؼِؽَسمَضهلَلماظرمّلؿمَلشمَل،َنم)ِإّن)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ( ممقمصعمل،َلمقمواظؿؽمل،زعلمواظؿهللازرلماظظملرضُةمواظؿؽمل،صرل

ـَ مِعؼمّل،مِزِفمَ ِضَلمَصعمَلهلَلمَذِظَؽمِدَقىمِصؿملؼمَل،مؼلشمَلَعمإَنمَوَظغمِلؽمّلفلمقمَأَزهلل امَػِكِ مِزفمَلَ ِضغمُلَؿمؼلضمَلَؾهلَلمَأَنمِع

ـَمَتَقعمِلرلوَن مم.(َِؼؽمِلغمُلَؿمَسػمَلكمَص،َحَك لو لمَأَسؼمَل،ِظغمُلَؿمِع

مظكامغؾملسملؿؾمل،قمإديمواظلؾؿملؾمضقتؾمل،موَس،عةمزعمل، ؾمل،مرُِّدمػقمواسؿزمل،عؾمل،ماِّعةموحهللةمإن

واظؿرملرذ ممواظؿظملر ماخلال موغؾكماظؿؼمل،دؽمػكامسػملكماحلظمل،زمإديماإلدال مَسقةمط،غ 

مَواَذُطرلوْامَتظمَلرَُّضقْامَواَلمَجؼمِلؿملضمل ،ماظػملَِّفمِزَقَؾِؾمَواَسَؿزمِلؼمللقْا} متضمل،ديمآمضقلمهمواضقةمصرحية

ـَمَصفمَلظََّػمَأَسهلَلاءمُطؽملؿلَؿمِإَذمَسػمَلؿمَلغمُلَؿماظػملَِّفمِغضمَلؼمَلَة مَسػمَلَكمَوُطؽملؿلَؿمِإَخَقاغ ،مِزؽمِلضمَلؼمَلِؿِفمَصفمَلَصَؾَقؿلؿمُضػمُلقِزغمُلَؿمَزؿمَل

ـَمحلظمْلَرٍةمَذظمَل، ـلمَطَكِظَؽمعّْؽمَلؾمَل،مَصفمَلغعمَلَكُطؿماظؽملَّ،ِ معّْ موط،غ مق{َتؾمَلَؿهلللوَنمَظضمَلػملَّغمُلَؿمآَؼ،ِتِفمَظغمُلَؿماظػملَّفلمؼلَؾؿملّْ
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مصعمل،لمقمواظؿؽمل،زعماظظملرضةموسهلل مز،ظؿ ا ماظقحهللةمظألعة(مودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)ماظؽمليبمَسقة

م(مودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)ماظؽمليبموضربمقم(اجَلؼمَل،َسِةمَعَعماظػملَِّفمَؼهلللم م)م(ودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)

ـل م)صعمل،لقمموتـملز ػ،ممت،دغملؾمل،مهمظألعةمعـال ـِماْظؼمللقمَلِع م(.َزضمَلسمل ،مَزضمَلسمللفلمَؼرمللهللُّمَط،ْظؾلؽمَلؿمَل،ِنمِظػمْلؼمللقمَلِع

ـَماخلالِ مواظؽملّْ اعأالم قمواحلكَ ممقمصكملغَّفلمذرّّمَؼفلرُّمإَظكماْظظمُلَرَضِةمواظسملؿمل،عمص،حلكَ ماحلكَ مِع

ماظؿق َُّز،ت ماالغؿؼمل،ءاِتمَأِو ـَ مِع ِّيمذي،سةمعؿشملرصةمأومعؿرملهللَةمأومعلؿطملػملةمظػملهللؼـمماحلكَ 

ّْيمز،جملؿؼملضمل،ِتمإَظكماظؿظملغملُِّؽمواظرملؿ،تأومعؿ،جرةمزفم مؼلقمل قمصؿملف مأنمؼؿـملظػممقمصكملغَّفمَذرّّ

ماِّور،نمقااجلؼملؿملعموؼؿضمل،وغ ممظؿقعملؿملؼمادؿعملرا  مزف موجّؾ( مآم)سّ  مأعر مع، موػكا مق مصعمل،لق

مَسػمَلكماْظربّْمَواظؿَّ} مدؾق،غفم ماظػمّلَفمِإنَّمَوَتضمَل،َوغلقْا مَسػمَلكماإِلَبِؿمَواْظضمللهلَلَواِنمَواتَّعمُلقْا عمْلَقىمَواَلمَتضمَل،َوغلقْا

م.{اظػمّلَفمَذهلِلؼهلللماْظضمِلعمَل،ِب

ممأجهلل مع،و مهمادلؿؼملـؾماظضملصملؿملؿماظؽملؾقيماهلهلليمػكامأع، متعملػمأناظؾرملرؼةمذيضمل،ء

مط،غ مصعملهللمقمذيضمل،ءمظػملؾرملرؼةماخلريموعضمل،غؿملؾمل،مأظظمل،زؾمل،مطؾمهمذيضمل ماظيتماظقَاعمخشملؾة

مادلؾ،َئم مس ومقماإلغل،نمحعملق مضقاسهللمأ د حامماظؾرملرؼةمت، ؼخمهم،دؾعمًلمحبؼ

قمظغمل،غ مدؾؾ ،مموسؼملػملقاممب،مصؿملؾمل،مؽمل،سصػملقمتهللزَّرػ،ماظ قمواخلػملعملؿملةماإلغل،غؿملةماِّد،دؿملةمواظعملؿملؿ

م.دضمل،َػؿمهماظهللغؿمل،مواآلِخرةهمإ

م.وأسؽمل،مسػملكمذطر موذغملر موحلـمسؾ،َتؽقمص،ظػملؾملؿموصعملؽمل،مدل،محت موترضكم

م

م


