3مو ذٍ احلجُ 1438هـ
25مو أغسطس 2017م
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الدزوس املستفادَ مو
خطبُ حجُ الىداع

احلؼملذملذملهللمٓم بماظضملذملذمل،دلامقماظعمل ،ذملذملؾمهمطؿ،زذملذملفماظضمل ؼذملذمل م{اظْؿملَذملذملقَ َم َأطْؼملَػملْذملذمل لمَظغملُذملذملؿَمَِؼذملذملَؽملغملُؿَم
المإظذملفَممإِالَّمآُموحذملهللَ لممالم
وَأَتَؼملَؼملَ لمسَػملَ َؿملغملُؿَمغِضملَؼملَؿِلموَ َضِؿمل لمَظغملُؿلماإلِدَالَ َمَِؼؽملذملم}،قموأَذذملؾملهلللممأنَم َ
ذَرؼؽَمظَفلمقموأَذؾملهلللمأنَّمدؿملّْهللَغ،موغؾؿملَّؽمل،محمؼملهللامسَؾهللل مو دقظُفلمقماظػملَّؾمللؿَّمصَؾّْمودػملخملؿَموزذملْ ِ ،ممسػملَؿملذملفمم
وسػملَكمآظِفِموصقؾِفِمقموعَـَمتَؾِضملَؾمللؿَمزكملحل،نٍمإظَكمؼق ِماظهللّْؼـِ  ،وبعد م م
ممممممصغملػملؼمل،مالحَمهماِّصؼمػالللم مذؾملرمذيماحلِفَّةمجتػمل مهماِّذػ،نِمذضمل ،رماحلذمل م مقم
وعؽمل،دغملفمقماظرطـماخل،عسمعذملـمأ طذمل،نماإلدذملال مقموتذملهللاس مإديماظذملكاطرةمتػملذملؽماخلشملؾذملةم
اظؿ ،خيؿملةمادلضملروصةمخبشملؾةمحفةماظقَاعم.م م
صظملل ماظضمل ،ماظضمل،ذر ماهلفري مضزملهللماظؽمليب م(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ) مزؿمل مآماحلرا م؛م
َِّاءمعؽمل،دؽماحل موعضملفمذيعمشظملريمعـمأصق،زف م( ضلمآمسؽملؾملؿ)مق موضهلل مسلرص مػك م
احلفةمحبفةماظقَاعم؛مِّغفم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)موَّعماظؽمل،سمصؿملؾمل،موملمحي مزضملهللػ.،م م
وهمػك ماحلفةمخشملذمل مماظذملؽمليبمم(صذملػملكممآمسػملؿملذملفممودذملػملؿم)مخشملؾؿذملفممادلرملذملؾملق ةممخبشملؾذملةمم
اظقَاعمق واظيتممتـؾمهمزالشؿؾمل،موصزمل،حؿؾمل،موإجي،زػذمل،مضمؿملؼملذملةممإمي،غؿملذملةموترملذملرؼضملؿملةمموإغلذمل،غؿملةمم
سصملؿملؼملذملذملةمو اضؿملذملذملةمقموتلضملذملذملهللمأولمإسذملذملالنمسذملذمل،دللمحلعملذملذملق ماإلغلذملذمل،نمقموعؽملؾمل،جذملذمل،مضقميذملذمل،مظػملؾرملذملذملرؼةمقم
وػلمعـمجقاععماظغملػملؿماظيتمأُوتؿملؾمل،مغؾؿملؽمل،م(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)مقمأ دكمصؿملؾملذمل،ممطذملـرياممعذملـمم
ضقاسهللماإلدال موعؾ َ،فمقموسصملّؿمصؿملؾمل،ماحلرع،تم.مم م
وؼؿفػملكمظؽمل،معرملؾملهللمخشملؾةماظقَاعمهمصضملؿملهللِمسرص،تمقمواظؽمليبم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)م
ؼعملػمسؽملهللماظزملكراتمعـمجؾذملؾمسرصذملةمقمهمأسصملذملؿمجتؼملذملعمزرملذملريمهمذظذملؽماظقضذمل مقمهم
ظعمل،ءٍمعرملؾملقٍَمزذملاممأعَّذملةٍمموغؾؿملؾملذمل،مقم عذملقملعؽملامزذملفمقمعزملذملهللضامزردذمل،ظؿفمقمعشملذملؿملضملامِّعذملر مقمزذملهللأتم
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اظغملػملؼمل،تلمتؿألِّمعـمصَؿِماظؽمليبّْم(صػملكمآمسػملؿملذملفممودذملػملؿم)موػذملقممؼَلَؿَرملَذملضملِرلممعذملعممطذملؾممحذملر ممعؽملؾملذمل،مم
َغقَّمأجػملِفمزضملهللمػك مادلؽمل،دؽمقموط،نمؼعملذملقلم(صذملػملكمآمسػملؿملذملفمودذملػملؿ)مِّصذملق،زفماظغملذملرا مم م
غملغملُؿَمصَكملِغّْلمظَذمل،ممأَََ ِيمظَضملَػملخملذمللممظَذمل،ممأَظْعملَذمل،طُؿَممزَضملَذملهللَممسَذمل،عِلممػَذملكَام) مقموَرَظملِذملؼَممؼلذملقََّْعلمم
دَ
(خلكلوامسَؽملّْلمعَؽملَِ ،
اظؽملَّ،سَمقمصَعملَ،ظُقا مػَكِ ِمحَفَّةُماظْقَََاعِم.مم م
ظعملهللماذؿؼملػمل

متػملؽماخلشملؾةمسػملكمَ وسموسربمسصملؿملؼملةمتلضملهللّمغرباد،مظػملؾرملرؼة مطػملؾمل،مقم

وتفملدؿملل،مظألعـمواظلػملؿماجملؿؼملضمللمواظضمل،دللمقممو هره الدزوسم م
* تسسًخ مبدأ املساواَ والكسامُ اإلنسانًُ زا ماظؽمل،س مذيؿملضمل ،مطقؼ مإغل،غلم
حيظملظ مطراعة ماظظملرَ مه ماِّعة مق مصعملهللمض،لم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ) مهمخشملؾؿف م م(ؼَ ،مأَؼُّؾملَ،م
َزغملُؿَ موَاحِهللٌ مق موَإِنَّ مأَزَ،طُؿَ موَاحِهللٌ مق مأَظَ ،مظَ ،مصَسملَؾَ مظِضملَرَزِلدمل مسَػملَك مسَفَؼملِلدمل مق موَظَ،م
اظؽملَّ،سل مق مإِنَّ م َّ
ظِضملَفَؼملِلدملمسَػملَكمسَرَزِلدمل مقموَظَ،مظِفملَحَؼملَرَمسَػملَكمأَدَقَََ مقموَظَ،مأَدَقَََمسَػملَكمأَحَؼملَرَ مقمإِظَّ،مزِ،ظؿَّعملْقَى مقمإِنَّم
َأطْرَ َعغملُؿَمسِؽملَهللَمآِ مأَتَعملَ،طُؿَ م )...مق مصعملهللمجضملؾماظؽمليبم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ) معضملؿمل ،ماظؿظمل،ضؾم
ػق ماظؿعملقى مواظضملؼملؾ ماظزمل،حل مق ماعؿـ،ظً،مظعملقلمآمتضمل،دي م{ؼَ ،مأَؼُّؾملَ ،ماظؽملَّ،سل مإِغَّ ،مخَػملَعملْؽملَ،طُؿ معّْـم
َذطَرٍ موَأُغـَك موَجَضملَػملْؽملَ،طُؿَ مذلضمللقز ،موَضَؾَِ ،ؾَ مظِؿَضملََ ،صُقا مإِنَّ مأَطْرَ َعغملُؿَ م ِسؽملهللَ ماظػملَّفِ مأَتَعملَ،طُؿَ مإِنَّ ماظػملَّفَ مسَػملِؿملؿٌم

خَؾِريٌ}ق م ص،ظؾرملرؼة مطػملؾمل ،مدقادؿملة مَون ممتؿملؿمل مرؾعملل مق مأو متضملزمل مضؾػملل مق مص،ظؽمل،س مذيؿملضمل،م
ؼؽملؿؼملقنمِّصؾمواحهللمقموأبمواحهللمقمػقمآَ م(سػملؿملفماظلال )مقموػقمع،م دكفماظؽمليبم
(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)مواضضمل،مسؼملػملؿملِّ،محامض،ل م(دَػملْؼملَ،نلمعِؽملَّ،مأَػَؾَماظْؾَؿملَ ِ) مق موط،نم
سؼملرمزـماخلشمل،بم( ضلمآمسؽملف) مؼعملقلم م(أَزلقمزَغملْرٍمدَؿملّْهلللغَ ،مق موَأَسََؿؼَمدَؿملّْهللَغَ ،م) مؼَضملَؽملِلم
دؿملهللغ،مزالَظً،م( ضلمآمسؽملف)م.م م
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*حسمُ الدماء واألمىال واألعساض  ،وػكا مع ،مأطهلل ماظؽمليب م(صػملك مآ مسػملؿملفم
ودػملؿ)م م
همخشملؾؿفمقمصضملـمسَؾَهللِماظرَّحَؼملَـِمزَـِمأَزِلمزَغملْرَةَمقمسَـَمأَزِؿملفِم َذطَرَمأنَّماظؽملَّؾِلَّم(صػملكمآمسػملؿملفم م
ودػملؿ)مضَضملَهللَمسَػملَكمزَضملِريِ ِموَأَعَلَؽَمإِغَلَ،نٌمزِكِشملَ،عِفِمقمأَوَمزِ ِعَ،عِفِ-مضَ،لَ م(أَيُّمؼَقَ ٍمػَكَا؟مصَلَغملَؿَؽملَ،م
حَؿَّك مزَؽملَؽملَّ ،مأَغَّفل مدَؿملللَؼملّْؿملفِ مزِطملَؿملَرِ مادَؼملِفِق مضَ،لَ مأَظَؿملَسَ مؼَقَ َ ماظؽملَّقَرِ م؟ مضُػملْؽملَ ،مزَػملَكق مضَ،لَ مصَفملَيُّ مذَؾملَرٍم
ػَكَا؟ مصَلَغملَؿَؽملَ ،محَؿَّك مزَؽملَؽملَّ ،مأَغَّفل مدَؿملللَؼملّْؿملفِ مزِطملَؿملَرِ مادَؼملِفِق مصَعملَ،لَ مأَظَؿملَسَ مزِكِي ماظْقِفَّةِ م؟ مضُػملْؽملَ ،مزَػملَكقم
ضغملُؿَ مزَؿملََؽملغملُؿَ محَرَا ٌ مطَقلرَعَةِ مؼَقَ ِعغملُؿَ مػَكَا مصِل مذَؾملَ ِرطُؿَم
ضَ،لَ مصَكملِنَّ مَِعََ ،ءطُؿَ موَأَعَقَاَظغملُؿَ موَأَسَرَا َ
هللطُؿَ مػَكَا مظِؿمللؾَػملخملغِ ماظرملَّ،ػِهللل ماظْطملَ َ ِ،مق مصَكملِنَّ ماظرملَّ،ػِهللَ مسَلَك مأَنَ مؼلؾَػملخملغَ معَـَ مػلقَ مأَوَسَكم
ػَكَا مصِل مزَػملَ ِ
ظَفل معِؽملَفل) مقمصعملهللمَظ

مػك ماظغملػملؼمل،تماظؾػملؿملطملةمق مزؾملكاماِّدػملقبماظؽملؾقيماظؾهللؼع مسػملكمسِصملؿم

حرعةماظهللع،ء مقمواِّعقال مق مواِّسراض موسزملؼملؿِؾمل ،مقموأغفمالمحيؾماالسؿهللاءلمسػملؿملؾمل،مزفمليّْمغقعم
عـمأغقاعمماالسؿهللاءم.م م
ممصعملهللمظظمل ماظؽمليبم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)ماغؿؾ ،مأصق،زفم( ضلمآمسؽملؾملؿ)مهلكاماظؿملذملق م
اظضملصملؿملؿمقموذَطَّرػؿمحبرعؿفمق وحرعةماظرملذملؾملرممقموحرعذملةمماظؾػملذملهللممتعملرؼذملرمامدلذمل،مبؾذمل مهمغظملقدذملؾملؿمم
عـمتضملصملؿملؼملؿملؾمل،م؛مظؿملؾينمسػملؿملذملفمعذمل،مأ اَمتعملرؼذملر موتفملطؿملذملهلل معذملـمسصملذملؿمحرعذملةماظذملمهللع،ءمواِّعذملقالم
واِّسراضمقمص،إلدال مؼهللسقمإديماِّعـمواِّع،نمقمواظلػملؿمواظلال مقموؼرؼذملهللمظػملؽملذمل،سمذيؿملضملذملم،م
أنمحيؿملقامحؿمل،ةمعلؿعملرةمقموالمؼؿقعملؼمهلؿمذظؽمإالمحبعملـماظهللع،ءمواِّسراضمواِّعقالم .م
وعـمادلضملػملق مأنمحظملظماظذملهللع،ءمواِّسذملراضمواِّعذملقالمالممتؿملمؿملذمل مصؿملذملفمهماإلدذملال مزذملام
علػملؿموشري م؛مِّنماظرملرؼضملةمطظملػمل مذظؽمظغملؾمإغل،نمزطملضماظؽملصملرمسـمَؼؽملذملفمقمأومجؽمللذملفمقمأوم
ظقغف مقمض،لمتضمل،دي {وَظَ،متَعملْؿلػملُقاماظؽملَّظملْسَماظَّؿِلمحَرَّ َماظػملَّفلمإِظَّذمل م،مزِذمل،ظْقَؼّْممذَِظغملُذملؿَمموَصَّذمل،طُؿَممزِذملفِممظَضملَ َّػملغملُذملؿَمم
تَضملَعملِػملُقنَ}قمزؾمجضملؾمآم(س موجؾ)مضؿؾمغظملسٍمواحهللةمزطملريمحؼمطفملغفمضؿؾٌمظػملؾرملرؼةمطػملذملؾمل،ممقم
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ض،لمتضمل،دي م{م...معَذملـمضَؿَذملمذملؾَمغَظملْلذملمذمل،مزِطملَؿملَذملرِمغَظملْذملسٍمأَوَمصَلَذملمذملٍَ،مصِذمللماِّ ضمصَمغملَفملَغَّؼملَذملمذمل،مضَؿَذملمذملؾَماظؽملذملمذمل،سم
جَ ِؼملؿملضملذملذمل،موَعَذملـَممأَحَؿملَ،ػَذمل،م َصغملَفملَمغَّؼملَذمل،مأَحَؿملَذمل،ماظؽملَّذمل،سَمجَ ِؼملؿملضملذملم}،قمصذملالَمحيذملؾُّمإلغلذمل،نمأَنَمؼضملؿذملهللِيَمسػملَذملكم
أخؿملفِمزفمليمغقعمعـمأغذملقاعماالسؿذملهللاءمقمأومأنمؼؿضملذملرضَممظذملفلممزذملفمليمظذملقنمعذملـمأظذملقانماإلؼذملكاءِممقم
ظعملقظفم(صَػملَّكمآُمسَػملَؿملَفِموَدَػملَّؿَ)م م(طُؾُّماظْؼملللَػملِؿِمسَػملَكماظْؼملللَػملِؿِمحَذملرَا ٌ مََعلذملفلقموَعَ،ظُذملفلقموَسِرَضلذملفل)ممقم
صفملعرماظهللع،ءمهماإلدال مسصملؿملؿقمظهلل جةمأنماظؽمليبم(صذملػملكممآمسػملؿملذملفممودذملػملؿم)مضَذمل،لَم م(ظَذمل َوَاللمم
اظهللُّغَؿملَ،مأَػَقَنلمسَػملَكماظػملَّفِمعِـَمضَؿَؾِمعلقملَعِـٍمزِطملَؿملَرِمحَؼدمل) .م
وضهللمحكَّ ماظذملؽمليبم(صذملػملكمآمسػملؿملذملفمودذملػملؿم)محتذملكؼرمامآخذملرمهمػذملك ماخلشملؾذملةمؼؿضملػملذملؼم
ز،ظهللع،ءموحرعؿؾمل،مقمحؿملثمض،لم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)م م(مالَمتَرَجِضمللقامزَضملَهللِيمطُظملَّ ،امقمؼَسملَذملرِبلم
زَضملَسمللذملغملُؿَم ِضَذملذمل،بَمزَضملَذملضٍ)مقموػذملذملكامحتذملذملكؼرمغؾذملذملقيمذذملذملهللؼهللمقمظػملهللالظذملذملةمسػملذملذملكمخشملذملذملق ةمادذملذملؿقاللم
اظهللع،ءمزطملريمحؼ .م
وطؼمل،محرَّ ماإلدال ماالسؿهللاءمسػملكماِّغظملسمحذملر مطذملكظؽماالسؿذملهللاءمسػملذملكماِّعذملقالم
زفمليمصق ةمعـمصق ماالسؿهللاءمشزملؾ،مقمأومدرضةمقمأوماحؿؿمل،ظًذملم،مقمضذمل،لمتضملذمل،دي م{ؼَذمل،ممأَؼُّؾملَذمل،مماظَّذملكِؼـَمم
آعَؽمللقامظَ،متَ ْفملطُػملُقامأَعَقَاَظغملُؿَمزَؿملََؽملغملُؿَمزِ،ظْؾَ،رِذملؾِممإِظَّذمل،ممأَنَمَتغملُذملقنَممتِفَذملَ ،ةًممسَذملـَممتَذملرَاضٍممعِذمل َؽملغملُؿَم}قموضذمل،لمم
تضمل،دي {وَظَ،متَ ْفملطُػملُقامأَعَذملقَاَظغملُؿَممزَؿملَذملَؽملغملُؿَممزِ،ظْؾَ،رِذملؾِمموَتلذملهللَظُقاممزِ َؾملذمل،ممإِظَذملكمماظْقلغملَّذملِ ،ممظِؿَذمل ْفملطُػملُقاممصَرِؼعملًذمل،ممعِذملـَمم
أَعَقَالِماظؽملَّ،سِمزِ،ظْكملِبَؿِموَأَغَؿلؿَمتَضملَػملَؼمللقنَ}قموحظمل،زً،مسػملكماِّعقالمزقجذملفمسذمل ،محرعذمل مماظرملذملرؼضملةم
اإلدالعؿملةماظلرضةقمواظطملزمل مقمواالسؿهللاءمسػملكمادل،لماظضمل ،مأوماخل،صمقمحؿملثمؼعملقلمغؾؿملؽملذمل،م
(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)م م(عَـَمزَػملَؿَم ِضؿملهللَمذِؾَرٍمعِـَماَِّ َضِمرُقّْضَفلمعِـَمدَؾَعِمأَ َضِاَ)م .م
وطكظؽمحر ماإلدال ماالسؿذملهللاءمسػملذملكماِّسذملراضمم،مأوماظؽملؿملذملؾمعؽملؾملذمل،مزذملفمليموجذملفمعذملـم
اظقجق ممصفملوالػ،مسؽمل،ؼذملةًمخ،صذملةًممقموأوجذمل ممصذملؿملم،غؿَؾمل،مواحمل،صصملذملةَمسػملؿملؾملذمل،ممقمالمصذملر مهمذظذملؽم
زامعلػملؿموشري مقم مصعمل،لمتضمل،دي {وَظَ،متَعملْرَزلقاماظ ّْغَ،مإِغَّفلمطَ،نَمصَ،حِرملَةًموَدَ،ءَمدَؾِؿملػملً}،قمطؼمل،محذملر مم
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هلل ممعذملـممماظغملؾذمل ،رقممصعملذمل،لمم(صذملػملكممآم
اظؽمليبم(صػملكمآمسػملؿملذملفممودذملػملؿم)مضذملك مماحملزملذملؽمل،تمموسذمل ّ
سػملؿملفمودػملؿ)م م(اجَؿَؽملِؾلذملقامماظلَّذملؾَعَمماظْؼمللقزِعملَذمل،تِم)قمضؿملذملؾم مؼذمل،مم دذملقلممآموعذمل،ممػذملـّ؟ممضذمل،لم م(اظرملّْذملرَ ُمم
زِِٓ،قموَاظلّْقَرلقموَضَؿَؾلماظؽملَّظملْسِماظَّيتمحَرَّ َمآُمإِالَّمزِ،ظْقَؼّْقموَ َأطْؾلماظرّْزذمل،قمموَ َأطْذملؾلممعَذمل،لِمماظْؿملَؿذملؿملؿِممقم
وَاظؿَّقَظخمللمؼَقَ َماظ َّحَػِقموَضَكَ لماظْؼمللقَزملَؽملَ،تِماظْؼمللقملَ ِعؽمل،تِماظْطمل،صِالتِ).م م
* الىصًُ بالهساء ق واحملافظُ علِ حكىقهو ق مصهللؼؽملؽمل،ماظضملصملؿملؿمػقمأول عـ مأسشملكم
ادلرأةمحعملقضؾمل،مقموجضملؾمهل،ماظؽمليبم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)مغزملؿملؾ،مطؾريامهخشملؾؿفم؛مدلذملذملذمل،م م
هل ،معـ محعملق مآَعؿملة موطراعة مإغل،غؿملة مق مص،ظؽملل،ء مذعمل ،ؼ ماظرج،ل مق مه مضقء ماظرريةم
وادلقَة مواظلغملؿملؽملة مواحلعملق مادلؿؾَ،ظة مق موػكا مع ،مأطهلل ماظؽمليب م(صػملك مآ مسػملؿملف مودػملؿ)م
ه مضقظف م(وََظغملُؿَ مسَػملَؿملَؾملـَّ محَؼّّ مق موَظَؾمللـَّ مسَػملَ َؿملغملُؿَ محَؼّّ) مق مص،دلرأة مه ماإلدال مهل ،محعملقضؾمل،م
وسػملؿملؾمل ،مواجؾ،تؾمل ،مقمطؼمل ،مظػملرجؾ محعملقضفموسػملؿملفمواجؾ،تفمدقاءمزلقاءمق موظعملهلل مخلص ماظعملرآنم
اظغملرؼؿ مَدؿق ماظضملالضة مزا ماظ وجا مأذيؾ متػملكؿملص محا مض،ل {وَظَؾمللـَّ معِـَؾل ماظكيم
سَػملَؿملَؾملِـَّمزِ،ظْؼملَضملَرلو ِ}.م م
صؾملكامَظؿملؾمض،رعمسػملكمأنماإلدال مملمؼصملػملؿمادلرأةمأومؼؽملؿعملصمعـمضهلل ػ،مقمزؾم
سػملكماظضملغملسمعـمذظؽممت،ع،مقمصعملهللمطرّ ماإلدال مادلرأةمأع،مقموزؽملؿ،مقموزوجة مقموأخؿ،مقم
صضملؽملهللع ،مدلؽؾ ماظؽمليب م(صػملك مآ مسػملؿملف مودػملؿ) م معَـَ مأَحَؼُّ ماظؽملَّ،سِ مزِقللَـِ مصَقَ،زَؿِل؟ مضَ،لَ م
(أُعُّؽَ) مضَ،لَ مبلؿَّمعَـَ؟مضَ،لَ م(بلؿَّمأُعُّؽَ)مضَ،لَ مبلؿَّمعَـَ؟مضَ،لَ م(بلؿَّمأُعُّؽَ) مضَ،لَ مبلؿَّمعَـَ؟مضَ،لَ م
(بلؿَّ مأَزلق َ)ق موض،ل م(صػملك مآ مسػملؿملف مودػملؿ) م م(عَـَ مطَ،نَ مظَفل مبَػملَ،ثل مزَؽملَ،تٍ مق مصَزملَؾَرَ مسَػملَؿملَؾملِـَّم
وَأَرْضملَؼملَؾمللـَّ موَدَعملَ،ػلـَّ م َوطَلَ،ػلـَّ معِـَ مجِهللَتِفِ مق مطُـَّ مظَفل محِفَ،ز ،مؼق ماظعملؿمل،عة معِـَ ماظؽملَّ )ِ ،مق موهم
واؼة م م(عَـَ مسَ،لَ مازَؽملَؿَؿملَـِ مأَوَ مبَػملَ،ثَ مزَؽملَ،تٍ مق مأَوَ مأُخَؿَؿملَـِ مأَوَ مبَػملَ،ثَ مأَخَقَاتٍ مق محَؿَّك مؼَؾِـَّ مأَوَم
ؼَؼمللقتَمسَؽملَؾمللـَّمقمطُؽملَ لمأَغَ،موَػلقَمطَؾملَ،تَؿملَـِمقموَأَذََ ،مزِفملُصَؾلضملَؿملَفِماظلَّؾَّ،زَةِموَاظْقلدَشملَك) .م

( )6م

ص،ظرج،لمآز،ءمأومأزؽمل،ءمأومإخقةمأومأزواج معشمل،ظؾقنمحبلـمادلضمل،ذرة مظػملؽملل،ءمسؼملقع ،مقم
صال محيؾ مهلؿ مزػملؼملؾملـّ مزقجف معـ ماظقجق محؿك موظق مط،ن مؼلريا مق مض،ل متضمل،دي {ؼَ ،مأَؼُّؾملَ،م
اظَّكِؼـَ مآعَؽمللقا مظَ ،مؼَقِؾُّ مَظغملُؿَ مأَنَ متَرِبلقا ماظؽملّْلَ،ءَ مطَرَػ ،موَظَ ،متَضملَسمللػملُقػلـَّ مظِؿَكَػَؾلقا مزِؾَضملَضِ معَ،م
آتَؿملَؿلؼمللقػلـَّمإِظَّ،مأَنَ مؼَفملْتِاَ مزِظملَ،حِرملَةٍمعلؾَؿملّْؽملَةٍموَسَ،ذِرلوػلـَّمزِ،ظْ َؼملضملَرلو ِمصَكملِنَمطَرِػَؿلؼمللقػلـَّمصَضملَلَك مأَنَم
َتغملْرَػلقامذَؿملَؽ،موَؼَفَضملَؾَماظػملَّفلمصِؿملفِمخَؿملَرامطَـِريا}.م م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممأقىل قىلٌ هرا وأستػفس اهلل لٌ ولكم
*ممممممم*ممممممم* م

احلؼملهلل مٓ م ب ماظضمل،دلا مق موصالةمودالع،مسػملكمخ،متمأغؾؿمل ،فمو دػملفمدؿملهللغ،محمؼملهللم
(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)مقموسػملكمآظفموصقؾفمأذيضملا.مم م
إخىَ اإلسالمم
عـماظهلل وسمادللؿظملَ،ةمعـمخشملؾةمحفةماظقَاع احلث علِ وحدَ األمُ والههٌ
عو الفسقُ والعصبًُ قمصعملهللمحك م َدلقللماظػملَّفِم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)مصِلمخشملؾؿف معـم
اظظملرضةُمواظؿؽمل،صرلمقمواظؿؽمل،زعلمواظؿهللازرلمقمصعمل،لَم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ) م(إِنّماظرملّؿملَشملَ،نَمضَهللَمؼَؽِسَم
ضغملُؿَ مػَكِ ِ مأَزَهللا مق موََظغملِؽملّفل مإنَ مؼلشملَعَ مصِؿملؼملَ ،مدِقَى مذَظِؽَ مصَعملَهللَ م َضِلَ مزِفِ معِؼملّ،م
عِـَ مأَنَ مؼلضملَؾَهللَ مزِفملَ َ ِ
تَقَعملِرلونَمعِـَمأَسَؼملَِ،ظغملُؿَمصَ،حَكَ لو لمسَػملَكمَِؼ ِؽملغملُؿَ).م م
إن موحهللة ماِّعة مواسؿزمل،عؾمل ،مػق مدِ ُّر مزعمل ،ؾمل ،موَس،عة مضقتؾمل ،مواظلؾؿملؾ مإدي مغؾملسملؿؾمل،ق مظكام
ط،غ مَسقة ماإلدال مإدي ماحلظمل،ز مسػملك مػكا ماظؿؼمل،دؽ موغؾك ماخلال مواظؿظملر مواظؿرملرذ م
صرحية مواضقة مه مضقل مآ متضمل،دي م{وَاسَؿَزملِؼمللقاْ مزِقَؾَؾِ ماظػملَّفِ مجَؼملِؿملضمل ،موَالَ متَظملَرَّضُقاْ موَا َذطُرلواْم
غِضملَؼملَةَماظػملَّفِمسَػملَ َؿملغملُؿَمإِذَمطُؽملؿلؿَمأَسَهللَاءمصَفملَظَّػَمزَؿملَـَمضُػملُق ِزغملُؿَمصَفملَصَؾَقَؿلؿمزِؽملِضملَؼملَؿِفِمإِخَقَاغ،موَطُؽملؿلؿَمسَػملَكَم
كطُؿ معّْؽملَؾملَ ،مطَكَظِؽَ مؼلؾَؿملّْـل ماظػملَّفل مَظغملُؿَ مآؼَ،تِفِ مظَضملَ َّػملغملُؿَ متَؾملَؿَهلللونَ}ق موط،غ م
ذَظملَ ،محلظملْرَةٍ معّْـَ ماظؽملَّ ِ ،مصَفملَغعملَ َ
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َسقة ماظؽمليب م(صػملك مآ مسػملؿملف مودػملؿ)مظألعة مز،ظؿ ا ماظقحهللة موسهلل ماظظملرضة مواظؿؽمل،زع مق مصعمل،لم
(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)م م(مؼَهلللماظػملَّفِمعَعَماجلَؼملَ،سَةِ)مقموضربماظؽمليبم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)م م
عـالمظألعةمهممت،دغملؾمل،موتـملز ػ،مقمصعمل،ل م(اظْؼمللقملَعِـلمظِػملْؼمللقملَعِـِمطَ،ظْؾلؽملَؿملَ،نِمؼَرمللهللُّمزَضملَسمللفلمزَضملَسمل .)،م
أالمص،حلك َماحلك َمعِـَماخلال ِمواظؽملّْ اع مقمصكملغَّفلمذرّّمَؼفلرُّمإظَكماظْظملُرَضَةِمواظسملؿمل،ع مقمواحلك َم
احلك َمعِـَماالغؿؼمل،ءاتِمأَوِماظؿق ُّزَ،ت مِّيمذي،سةمعؿشملرصةمأومعؿرملهللَةمأومعلؿطملػملةمظػملهللؼـم
أومعؿ،جرةمزفمقمصكملغَّفمذَرّّمؼلقملَّْيمز،جملؿؼملضمل،تِمإظَكماظؿظملغملُّؽِمواظرملؿ،ت مقمصؿملف

مأنمؼؿـملظػم

اجلؼملؿملع موؼؿضمل،وغقا مظؿقعملؿملؼ مادؿعملرا ماِّور،ن مق موػكا مع ،مأعر مآ م(س ّ موجؾّ) مزف مق مصعمل،لم
دؾق،غفم م{وَتَضملَ،وَغلقاْمسَػملَكماظْربّْموَاظؿَّعملْقَىموَالَمتَضملَ،وَغلقاْمسَػملَكماإلِبَؿِموَاظْضمللهللَوَانِموَاتَّعملُقاْماظػملّفَمإِنَّم
اظػملّفَمذَهللِؼهلللماظْضملِعملَ،بِ} .م
وع ،مأجهلل ماظؾرملرؼة مذيضمل،ء مأن متعملػ مأع ،مػكا ماهلهللي ماظؽملؾقي ماظضملصملؿملؿ مادلؿؼملـؾ مهم
خشملؾة ماظقَاع ماظيت مذيضمل مه مطؾ مأظظمل،زؾمل ،موعضمل،غؿملؾمل ،ماخلري مظػملؾرملرؼة مذيضمل،ء مق مصعملهلل مط،غ م
حبؼ مدؾعملً ،مه مت ،ؼخ ماظؾرملرؼة محامأ د

مضقاسهلل محعملق ماإلغل،ن مق مو مس

مادلؾَ،ئم

واظعملؿملؿ ماِّد،دؿملة ماإلغل،غؿملة مواخلػملعملؿملة مق صػملقمتهللزَّرػ،ماظؽمل،س موسؼملػملقاممب،مصؿملؾمل ،مقمظغمل،غ

مدؾؾ،م

همإدضملَ،ػؿمهماظهللغؿمل،مواآلخِرة .م
ص،ظػملؾملؿموصعملؽمل،مدل،محت موترضكمقموأسؽمل،مسػملكمذطر موذغملر موحلـمسؾَ،تؽ .م
م
م

