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مجهوزية مصس العسبية
وشازة األوقاف
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اجلوانب اإلنسانية يف خطبة حجة الوداع

ممممممماحلؿد مٓ مرب ماظعادلني م ،ماظؼائؾ ميف مطؿابف ماظعزؼز م :م{اظْقَقِمَ م َأطْؿَؾْتُ مَظؽُؿِ مدِؼَـؽُؿِم
ال مإظفَ مإٔالَّ مآُ موحدَهُ مالم
وَأَتِؿَؿِتُ مسَؾَ ِقؽُؿِ مغِعِؿَؿِل موَرَضِقتُ مَظؽُؿُ ماظْإٔدِؾَامَ مدِؼـّا} م ،موأَذفدُ مأنِ م َ
ذَرؼؽَ مظَفُ م ،موأَذفدُ مأنٖ مدقٚدَغا موغؾقٖـا محمؿدّا مسَؾدُه موردقظُفُ م ،ماظؾَّفُؿٖ مصَؾ ٚمودؾِّؿِ موبارٔكْ مسؾَقفم
وسؾَكمآظِفِموصقؾِفِم،موعَـِمتَؾِعَفُؿِمبإحلانٕمإظَكمؼقمٔماظدٚؼـٔم .م
ممممممموبعد :

مممممممصإنماظدؼـماإلدالعلمػقمدؼـماظؼقؿميفمأمسكمععاغقفام،مدؼـْمحيرتممآدعقةماإلغلانم
وإغلاغقؿف مبغضماظـظرمسـمدؼـفمأومظقغفم،مأومسرضفم،مأومجـلفم؛محقثمؼؼقلمربـا مدؾقاغفم
وتعاىلميفمطؿابفماظؽرؼؿ :م{وَظَؼَدِمطَرٖعِـَامبَـِلمآدَمَموَحَؿَؾْـَاػُؿِمصِلماظْؾَرٚموَاظْؾَقِرٔموَرَزَضْـَاػُؿِم
عِـَماظطَّقٚؾَاتِموَصَضٖؾْـَاػُؿِمسَؾَكمطَـِريٕمعِؿٖـِمخَؾَؼْـَامتَػْضِقؾًا}.م
ممممممموظؼد مأردؾ مآ م(سز موجؾ) مردقظف م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ) مبرداظة مإغلاغقٖة م ،متدسقم
إىل ماظؼقؿماظػضؾكم،موادلُـؾماظعؾقام،مصؼامم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)مبؿؾؾقغمرداظةمربفم(سزم
وجؾ)مسؾكمأطؿؾموجفم،موأمتمصقرة م،مصظؾمرقالمحقاتفمؼردخمظؾؼقؿماإلغلاغقةمبؼقظفم
وصعؾف موتؼرؼره م ،مويف محفة ماظقداع موبعد مأن مادؿؼر ماظؿشرؼع م ،موطؿُؾ ماظدؼـ م ،مومتتم
اظـعؿة،مورضلمآمظـاماإلدالممدؼـّام،مأطدماظـيبم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)مسؾكمتردقخمػذهم
اظؼقؿماإلغلاغقةميفمغػقسمادللؾؿني موضؾقبفؿ معـمخاللمخطؾؿف م(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)م
اظيت مأردكمصقفامضقاسدماإلدالم م ،موػدممصقفامعؾادئماجلاػؾقة م،موسَظّؿَ مصقفا ماحلُرعات م،م
وأسؾكمصقفامعـمذأنماإلغلانموضقؿؿفم.
ممممممموال مذؽ مأن مخطؾة محفة ماظقداع متُعد مأول موثقؼة موإسالن مسادلل مظؾقػاز مسؾكم
حؼققماإلغلان م،مدلاماذؿؿؾتمسؾقفمعـمضقؿمإغلاغقةمهػظمظإلغلانمطراعؿفم،موهؼؼمظفم
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أعـفمودالعؿفم،مصؼدموضػماظـيبم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)ميفمجَؿِعٕمعـماظصقابة ميفمظؼاءٍم
عشفقدٍ مبنيمأعٖةٍموردقظِفا م،موػقمؼَلِؿَشِعِرُمععمطؾمحرفمعـ مطؾؿاتف مدغقٖمأجؾِفمبعدمػذهم
جؾَقِرٔم
ادلـادؽم،مظقضعماظؾؿلاتماألخريةمظددؿقرمادللؾؿنيماإلغلاغلم ،مصعَـِمعُقَؿٖدِمبِـٔم ُ
بِـٔمعُطْعِؿٕم،مسَـِمأَبِقفِم(رَضِلَماظؾَّفُمسَـِفُ)مأَغٖفُمذَفٔدَمخُطْؾَةَمرَدُقلٔماظؾَّفِم(صَؾَّكمآُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَم)م
صِلمؼَقِمٔمسَرَصَةَمصِلمحَفٖةِماظْقَدَاعٔ م،مصؼالمصقفا:م(أَؼٗفَاماظـٖاسُمإٔغٚلموَاظؾَّفِمظَامأَدِرٔيمظَعَؾِّلمظَام
أَظْؼَاطُؿِمبَعِدَمؼَقِعِلمػَذَامبِ َؿؽَاغِلمػَذَا،مصَرَحِؿَماظؾَّفُمعَـِمدَؿِعَمعَؼَاظَؿِلماظْقَقِمَمصَقَسَاػَام،مصَرُبٖم
حَاعِؾٔ مصِؼْفٍ موَظَا مصِؼْفَ مظَفُ م ،موَرُبٖ محَاعِؾٔ مصِؼْفٍ مإٔظَك معَـِ مػُقَ مأَصْؼَفُ معِـِفُ) م ،مصؿعاظقا مبـا مظـؼػ مععم
بعضماجلقاغبماإلغلاغقةماظيتماذؿؿؾتمسؾقفامػذهماخلطؾةماجلاععةم .م
مممممممصؿـ مػذه ماجلقاغب ماإلغلاغقة م ،متسسيخ مبدأ املساواة والكسامة اإلنسانية مبنيم
اظـاسممجقعّامطقؼمأصقؾمظإلغلانمحيػظمطراعؿفميفماجملؿؿعماظذيمؼعقشمصقفم،مصؼالم
(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)ميفمخطؾؿفم:م(ؼَامأَؼٗفَاماظـٖاسُم،مإٔنٖمرَ ٖبؽُؿِموَاحِدْم،موَإٔنٖمأَبَاطُؿِموَاحِدْ،م
أَظَامظَامصَضِؾَمظِعَرَبِلٍّمسَؾَكمسَفَؿِلٍّ م،موَظَامظِعَفَؿِلٍّمسَؾَكمسَرَبِلٍّ م،موَظَامظِأَحِؿَرَمسَؾَكمأَدِقَدَ م،موَظَام
أَدِقَدَمسَؾَكمأَحِؿَرَ م،مإٔظَّامبِاظؿٖؼْقَى م،مإٔنٖم َأطْرَ َعؽُؿِمسِـِدَمآِمأَتِؼَاطُؿِ م)...م،مصفعؾماظـيبم(صؾكم
آمسؾقفمودؾؿ) مععقار ماظؿػاضؾ مػق ماظؿؼقى مواظعؿؾ ماظصاحلم؛ ماعؿـاظًامظؼقلمآمتعاىل:م
{ؼَا مأَؼٗفَا ماظـٖاسُ مإٔغٖا مخَؾَؼْـَاطُؿ معِـ م َذطَرٕ موَأُغـَك موَجَعَ ْؾـَاطُؿِ مذُعُقبّا موَضَؾَائِؾَ مظِؿَعَارَصُقا مإٔنٖم
َأطْرَ َعؽُؿِمسِـدَماظؾَّفِمأَتِؼَاطُؿِمإٔنٖماظؾَّفَمسَؾِقؿْمخَؾِريْ} .م
مممممممصاظؾشرؼةمطؾفامدقادقةمدونممتققز مرؾؼلم،مأومتعصبمضؾؾل م،مأومعذػيب م،مصاظـاسم
مجقعّامؼـؿؿقنمألصؾمواحدم،موأبمواحدم،مػقمآدمم(سؾقفماظلالم)م،مصؿؾدأمادللاواةمبنيم
اظـاسمعؾدأمذرسلم،موضقؿةمإغلاغقةمهؼؼماظؿقازنميفماألدرةمواجملؿؿع م،مصإذاماغؿُفـؽم
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ػذا مادلؾـدأ مبني مأصراد ماألعـة مسؿٖت ماظػقضك ميف ماجملؿؿعات م ،مواغؿشر ماظػلاد مبنيم
اظـاسم .م
ممممممم وظؼد مطان ماظـيب م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ) محرؼصّا مسؾك متردقخ مػذا مادلؾدأ مرقالم
حقاتف م ،مصؼد مأزال م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ) مصقارق ماظعصؾقة م ،مواظؼؾؾقة مبني مأرقافم
اجملؿؿعم،محنيمضال م(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ):م(دَؾْؿَانُمعِـٖامأَػِؾَماظْؾَقِتِ)م،موطان مدقدغام
سؿرمبـماخلطابم(رضلمآمسـف)مؼؼقل:م(أَبُقمَبؽْرٕمدَقٚدُغَا م،موَأَسِؿَؼَمدَقٚدَغَا)م،مؼَعِـِلمدقدغام
بالَظًا م(رضل مآ مسـف) م ،موطان م(رضل مآ مسـف) مؼؼقل :م(ظؽـ مجاءت ماألساجؿ مباألسؿالم
وجؽـامبالمسؿؾمهلؿمأوىلمبردقلمآم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)معـٖامؼقمماظؼقاعة)م .م
ممممممموطؿا مردخ ماظـيب م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ) مػذا مادلؾدأ مبؼقظف مجعؾف مواضعّا مسؿؾق٘ام
ؼؿعاؼشمبفمععممجقعماظـاسمسؾكماخؿالفمععؿؼداتفؿم،موالمأدلمسؾكمذظؽمعـمضقاعفم
(صَؾَّكمآُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ)محقـؿا معَرٖتِمبِفِمجَـَازَةٌ،مصَؼِقؾَ مظف:مإٔغٖفُمؼَفُقدِي،ٙمصَؼَالَ م(صَؾَّكمآُم
سَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ):م(أَظَقِلَتِمغَػْلّا)م،موسَـِمأَغَسٕم(رَضِلَماظؾَّفُمسَـِفُ)،مضَالَ:مطَانَمشُالَمْمؼَفُقدِيٙمؼَكِدُمُم
اظـٖؾِلٖم(صَؾَّكمآُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ)مصَؿَرٔضَم،مصَأَتَاهُماظـٖؾِلٗم(صَؾَّكمآُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ)مؼَعُقدُهُم،مصَؼَعَدَم
سِـِدَ مرَأْدِفِ م ،مصَؼَالَ مظَفُ :م(أَدِؾِؿِ) م ،مصَـَظَرَ مإٔظَك مأَبِقفِ موَػُقَ مسِـِدَهُ م ،مصَؼَالَ مظَفُ :مأَرِعِ مأَبَا ماظؼَادِؿٔم
(صَؾَّك مآُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ) م ،مصَأَدِؾَؿَ م ،مصَكَرَجَ ماظـٖؾِلٗ م(صَؾَّك مآُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ) موَػُقَ مؼَؼُقلُ:م
(احلَؿِدُمظِؾَّفِماظَّذِيمأَغِؼَذَهُمعِـَماظـٖارٔ)م .م
ممممممموعـ مػذه ماجلقاغب ماإلغلاغقة ماليت أزستها خطبة حجة الوداع حسمة الدماء
واألموال واألعساض م،مصعـ مسَؾِدِ ماظرٖحِؿَـٔ مبِـٔ مأَبِل م َبؽْرَةَم ،مسَـِ مأَبقفِ م(رضلمآمسـف) مذَطَرَم
أنٖ ماظـٖؾِلٖ م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ)مضَالَ :م(أَيٗ مؼَقِمٕ مػَذَا؟ مصَ َلؽَؿِـَا محَؿٖك مزَـَـٖا مأَغٖفُ مدَقُلَؿٚقفِم
بِغَقِرٔ مادِؿِفِ م ،مضَالَ:مأَظَقِسَ مؼَقِمَ ماظـٖقِرٔ؟ مضُؾْـَا:مبَؾَك ،مضَالَ:مصَأَيٗ مذَفِرٕ مػَذَا؟ مصَ َلؽَؿِـَا محَؿٖك مزَـَـٖام
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أَغٖفُ مدَقُلَؿٚقفِ مبِغَقِرٔ مادِؿِفِ ،مصَؼَالَ :مأَظَقِسَ مبِذِي ماظْقِفٖةِ؟ مضُؾْـَا :مبَؾَك ،مضَالَ :مصَإٔنٖ مدِعَاءَطُؿِم
دطُؿِمػَذَام
ضؽُؿِمبَقَِـؽُؿِمحَرَامْمطَقُرِعَةِمؼَقِ ِعؽُؿِمػَذَامصِلمذَفِ ٔرطُؿِمػَذَامصِلمبَؾَ ِ
وَأَعِقَاَظؽُؿِموَأَسِرَا َ
ظِقُؾَؾِّغٔ ماظشٖاػِدُ ماظْغَائِبَ ،مصَإٔنٖ ماظشٖاػِدَ مسَلَك مأَنِ مؼُؾَؾِّغَ معَـِ مػُقَ مأَوِسَك مظَفُ معِـِفُ) م ،مصؼد مدظتم
ػذه ماظؽؾؿات ماظؾؾقغة م ،مبفذا ماألدؾقب ماظـؾقي ماظؾدؼع مسؾك مسِظؿ محرعة ماظدعاء م،م
واألعقال م ،مواألسراض موسصؿؿِفا م ،موأغف مال محيؾ ماالسؿداءُ مسؾقفا مبأي ٚمغقع معـ مأغقاعمم
االسؿداءم،مصؽؾماظدعاءمحرامم،موطؾماألسراضمعصاغةم،موطؾماألعقالمحمػقزةم .م
ممممممم صؼدمظػتماظـيبم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)ماغؿؾاهمأصقابفم(رضلمآمسـفؿ)مهلذاماظققمم
اظعظقؿ م،موذَطَّرػؿمحبرعؿف م ،موحرعةماظشفر م،موحرعة ماظؾؾد متؼرؼرّامدلامثؾتميفمغػقدفؿم
عـ متعظقؿفا م؛ مظقؾين مسؾقف معا مأراد متؼرؼره موتأطقده معـ مسظؿ محرعة ماظدعاء مواألعقالم
واألسراضم ،موظقؤدسمجملؿؿعٕمحضارٔيٍّمعلؿؼِرٍّم،متلقدُهُماألُظْػَةُم،موتُرِاسَكمصقفِماحلرعةُ م،م
وؼأخُذُ مصقفِ مطؾٗ مذِي محؼٍّ محؼَّفُ م ،موتؼقم ماظعالضةُ مبقِـَ مأصرادِهِ مسؾَك ماظؿعاونٔ مواظرتاحُؿٔ م،م
ظقـفضُقامصِلمغلقجٕمواحدٍمعُؿالحِؿٕ م،مال محيؾٗ مصقف مألحدمأَنِمؼعؿدِيَمسؾَك مأحد مبأيٚمذؽؾٕم
عِـَمأذؽالماالسؿداءم .م
ممممممموعـمادلعؾقممأنمحػظماظدعاءمواألسراضمواألعقالمالممتققزمصقفميفماإلدالممبنيم
علؾؿموشريهم؛مألنماظشرؼعةمطػؾتمذظؽمظؽؾمإغلانمبغضماظـظرمسـمدؼـفم،مأومجـلفم،مأوم
ظقغفم،مضال متعاىل{:وَظَا متَؼْؿُؾُقا ماظـٖػْسَ ماظَّؿِل محَرٖمَ ماظؾَّفُ مإٔظَّا مبِاظْقَؼ ٚمذَِظؽُؿِ موَصٖاطُؿِ مبِفِ مظَعَؾَّؽُؿِم
تَعِؼِؾُقنَ}،مبؾمجعؾمآم(سزموجؾ)مضؿؾمغػسٕمواحدةمبغريمحؼمطأغفمضؿؾْمظؾؾشرؼةمطؾفا،م
ضال متعاىل :م{ ...معَـ مضَؿَـؾَ مغَػْلّـا مبِغَقِرٔ مغَػْسٕ مأَوِ مصَلَـادٍ مصِل ماألرض م َصؽَأَغٖؿَـا مضَؿَـؾَ ماظــاسم
جَؿِقعّــا موَعَـِ مأَحِقَاػَا م َصؽَأَغٖؿَا مأَحِقَا ماظـٖاسَ مجَؿِقعّا} ،مصالَ محيؾٗ مإلغلان مأَنِ مؼعؿدِيَ مسؾَكم
أخقفِمبأيمغقعمعـمأغقاعماالسؿداءم،مأومأنمؼؿعرضَ مظفُ مبأيمظقنمعـمأظقانماإلؼذاءِ م،م
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ظؼقظفم(صَؾَّكمآُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ)م:م(طُؾٗماظْؿُلِؾِؿٔمسَؾَكماظْؿُلِؾِؿٔمحَرَامْ:مدَعُفُ،موَعَاظُفُ،موَسِرِضُفُ)م،م
صأعر ماظدعاء ميف ماإلدالم مسظقؿ ،مظدرجة مأن ماظـيب م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ)مضَالَ:م(ظَزَوَالُم
اظدٗغِقَا مأَػِقَنُ مسَؾَك ماظؾَّفِ معِـِ مضَؿِؾٔ معُؤِعِـٕ مبِغَقِرٔ محَؼٍّ) م،مصاإلدالممؼدسقمإىلماألعـمواألعانم،م
واظلؾؿمواظلالمم،موؼرؼدمظؾـاسممجقعّامأنمحيققامحقاةمعلؿؼرةم،موالمؼؿقؼؼمهلؿمذظؽمإالم
حبؼـماظدعاءمواحلػازمسؾكماألسراضمواألعقال .م
ممممممموعـماجلقاغبماإلغلاغقةميفمخطؾةمحفةماظقداعموصيته (صلى اهلل عليه وسلم)
باملسأة  ،مواحلػازمسؾكمحؼفام ،مصؼدِمأوصَكم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)مبادلرأةِممتؼدؼرّامهلام،م
وبقاغّامدلؽاغؿِفَا م ،مصاظـلاءمذؼائؼماظرجالم،مواحلؼققمواظقاجؾاتمعؿؾادظةم،محقثمؼؼقلم
احلؼمدؾقاغف:م{وَظَفُـٖمعِـِؾُماظذيمسَؾَقِفٔـٖمبِاظْؿَعِرُوفِ}م،مثؿمأوصكمآم(سزموجؾ)ماظرجؾم
حبلـماظعشرةمععمادلرأةمحؿكموإنمحدثمعـفامعامؼُغضؾفم،مأومرأىمعـفامعامؼؽرػفم،مصؼالم
تعاىل:م{ وَسَاذِرُوػُـٖمبِاظْؿَعِرُوفِمصَإٔنِمطَرٔػِؿُؿُقػُـٖمصَعَلَكمأَنِمَتؽْرَػُقامذَقِؽّاموَؼَفِعَؾَماظؾَّفُمصِقفِم
خَقِرّامطَـِريّا}،موؼؼقل مغؾقـا م(صؾك مآ مسؾقفمودؾؿ):م( َصإٔنٖ مَظؽُؿِ مسَؾَك مغِلَا ِئؽُؿِ محَؼٛا ،موَظَفُـٖم
ذؽُؿِ مأَحَدّا م َتؽْرَػُقغَفُ ،موَسَؾَقِفٔـٖ مأَنِ مظَا مؼَأْتِنيَم
سَؾَ ِقؽُؿِ محَؼٛا ،مَظؽُؿِ مسَؾَقِفٔـٖ مأَنِ مظَا مؼُقرِؽِـَ مصُرُ َ
بِػَاحِشَةِمعُؾَقٖـَةٍ)م.م م
ممممممموال مذؽ مأن ماإلدالم مضد مأطرم مادلرأة مأعٖا مو مأخؿّا و مبـؿّا مو مزوجةً م ،موجعؾ مهلا معـم
احلؼقق معا مؼؽػؾ مدعادتفا ميف ماظدارؼـ موؼصقغفا موحياصظ مسؾك مطراعؿفا ماإلغلاغقة م،م
صعـدعا مدُؽؾ ماظـيب م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ) م :معَـِ مأَحَؼٗ ماظـٖاسٔ مبِقُلِـٔ مصَقَابَؿِل؟ مضَالَ:م
(أُعٗؽَ) مضَالَ:مثُؿٖمعَـِ؟مضَالَ:م(ثُؿٖمأُعٗؽَ)مضَالَ:مثُؿٖمعَـِ؟مضَالَ:م(ثُؿٖمأُعٗؽَ) مضَالَ:مثُؿٖمعَـِ؟مضَالَ:م
(ثُؿٖ مأَبُقكَ) ،موضال :م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ) م :م(عَـِ مطَانَ مظَفُ مثَؾَاثُ مبَـَاتٍ م ،مصَصَؾَرَ مسَؾَقِفٔـٖم
وَأَرْعَؿَفُـٖ موَدَؼَاػُـٖ م َوطَلَاػُـٖ معِـِ مجِدَتِفِم ،مطُـٖ مَظفُ محِفَابّا مؼقم ماظؼقاعة معِـِ ماظـٖارٔ) م،مويفم
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رواؼة م :م(عَـِ مسَالَ مابِـَؿَقِـٔ مأَوِ مثَؾَاثَ مبَـَاتٍ م ،مأَوِ مأُخِؿَقِـٔ مأَوِ مثَؾَاثَ مأَخَقَاتٍ م ،محَؿٖك مؼَؾِـٖ مأَوِم
ؼَؿُقتَ مسَـِفُـٖ م ،مطُـِتُ مأَغَا موَػُقَ مطَفَاتَقِـٔ م ،موَأَذَارَ مبِأُصِؾُعَقِفِ ماظلٖؾٖابَةِ موَاظْقُدِطَك) م ،موسَـِ مأَبِلم
ػُرَؼِرَةَ م(رَضِلَ ماظؾَّفُ مسَـِفُ) م ،مضَالَ :مضَالَ مرَدُقلُ ماظؾَّفِ م(صَؾَّك مآُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ) م :م(ادِؿَقِصُقام
بِاظـٚلَاءِم،مصَإٔنٖمادلَرِأَةَمخُؾِؼَتِمعِـِمضِؾَعٕم،موَإٔنٖمأَسِقَجَمذَلِءٍمصِلماظضٚؾَعٔمأَسِالَهُم،مصَإٔنِمذَػَؾِتَم
تُؼِقؿُفُ مطَلَرِتَفُ م ،موَإٔنِ متَ َرطْؿَفُ مظَؿِ مؼَزَلِ مأَسِقَجَ ،مصَادِؿَقِصُقا مبِاظـٚلَاءِ مخَقِراً) مصؽؾؿة م(خريّا)م
اظقاردة ميف ماحلدؼث مطؾؿة مجاععة معاغعة متقحل مبقجقب ماظؿكؾؼ مبأمسك مععاغلم
اظرجقظةمحنيمؼؿعاعؾماظرجالمععمادلرأة .م
مممممممطاغتمػذهمبعضماجلقاغبماإلغلاغقةمعـمخطؾةمحفةماظقداعماظيتماحؿقتمسؾكم
اظؽـري معـ مادلؾادئ ماظلاعقة م ،موادلشاػد ماإلمياغقة ماظراضقة م ،مواظيت مؼضقؼ مادلؼام مسـم
ذطرػا مأو مادؿؼصائفا ،مصؿا مأجدر ماظؾشرؼة ممجعاء مأن متؼػ مأعام مػذا ماهلدي ماظـؾقيم
اظعظقؿ مادلؿؿـؾ ميف مخطؾة محفةماظقداع ماظيت ممجعت ميف مطؾ مأظػازفا موععاغقفا ماخلريم
ظؾؾشرؼة مطؾفا م ،مصؼد مطاغت محبؼ مدؾؼًا ميف متارؼخ ماظؾشرؼة محني مأردت مضقاسد محؼققم
اإلغلان م ،مورمست مادلؾادئ مواظؼقؿ ماألدادقة ماإلغلاغقة مواخلؾؼقة ،صؾق متدبٖرػا ماظـاسم
وسؿؾقاممبامصقفام،مظؽاغتمدؾؾّاميفمإدعادػؿميفماظدغقامواآلخِرة .م
أقول قولي هرا وأستػفس اهلل لي ولكم
*
*
*
ممممممماحلؿد مٓ مرب ماظعادلني م ،موأذفد مأن مال مإظف مإال مآ موحده مال مذرؼؽ مظف ،موأذفد مأنم
دقدغا موغؾقـا محمؿدّا مسؾده موردقظف ،ماظؾفؿ مصؾٓ مودؾؿ موبارك مسؾقف ،موسؾك مآظف موصقؾفم
أمجعني.م م
ممممم م
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إخوة اإلسالم :

مممممممعامأحقجـامإىلماالضؿداء مبردقلمآم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)موخاصة ميفماجلقاغبم
اإلغلاغقةماظيتمملمتعرفماظدغقامهلامعـقالًمظؿلؿؼقؿمحقاتـام،مصؾؼدمطاغت مبعـة ماظـيب م(صؾكم
آ مسؾقف مودؾؿ) معػعؿة مباظػضائؾ ماإلغلاغقة م ،موعؽارم ماألخالق م ،محقث مؼؼقل ماحلؼم
دؾقاغفم:م{وَعَا مأَرِدَؾْـَاكَ مإٔظَّا مرَحِؿَةً مظِؾْعَاظَؿِنيَ} ،موأخرب م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ)مسـ مػذهم
اظرمحة مصؼال :م(ؼَا مأَؼٗفَا ماظـٖاسُ مإٔغٖؿَا مأَغَا مرَحِؿَةٌ معُفِدَا ٌة) م ،موبفذه ماظرمحة مواظرأصة منحم
(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ) ميف متأظقػ مضؾقب معَـِ محَقِظَف م ،موصدق مآ محقث مضال :م{صَؾِؿَام
رَحِؿَةٍمعِـَماظؾَّفِمظِـِتَمظَفُؿِموَظَقِمطُـِتَمصَظٛامشَؾِقظَماظْؼَؾْبِمظَا ِغػَضٗقامعِـِمحَقِظِؽَم .}...م
ممممممم ويف ماخلؿام موحنـ ميفمػذه ماألؼام ماظطقؾة مادلؾارطة مغذطر مبلـة ماظـيب م(صؾك مآم

سؾقف مودؾؿ) مبصقام مؼقم مسرصة م ،محقث مضال م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ) :م(صِقَامُ مؼَقِ ٔم مسَرَ َصةَم
اظؾفِمأَنِمؼُؽَػِّرَماظلَٖـةَماظَّؿِلمضَؾِ َؾفُموَاظلَٖـةَماظَّؿِلمبَعِدَهُ) .م
أَحِؿَلِبُمسَؾَكم َّ
ممممممم وطذظؽمعـمدـؿفم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)ماألضققةمسؾكماظؼادرمادللؿطقعم،محقثم
ضالم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ):م(عَامسَؿِؾَمابِـُمآدَمَمؼَقِمَماظ ٖـقِرٔمسَؿَؾًامأَحَبٖمإٔظَكماظؾَّفِمسَزٖموَجَؾٖم
عِـِ مػِرَاضَةِ مدَمٕ ،موَإٔغٖفُ مظَؿَأْتِل مؼَقِمَ ماظْؼِقَاعَةِ مبِؼُرُوغِفَا موَأَزْؾَاصِفَا م،موَأَذِعَارٔػَا ،موَإٔنٖ ماظدٖمَ مظَقَؼَعُ معِـِم
اظؾَّفِم(سَزٖموَجَؾٖ)مبِ َؿؽَانٕم،مضَؾِؾَمأَنِمؼَؼَعَمسَؾَكماظْأَرِضٔ،مصَطِقؾُقامبِفَامغَػْلّا) .م
م

اللهم تكبل مها  ،واقبلها  ،واجعلها مو املتكني .

