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 الوداع حجةخطبة  مً املطتفادة الدزوع

مِدؼددـ،ُؽؿ مَظُؽددؿ مَأْطؿ،ْؾددُ ماْظق،ددق  ،}م:اظؽددرؼؿممطؿنيبددفميفماظؼنيئددَؾماظعددنيَ ،م مربمٓماحلؿدددممممم

موَأذفُد{مِدؼـًنيماإَلد ال ،مَظُؽؿ مو،ر،ِضقُ مِغع ؿ،ِؿلمس،َؾق ُؽؿ مو،َأت ؿ،ؿ ُ  ُٓمَإالَّمإظدف،مماَلمأن م  مالموحدد، ُمما

مسَؾقدفِمموبدنيَر ْممودؾِّؿ مص،ؾِّماظؾَُّفِؿ موردقظفممس،ؾُد مُعق،ٍؿًداموغؾِقـنيمدقد،غنيمأِنم موأَ،ذفُدمُفَظمذ،رؼَؽ

ـ م موصقِؾِفمآِظِفموسَؾك ـَمؼقَ مإَظكمبنحلنيُنمت،ِؾع،ُفؿ موع، م.ماظدِّؼ

م: وبعــد 

ؾؼدددمأردددؾمآم)سددزموجددؾ(مردددقظفم)صددؾكمآمسؾقددفمودددؾؿ(مبني ددد مودؼددـماحلددؼممممصمممم

قكرجماظـدنيسمعدـماظظؾؿدنيتمإلماظـدقرم موؼلخدذمبـقاصدقفؿمعدـماظضدالظىمإلما دد م ممممممممممظ

)صدؾكمآمسؾقدفموددؾؿ(ممممدسنيموؼلؾؽمبفؿمدؾؾماظـفنيةمواظلدعنيدةميفماظددغقنيموارخدرةم مصدمممم

َُـؾم ماظػضؾكماظؼقؿمإل موأمتم موجدفممأطؿدؾممسؾدكم(موجدؾممسز)غمردنيظىمربفموبؾَّم ماظعؾقنيموا

م.موتؼرؼر  مموصعؾف ممبؼقظفماإلغلنيغقىمظؾؼقؿمؼردخمحقنيتفمرقالمصظؾم مصقرة

بدلدا ماظدرطـمامدنيعسمعدـممممم(موددؾؿممسؾقفمآمصؾك)وسـدعنيمأذنمآم)سزموجؾ(مظـؾقفممممم

مأسظؿميفمبعرصنيتم مسـدماظصكراتم م(مودؾؿمسؾقفمآمصؾك)أرطنينماإلدال موضػماظـيبم

 مىمعـمبعدػؿ موظألعؼقضحمعـنيدؽماحلجمألصقنيبفمم-ماظقض مذظؽميفم-مبشريمجتؿع

وؼردخمظؾؼقؿماإلغلنيغقىمواألخالضقىماظيتمزؾمؼدسقمإظقفنيمرقالمحقنيتفم موػقمؼلؿشعرمدغدقمم

سؾكمطـريمعدـماظددروسممم(مودؾؿمسؾقفمآمصؾك)أجؾفم مواغؿفني مسؿر م مصنيذؿؿؾ مخطؾؿفم

م.مشرؼىمبلدرػنيمظؾؾعـفجمحقنيةمم واظعربماظؾؾقغىماظيتمتعد ماظعظقؿىم

مصدؾكم)مضنيل مممجيًعا الياع بني واملطاواة العدل مبدأ تسضيخوعـمػذ ماظدروسم:مممم

م:مَأّؼف،نيمؼ،ني:م)م(ودؾؿمسؾقفمآ مِظع،ر،ِبلٍّمَصض ؾ،مَظنيمَأَظنيم مو،اِحٌدمَأب،نيُطؿ مو،َإِنم مو،اِحٌدمر،ِبُؽؿ مَإِنماظـِنيُس

مَإظَّنيم مَأح ؿ،ر،مس،َؾكمَأد ق،د،مو،َظنيم مق،د،َأد مس،َؾكمِظَلح ؿ،ر،مو،َظنيم مس،ر،ِبلٍّمس،َؾكمِظع،ف،ِؿلٍّمو،َظنيم مس،ف،ِؿلٍّمس،َؾك

ِٓمِسـ د،مَأْطر،ع،ُؽؿ مَإِنم مِبنيظِؿْؼق،  اظؿؼدق مم(مموددؾؿممسؾقفمآمصؾك)مجعؾمصؼد...م(م؛ممَأت َؼنيُطؿ ما
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مخ،َؾْؼـ،دنيُطؿممَإِغدنيمماظـِدنيسُممَأّؼف،دنيممؼ،دنيم}:ممتعدنيلممآمظؼدقلمماعؿـنيًظني مماظؿػنيضؾواظعؿؾماظصنيحلمععقنيرم

ماظؾَّدف،ممَإِنمَأت َؼدنيُطؿ مماظؾَّدفِممِسـدد،ممَأْطدر،ع،ُؽؿ ممَإِنمِظؿ،ع،دنير،ُصقاممو،َضؾ،نيِئؾ،مُذُعقًبنيمو،ج،ع،ْؾـ،نيُطؿ مو،ُأغـ،كمذ،َطُرمعِّـ

مأوم مرؾؼدلمممتققدزممدونيفماحلؼدق مواظقاجؾدنيتم ممممدقاددقىمـنيسممجقًعدنيممصنيظم {خ،ِؾرٌيمس،ِؾقٌؿ

م ماألعدؿممواسؿددالمم ماحلدؼممنيعىإضمعقزانمػقماظذيماظعدلمؼؼؿضقفمعنيموػذام مضؾؾلمتعصب

مح،َؽؿ دُؿؿممو،َإذ،ا}:مددؾقنيغفمموضدنيلمم م{ُضر ب،دكممذ،امَطدنين،ممو،َظق مَصنيس ِدُظقْامُضْؾُؿؿ مو،َإذ،ا}:ممدؾقنيغفمضنيل

ـ، مَأالَّمس،َؾدكممَضدق  ُممذ،دـ،كنُممؼ،ف دَرع،ـُِؽؿ ممو،اَل}:ممددؾقنيغفمموضدنيلمم م{ِبنيْظع،دد لَممت،ق ُؽُؿقْامَأنماظـِنيَسمب،ق 

م.مم{ِظؾِؿْؼق، مَأْضر،ُبمُػق،مس ِدُظقْاامت،ع ِدُظقْا

ـَمس،ؾ ِدمصعـم مواألعساض واألموال الدماء حسمة:مأؼًضنيممدروساظػذ مموعـمم ـَمماظِرح ؿ، مب د

ـ م)رضلمآمسـف(مب،ْؽر،َةمَأِبل  ممب،ِعدرَي ِممس،َؾدكممَضع،د،(مودؾؿمسؾقفمآمصؾك)ماظـِِؾِلمأِن ممَأِبقِفمس،

مػ،دذ،ا ممؼ،دق  ُممَأّي)م:(وددؾؿممسؾقدفممآمصدؾكم)مَضنيل،ثؿممم-ِبَزع،نيِعِفمَأو م-مَطنيِعِفِبِكمَإغ ل،نيٌنمو،َأع ل،َؽ

ـِنيمح،ِؿكمَصل،َؽؿ ـ،ني :ممَضدنيل،مم مب،َؾدكم:ممُضْؾـ،دنيمم ماظـِق درَممؼ،دق  ،ممَأَظدق س،م:ممَضنيل،م ماد ِؿِفمِبغ،ق َرمد،ُقل،ؿِّقِفمَأِغُفمَزـ،

م ماْظِقِفدىِممِبدِذيممَأَظدق س،م:ممَصَؼنيل،م ماد ِؿِفمِبغ،ق َرمد،ُقل،ؿِّقِفمَأِغُفمـِنيَزـ،مح،ِؿكمَصل،َؽؿ ـ،نيمػ،ذ،ا مذ،ف ُرمَصَلّي

مػ،دذ،اممؼ،دق ِعُؽؿ ممَطُقر ع،دىِممح،در،ا ٌممب،ق دـ،ُؽؿ ممو،َأس ر،اض،دُؽؿ ممو،َأع ق،اَظُؽؿ مِدع،ني ،ُطؿ مَصَنِن:ممَضنيل،مب،َؾك :ممُضْؾـ،ني

ممػ،ذ،امب،َؾِدُطؿ مِصلمػ،ذ،امذ،ف َرُطؿ مِصل مُؼؾ،ؾِّدغ،ممَأن مس،ل،دكمماظِشدنيِػد،ممَصدَننِمم ماْظغ،نيِئدب،مماظِشدنيِػدُممؾ،ؾَِّغِظُق 

ـ  ـ ُفمَظُفمَأو س،كمُػق،مع، ماغؿؾدني م(مموددؾؿممسؾقدفممآمصدؾكم)مماظدـيبممظػد مػمضدمػلمػذاماَقصم (مِع

ماظـؾقيماألدؾقبمػذااظيتممشؾ مماظؾؾقغىماظؽؾؿنيتمذ بفمأذػنيغفؿموادؿقضرأصقنيبفم م

مالموأغدفمم موسصدؿِؿفنيم ممواألسدرا م ممواألعدقالم مماظددعني ممحرعدىممِسظدؿممسؾدكماظددالممماظؾددؼعم

ماألعددـمإلمؼدددسقمصنيإلدددال  مماالسؿدددا ممأغددقا معددـمغددق مبددليِّمسؾقفددنيماالسؿددداُ محيددؾ

موالبدالممتققدزم مممم معلدؿؼرةممحقدنيةممحيققامأنممجقًعنيمظؾـنيسموؼرؼدم مواظلال مواظلؾؿمواألعنين 

مطػؾ ماظشرؼعىمألنفم مأومظقغفم مأومدؼـفم متػرؼؼمب مإغلنينموإغلنينمآخرم معفؿنيمطنينمجـل
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ممإغلدنينممظؽؾمذظؽ مذ،ِظُؽدؿ ممِبدنيْظق،ؼِّممَإظَّدنيمماظؾَّدفُممح،دِر ،مماظَِّؿدلمماظدـِْػس،ممت،ْؼُؿُؾدقاممو،َظدنيم}م:متعدنيلممضدنيلم 

مضؿدؾٌممطلغدفممحؼمبغريمواحدةمغػُسمضؿؾ(موجؾمسز)مآموجعؾم {ت،ع ِؼُؾقن،مَظع،ؾَُّؽؿ مِبِفمو،ِصنيُطؿ 

مَضؿ،دؾ،ممَصَؽَلِغؿ،دنيمماألر مِصدلممَصل،دنيد ممَأو مغ،ْػدسُممِبغ،ق درَممغ،ْػلدنيًممَضؿ،ؾ،مع،ـ}م:تعنيلمؼنيلصم مطؾفنيمظؾؾشرؼى

ـ مج،ِؿقًعنيماظـنيس  موتلطقدًدامسؾدكمحرعدىماظددعني م مممممم{ج،ِؿقًعدنيمماظـِدنيس،ممَأح ق،دنيممَصَؽَلِغؿ،نيمَأح ق،نيػ،نيمو،ع،

مامطؾدىممػدذ مميفمرآخدمممحتدذؼًرامم(وددؾؿممسؾقدفممآمصؾك)محذروجترمًينيمظالسؿدا مسؾقفنيم م

م مُطػَّدنيًراممب،ع دِديممت،ر ِجُعدقامماَل)م:م(وددؾؿممسؾقفمآمصؾك)مضنيلمحقثم موحرعؿفنيمبنيظدعني مؼؿعؾؼ

م.مم(ب،ع ُضمَرَضنيب،مب،ع ُضُؽؿ مؼ،ض َرُب

مبدليمماألعدقالممسؾدكمماالسؿدا مطذظؽمحر ماألغػسمسؾكماالسؿدا ماإلدال محِر موطؿنيممممم

مماظؿعديمصقرمعـمصقرة ـ،ممَأّؼف،دنيممؼ،دنيم}م:متعدنيلممضنيل  مب،ق دـ،ُؽؿ ممَأع دق،اَظُؽؿ ممت،دْلُطُؾقاممَظدنيممآع،ـُدقامماظَّدِذؼ

ـ ممِتف،نير،ًةمت،ُؽقن،مَأن مَإظَّنيمِبنيْظؾ،نيِرَؾ ـ ُؽؿ ممت،در،ا ُممس،د مَأع دق،اَظُؽؿ ممت،دْلُطُؾقاممو،َظدنيم}م:مددؾقنيغفمموضدنيلمم {ِعد

ـ ممَصَرؼًؼدنيمماِظؿ،دْلُطُؾقمماْظُقؽَّدني َممَإَظدكممِبف،دنيممو،ُتدد ُظقاممِبنيْظؾ،نيِرَؾمب،ق ـ،ُؽؿ  مو،َأغ دُؿؿ ممِبنيْظدَنث ؿَمماظـِدنيسَممَأع دق،الَممِعد

مووضدع مم ماظلرضىماإلدالعقىماظشرؼعىمحرع مسني مبقجفماألعقالمسؾكموحػنيًزنيم {ت،ع َؾُؿقن،

مِبؿ،دنيممج،دز،ا ًممَأؼ ِدؼ،ُفؿ،نيمَصنيْضَطُعقامو،اظِلنيَرَضُىمو،اظِلنيَرُ }م:محقثمؼؼقلمدؾقنيغفرادسىم ممسؼقبى نيم

ـ،منيًظنيغ،َؽمَطل،ؾ،ني بدليمذدؽؾمممماألراضدلمماشؿصدنيبمطدذظؽممموحرع م {ح،ِؽقٌؿمس،َزؼٌزمو،اظؾَُّفماظؾَِّفمِع

ـ م:م)م(ودؾؿمسؾقفمآمصؾك)محقثمؼؼقلمغؾقـنيطنينم م ـ،ممِذدؾ رُممِضقدد،ممَزَؾدؿ،ممع،د مُرقَِّضدفُمماأَلر َ مِعد

ـ مِىقنيع، ماظِؼق ؼ،اظّؾفمإِؼني م م(م.َأر،ِض ،مد،ؾ َعمِع

معددـموجددفمبددليمعـفددنيماظـقددؾمأوم ماألسددرا ممسؾددكماالسؿدددا مماإلدددال محددر موطددذظؽمممم

ماظزِّغ،دنيممت،ْؼر،ُبدقاممو،َظدنيم}م:ماظزغدنيممحمرًعدنيممتعنيلمضنيلم موشري معلؾؿمب يفمػذاممصر مال مماظقجق 

مضدددذ (موددددؾؿمسؾقدددفمآمصدددؾك)ماظدددـيبمحدددر مطؿدددنيم م{د،دددِؾقًؾنيمو،د،دددني ،مَصنيِحش،دددًىمَطدددنين،مَإِغدددُف

ماظِلددؾ ع،ماج ؿ،ـُِؾددقا:م)م(ودددؾؿمسؾقددفمآمصددؾك)منيلصؼددم ماظؽؾددنيئرممعددـموسددٍد  ماحملصددـنيت
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ـٍ موعددني ممآمردددقلمؼددني:ممضقددؾم م(اْظُؿقِبَؼددنيِت ماْظغ،ددنيِصاَلِتماْظُؿق ص،ددـ،نيِتمو،َضددذ ُ :م)...ممضددنيلمػدد

ـمكم)صؾكمآمسؾقفموددؾؿ(مموغفم ....(ماْظُؿم ِعـ،نيِت  مومسدني مممسدني ممبقجدفممواظشدؿؿمماظلدؾنيبممسد

م.مم(ُطْػٌرمو،ِضؿ،نيُظُف ممُصُلقٌ ماْظُؿل ِؾَؿمِدؾ،نيُب:م)م(ودؾؿمسؾقفمآمصؾك)مؼنيلصم مصلقًضني

مصدؾكم)مضنيلحقثمم مالدعوة إىل الوحدة والتحريس مً الفسقةم:طذظؽماظدروسموعـمممم

مآِخدر،ممػ،دذ،اممب،َؾدِدُطؿ ممِصدلممُؼع ؾ،دد،ممَأن مؼ،دِؽس،ممَضدد مماظِشدق َطنين،ممَإِن:م)...يفمخطؾؿدفم(مودؾؿمسؾقفمآ

ـ ُؽؿ مر،ِضددل،مو،َضددد م ماظِزع،ددنيَن م مصؾـؿقدددم ...(ممِدؼددـُِؽؿ مِصددلمَصنيح ددذ،ُروُ م ماْظَلس ؿ،ددنيَلمِبُؿق،ؼَّددر،اِتمِعدد

مج،ِؿقًعدنيمماظّؾدفِممِبق،ؾ دؾَممو،اس ؿ،ِصدُؿقاْم}:مم)جؾمذلغف(مظؼقظفمادؿفنيبى مممجقًعنيمآمحبؾؾموغعؿصؿ

مو،ت،ددذ ػ،ب،مَصؿ،ْػش،ددُؾقْامت،ـ،ددنيز،ُسقْامو،اَلمو،ر،ُدددقَظُفماظّؾددف،مو،َأِرقُعددقْا}:ممدددؾقنيغفموضقظددفم {ت،َػِرُضددقْامو،اَل

ممذدل مميفمآمدؼـمعـمظقسمواظؿػر ماظؿشرذ مأنموظـعؾؿم {َرحُيُؽؿ  مَإِن}:ممتعدنيلممضدنيلم 

ـ، ـ ُفؿ مظَّل  ،مِذق،ًعنيمو،َطنيُغقْامِدؼـ،ُفؿ مَصِرُضقْاماظَِّذؼ م ماظقحددةممإلمؼددسقممصنيإلددال مم {مذ،ل   مِصلمِع

م.مواظػرضىماظـزا موحير 

ُ  وضـية ( وجـ    عـص  ) اهلل بكتاب التنطكوجوب وعـماظدروسم:ممممم  اهلل صـى  ) زضـول

مَإَنمت،ِضدؾوقاممَظؿ مع،نيمِصقُؽؿ مت،ر،ْطُ مو،َضد )...ضنيلمصؾكمآمسؾقفمودؾؿم:ممحقثم، (وضىه عىيُ

مػددق(مجددٍؾومسددٍز)مآموطؿددنيبم م...(س،ِّددلمع،ل ددُؽقُظقن،مو،َأغ ددُؿؿ م ماظؾَّددِفمِطؿ،ددنيب،م مِبددِفماس ؿ،ص،ددؿ ُؿؿ 

مسؾكمؼؿغريموالمؼؿؾدلمالم مخؾػفمعـموالمؼدؼفمب معـماظؾنيرؾمؼلتقفمالاَعفزةمامنيظدةم م

م ماألػدقا م(موددؾؿممسؾقدفممآمصؾك)مغؾقفموبلـىمبفمآمضطعم ماظدػقرموصقاتم ماألسقا معٍر

ـ،ممَأّؼف،دنيممؼ،دنيم}م:متعدنيلممضدنيلمم ماالخؿال مسؾكمبفؿنيموضضك مو،َأِرقُعدقاممف،اظؾَّدممَأِرقُعدقاممآع،ـُدقامماظَّدِذؼ

ـ ُؽؿ ماْظَلع َرمو،ُأوِظلماظِرُدقل، ـ دُؿؿ ممَإن مو،اظِرُددقلَمماظؾَّدفِممَإَظدكممَصدُرّدو ُممذ،دل   ممِصدلممت،ـ،نيز،س ُؿؿ مَصَنن مِع مُط

ـُمخ،ق ٌرمذ،ِظَؽماْظكِخَرمو،اْظق،ق َ مِبنيظؾَِّفمُتم ِعـُقن، رددقظفمممددـىمومبنيظؽؿدنيبممواظؿؿلدؽمم {ت،ْلَوؼًؾدنيممو،َأح ل،

مَصَؾدنيم}م:محقدثمؼؼدقلمددؾقنيغفمممم ماظؿؼدق مموبرػدنينمم ماإلميدنينممسالعىمسؾقفمودؾؿ(م)صؾكمآ



م(5)

مِعِؿدنيممح،ر،ًجدنيممَأغ ُػِلدَفؿ ممِصدلممؼ،ِفدُدواممَظدنيممُثِؿمب،ق ـ،ُفؿ مذ،ف،ر،مِصقؿ،نيمُؼق،ؽُِّؿقَ مح،ِؿكمُؼم ِعـُقن،مَظنيمو،ر،بَِّؽ

 .{ت،ل ِؾقًؿنيمو،ُؼل،ؾُِّؿقامَضض،ق  ،

 ي ولكهأقول قولي ٍرا وأضتػفس اهلل ل

م*مممممممم*مممممممم*

ظف موأذفدمأنمدقدغنيماحلؿدمٓمربماظعنيَ  موأذفدمأنمالمإظفمإالمآموحد مالمذرؼؽم

مسؾد موردقظف ماظؾفؿمصٍؾمودؾؿموبنير مسؾقف موسؾكمآظفموصقؾفمأمجع .ممموغؾقـنيمحمؿًدا

 : إخوة اإلسالم

محؼدق ممسؾدكممظؾقػدنيزممَلسنيموإسالنموثقؼىمأولمُتعدماظقدا محفىمخطؾىمأنمذؽمالمممممم

ـممسؾقفماذؿؿؾ مَنيم ماإلغلنين مأعـدفممظدفمموحتؼدؼمم مطراعؿدفممظإلغلدنينممحتػد ممإغلدنيغقىممضدقؿممعد

 بيـاٌ قـدز املـسأة   اَلؿػنيدةمعدـمخطؾدىمحفدىماظدقدا م:مممممعـمأػؿماظدروسمو مودالعؿفم

ممبدنيَرأةِم(موددؾؿممسؾقدفممآمصدؾكم)اظدـيبمممأوص،دكممصؼد م،ومكاىتَا يف الشسيعة اإلضالمية

معؿؾنيدظددىمواظقاجؾددنيتمواحلؼددق م ماظرجددنيلمذددؼنيئؼمصنيظـلددني م مَؽنيغِؿف،ددنيموبقنيًغددنيم م ددنيمتؼدددؼًرا

ـِمم مح،ؼًّدنيممِغل،دنيِئُؽؿ ممس،َؾكمَظُؽؿ مَصَنِن(م:م)ودؾؿمسؾقفمآمصؾك)ؼؼقلمغؾقـنيمم مبقـفؿني مس،َؾدق ُؽؿ ممو،َظُفد

م.م(ح،ؼًّني

ـمم دنيمموجعدؾمم موزوجدىًمموبـًؿنيموأخًؿنيمأِعنيماَرأةاإلدال ممأطر ؼدمظو معدنيمماحلؼدق ممعد

مُددؽؾممسـددعنيمو مماإلغلدنيغقىممطراعؿفدنيممسؾكموحينيص  مموؼصقغفني مماظدارؼـميفمدعنيدتفنيمؼؽػؾ

ـ (م:مودؾؿمسؾقفمآمصؾك)ماظـيب ـَماظـِنيَسمَأح،ّؼمع، م(مُأّعدؽَم:م)مَضنيل،مص،ق،نيب،ِؿل مِبُقل  :ممَضدنيل،م 

ـ  مُثِؿ ـ  مُثِؿ:ممَضنيل، م(مُأّعَؽمُثِؿ:م)مَضنيل،مع، ـ  ممُثدؿِم:ممَضدنيل،م م(مُأّعدؽَممُثدؿِم:م)مَضدنيل،ممع، مُثدؿِم:م)مَضدنيل،ممع،د

ـ (م:م)ودددؾؿمسؾقددفمآمصددؾك)موضددنيلم (َأُبددقَ  ـِمَصص،ددؾ،ر،م مب،ـ،ددنيت مث،َؾددنيُثمَظددُفمَطددنين،مع،دد  ممس،َؾددق َف

ـِ ـِ ممو،َأْرع،ؿ،ُف ـِ ممو،د،َؼنيُػ ـ مو،َطل،نيُػ ـِم مِجد،ِتِفمِع ـ مماظؼقنيعىمؼق مِحف،نيًبنيمَظُفمُط مويفم (مَراظـِدنيممِعد

ـ :م)مرواؼى ـَمس،نيل،مع، ـَمَأو م مب،ـ،نيت مث،َؾنيث،مَأو  مماب ـ،ؿ،ق  ـِممح،ِؿدكمم مَأخ،دق،ات ممث،َؾدنيث،ممَأو  ممُأخ ؿ،ق  مَأو  ممؼ،دِؾ
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ـِ مؼ،ُؿقت، ـ ُف ـَممو،ُػدق،ممَأغ،دنيممُطـ د ُممس، ـ مم (مو،اْظُقد دَطكمماظِلدِؾنيب،ىِممِبُلص دُؾع،ق فِممو،َأذ،دنير،مم مَطف،دنيت،ق  مَأِبدلمموس،د

ـ ددُفماظؾَّددُفمر،ِضددل،)مؼ ددر،َةُػر، ُٓمص،ددؾَّك)ماظؾَّددِفمر،ُدددقُلمَضددنيل،:ممَضددنيل،م(س، ماد ؿ،ق ُصددقا(م:م)و،د،ددؾَّؿ،مس،َؾق ددِفما

ََر َأَةمَصَنِنم مِبنيظِّل،نيِ  ـ مُخِؾَؼ  ما مذ،ػ،ؾ د ،ممَصدَنن مم مَأس اَلُ ماظضَِّؾَعمِصلمذ،ل   مَأس ق،ج،مو،َإِنم مِضَؾُعمِع

(مخددرًيا)مصؽؾؿددى؛م(مخ،ق ددًرامِبنيظِّل،ددنيِ مَصنيد ؿ،ق ُصددقامَأس ددق،ج، مؼ،ددز،ل مَظددؿ مت،ر،ْطؿ،ددُفمو،َإن م مَطل،ددر ت،ُفمُتِؼقُؿددُف

مععددنيغلمبددلمسكماظؿكؾددؼمبقجددقبمتددقحل ممعنيغعددىمجنيععددىمطؾؿددىماحلدددؼثميفماظددقاردة

مـلني م.ماظمععماظرجنيلمؼؿعنيعؾمح ماظرجقظى

مامدمممجعد مماظديتممـؾقؾدىماظماظؼقؿمػذ مغطؾؼمأنممجقًعنيمأحقجـنيمصؿنيممممم م مطؾدفنيممظؾؾشدرؼىمري

م ماإلغلددنينمحؼددق مضقاسدددمأرددد محقددثم ماظؾشددرؼىمتددنيرؼخميفمدددؾًؼنيمحبددؼمجددني تمصؼددد

م ماظـددنيسممتدددبرػنيممإنماظدديتموامؾؼقددىمماإلغلددنيغقىمماألدنيدددقىمواظؼددقؿمماَؾددنيد ممورمسدد 

م.موارِخرةماظدغقنيميفمظلعنيدتفؿمدؾًؾنيمظؽنيغ م مصقفنيممبنيموسؿؾقام موسؼؾقػني

  لطنيع العىيهزبيا تكب  مي ا إىك أىت ا

 وتب عىييا إىك أىت التواب السحيه ،

 


