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 وقفة عند الوداع

 القدوم :و

قبللللسفر للليُسقلللنس هملللتحضه لس لللأسفرء مللل سرللل س للل س  للل ل س   للل س للل س للل س
ء لسثضل سرضءعل س رلُس ض  للسث لعرُس ضليس ي ل سحور ل،سو  نسفرقنومسقلنس ولو 

تي لنسفس للثُس  ل للس  للمس  لءقبض  لهسث لقفسوقيلل سء وو سبأثملسصلوة س 
 حللسفرودفعسوفرقنومس  سفر يُس:

ُت سههث  للللللل س  ضللللللل سو  يلرللللللل س س -1 إذفسكلللللللل سفر للللللليُسبلللللللنو س اللللللل
  للس فألالب عسفر لبق سرض ليُ،سثل س عولُس كفمهل سالومسفر ليُسو ملل ض س ل 

 ب ء ،سثج  لس  س ود  أسبقض سةفٍضس   أ،سوبلبء ل  سةفاخ س سقضوهبأه

ُفض -2 ُت  سمج عس   بوعس  س و نسفر ليُ سحل سفر يُسقبلس ا حي  ست
ألسأل ضلل ،سو ذلليوسذ  لل سعللأ،سثء للءع سبلأل لللمسفرلل سقبلللسفر لليُس ضلليس تءيلل

ُتلحسفربلله  قمل سحوفئج أ،سثءهقنمس ضيسفر يُسو  تس 

ُف سفعللنف لس ر للل سفر لليُ،س وس  سمهللنولس إذف -3 ك للتس لل سضس يمللضو س لل
حس   لرلل س للكدحأس سةحضءلل ،س وس ملليس  س للكدفدسفرعيللملس لل سفرللو  سفس لل وس

ُف س للنف لسف  لل سقبلللسفر لليُس لل سبضللن ، وفحيظ لللس بلل س ر للل س ودتلل  سثقللأسبملل
ُف سفعللنف لس لل س رءقللن  لسرولللس ك للكس ض لل سبعللنس ودتلل هسة للأس اس ةيس  س لل
ُيسفعلللنف لس للللولس ُيسرلللل سوقلللعس لللللىس ضللليسفرلللل ي ،سوتبقللليسذكلللل فربضلللنف سفأل للل
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 فرع ُه

ُف سفعللنف لسفحللُىس   -4 توللو س ء  للك ،سومهن للن ،سوتللنلس ضلليس   للنس لل
 ضنسفرقيسقن تس   هفرب

أل ضل سقبضلل ستهبع لللس ضليسة لسفروفرللن  سو للن   ل،س فمهعللس لل سودفع -5
س-بلذذ سف سس-وفبء ل  سةضيسركومهء ،سو   ي سأل يلر سفرذتلة،سثءولو س

فسخضذ سوقتسفرودفع،سوتوو سفضبء ل  سآ ُس لسةمسءل س ضليس حميوثلًسبن وفهتأ
 ومهو  أه

   نسفرعود س  سفر يُس  ربسفركومه سمب عللدسفرقلنوم،سوفحلُىس ضليس   -6

توو س  تسهب ئ سمج ض ،سوبللدةسفأل يلللسبلعلنف لس  لنسفرضقلل ،سوفمهعللس ولس ل س
 بعنسفر يُسفروفرن  سوفركومه سوفأل يلله تقلبض 

ُت ،سثللللل س ولللللو سوقلللللتس لللللومس -7 ف لللللاسوقءللللللًس  لالللللبلًسرقلللللنو  سإ س اللللل
لمهئسثءبلللللل ء أسو لللللأس س  لللللءعنوفسث لللللك ج أسذرللللل ،س وستلللللن لسبملللللولس يللللل

 ضاءقبلر ه

ُفحل سقبللسفرقلنومسإ سب ءل ،سكلأ س -8 فحُىس ضيس  ستأ لقسق لهلًس ل سفر
ُ س لللُسمب هللل س ت للللمسوقءللللًسكلث للللًس سفرض للللوسفرللل ست لللبرس ودتللل ،س وس عللللسالللي

ُ ب ستضءقطسث  لس  يلا سمثستوفصلسإ س  ض سو  تسحبللس ثمله ُيسق    
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ُح  س -9 قبلللللللسفر لللللليُسو سفرللللللل
ُحضلل س للال س  للأ،سوذرلل سحلل سضسفجل ل   لل سثللذ ستو  للعسفس لللمس ضلليس  مللل سفر

ُحضلل هس ُوة  سرض ُيه للنس للخ سثللوهس لقءلل ،س وست  لليسبعللاسفضحء لمهللل سفرملل
ُفةس دف س ُ لسفجل  عس  س قومسبء ظ أسوتو  لعسفس للم،سو ءللبعسبلالء  وحي  س  س 

سفأل  لل،سو ءيقنسفسءهضبل سقبلسفر يُه

 لل ستود للعسفجللل ف سومجل لل سفس للجنسأل لللسف للالسحللرس ضلليسفسقلل أسث   -11
 قبلسفر يُ،سوحي  سح  سفضاءقبللسرض  لثُس   أسحللس ودت ه

 

 


