
 :ٖٗٗٔ/ٕٕٕٓسيتٌ فيَا يأتي تقذيٌ خطثح ٍختصشج ػِ ػيذ االضسى 

اىسَذ هلل اىؼيي اىنثيش، اىسَيذ اىَديذ شّشع اىذّيِ ىَصاىر اىؼثاد، ٗتيِّ ىٌٖ ٍا يْديٌٖ يً٘ اىَؼاد، 

يئ مَا أثْى ٕ٘ ػيى ّفسٔ، أتٖح تاىؼيذ اىسَذ هلل زَذاً مثيش طية ٍثاسك فئ، ال ّسصي ثْاًء ػ

ٌّ ّؼَتٔ ػييٌٖ، ٗدفغ اىّس٘ء ػٌْٖ، ٕ٘  ّف٘س اىَسيَيِ، ٗشّشع ىٌٖ أضسيتٌٖ ٗأمَو ىٌٖ ديٌْٖ، ٗأت

ذاً ػثذٓ ٗسس٘ىٔ ٗصفئّ  َّ ُّ ٍس ستّْا ٍٗاىنْا ٍٗؼث٘دّا ّ٘اصيْا تيذٓ، أشٖذ أُ ال إىٔ إال هللا ٗأشٖذ أ

 إىٔ إال هللا ٗهللا أمثش، هللا أمثش ٗهلل اىسَذ، هللا أمثش ػذد ٍا ٗف  ٗخييئ، هللا أمثش هللا أمثش، ال

ا  ٍّ اىسّداج تؼشفاخ، هللا أمثش تؼذد ٍا سفؼ٘ا ٍِ اىذّػ٘اخ، هللا أمثش ػذد ٍا سنث٘ا ٍِ اىؼَثشاخ، أ

 :تؼذ

خاتَح أيّٖا اىَسيَُ٘ ٕزا اىيً٘ اىؼظيٌ يً٘ اىسّح األمثش أفضو أيّاً اىّسْح، ٕٗ٘ أمثش اىؼيذيِ، ٗ

-أفضو ػشٍش في اىذّٕش، ٗٗسيٌظ تيِ اىؼشش ٗأيّاً اىتّششيق، اىتي ٕي أيّاً ٍأمٍو ٍٗششب ٗرمٍش هلل 

فاىيً٘ أيّٖا اىَسيَُ٘ ٕ٘ يً٘ اىزّمش ٗاىّشنش ٕٗ٘ يً٘ اىزّتر ٗاىّْسش، فاه تؼاىى في  -سثسأّ ٗتؼاىى

َّْسشْ  ا َٗ ٗفي ٕزا اىيً٘ يشٍي اىسّداج خَاسٌٕ ٗيتقّشتُ٘ .{[1] متاتٔ اىسنيٌ: }فََصّوِ ِىَشتَِّل 

تٖذايإٌ، ٗيسيقُ٘ سؤٗسٌٖ، ٗيُسيُّ٘ ٍِ إزشاٌٍٖ، ٗفئ صالج اىؼيذ تثذايتٔ تٖا يثذأ اىَسيَُ٘ 

ٌّ يخشخُ٘ ىيتقّشت٘ا تضسايإٌ إىى ستٌّٖ، ٗسد ػِ سس٘ه هللا  أّّٔ  -صيّى هللا ػيئ ٗسيٌّ-ػيذٌٕ، ث

هَ  َّٗ َُّ أ ِ فَؼََو فقَْذ أَصاَب ُسَّْتََْا فاه: "إ ََ َْْسَش، ف ٌَّ َّْشِخَغ، فََْ ُْ َُّصيَِّي، ثُ َْا ٕزا أ ٍِ ِ يَ٘ ٍِ ."[2] ٍا َّْثذَأُ 

فضّس٘ا أيّٖا اىَسيَُ٘ تقثّو هللا ٍْنٌ، ٗمثّشٗا مَا ٕذامٌ، ٗاشنشٗا هللا ػيى ٍا أّؼٌ 

، اتتٖد٘ا تؼيذمٌ في زذٗد ٍا أزّو هللا ىنٌ، ٗأظٖشٗا فئ ٗاطيث٘ا سزَتٔ ٗسي٘ا فضئ  ػيينٌ،

اىفشذ ٗاىّسشٗس، تادسٗا تؼذ صالتنٌ فارتس٘ا أضازينٌ، ٗمي٘ا ٍْٖا ٗتصذّف٘ا ٗإٔذٗا أزثّتنٌ 

ٗخيشاّنٌ، أػادٓ هللا ػييْا ٗػيينٌ، ٗػيى اىَسيَيِ أخَؼيِ تاىخيش اىنثيش، ٗاىّسالٍح ٗاإلسالً، 

 .ٍِٗ اىَسيَيِ صاىر األػَاه، أف٘ه ف٘ىي ٕزا ٗأستغفش هللا ىي ٗىنٌٗتقثّو هللا ٍّْا ٍْٗنٌ، 

 


