
  ػشفخ ٠َٛ فعً ػٓ خطجخ

 

 ال أْ ٚأشٙذ اٌّز١ٓ، اٌمٛح رٞ اٌّج١ٓ، اٌسك هلل اٌسّذ ف١ٗ، ِجبسًوب غ١جًب زًّذا هلل اٌسّذ

 هلل اٌسّذ لذ٠ش، شٟء وً ػٍٝ ٚ٘ٛ اٌسّذ ٌٚٗ اٌٍّه ٌٗ ٌٗ، شش٠ه ال ٚزذٖ هللا إاّل  إٌٗ

ب أثًذا، دٚٔٗ ٌٕٙزذٞ وّٕب ِٚب اٌم٠ُٛ، ٌٚطش٠مٗ اٌّضزم١ُ ٌصشاغٗ ٘ذأب أْ ِّ  :ثؼذ أ

 

 ّْ  ثؼط، ػٍٝ األ٠بَ ٘زٖ ثؼط فّعً ٚاٌفصٛي، ٚاٌّٛاصُ األ٠بَ خبٌك رؼبٌٝ هللا إ

ب ٚخّصص ًِ  ٘ٛ األ٠بَ ٘زٖ ِٚٓ ػظ١ُ، ف١ٗ ٚاٌثٛاة ِعبػفخ، ف١ٗ اٌطبػخ رىْٛ أ٠ب

 اٌؼٕبْ ٚأغٍمٛا ٚوجّشٚا ٍٍّ٘ٛا ٚصٌٛٗ، لزشاةال ِٛػذ ػٍٝ ٔسٓ اٌزٞ ػشفخ ٠َٛ

 األ٠بَ ٘زٖ فعً إٌبس، أ٠ٙب زبي، ثأزضٓ صزمجبٌٗال ٚاصزؼذاًدا ٌمذِٚٗ، فشًزب ٌٕفٛصىُ

 ٌزؼٍّٛا إٌسش، ٠َٚٛ ػشفخ، و١َٛ األ٠بَ ِٓ وغ١ش٘ب ١ٌضذ خصبئص ٌٚجؼعٙب وث١شح،

 ّْ َ   ِٓ ِب أ  ٌٕٚىْٛ لذسٖ، ٌٕٚؼٍُ زشِزٗ، ٌٕؼظُّ ا١ٌَٛ، ٘زا وّثً هللا إٌٝ ف١ٗ أزتّ  ٠ٛ

 ٚثأسٚازىُ ثمٍٛثىُ، ػٛدٚا ِٕثًٛسا، ٘جبءً  ٚازذح ٌسظخ ِٕٗ ُٔٙذس أاّل  زش٠ص١ٓ

 ٚارشوٛا هللا إٌٝ ثٙب ػٛدٚا ٚإٌّبخبح، ثبٌذػٛاد رعحّ  اٌزٟ ٚثٕفٛصىُ اٌّش٘مخ،

 ٚوّبي إٌؼّخ، رّبَ ٠َٛ أّٔٗ ا١ٌَٛ، ٘زا فٟ ػجبدرٗ زكّ  ٚرؼجذٖ ٌخبٌمٙب رشىٟ أٔفضىُ

 وبْ صٛاء اٌسح فبرٗ ثؼشفخ اٌٛلٛف فبرٗ فّٓ األػظُ، اٌسح سوٓ ٚأّٔٗ وّب اٌذ٠ٓ،

ّْ  اٌّضٍّْٛ، أ٠ٙب ِؼزٚس، غ١ش أٚ ِؼزًٚسا  اٌزٟ اٌّؼٍِٛبد األ٠بَ أزذ ٘ٛ ػشفخ ٠َٛ إ

 فٟ هللا اصُ ٠ٚزوٛسا ٌُٙ ِٕبفغ ١ٌشٙذٚا) ٚخً ػز لبي اٌىش٠ُ، وزبثٗ فٟ ػ١ٍٙب هللا أثٕٝ

 ث١ٓ ِٓ ٠ط١ر ٚفعٍٗ ا١ٌَٛ ٘زا ثشوخ رزشوٛا ٚال أخٛأٟ ٠ب اثبدسٚ ،(ِؼٍِٛبد أ٠بَ

، أ٠ذ٠ىُ ًٜ  ٌٟ هللا ٚاصزغفش ٚألٛإٌب، ٚأفؼبٌٕب أػّبٌٕب فٟ ٚثبسن ٌٚىُ، ٌٟ هللا غفش صذ

 .ٚثشوبرٗ رؼبٌٝ هللا ٚسزّخ ػ١ٍىُ ٚاٌضالَ ٌٚىُ

 

  لص١شح ػشفخ ٠َٛ ػٓ خطجخ

 

 ٔج١ٕب اٌّشص١ٍٓ ٚص١ذ اٌخٍك ص١ذ ػٍٝ ٚاٌضالَ ٚاٌصالح اٌشز١ُ، اٌشزّٓ هللا ثضُ

 ٌٚه ٚاإل٠ّبْ، اإلصالَ ٔؼّخ ػٍٝ اٌسّذ ٌه اٌٍُٙ ٚصٍُ، ػ١ٍٗ هللا صٍٝ ِسّذ ٚزج١جٕب

 أٔذ أّٔه ُٔشٙذن ِشظبره، دسٚة فٟ اٌضبئش٠ٓ اٌطبئؼ١ٓ اٌُٙذاح ِٓ خؼٍزٕب أْ اٌسّذ

ّْ  أٔذ، إاّل  إٌٗ ٚال هللا ب ٚسصٌٛه، ػجذن ِسًّذا ٚأ ِّ  :ثؼذ أ



 

 اٌؼشش أ٠بَ إّٔٙب ٚخً، ػز هللا ِٓ ٚثشوخ سزّخ األوثش األ٠بَ فٟ إّٕٔب اٌّضٍّْٛ، أ٠ٙب

 اللزشاة ِٛػذ   ػٍٝ ٌٚىّٕٕب األ٠بَ، ِٓ وث١ش ػٍٝ هللا فعٍّٙب ٚاٌزٟ اٌسدخ، رٞ ِٓ

 ٌؼطبط اٌزش٠ٚخ ٠َٚٛ اٌّض١ٍّٓ، ٌٕفٛس اٌزٙز٠ت ٠َٛ ػشفخ، ٠َٛ ٚثشوبد ٔفسبد

 ٚفٟ ٠ذ٠ٗ ث١ٓ ٚاٌخشٛع ٚاٌزعشع ٚخً ػز هلل االثزٙبي ٠َٛ إّٔٗ لٍٛثُٙ، ٚخفبف

 ٔزشن أاّل  ػٍٝ خب٘ذ٠ٓ ٔؼًّ ثأْ ٔفضٟ ٚأٚصٟ أٚص١ىُ هللا، ػجبد سزّبرٗ، سزبة

 أٌطبف رسذ وٍّٕب هلل، ٚاٌٍدٛء اٌزوش فٟ ٚٔضزغٍّٗ إاّل  ا١ٌَٛ ٘زا ِٓ ٚازذح ثب١ٔخ

ّْ  شئزُ ِب هللا اصأٌٛا هللا، ٚسزّبد  ا٢ِبي سغُ هللا ثئرْ ُِدبة   ا١ٌَٛ ثٙزا اٌذػبء فئ

 ِٓ أوثش إٌبس ف١ٗ ٠ُؼزك ٠َٛ ِٓ ِب أّٔٗ ٚرزوشٚا ٚاٌشبلّخ، اٌط٠ٍٛخ ٚاٌذسٚة اٌجؼ١ذح،

 اٌّضٍُ ِٓ رسزبج هللا ٚرمٜٛ ٚاألٔفش، ٌٍمٍٛة دٚاء اٌزمٜٛ فئْ هللا ٚارمٛا ػشفخ، ٠َٛ

 دْٚ ٠فٛرىُ ػشفخ ٠َٛ ردؼٍٛا فال ِٚؼبص١ٗ، ٔٛا١٘ٗ ػٓ ٚاثزؼبًدا ألٚاِشٖ، ػّاًل 

 ٚٚ٘جٕب اٌطبػبد، فؼً ػٍٝ ٚإ٠بوُ هللا أػبٕٟٔ هللا، ثزوش أٌضٕزىُ ٚسغّجٛا ص١بَ،

 ٚاٌضالَ زبي، ألفعً زبٌٕب ٚثّذي رٔٛثٕب، ف١ٗ ٌٕب ٚغفش ا١ٌَٛ، ٘زا ٚفعً أخش صجسبٔٗ

 .ٚثشوبرٗ رؼبٌٝ هللا ٚسزّخ ػ١ٍىُ

 

  لص١شح ػشفخ ٠َٛ فعً ػٓ خّؼخ خطجخ

 

 هلل ٚاٌسّذ أػّبٌٕب، ص١ئبد ِٚٓ أٔفضٕب ششٚس ِٓ ثبهلل ٚٔؼٛر اٌشز١ُ، اٌشزّٓ هللا ثضُ

ؼٍّمخ لٍٛثٕب خؼً أْ  اٌىش٠ُ، ٌٛخٙٗ صبٌسخ ٚأػّبٌٕب ثمشثٗ، ِطّئٕخً  ٚٔفٛصٕب ثزوشٖ، ُِ

 ػ١ٍٗ هللا صٍٝ اٌّصفٝ ٚزج١جٗ ٔج١ٗ د٠ٓ ٚػٍٝ اإلصالَ أِخ ِٓ خؼٍٕب أْ هلل اٌسّذ

ب ٚصٍُ، ِّ  :ثؼذ أ

 

 ٠َٛ ٘ٛ ف١ٙب األ٠بَ خ١ش ِٚٓ ٚخً، ػز هللا ػٕذ اٌّجبسوخ األ٠بَ ٘زٖ فعبئً رؼذدد لذ

 ػز هلل ٚاٌزعشع ٚاٌخشٛع اٌّؤ١ِٕٓ، ٌمٍٛة اٌجٙدخ ٠َٛ اٌؼطبط، ٠َٚٛ اٌزش٠ٚخ،

 ػشفبد صؼ١ذ ػٍٝ اٌسشاَ هللا ث١ذ زدبج ف١ٗ ٠مف اٌزٞ ا١ٌَٛ ػشفخ، ٠َٛ أّٔٗ ٚخً،

 ٚأسٚازُٙ ثمٍٛثُٙ ٠ٚصؼذْٚ رسٛٞ ثّب وٍٙب اٌذ١ٔب ٚسائُٙ ٠ٚزشوْٛ ٠ٚزعشػْٛ

 اٌزٞ اٌشزّخ ٠َٛ إّٔٗ ثً هللا، ث١ذ ٌسدبج ِخصًصب ١ٌش إّٔٗ ٚخً، ػز هلل ِٛػُٙٚد

 اٌزٞ ا١ٌَٛ ٚإّٔٗ ث١ّٓ، ٚاٌصالذ اٌزٛثخ غش٠ك اٌّض١ٍّٓ، أ٠ٙب ثطٌٛٙب، األسض ٠غشٝ

 ِٓ ٠طٙشوُ أْ هللا ِٓ ساخ١ٓ ٚخطب٠ب رٔٛة ِٓ رسٍّٖٛ ثّب ػذرُ أّٔىُ ف١ٗ رؼٍْٕٛ



 رٛثزىُ، ٚغش٠ك ظالٌىُ ا١ٌَٛ ثٙزا اأ١ٔشٚ لٍٛثىُ، فٛق ٚظؼزّٛ٘ب اٌزٟ ازّبٌىُ

 اغزّٕٛ٘ب ٚدلبئمٙب، صبػزٙب ثىً األ٠بَ ٘زٖ ٚاغزّٕٛا ٌٕفٛصىُ، اٌطب٘شح اٌشٚذ اُسّدٚ

ّْ  ٚخً، ػز هلل ٚاٌزعشع اٌىث١شح ٚإٌّبخبح ٚاٌصالح ٚاٌزوش ثبٌص١بَ  أثٛاة فئ

 اٌؼجبداد ِٓ ف١ٙب افأوثشٚ اٌّجبسوخ، األ٠بَ ٘زٖ فٟ ِصشاػ١ٙب ػٍٝ رُفزر اٌشزّخ

ّْ  اٌص١بَ ػٓ رغفٍٛا ٚال ٚاٌطبػبد،  ٌٚىُ ٌٟ هللا ثٗ اصأي هللا أثبثىُ ػظ١ُ أخش ٌٗ فئ

 ٚاٌفىش ٔفٛصٕب فٟ اٌصالذ ٠ٛ٘جٕب ٚأْ ٚاٌشزّخ، ٚاٌّغفشح غبػبرٗ، ػٍٝ اٌثجبد

 .هللا ٚسزّخ ػ١ٍىُ اٌضالَ ٌؼمٌٕٛب، اٌض١ٍُ


