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 يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلاو .نيملاعلا بر هلل دمحلا

 :دعب امآ .نيدلا موي ىلإ هبحصو هلآ ىلعو ،نيمألا
 يتلا ناميإلا ةضور تاقلح نم ةيتاتلا ةقلحلا هذهف

 /زيزعلا انوخأ انقتم احيحص اجارخإ اهجارخإ ىلع صرح
 .يمراصلا رماع نبرصان نب ةعمج

 لابقإلا نأ سفنلا هل حاترتو ردصلا هل حرشتي امم نإو
 دقلف .روكذملا بيتكلا نم ىلوألا ةقلحلا ىلع اميظع ناك

 لزي ملو }طقف عوبسأ نوضغ 2 اهنم ىلوألا ةعبطلا تدفت
 اهنم خسن وأ ةخسن ىلع لوصحلا نونمتي ريفغلا مجلا
 نم ىلوألا مايألا 2 تدفن يتلا ةيناثلا ةعبطلا تناكف

 .اهرودص

 اهقيرط فرعت تأدب سانلا نآ ىوس ريسفت اذهل سيلو
 البح هركذ تلعج دق ؛هروتب ريتتستو .داهب يدتهت ؛كللا ىلإ

 هنع نوكي ال لاحلا ةعيبطب ركذلاو 6لاح لك ة هب لصتت

 .عوشخو نامياو ةنيكسوانانتمطا|ىوس

 انخيش ظفحي نأ ۔ هلالج لج ۔ هللا لأسن اريخأو

 كرابي نأو هوركم لك نم غاوصلا ديمح نب دومح /ليلجلا
 /بيجنلا بلاطلا دنسي نأ ىلاعت هلأسن امك !هرمع ج اتل

 ‘كلذ يلو هنإ هاضريو هبحي ال يمراصلا رصان نب ةعمج

 : .هيلع رداقلاو
يدعسلا لشاه نب يلع نب دهف
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 حيوارتلا ةالص ن نم لوذلا مايقلا دعب لاقيام

 الو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل ذمحلاو هللا ناحبس
 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ة ةوق وق الو لوح

 هتاملك دادمو هشرع ةئزو هسفن اًضرو هقلخ ةدع

 لزأ نم مني الو غطقني ال لهأ هن وه امكو هن يغبني امكو
 . دبألا ابآ ىلإ لزألا

 .ملسو مربحصو ب هلآ ىلعو ِ دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 وغغدن كايإو ذجسنو عكرن كلو ُْبعن كل مهللا

 نإ كباذع ىشخنو كتمحر و;جرن كب ًانمآ ثمحنو

 . ارونحم َناك كباذع

 ناسنإللا قلاخ ناقرفلا لزنم نآرقلا قراف اي ميللا
 2 نيملسملا عيمجلو ًانل مهللا كراب "نالعإلاو رسلا ملاع

 مايصلاو ة ةالضلا ىلع دريغ خو هيف انعاو .ناضمرًر هش موص

 ناطيشلا بزح انع غطقاو نآرقلا ةوالت ىلعو مايقلاو
 نارفغلاو ةبوتلاب انيلع نماو نارينلا نع مهللا 7

 انبولق ث ةنيزو ناميإلا انيلإ ببحو ناوضرلاو لوبقلاو

 مهللا اًنكسأو نايصعلاو قوسفلاو رفكلا انيلإ هركو
 :ناتچلا كلضفب

 هتجزف كل انيك الو هرش آلإ ًابتذ انل م غدت ال مهللا

 هتيفش كلإ اطبر الو هتيضق كلإ ًانيَد الو هقرتس ل ا البيكع الو

© 
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 الإ ادهاجم الو هتددر آلإ ابئاغ الو هتيفاع آلإ ىلتبم الو
 ةجاح الو هتحلصأ آلإ ًادلو الو هتلنخ آلإ اودع الو هترصن

 .نيملاعلا ب براب اهترشسيو اهتيضق آلإ اًضر اهيق كل
 .ملسو هبحصو ه هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىللاو

 حيوارتلا ةالص ن نم يناثلا مايقلا دعب لاقيام

 الو زبكأ هللاو هللا كلإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناكل
 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح

 هتاملك دادمو هشرع ةنزو هسفن اضرو هقلخ ددع

 لزأ نم ثفني الو غطقني ال َلها هل وه امكو هل يغبني امكو
 .دبألا ايآ ىلإ لزألا

 .ملسو :بحصو؛لآ ىلعو رمحم انديس ىلع 7
 اتبؤزخ تشثشخاو اًنبويعزتشإو انبؤثُدرزفغا مهللا

 اًنشفَوَو كتعاط ىَلَع اناو اَنَمْوُمُعَو اًتَمؤُمُه نزو
 ملسو هيلع هللا ىلص ٍرَمَحُم دمحم انيبنب انقحلا كتاشزمل

 هترز يف اًنزشخا .هتكزتب اَنْنَلَع نُمَو 4 ُهَتَعاَمَش ًانقززاؤ
 ْغهنََع تعن تفقنأ َنْنِالا كزاين َعَم كتنجج يف ُهَراَوَج اَنْلِخذاَو

 َنُسَحو تبحلاصلاو ءادهشلاو تيقيتصلاو تييبنلا َنم

 تانمؤملاو نينمؤملا نم انناوخإل كلذ لعفاو اقيفر نلو

 اًنخياشملو تاومألاو مهنم ءايحألا تاملسملاو تيملسحلاو
 زفغغا اتير انتاَيرذو اًنِئانبأو انتاهماو ًانئابآ يحلاصو اَنتَمِئأو
 ًالغ اًنبؤلق خ لعجت الو ناميإلاب انوقبس َنيذلا اًنِناوخإلو اَنَ
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 .ميحر فوؤر تنآ انير اونمآ آ نيذلل

 !ملسو هبحصو هلآ ىَلَعو محم اديس ىلع هلل ١ يط

 كرابملا ناضمر رهش يفرتولا ةلص دعب لاقي ام
 .(تارم )٢ سوقلا كلملا ناحبس

 هشرع ةنزو هسفن اًضرو ه هقلخ َدََع هدمحبو هللا ناحبس

 .(تارَّم )٢ هتاملك داَدمو

 َناحبس !ميظعلا هللا ناحبس اهيمحبو هللا َناحبش
 .مَكنلاو لضفلا يذ َناحبش !هن الإ حيبستلا يغبني ال يذلا
 .ماركإلاو لالجلا يذ ناحبس :مركلاو مجملا يذ ناحبس

 توربجلاو علا يذ ناحبس .توكلملاو كلملا يذ ناحبس
 ٥. .تومي ال يذلا يحلا ناحبس

 الو زبكأ هللاو هللا الإ ةلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس
 .ميظعلا يلعلا هلاب الإ ةَوق الو لوح

 هتاملك دادمو هشرع ةنزو 4 هسفت اًضرو ه هقلخ ددع

 لزأ نم ثفني الو عطقني ل لهأ هل وه انيكو هل يغبني امكو

 .دبألا دبأ ىلإ لزخلا

 ةدع هللا ناحبس ءامسلا قلخ ام ةَدع هللا ناحبس
 َناحبش . اَمهَنيب قلخ ام َددَع هللا ناحبس 1 2 قلح ام

 امسلا غ قلخ ام ددع ربكأ هللاو ؛قلاخوماامستمص هللا
 قلخ ام ددع ربكأ هللاو ‘ضرذلا ةب قلخ ام ةدع زبكأ هللاو

 ام ددع هلل ثمحلاو .قلاخ وه ام ددع ربكأ هللاو .امهنيب
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 دمحلاو ؛ضرألا ة قلخ ام ةدع هلل ثمحلاو ءامسلا قلخ

 ةلإ الو .قلاخ وه ام ةدع هلل دمحلاو .امهنيب قلخ ام دبع هلل
 قلخ ام ددع هللا الإ هلإ لو ءامسلا قلخ ام ددع هللا كلا

 هللا الإ ةلإ الو .امهنيب قلخ ام ةدع هللا لإ ةلا الو ضرألا ي
 ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو َلؤَح آلو .قلاخ وهام ةدع
 قلعلا هللاب كلإ ة ةوق الو َلوَح الو ءامسلا 2 قلخ ام ددع

 هللاب الإ ةوق الو َلوَح الو ‘ضرألا ي قلخ ام ةدع ميظعلا
 هللاب الإ ةوق الو لوح الو .امهنيب قلخ ام ددع ميظعت يلعلا

 .قلاخ وه ام ددع ميظعلا يلعلا

 شرعلا بو هللا الإ ةلإ ال .ميلحلا ميظعلا هللا الإ لإ ال

 شرعلا ثرو ضرذلا ثرو تاوامسلا ثر هللا كلإ هل إ ال ٨ :ميظعلا

 :ميركلا
 شرعلا بو هللا كلا هلإ 2 !ميركلا ميلحبا هللا الإ ةلإ :1

 شرعلا ثر ضرذلا ثرو تاوامسلا ثر هللا كلا هت إ ال 6 :ميظعلا

 ن :ميركلا

 تاوامسلا بر هللا ناحبس !ميركلا ميلحلا هنلا الإ هلإ ال
 .(تارم (٢ ميظعلا يشرعلاا ثرو عبسلا

 محلا ُهَنو كلملا هل هل كيرش ان ةدحو هللا الإ ة ةلإ الآ

 .زيدقرءيش لك ىلع وهو
 هلو لفقلا هلو ةمعنلا هل اي كلا ُْبْغن الو هللا الإ ههلإ ال

 .هللاب كر ةوق الو ًلوَح ال ُنَسحلا انلا

.نورفاكلا ةرك ولو َنيدلا هن بصخم هللا كلإ ةلإ ال



  

[ 

 مل اًديعُم اًءدبُم اًدمص ادرف اًدحاو ًاهلإ هللا الإ هلإ ال
 : اًدلو الوةبحاش دختي

 ام دار الو تعنم امل طحم الو تيطعأ امل عنام ال مهللا

 ام ىلع ذمحتاكن جلا كنم جلا اذ د غفني الو تيضق

 يصحئ ال كتاحبش ‘تيلوأ ام ىلع زشلا كلو تالظملا

 بوتنو كرفغتسن كسنضفت ىلع تينثأ امكاتنأ كيلع ءانث

 .كيلع انئاعد ةباجإ لؤمنو كينا

 دمحم لآ ىلعو رمحم ًانّيبن ىلع ملسو لص مهللا

 ىلعو دمحم ىَلَع كرابو .ميهاربإ ىَلَع تملسو تيلص امك

 ة ميهاربإ لآ ىَّلَعو ميهاربإ ىَلَع تكراب امك رمحم لآ
 .يجم ذبيمح نإ تبملاعلا

 شرعلا بر هللا ًناحبش ميركلا ميلحلا هللا الإ ةلإ ال

 .مويقلا يحلا وه الإ هنإ ال يذلا ميظعلا هللازضغتسن ميظعلا

 كترفغم منازعو كتمحر تابجوم كئاسن ًانإ إ ملا

 ةنجلاب زوملاو مثإ إ لخ نم ةمالسلاو رب لك نمم ةمينغلاو
 .راتلا نم ةاجنلاو

 ًانوتو تيقاع نميف انفاعو تيده نميف ادها مهللا

 كنإ تيضق امرش ت انقو تيطعأ اميف انن فرابو تينوت ميع

 نم عي الو تێلاو نم نت ال هنإ كيلع ىّصقي الو يِضقت
 .تيلاعتو اتبر تخرابت تيداع

 نما فوفعبو كطَحَس نم كاضرب ذوعن انإ مهللا
 امك تنأ كيلع ءانث يصحن ال كنم كبو كتبوقع
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 ةباجإ 2 لؤعن وعنو كبلا بوتنو ترثضعتستن كسفن ىلع تێنت

 .كيلع انئاعد

  

 ملعتو اًنترنعم ڵلبقاف اًنتينالعو اًمَرس ملعت تنا إ مهلل ١

 انبونذ ًانل رفغاق انسفنأ أ ام ه ملعتو اننؤشس انطعأف انتجاح

 .زودصلا يفخت امو نيعأل اةنثاخ ملعي ْنَم اي اي

 يبو انيب هب لوخت ام كتيشخ كتيشخ خ ْنِم انل مسقا ميللا

 نيقيلا نمو كتنج هب اَنْغَلبت ام كتعاط نمو حبصاعم

 اًئممامتسأب مهللا اًَنعّتَمو ايندلا بئاصم اَنيَلَع هب نوهت ام
 لعجاو اًنِم ًتراولا هلعجاو اَنَتيقبأ امم ًادبأ اًنِتاَوقَو اًنراصبأو
 نجت الو اناداع ْنَم ىَلَع اًنزصناو املظ نَم ىلَم انرأث
 رانلا ىلإ الو انمه ربكأ اينألا ِلَعجت الو اننيد 2 اًنتبيصم
 نم ماتپوننب انيلع طلست الو انراد يه ةنجلا لعجاو انريصم
 نيمحارلا محرت اي اي كتمحرب اًنمخري الو انيف كفاخي ال

 اتيصاون كنثامإ وب فبيبع ونب كأيبع نحت مهللا

 لكب كناسن :كؤاضق انيف لذع كمكح اتيف ضام فيب

 وأ كباتك خب هتلزنا وف كسفن هب تيمس كل وه مسأ

 دنع بيغلا ملع غ هب َتزثأتسا وا كقلخ نم ادحا ُهَتَمَلع
 ءالجو راصبأ رونو انبولق عببر ميظحلا نآرقلا َلَحجت نأ

 اي ميحر اي ي نمحر اي اي هللأ اي انمومغو انمومه باهذو اًننازحأ

 زاج ايزيزع اي نميهم اي نمؤم اي مالس اي سوق اي سم
 باهو اي زاَهَق ايزاّمغ اي زوصم اي يراب اي قلاخ اي زبتم اي

 غفار اي ضفاخ اي طساب اي ضباق اي اي ميلع اي حاتف اي قازر اي

 



  

 اطسقتاب امناق اي نانم اي ناَتَح اي قالخ ايانيراقاي اي طيحم

 رفاغ اي جراعملا اد اي بويغلا مالع اي ةداهشلاو بيغلا ملاع اي
 اد اي لوطلا اذ اي باقعلا ديدش اي بوتلا لباق اي بنذلا

 اي ءاعدلا عيمس اي ةرفغملا عس او اي يرت اه لاعف اي شرعلا
 اكتاطبس تنا الإ هنإ ال نيمحارلا محرا اي نيمكاحلا مكحا

 .نيملاظلا َنِم بنك ينإ
 ذو منو نيي مل يذلا دمصلا دحألا وه لإ ة هلإ ال هللا

 .حأ اوفك هن نكي منو
 ثحلا تنأ الإ هلإ كل هللا تنأ كاب كنأسن انإ إ مهللا

ثحأ اوفك هل نكي ملو نوي منو نيي من يذلا دمصلا
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 حألا تثأ لا هل هلإ ال هللا تنأ كنأب كئأسن انإ مهللا
 انحأ ًاوفك هث نكي ملو نوي منو ذييي من يذلا مصلا

 انيلإ تبحو اتنبويع رشستو انبونذ انن رفغت نأ مهللا تناس

 قوسفلاو رفكلا انيلإ هزَكتو انيبو 2 هتنرتو َناميإللا

 هب فرعنو فرماوأ هب فرعن املع اًنَمهلتو َنايضعلاو

 نم اًنَجرختو مغفلا ةعرسو ملعلا روتبا اًنَمركتو كييهاون
 َباوتأ اتيلع رشنتو كتمحر باوبأ ان ح حتفتو مهولا تاملظ

 .كتمحر
 .(تارم )٢ انثغأ ثيغم اي
 اياتنا الإ ةل ةلإ ال دمحلا كل نأب كلأسن انإ مهللا

 لالجلا اد اي ضرخلاو تاوانيسلا عيدب اي ناتم اي ناٹح

 اَقَدالوأ يدهت نأ مهللا كلاسن مويق اي ح اي ماركإلاو

 ةزكتو مهبولق نيزتو ناميإلا مهيلا ببحت ببحو ْمَهَحلصتو
 نيدشارلا َنم مهلعجتو َنايصعلاو قوسفلاو رفكلا مهيلا
 اصلخم اعد ْنَمل ةباجإلابو زيدق ءيش لك, ىلع كنر

 .ريصنلا مغنو ىلوملا مغن زيدج
 .انع فعاف وفعلا بحت ميرك ؤفع كنا مهللا

 .كنيد ىَلَع انبولق ثبت ثّث بولقلا بلقم ايا مهللا

 نم كب ذوغتو ةنجلاو كاضر كلأسن اَنِإ مهللا
 .رلاو كطخس

 َنسُح كئاسنو ءاقشلا قباوس نم كب ومن انإ ميلا
 .ةمتاخلا

 رر
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 ِلمَعو لوق نم اهيلإ برق امو ةنجنااكلاسناانإ إ مهللا إ

 .لَمَعو لوق نِم ايلإ برق امورانلا َنم كب ذوغنو
 لطابلا انرو هعابتا انقزراو اقحكقحتا انر مهللأ

 اي نضتق اًتيلَع ًاسبتلم لعجت الو هبانتجا رتع انعأو الطاب

 .ماركإلاو لالجلا اَد

 ءاعد كوعدنو نيكسملا لثاسلا ةلأسم مهللا كلاسن

 اتنب نكو ءايقشأ انير كئاعدب انلعجت الف ليلذلا ريقفلا

 مهللا .يطعملا مركأ ايو تيلوؤسملا ريخ اي ًايفح اميحر ًافوؤر
 بيغلا ملاع ضرألاو تاوامسلا زلياف ليئاكيمو 7
 .نوفتخي هيف واك اميف فدابع تيب متحت تنأ ةداهشلاو

 كنإ كزذإب قحلا َنِم هيف اوفلتخا امم انها مهللا

 .ميقتسم طارص ىلا ُءاشت نَم يدهت
 كذبع هثم كلأس ام ريخ نم كلأست اَنِإ مهللا

 كب ذوعنو ملسو هيلع هللا ىلص" دمحم كلوسرو كيبنو

 اقنطنمحم لوسرو كيبنو كبع هثم ةاعتتسااامزز زش نم

 .ملسو هيلع هللا
 .اًدشز انن هتبقاع لعجاف رفأ نم انل تيضق امم مهللا
 كب ماركإلاو لالجلا اذ اي مويق اي يح اي مهللا

 ةقرطًا سفنا ىلإ ًانلكت ال نأ فيطتنن ختمحريو ريجتست

 اي هلك اًنَتأش انن حلصأو رتكأ الو كلذ نم ىذا الو نيع

 .يملاعلا 7
 كراجو ترشتنا ناو نيكننتماوامالسلازعآ ةمللا

 



  

 .نيدلا َءادعأزشمدو

ِ 

 نم اهبراغمو ضرذلا قراشم 2 تبملسملا صلخ مهلل ١

 .نيرفاكلا كادع آ رق

 نيذلا ةملكو اّيلغلا يه مالسإلا ةملك لعجا مهللا

 / .ىلفسلا يه اوزفك
 ام ثيح مالسإللا ءادعأ كادعأب كيلع مهللا

 ١ .اوناك

 .مهروزش نم 7 ذوعنو مهروحن خي كلعجن انإ ميللا
 كضرا ص بهذأو ْمُهَدح لفو ْمُهَديك انع دز مهللا

 فدابع نم دحا ىَلَع اليبس مهن لعجت 7 مهتاطلس

 .نينمؤملا
 هسفنب هلغشأف ءوسب نيملسملاو مالسإلا ارآ ْنَم مهللا ١

 لعجاو هرحت خب هديك لعجاو هرمأ نم ٍةرْلَح غ ةلمجاو

 .ماركإلاو لالجلا اد اي هريمدت ُهَريِبدت

 نودهاجي َنيذلا كليبس خب َنيدهاجملا رضنا مهللا
 .كنيد ءالعإل

 اد اي ْمُهتْنتو و مهؤقو كذادعأ ىَلَع ْمهزضن زصنا مهللا

 .ماركإلاو لالجلا
 دقْنُم ايو توحلا نطب نم نوتلا يذ دقتَم اي مهنلا

 نقنأ ءةهربإ نم يقيتعلا يبلا ًدقْنُم ايو .نوعرف ْنِم ىسوم
 دوحَج رفاك ط دي نم هلضنتو دوهيلا ةضبق نم ىصقألا

 دوهعلاب نيفوملا نيحلاصلا نينمؤملا كدابع يديأ ل هلعجاو
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 تن أو هيزت ام لعفت تف أو ذودو ميحر اتنإ دوجسلا ١ كرد ١

 كتقم غقراو انيلع كتمحرو كتمعن مد ,ولا

 لالجلا اذ اي اًنِم ءاهفسلا َلَعَف امب اًنكلهَت الو انع كبضغو

 .ماركإلاو
 تيطناقلا نم انلعجت الو تيفلا انقسا مهللا

 .(تارم )٢
 اخساللجم اقنغ انيرم انيت انيغم انيع اتنتسا مهللا

 .اًمِتاَد اقبط اماع

 ءامسلا سرت ًاراَفَع تنخ كنإ فكزفغتست اتا إ مهللا

 .اًراردِمم انيلع

 ييحو كتمحر زشناو كمئاهبو كدابع قشا مهللا
 ا ٠ .تيحااتنلب

 نم انع فشكاو ىَملاو عوجلاو دهجلا انع غقرا مهللا
 .كريغ هفشكي ال ام ءالبلا

 .كتدابع نسحو كركشو كركذ يدم اًنعأ مهللا

 ِنَع كركشبو رك لك ْنَع كركذب اَنلغشأ مهللا
 لك نَع كذوَحبو ةعاط لح ْنَ ٍكتعاطبو ركش ح

 .اجر لخ نَع كاجربو يفوخ
 : زكذلللا .ًءاَكذ انل ةرت الو ءاجر انل تبخت 2 مهللا

 كتمحرب تبموزحَم الو نيگبناخ اتَدرت ن مهللا

٥ 

 ات اعذ د بجتس او ان اجر ققح

١١ 

 



  

 نيمحارلا محأ اي
 ننيانمنستو اتلرناضمر مسو ناضمرب اتلس ةهللا

 تاحلاصلاب متخاو اًنَمايقو اًنَمايص انم لبقت مكلا
 .ماركإلاو لالجلا اد اي ًاننامعأ

 انقرفت ْنَعجاو اموختزم اعمج اذه انعمج ْلَعجا مهللا

 اًنَعم الو انم ؤ انيف لعجت الو انيوضعم ًاقرضت ه ودعب نم

 .اموزحم الو ًايقَش

 انلامعأ ريخو ‘كناقل موي انمايأ ريخ ْلَعجا مهللا
 هللا الإ ةلإ ال ايندلا َنِم انمالك رخآ َلغجاو ءاهَميتاوخ
 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ذّمحم

 دمحم انييس ىَلَع كتاولص َلضفا ادبأ ًلَص مهللا
 هذزو اًميلست هيلَع ملسو ه هلآو محم كلوسرو كيبنو فببع

 :ةم ايقلا !موي كدنع بزنتمل ١ لزنمل ١ لزنأ أو اميركتو ًافرَش

 ىَلَع مالسو .َنوُمِصَي اًمَع ةزعلا بر كبر َناحبش
 .يملاعلا بر هلل دمحلاو .نيلسملا

 جرح
٨ 
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 روحسلا ةالص دعب لاتب ام
 هشزع ةتزو ه هسفت اًضرو هقلخ هدع هيمحيو هللا َناحبتن

 .(تارَّم )٢ هتاملك ةاَدمو

 يذلا ًناحبش ميظعلا هللا ناحبس هدمحبو هللا ناحبس

 ناحبس معنلاو لضفلا يذ َناحبش هل الإ إ حيبستلا يفني ال

 يذ تاحش ماركإلاو لالجلا يذ ناحبس مركلاو دخا يذ

 يحلا ناحبس توربجلاو زعلا يذ ناحبس توكلملاو كَئُا

 هللاو هللا لإ ةلإ الو هلل دمحلاو هللا َناحبس ثومي ال يزلا

 هقلخ دنع ميظعلا يلعلا هللاب كلإ ة ةوق وق الو لح الوازبكن
 م

 هل يغبني امكو هتاملك .7 هشرع ةئزو هسفت اًّضرو

 بآ ىلإ لزذلا لأ نم فتني الو عطقني ال لهأ هل وه امكو

 .دبلا

 ةدمع هللا ناحبس ءامسلا 2 َقلَح ام دّدَع هللا ناحبس

 ناحبس .امهنيب قلخ ام َدع هللا ناحبس سضرخلا خ قلح ام
 ءامسلا 2 قلَح ام َدَدع ربكأ هللاو .قلاخ وه ام ددع هللا

 قلَح ام هدع زبكأ هللاو ‘ضرألا 2 َقلَح ام ةَدع ربكأ هللاو

 ام ددع هلل ثمحلاو .قلاخ وه ام ددع زبكأ هللاو .امهنيب

 دمحلاو ‘ضرألا 2 قلخ ام َدَدع هلل ثمحلاو ءامسلا 2 قلَح

 هلإ الو .قلاخ وه ام هدع هلل ذمحلاو .امهنيب قلح ام َدَبع هلل

 قدَح ام ةدع هللا لإ ة ةلإ الو ءامسلا ر قدح ام ةدع هللا

 هللا لإ ةلإ الو ءاَمهنيب َقلَح ام ةَدع هللا لإ ةلإ الو 1ضرخلا
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 ميظعلا يلعلا هللاب كلإ ةوق ةوق الو َلؤح الو 6قلاخ وه ام ةَدع

 ىلعلا هللاب لإ وق الو لؤَح الو .ءامسلا 2 َقلَح ام دَدع

 هللاب ال ةَوق ةوق الو َلؤَح لو :ضرلا َقلَح ام ةدع ميظعلا

 هللاب لإ ةَوُف الو َلؤَح الو .امهنيب َقلَح ام ةَدع ميظعلا يلعلا
 .قلاخ وه ام هدنع ميظعلا يلعلا

 شرعلا و للا الإ ةلإ ل .ميلحلا مبظحل ُهللا ألإ ةلإ ال
 شرعلا ثرو ضرألا ثرو تاوامسلا ثر هللا كلإ ةلإ ك . :ميظعلا

 :ميركلا
 شرعلا بو هللا الإ ةلإ ال ميركلا ميلح ُهللا لا ةلإ ا

 شترعلا ثر ضرذلا ثرو تاوامسلا ُثر هللا كلا هل إ كل . .ميظعلا

 :ميركلا
 تاوامسلا بر هللا ناحبش .ميركلا ميلحلا هللا لإ ةلإ آ

 .(تارم (٢ ميظعلا شرعلا برو عبسلا

 محلا هلو كذملا هن اهل كيرش ال هدحو هللا آلإ هلإ كل

 ١ .زيدقاييش لك ىَلَع وهو
 هتو لضفلا هتو ةمعنلا هن هاي ذ ن وهللا لإ ةلإ كل

 .هللاب الإ ةوق الو َلؤَح ك نسحلا ُءانتلا
 .نورفاكلا ةرك ولو نيدلا هن تيصبخُم هللا كلإ ةلإ ل

 من ااميعم اندبم اذمظ ًادرق ادحاو ًاهلإ ُهللا ا ةلإ ل

 .اًدلو الو ةبحاص ثختي

 ذاو الو تختماامل يطجب هلو تيطعأ امل عبام ن مهللا

 ىَلَع دمحلا كنا جلا كنم جلا اد غفتيي الو تيضق امل

١٥ 
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 يصحن ال كّتاحبش تيلوآ ام ىَلَع ركشلا كنو تيطعأ ام

 ثوتتو كزرلفختنس . كس فن ىلَع ت هتتأ ام ذأ كيلع ءانث

 يتنه انئاعد ةباجإ ڵؤعَو كيلإ

 كنو ضرألاو تاوامسلا ؤوَت تنأ محلا كن مهللا
 ر تنأ دمحلا كَئو ضرألاو تاوامسلا مويق تن أ ثمحلا

 يقحلا دتسنوقو قحلا تنأ نييف ْنَمو ,ضرألاو تاوامسلا

 ةعاسلاو قح زانلاو قح ةنجلاو قح كؤاقلو قحلا كدعوو

 .قح
 كيلإو انلكوت كيلعو انمآ كبو اًتملسأ كن مهللا

 انمدق ام اًنَن زفغاف اتمكاح كيلإو اتصاخ كبو اننأ
ِ 
 ر

 تنأ كلا هلإ ن يهلإ تنأ نلعاو اقرزشأوأ اًقر{خأو

 متاخ محم اًتديس ىَلَع كرابو ملسو لص مهللا

 ُهالعاو ِلزنَم فرش أ كنم بزقملا .ةيلشزل ا تاصيصختلا

 ثقحسو ْنَم اي ‘ةّيلكلا فراوعا حتافو زبلا بهاو اي مهللا

 ثزعَت الف ةداهشلاو 7 مملاَع اي هادي بهاوملاو ةمحرلاب
 اي ُهاجَرو ه هب دك ْنَم جرَملاب ًاثيغُم اي ةيمم الو ةيلج كنع

 َلباقم اي ؛ةّيطعلا ليمج اي ةمحزلا عساو اي هدابعب ةفيطل
 قَلَطُم ْنَع هتازلل ه دزتت ْنَم اي ةاَنس;خو هيرقب صالخإلا هجو

 دادنألا نع تالامكلاو تاذلا 2 َسَدقَت ْنَم اي ديحيختا تاملي
 ثعطتتاو .ةيدبألا هتيموبقب ذوجولا ماق ْنَم اي .هابشألاو

 ثَاخأ ْنَم ايو 7 هتدارإ ىلإ ثاَببسملاو بابسلا

 ذاؤِس ام لك هتێيبوبر ىلإ ةلو .ةيربلا لامآ همرك ةزجحب
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 ثرقتفاو ‘ ةيلكل ١ هتطيجو هتمحر ىلإ زيسي ١ تأجتل ١ ْنَم ايو

 كهاجب مهللا كلاسن هاَونَجو هفو هتياعر ىلإ

 هتسمل كتزعب كيلإ لشوتنو 1 ظقوظخو

 هل ثَدجَسو ةوججولا هن تنع يذلا كناطلسو كلالَجو

 قئاقحل عماجلا مظعألا كمساب كيلإ هَخوتنو فابجلا

 كتاملكبو اهلك كئامسابو :ةيهلإلا تافّضلاو ءامسألا

 ةَمز{;حو هاجب كيلإ لهتيو !هاوح امو نآرقلابو تاماتلا

 بيرقتلا صيًصضخ هخ دمحم كبوسر :ةيدمحملا ةقيقحلا

 اَتَبولق نيخت نآ التجُمو لامكلا بصنمو ءافطضالاو

 ىلإ ا كباب ةلي بازم نم اًنَمِصغَتو ‘ ةێينافزجل ١ ِكراونأ و كبحب

 انم َدحأتو .ةيسفنلا انتافو اناوه م الكت َنآو ؛ةادصاام
 زرئاغَصورِابَح انن رِفْعَت نآو ُهاَصزَتو هبحت ام ىلإ ة ةعماجلاب

 ُهاَنْلِعَف اًمِم ك دابع قح وأ كقح . ةّيِفحل او ةرهاظل ١ انبو

 ةقبوملا اييالطشلا كاهتنا نم عئاب اًنمَحْزَت َنأو ُهاَنخَرَت وآ

 اًنَممركَت نآو .ةينامحرلا كثقأَرو ك كذؤج اَميِضتقي ةمخ
 هُاَنْبَجوَتسا باقعب رماقملا دعب اتْذخاؤت ذ الك لماشلا كملجب

 نآو ؛ةيطنتا زاوتنا يق كفضأب اذه اَنَحْمَج َلَمشَت نآو

 ةداعسلاو تاكربلاو ةمحلاو جوزلا راحب انم لك رُمغت
 اًتَرِضاح معت نآو .ةابقُغو هايند 2 لمألاو ةيفاعلاو ىتفلاو

 سفنل او يبنامخزل ١ سفنلا تاكربو قمضوب اَنَبِاغو
 نأو ةاداَك ْنَم ىَلَع ة ةباجإلا ةمأ َناطلُس ديؤن نآو .ةيدمحملا

 اهًدعَب ةقراقُم ال اًحوُصَت ةبوت انم لكل متختو تجو
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 اناتأ اذإ كلضفب انن ردقت نأو .ةينملا ىلإ كتاهوزكفل
 ًلعخَتو اًنَييخث نآو .ةاجنلاو َرؤَملاو ةمتاخلا ةداعس نيقيلا
 نآو .ةينلاو لمعلاو لوقلا يف محم انيبن عابتا ىَلَع اًنَمتاوُح
 ناطيشلا ديكو ىومهتا عابتاو ةالصلاو عدبلا نم اقيلعت

 اًناَضْزَم بفشاو اننويد ضقاو انقازرأ ا مهللا هاوغأ ْنَمو

 رئاجوزاض لك انع غقداو ؛اقراصنأ ْنعآو انةادعآ كخلإشأو :

 ًتصخاو اًنءارقف نغاو مهللا !ةيلب برغم 7 مياظو
 اًنرامعأو .اًنتايرذو ًانرامث خ انن كرابو ًاَنَهوخ نمآو ًاتدالب
 مهللا ُفاَنمَتَت ام كقغاالتبب انغلبو هاشخت ام كتيامحب انقو

 اًتكرذأف ابتت امب فيطلاو وكشت اَمب يلعلا تنأ

 بهاومو كلضف حوتف نم انن خّتفاو .ةيحلا كفاطلأب

 مهللا هاشخت كبآَب ريق ىلإ ُهَعَم جاتحت ال ام كزاَسحإ

 ىلع اًنغمجاو كتوم اَنَن نكو كَّتًيِعَمب اًتمركخأ
 اقذأماو اتفغغاو .امزضناو انظفحاو .هييعلا كتملك
 كنقالآب اتنمغأ ةيالا :ةاغطلا ةطلسو يبلا رين نم اًنشلْظأو

 ‘كنامصُخ تخت ةنزالا اًنُمْسَت الو كئادعأ ىلإ اًنلِكَت الو
 ماظن ىَلَع اًنمقأو ‘كئايلوأ نم ًاريصت ًاناطلش انل لعجاو

 انترتع شنو ثطشقلاب اَناينذو اََنيد خلضاو .ةيفنحلا
 باقع اَنَع غقرا مهللا هاضرت اليتس انب كئلساو .لذَعلاب
 ٍةَقاَحَم .خو ردعخلا ةتاَمشو طخقلاو البلا تورضو ءالعلا

 او َنَحِ او ن او زرو و بو ذ ام نتفلا الا ا انفكا .ةز ةذطلش
ِّ 

 . ١ َنم اتذعأ آ هلل ١4 ُهاَنْملَع وأ وأ هاَتدهَج ِءوُس انكو ناضب امو
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 اًنِسْشنأ رورش نممو ث ربقلا باذعو رانلا باذع نممو ؛ رشلاو

 ييأ نم اتمحاو ةيربجلاو رطتلاو ربكلا يود ناودع نمو
 ضغابتلاو رْفاَتَتلا نم عأ مهللأ ؛ُهاقذرأ وأ اَكَداَرآ ِءوُس

 ًارَش و ارص الو ةتكلهأ الإ ًاوْدَع فزنت الو .ةيلهاجلا ةيمحلاو
 نم اًتطجأ مهللا هايإ اًنَتيفك الإ ًايفَب وأ اديك وأ ًادَسح وأ
 اًنَبلاَطم ديسو اَنَع ثغاو انفاَعو .ةيِندلاورازوكلاوراطخألا

 ًائدْيَس ىلَع فرابو ملسو لص مهللا ؛ةانمتت اماقؤفهاتنزشسيو

 ةيرايتخالا ة ةرظنلاب ميركتلاو بيرقتلا ة ةًّصاَح لا رمحم

 مُهْنَع َتْنَهذَا نيذلا 4 هلآ ىَلَعو هلا رو ناطلسب ثوعبم رخآو

 فراخملل نزاخم مهَتيفطضاو ًارَيهطَت مهَتَرهطو ىسخْزلا
 ةنما ةَعْزَو ىنغو فادهو ه هتّفبصب َنيرؤنملا هباخضاو ةينلا

 ىَلَعو ةيضاق ةريشلا يوذ ءافلخلاو َنيدرملاو ءاملغلا نم
 ُهَرَصَتَو ه هب َلِمََو هلاقو قحلا با نميد ةماقتسالا لغأ ل

 قالغأب هرخذو كركذ رهوج نم ناهذألا تفط ام .فالاو

 ايفذ 2 هركاو كركاَدل تاكرتلا نزم ثّلهنا امو ةيناون

 .هاَرْخأو

 ىَلَع مالسو .نوفصي اًمَع ةزعلا بر كر ناحبس
 .نيمناعلا برهف ذمخلاو تييتزلا

. 
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 ميركلا نآرقلا متخ ءاعد

 .ميركل ١ هلوسر ٌعَلبَو ميظعلا هللا قَدَص
 َئدهو ًاروتو امامإ انن هلعجاو نآرقلاب اًنمخَرا مهلل ١

 اننيجاامكهنم انملعو انيسن ام هنم انزكذا ةللا
 اي ةًجح انن هلعجاو راهنلا فارطأو ليللا ءانآ هتوالت انقزراو
 ( .نيملاعلا بر

 َلمَعو هَمارح مَرَحو ُهَنالَح لحا نمم انلعجا مهللا

 .هدودح دنع فققَوو هباشتم َنَمآو ه همكخمب

 اد اي اَتيَلَع ةًج“ح هلَعجَت آلو انل ةّجُح ةلعجا مهللا

 .ماركإلاو لالجلا
 اًنيِصاوتا كامإ ونب فيب : وُئَب كأيبَع نحت مهللا

 لكب اكناست .كؤاَصَق انيف ذع كت انيف ضاَم كويب

 وآ كباتك يف هتنزنأ آ كنتضن هب تيّمَس كل وه مسا
 ۔ ى ت

 كدنع ليقلا ملع يف ه هبت ه َبزَقأتسا وأ كتلخ نم ادحأ هتملع

 ءالجو ًاًتراصيأ نونو انبولق عيبر ميظعل ا َنآرقلا لعجت نأ
 دس

 اكينراتقتاسو اناتاقو اتمومغو ادريوعف باهو اننازحأ
 تفعنأ نيذلا كؤايلوا. َعَم ميعنلا تاتجاكتاتج ىلإو

 َنسحو نيحلاّصلاو ءادهشلاو َتيقيدصلاو نييبنلا َنِم ميلع
 .اقيفر كئلوأ

 انم لَبَقَتو ميكحلا ركذلاو تايآلاب اَنْغَفنا ميللا
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 درا

 وأ اطخ نمم نآرشلا ةوالت يف َناك امم اًنَع زواَجَتو انتئارق
 وأ ريخأت وأ مين وأ اَهعِضوَم نَع ةملك فيرحت يآ نايلسپ
 .ناصقن وأ ةدايز

 هو !نيرق ايندلا ل انن ميظعلا نارفلا لعجا مملا .

 نعو !اقيفر ةنجلا يفو ءارو طارصلا ىلَعو .انسو ربقلا
 .ليد اهلك تاريخلا ىلإو 7 ةرتس رانلا

 اي مالس اي اي سوق اي كيم اي ميحر اي نمحر اي اي هللا اي

 اي راب اي قلاخ ايربَكَتُم ايزابَج ايزيزَع اي نميهُم اي نِمؤُم
 ميسق ااي غاتفااي فازز اي باهو اب ز زاهَق اي رامع اي زوصُم

 اي غيمَس اي لذُم ايزعمم اي از اي اي ضِا{خ اي طساب اي ضباق
 اي ميظع اي ميلح اي ريبَح اي فيطت اي لذَع اي مَكَح اي ريصب
 بيسح اي تيقم ثتيقُم اي ظيِضَح اي ريبك اي ْنِلَع ايزوُكَش ايزوُمَع
 ود اي ميكح اي اي ساو ايبيجمُم اي اي بيقر اي ميرك اي اي ليلج اي

 ْنيتَم اي يوق اي ليكو اي قَح اي ذيهَش اي ثعاب اي ديِجَم اي
 اي ييحم اي نيعم اي ئدبم اي يحم اي ديمح اي يلو اي
 زق ي ثحأ اي حاو اي اي دجام اي وو اي مويق ايخ اي ثيمُم

 اي ؤ يونخون اي ُمَدَفُم ايورتففم ه ايزداق اي َُمَص ايرثو اي

 اي ِباَوَق اي ب اي يباعتُم اي ييا اي : نطاب اي رياضاايزتلا

 لالجلا اذ اي كنا كبام اي ف وؤَر اي ؤفَع اي مِقَتنُم

 اي يطعم اي يِتغُم اي نغ اي غماج اي اظلستم اي مارضإلإو

 ثراو اي يقاب اي عيدب اي يداَح ايزؤئ اي عفان اياَص اي غناَم
 وا م ا

 قالح اي اي بيرق اي اي فيخلا ايزيدق اي اي نيبم ايزوبَص اي يشر اي اب
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 ةداهشلاو ببقلا ملاع اي طسقلاب ًامثاق اي ْناَنَم اي ناَتَح اي

 اي بوتلا َلباق اي بذلا رِفاَع اي جراعملا اد اي بويغلا مالع اي

 اي ذيزث امن َلاَعَف اي شيفلا اَد اي لوطلا اذ اي باقعلا ديدش

 محرا اي نيمكاحلا مكحا اي ءاعدلا ع عبمش اي ة 1 عساو

 .تيملاّظلا نم ثك يئ كتاحبشس َتَقأ الإ هلإ ن نيمجازلا

 ثنوي منو لي ممت يذلا ُدَمَصلا حألا وه الإ هلإ ال "هللا

 .حأ ًاوفك هن نكت منو

 دحألا تنأ لإ ةل ةلإ ل هللا تنا كاب كئاسن انإ إ مهللا
 دحأ

 ء

 و هن نكت ملو ذلوي منو ثيي م يزلا َمّصلا
 وه

 انيلإ تبخ اَنبويَرْثَْتو اَنبونذ انن رِفغَت نأ مملا كلنانست

 قوسفلاو رفكلا انيلإ هرَكتو انبولق 2 ُهَنِيزثو َناميإللا
 هب فرعتو فرماوأ هب فرعت ًاملع انسلو َنايضعلاو

 نم اَنَجرختو مغفلا ةعرسو ملعلا روثب ًانَمركثو كهاوَت
 باوكأ انين زشنتو كتمحر َباوِنأ اق م حتفتو مهؤلا ت ثتانمللظ

 .كتمحر
 .(تارم )٢ انثغأ ثيغم اي
 اي تثآ الإ هنإ ال دمحلا ك نأب كلأست انإ إ مهللا

 لالجلا اد اي ضرألاو تاوامسلا عبت اي نانم اي نانك

 اندالوا يدهت نآ مهللا ثكناستمريفااب ح اي ماركإلاو

 َةرَكَتو مهبولق يف ُهَنِيَرْو ناميإلا مهيلإ تب ببحثو مهحصنو
 َنيدشازلا ّنِم مهلعجتو َنايضيلاو قوسلاو رفكلا مهيلإ
 اصخش كاعد ْنَمِل ةباجإلاو زيدق ءيش لص ىلع»)خضتا
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 :ريصنلا مغنو ىنوملا َمغِنزييدج
 رتغاتعافوفملا بحن ةبرك فت كنإ مهللا

 .كنيد ىَلَع نيول ثك ن ثبَق بوللا تبنتتماايغملإللا
 نم كب ذوعنو ةنجلاو اضر كلأست انإ مهللا

 .رانلاو كطَحَس
 نسح كئاستو ءاقشلا قباوس نم كب ذوعت نإ مهللا

 .ةمتاخلا
 ِلَمَعو رق نم اهيلإ برق امو ةنجلا كلأست تإ مهللا

 .لَمَعو لوق نم اهيلإ برق اَمموراَنلا َنم كب ذوعنو
 الطاب َلِاَبلا انراو ُهَعابتأ انقزراو اقَح قحلا اًترأ مهللا

 ايانِصتَك انينع ًاسبتنُم هلَعجَت الو هبانتجا ىَلَع اًنعأو

 .ماركإلاو لالجلا
 كدبع هنم كئاَس اَم ريخ نم كلأست انإ مهللا

 كب دوعتو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم كلؤسرو كيبنو

 افنص دمحم اتجلونبرو كيبنو كبع هنم ةاعتسااامز زش نم

 .ملسو هيلع هللا
 كترفغم ممْثاَرَعو كتمحر تابجوم اكناشت ًانإ إ مهللا

 ةئجلاب زوفلاو مثإ إ لك نم ةمالسلاو زب لك ناب ةميِنَملاو
 .رانلا نم ةاجنلاو

 الو هتجرف آلإ اًمَه الو ُهَترضع كلإ ًابنَد انل غ غدت ا : جيس

 الو هتيفش لإ اقيزمه دلوا هتيظق لإ ًانيد الو ُهَق ةرتس الخ ابيع

 هترصت آلإ ادهاجم الو تددر لإ ًابئاَع الو هتيفاع آلإ نتف

   



  

[ 

 اهيف كل ةجاح الو ةتحلصأ الإ ادو الو هَتلْذَح الإ ًاوُدَع الو

 .نيملاعلا بر اي اهترَّسيو .-- الإ ًاضر

 نيكرشملاو كرشلا َلذأو نيملسملاو مالسإلا زعأ ميللا
 .نيذلا ءادعأ زمَدو

 َنوُِهاجي نيذلا كييبس خ َنيدهاَجُلا رضنا مهللا
 : ءكنند ءالعإل

 د اي ْمُهنبتو مهؤَقو مهئادعأ ىَّلَع مُهرضنا مهللا
 .ماركإلاو لالجلا

 هسفنب هلغشأ ٍءوُسب نيملسملاو مالتمإإلا دارأ ْنَم مهللا

 لعجاو هرخت خ ُهَدَيك لعجاو هرمأ نِم م ةريح ل هلعجاو

 .ماركإلاو لالجلا اَد اي هريمدت هريبدت

 ًدقنُم ايو .توحلا نطب نم نونلا يذ ًدقنُم اي مهللا

 ناقنأ اةهربإ نم قيتقلا ت تيبلا دقنُم ايو .َنوَيرِف ْنِم ىَسوُم

 دوحَج رفاك لكب ي نم ةضنخو دوهيلا ةضبق نم ىصقألا
 دوهخناب َنيفوملا ّتبحلاًّصلا نينسملا فودابع يديأ 2 هلعجاو

 اتناو ذيرت ام لعفت تناو ذوذو ميحر كنإ دوجسلا عكزلا

 .زيدقييش لك ىَلَع
 تيبو اننيب هب لوخت ام عيرم نم ان ميقا مهللا

 ۔ ۔ةت

 نيقيل ١ نمو تنج هب اتغنبت ام كتعاط نمو كێنصاعَم

 اتعاجنابي مهللا اننرو اينألا بئاصم انيلَع هب ْنوَهَت ام
 لعجاو انم ثراولا هلعجاو اتتيفللا ام ًاَدبأ اَتِتاَوَقَو اًنراَصبأو

 نهحتا)لالوناتداهنمر انم انرظطنا) امن نم اعااقراك
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 رانلا ىلإ الو انمه ربح ايلا لعجت لو اننيد 2 اتتبيصم

 ْنَم نيونذي انيلَع ننلتت الو انرا د يه ةنجل ١ لعج او انريصم

 نيمحازلا محرأ اي كتمحرب اًنُمَحرَي الو انيف ضفاخ ال

 اتنورخ فشكاو اًنبَويُغ زثساو اَنَبوُنُذ ريغا مهللا
 اًنشفوَو كتعاط ىَلَع انعاو اًنَمومُعو اَنَمومُه ڵزاو
 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انيبنب انقحلا كياضزمل

 هترمز 2 اًنزشحاو هتكرب انيّلَعَ نمو هَتَعافَش انقزراو
 مهيَلَع تمعنأ َنيذلا كيايلوأ عم كتنج 2 هَراَوَج اًنلخدأو

 َنسَحو نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو تبّيبتلا َنِم
 تانمؤملاو نينمؤملا َنِم انناوخإل كيد لعفاو اَقيِفَر كيلوأ
 اًنخياشملو تاومألاو ْمُهنِم ءايحألا تاملسملاو َتيملسملاو
 زغلا انبرا ‘ انتايزذو اًنِئاَنبأو انتاهماو انئابآ يجلاَصو اَنتَمِئأو

 الغ اًنبولق ب : لعجت الو ناميإلاب نوش نيلا اًنناَوخإلو انف

 : .ميحر فوؤز كنذإ انير اونمآ نيذلل

 .انئاعذ بجتساو اَنَتاَجَر ققح مهللا

 اي كتمحرب َنيموزحَم ؤ نيبثاَح اندق ت ل مهللا

 نيمجازلا محرأ
 اًنَقُرفَت لعجاو ًاَموُحزَم ًاعمَج انك ًانعفَج : مهللا

 انعم الو اًنِم الو اًنيِف لعجت الو اموُضغَم ًاَقْزفَت هيعب نمم
 .اًممَوزخَم الو اتش

 انلامعأ ريَحو كاقل موي اًنِماَيأ ريخ لعجا ةيدلا
 ُهللا آلإ هنإ ال اينذلا َنِم انمالك رخآ لعجاو ءاهَميتاوُح
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 .هللا لون) نمكم
 محم 7 ىَلَع كتاولص َلَضفأ ادبأ ليص مهللا

 هذزو انتيلست هيَلَع ملسو ه هلآو رمحم كيوسو كبتو فبدبع

 .ةمايقلا موي كدنع برقملا نزتملا هلزنأو ًاميركتو ًَفَرَش

 ىَلَع مالسو .َنوُفِصَي اَمَع ةزعلا بر كر َناحبش

 .نيماعلا بر هلل دمحلاو .نيلسرملا

 ميركلا نآرقلا متخ
 الَس اي شسونق اي كب اي ميحر اي نمحر اي اي ذ اي

 ئراب اي قلاخ ايزبكتُم ايزابجج ايزيزَع اي اي نميهم اي نمؤم

 م اي عات اي قازر اي باَمَو اي راَهَق اي امع اي زوَصُم
 غيمساي لزنم ايم اي از اي ضفاَح اي طساب اي ضباق
 ميظَع اي ميلح اي ريبَح اي فثيطت اي لذَع اي مَكَح ايريصَب

 ُبيسَح اي ثيِتُم اي ظيِضَح اي ريبك اي ْيلَع ايزوكَش ايزوُمَ
 ةوذؤاي ميَِح ب ساو اي بيجم أي بيِقَر اي ميرك اي ُليلَج اي
 نيتم اي يوق اي ليكو اي قَح اي يهش اي ثعاب اي يجَم اي
 اي ييحمم اي يعم اي ئيبُم اي يِصحُم اي ديمح اي ْنِلَو اي
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 اي وا اي رخؤم اي مّدقُمَاي رَِتقُم اي زياق اي دَمَص اي رثو اي ر م ..
 اي باوت اي زب اي يياَعتُم اي يباو اي نطاب اي رهاظ اي رخآ
 نالا لذ ايآ كنا كبام اياذفوأز ايا وفعالايل/ تنم
 يطعش اي ينغم اي نِنَع اي عماج اي طسقُم اي ماركإلاو
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 فت نالعنالااةنضوزر

  

 اي يقاب اي يدب اي يداَه اي زون ذ اي غفا اياص اي غنام اي
:١
 

 .. ا اسا

 بيرق اي طيحم اي زييق اي نيبم اياروبض اي ديش اي ترا
 بيغلا مِلاَع اي طسقلاب امئاق اي ُناَنَم اي نانح اي فلح اي
 لباق اي بذلا رِفاَع اي جرال اد اي بويغلا َمالَع اي ةداهشلاو

 اَمل لاَعَك اي شضشرقتلاآ اد اي لوطلا اد ي باقعلا ديدش اي بوتلا

 اي نيمك اجل ١ !مكحا آ اي ء اع ل ١ !عبوش اي .ة ةرفغم ١ غس او اي يرث

 ر ر
 نم تنخ ينا كئناحبش تمأ لا هنإ ل تيمحازلا مخزا

 .تيملاّطلا
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 ةبوتلا تغيص
 مويقلا يحلا َوُه لا هنإ 7 يذلا لعل هللا افختلللا

 اًهريبكو اًهريِفَص اهلك بونألا عبمج نم هنلإ ببوثآو

 هلل نيدأو ملعأ ملا اَمَو اهنم ثملمع ام اهنطاب اَهرِهاَط
 .هدابع قح واو هتح نم ةبوتلا هيف يِنُمَرلَت ام لكب يناعت

 ‘ُتْلَعَف اَم ىَلَع تمنو .هللا ىنإ إ تغَجرَو هللا ىنإ ثبت
 .هللا يصغأ ل يننا ىَلَع اديكأ ًاَمْزَع ثنزمؤ

 نا شو .هل كيرش : ال هَدخو هللا الإ ها ال نآ دهشا

 ةداهش 6كْنر دنع نمم قَح ب هب َءاِك امو .ةلوسرو هْنبع ادمحم
ِ 
 .ادع هللا ىقلأ آ اهيلَعو توُم أ اهيلَعو اَيخأ اهيلَع

 يخ

 ٢5

 



  

 ىلوألا ةدئافلا

 نارقلا دقلع تغيص
 ؛نيمئاعل ١ بر هلل ثمحلا .ميحرلا ١ انن هللا متنا

 هتعاطب ماتمعتايو تاحلاصلا مت هنمحنب يتيللا هلل محلا

 هيبهتستو ةتيحتستو هنَمحن .ت اكريل ١ لزنتو ة ةايحل ١ بيطت
. 

 هللاب ذوعتو, هيلإ بوتنو هرفغتسنو ِهيَلَع لكوتو ه هب ْنِمؤَنو
 ًلِضُم الَق للا وده ْنَم ءانلامعأ تائيس نمو انسفنا رورش نس

 7 ! هَدخو هللا آلإ هلإ ال نآ هشو هل يداه الف نضي ْنَمو كل

 ةلولبرو ُهْنْبع ادمحم انيبنو اديس نآ دهشأو هل كيرش

 . .نيعمجأ هبحصو هلآ ىنغو ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا لوقيف : :لعب امأ نينمؤملا حبمجلو انن زفغا مهللا

 :ىلاعت

 انإ نتومت الو هتاقت قح هللا اوشَتا اونمآ نينا اَهْيَأ اَي)

 ١٠٢( ةيآلا نارمع لآ ة ةروس) ) (َنوُمِنُم متنآو

 سفن نم ميخ ينا مك اوقتا سانلا اهيأ اي)

 اسو اريثك الاجر اَمُهْنِم تَبَو اَهَجَز اَهْنِم َقََحَو ةدحاو
 مُكْنَلَع ناك هللا نإ ماخزأناوإم هب نولات ينا هللا اوقتاو

 ٢.) ةيالا نارمع لآةروس) (اًبيقَر

 بن كلوق اونوقَو هللا اوقتا اونمآ نينا اهيآ اي)

 ةللا عطي نَمَو مكبونذ مكل زفغيَو مُكَلاَمْغَا مكل خلضي
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 ٠٧( ةيكلا بازحألا ةروس) ( اًميظَع روف زاف فق ُهَلوُسَرَو
 : ه

 انالف ثجؤز يئاب اودَهشاف نوعمتسملا اهيأ مكذهشأ يإ مث
 ةينالفلا نالف نب نالف تنب ةنالفب ينالظلا نالق نب نالق نب

 هيبت ةنس يلعو لزنملا هللا باتك مكح ىلع اهاّيإ هننجؤز
 اهدنع ةرشعلا نسحل ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص لسرملا
 ةءاسإلا عفرو اهن مزاللاو بجاولا ِادأو اَهل ةبحضلا ريمجو

 ام ىَلَعو ناسحإب جبرسست وأ تورعمب كاسمإ ىَلَعو اهنَع

 اَهجاكِ ةمصع هثكلُمأو اهايإ هجوز 6قادًّصلا نم هيلَع اقفتا
 هل ة ةجوز اهلبق نإف ينالفلا نالف نب نالف نب نالق اهيلو نذإب

 قادصلا نب هينع اقفتاام ىَّلَعو ةروكذملا طورشلا هذه ىلَع

 كيلع دهشي نالف اي اَدكَا .نيدهاشلا م هيلَع اوئوُكَف
 نب نالق تنب ةنالف كبيلق نئاب نورضاحلا ةعامجلا ءالؤه

 ۔ س ي

 ىَلَعو ةروكذم ١ طورشل ا هن ىَلَع كل ةجوز ةينالفلا نالف

 كسضفت ىَلَع تررقأو اهتلبق قادّصل ١ نم هيلَع تقفتا ام

 نالف [نب نالف تنب ةنالف تلبق مَعَت :لق :لذ عيمجب

 ام ىَلَعو ةروكذملا طورشلا هنه ىفع يل ةجوز ةينالفلا

 جيمجب يفن ىَلَع تررقأو اهتلبق قادصلا نم هيلَع انقفتا

 .َنيدهاشلا َنِم َيَنَع اونوك :لق .كلذ

 



  

 انمحالا)زكد]خقزنامنالااةصو)

 ةيناثلا ةدئافلا

 هجاوز دنع جوزتملل لاقي ءاعد

 هللا لأست 6ريَح يف اَمُعَنيب عَمَجو ‘كيلَع كرابو كت هللا زاب

 .ةحلاصلا ةبيطلا يزلاو ةعماجلا ةَملألاو ةعدلاو ةعسلا اَمَكل

 



[ 

  

 هنلا همحري يلاغلا انديقف نع ىلاعت هنلا هجول تقدص
 هل ةحلاصلا مكتاوعدف

 :و

 



 ىلاعت هللا هجول ةيراج ةقدص

 ىلع لاصتالا ىجري يريخلا عيزوتلا 2 ةمهاسملل

 ٩٦١٣٢١١٩

 


