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Bunga Rampai Sholawatِْميِحرلا ِنٰمْحرلا  ِهللا  ِمِْسب 
ملسو هيلع  هللا  ىلص  دمحم  ىلع  هللا  ىلص 

ّمهلا لوزيو  ىظل  ّرح  نم  وجنت  يداهلا  ىلع  اولص 
ملسو هيلع  هللا  ىلص  دمحم  ىلع  هللا  ىلص 
ّمعو اهالع  رونلا  ّمث  اهاتا  امل  ةكم  فّرش 

دمحم ىلع  هللا  ىلص 
ملسو هيلع  هللا  ىلص 

ّْملك هل  ةاشلا  ُعارذ  ىكش  هطل  لخنلا  ُعذج 
دمحم ىلع  هللا  ىلص 
ملسو هيلع  هللا  ىلص 

ْمكو نيا  ُرصبت  تراص  اهاسنن  ةباتق ال  ُنيع 
دمحم ىلع  هللا  ىلص 
ملسو هيلع  هللا  ىلص 

حودمملا ىلع  يمالس  نيساي  ىلع  يمالس  هط  ىلع  يمالس 
ملقلاو نونلاب 

ملسو هيلع  هللا  ىلص  دمحم  ىلع  هللا  ىلص 
هل تلاق  هللا  لوسر  يناب  يدهشا  ةقانلل  لاق  نم  ىلع  يمالس 

ْمعن
ملسو هيلع  هللا  ىلص  دمحم  ىلع  هللا  ىلص 

عوطا نم  ليربج  هل  ناكو  العلا  ىلا  اليل  راس  نم  ىلع  يمالس 
مدخلا

ملسو هيلع  هللا  ىلص  دمحم  ىلع  هللا  ىلص 
اي نيمسق  مسقناف  الا  امسلا  يف  ردبلل  لاق  نم  ىلع  يمالس 

ْمسقناف ردب 
ملسو هيلع  هللا  ىلص  دمحم  ىلع  هللا  ىلص 

هل لاق  نارينلا  نم  اهرجا  يتما  يبر  اي  لاق  نم  ىلع  يمالس 
معن

ملسو هيلع  هللا  ىلص  دمحم  ىلع  هللا  ىلص 
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ةيرضم ـ لا ةديصقلا 
يريصوبلا مامإلل  ةيربلا  ريخ  ىلع  ةالصلا  يف 

َاِيْبنَْألَاو ٍرَضُم #  ْنِم  ِرَاتْخُم  ـ لا ىَلع  لَص  بَر  اوُِرُكذَاي  اَم  ِلْسرلا  ِعيِمََجو 
ِِهبْحـَصَو ِِهَتعيـِشَو #  ِيداـَه  ـ لا َىَلع  بَر  اوُرََشنلـَصَو  َْدق  ِنيدلا  َيِطل  ْنَم 

َو اوُرَجَاَهو  اُوَدَهتْجَاو #  ِهللا  ِيف  َُهعَم  اوُرََصناُوَدهاََجو  َْدقو  ْاَووآ  َُهل 
ِهلل اُوبـََصْتعَاو #  َنُونــْسَم  ـ ْلَاو َضْرَْفلا  اوُرََصْتنَافاـوُنَيَبو  ِهللِاب  اوُمََصْتعَاو 

َْنَوْكلا ُرَطُعي  َاَهفَرْشأ #  َو  َاهاَْمنَأو  ٍةَالَص  ُرَطْعلاَىكْزأ  َاه  ِرْشن  ايَر 
َاِهبِيط ْنِم  َيـًة #  ـ ِكاَز ِكـْسِم  ـ ْلا ِقِيبـَِعب  ُرَِشْتَنيًةـَقُوْبعَم  ِنَاوْضرلا  ُجََرأ 
ُمَْجن اـَُهَعْبَتي #  ِلـْمرلَاو  ىَرثـلَاو  ىــَصَحلا  َُردَمدـَع  ـ ْلَاو ِضْرْألا  ُتَاَبَنو  اَمسلا 
ُْرَطق ِهـِيَلي  اـََمك #  ِلـاَبِْجلا  ِلـِيقَاثَم  ِنَْزو  َُرطَمدــََعو  ـ ْلَاو ْءاَم  ـ ْلا ِعيِمَج 
ٍفْرَح ُلَكو  ٍقََرو #  ْنِم  ُراَجْشْألا  ِتَوَح  اَم  َُرَطتُْسَيوَدَعو  َىْلُتي  َاَدغ 
ُِمهِيَلي  # ٍَمَعن ْعَم  ِكاَمـْسْألَاو  ِْريطلا  َو  ُرََشْبلَاوِشَْحـوْلَاو  ُكَالْمْألَاو  نِْجلا 

ُْرعشلَاو َاَذك #  ِبُوبُْحلا  ِعْمَج  ْعَم  ُلْمنلَاو  َُرَبْولَاورذلَاو  ُشَايْرْألَاو  ُفوصلا  َو 
ِِهب ىَرَج  اَم #  َو  ُطيِحُم  ـ ْلا ُْمِلْعلا  ِِهب  َطاَحأ  اـََمو 
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َُردَْقلَاو ُروُْمأَم  ـ ْلا َُملَْقلا 
ِِقئَالَخلا َىَلع  َاِهب #  َْتَننَم  ِيتَْاللا  َِكئاَْمَعن  اوُرِشُحدـََعو  ْذُم  َو  اُونَاك  ْذُم 

ِِهب  # ْتَفُرــَـش ِيذلا  يِماسلا  ِِهرَادــْقِم  اوُرََخْتفَاودـــََعو  ُكَالْمْألَاو  َنوِيبنلا 
اََمو ِيَدنــَس #  ـاَي  ِنَاْوكْـألا  ِيف  َنـاَك  اـَم  َُروصلادـََعو  ََثْعُبت  َْنأ  َىلإ  ُنُوَكي 
ُْلهأ اــَِهب #  َنوـُِفْرَطي  ٍنـَْيع  ِةــَفَْرط  ـلـُك  اوَُرَذيِيف  ْوأ  َنيِضْرْألَاو  ِتَاواَمسلا 

 # ٍلــَبَج ْعــَم  َنيـــِضْرْألَاو  ِتَاواــَمسلا  اوُرَصَحَءْلــِم  اَم  َو  يِسُْرْكلَاو  ِشَْرْعلَاو  ِشْرَفلَاو 
اًمُود ـ # ـ ْعَم َدـَج  ْوَأو  ًادوـُْجوَم  ُهـللا  ََمدـْعأ  ُرِصَْحَنتاـَم  َْسَيل  اًمَاَود  ًةَالَص 
ُطيُِحت اََمك #  ِرُوهدـلا  ِعْمَج  ْعَم  دـَْعلا  َُرَذتُِقْرَغتـَْست  َو َال  يِْقُبت  دَْحلِاب َال 

ٌدَمأ َاَهل  َو َال  اـََهل #  ُمِيَظع  ـاَي  ًءاـَِهْتنَاو  ـًةَيَاغ  َبـُرَـال  َتـ ْعـ ـ َُيف ىَضُْقي 
ِْفعِض ْعَم  ٍَدَدع #  ْنِم  رَم  َْدقاَم  ِفَاع  ـ ْضأ َدع  َُردَقَو  ـ ْلا َُهل  ْنَمَاي  ِِهفَاعْضأ 

ْنأ َاَنت  ْرَمأ  اََمَكو #  ِيديَس  ىـَض  َْرَتو  بُِحت  ُِرَدتاََمك  ـ ْقُم َْتنأ  يلَُصن 
يبَر ٍَددــَع # ْنـِم  رَم  ْدــَق  اــََمك  ِمـَـالسلا  ُرِشَعــَم  َتـ ـ ْنُم ُلْضَْفلا  َو  اَم  ـ ُهْفِعاَضَو

ِساــَْفنأ ِيف #  َكقَِحب  ٌبوُرــْضَم  َكــَِلذ  اوُُرَثكـلـَُكو  ْنإ  َو  اوَلق  ْنإ  َكِْقلَخ 
َو اـــَِهعِماَسَو #  اـــَِهب  ِراـــَِقل  ْرِْفغَاو  بَر  اوُرَضَحـاـــَي  اََمْنيأ  ًاعيِمَج  َنيِِملْسُم  ـ ْلا

ِيديـَس َانل  ـ َُكو ـاَِنت #  َريَِجو  ـاَنِيْلهأ  َو  َاْنِيـدِلا  َو  ُرَِقتْفُمَو  ِوَْفْعِلل 
ََكوَْفع َال ِنَكل  َاَهل #  َدَادـِع  ـاًبُوُنذ َال  ُْتَيتأ  َُرَذيْدـََقو  َو َال  يِْقُبي 

َىتأ ْدـَق  َو  ِيَنَلغْـشأ # ِْهِيْغبأ  اَم  ـلُك  َْنع  َمهلا  ُرَِسْكنُمَو  ُْبلَْقلا  َو  ًاعِضاَخ 
ِهاـَِجب ـاَنُمَحَْرت #  ِْنيَرادـلا  ِيف  بَر  ـاَي  ُرَجَحلاَكوـُجْرأ  َحبَس  ِْهَيَدي  ِيف  ْنَم 
ََكدوُج ْنَإف  ًةَرِْفغَم #  َو  اًرْجأ  َاَنل  ِْمْظعأ  بَر  ُرِصَْحَنيـاَي  َْسَيل  ٌرَْحب 
ِجَرَفو ٌةــَِقئاَض #  ُقـَـالْخْألا  اــََهل  ـاـًنُوُيد  ُِرَدتْقُمِضْقَاو  َْتَنأ  اَنع  َبَْرْكلا 

ِِهب ًاليِمَج  اًْفُطل  ٍَةِلزَان #  ُلك  ِيف  َاِنب  اًفِيَطل  ُرِسَْحَنتُْنَكو  ُلَاْوهْألا 
 # ْنـََمو ِمـاَنْألا  ِْريَخ  َىـبَتْجُم  ـ َْلا ىََفطــْصُم  ـ َُروسلاْلـاِب ِهِْحدَم  ِيف  َْةلََزن  ًَةلَالَج 

ٌسْمَـش َْتَعَلط #  اَم  ِرَاتْخُم  ـ ْلا َىَلع  ُةَالصلا  ُرَمَْقلاُمث  َعَْشعَش  َْدقاََمو  ِرَاَهنلا 
ْنِم َمَاق  ْنَم  ِِهتَفِيلَخ #  ٍْرَكب  ِيبأ  َْنع  اـَضِرلا  ُرَِصْتَنيُمث  ِنيدِلل  ِِهْدَعب 
ُُهْلَوق ْنَم  ِِهبِحاَص #  ِقوُراـَفلا  ٍٍصْفَح  ِيبأ  ُرَُمعَْنَعو  ِهِمَاكْحأ  ِيف  ُلْصَفلا 

َُهل ْتـَلَُمك #  ْنـَم  ِْنيَْرـوُنلا  ٍيذ  َناـَْمُثِعل  ْدـُج  ُرَفَو  ـ ظلَاو ِْنيَرادلا  ِيف  ُنِساَحَم  ـ لا
اََمك ِءَاَبعلا  ُْلهأ  اـَِمهُمأ #  َو  ِْهَيْنبا  َعَم  ِيَلع  َُربَْخلاَاـذَك  َانَءاَج  َْدق 

ٍَةـدَْيُبع  # ُوبأ َو  ٌةـَْحَلط  ٍفْوـَع  ُْنب  ُدِيعـَس  ُرَُرغٌدـْعَس  ٌَةداَس  ٌْرَيبَُزو 
ُْربـَحلا ـُهُلَْجَنو  َاُنديـَس #  ُساَبْعَلا  َاـذََكو  َُرِيْغلاٌةَزْمََحو  ِِهب  َْتلاَز  ْنَم 

ُْلَيل نَجاَم  ـًةَِبطَاق #  ُعَاْبتْألَاو  ُبْحصلَاو  ُرَحسلاُلْـآلَاو  َاَدب  ْوأ  يِجَايدلا 
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َديَسَاي َْكَيَلع  ٍَمالَس  ِْفَلا  ُْفَلَاو  ٍَةالـَص  ِْفَلا  َْنِيلَسْرُمْلاُْفَلا 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  َنِيبنلَاديَسَايُفــَْلا 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  َْنيِْقيدصلَاديَسَايُفــَْلا 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  َْنِيِعكارلَاديَسَايُفــَْلا 
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َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  َْنِيدِعاَْقلَاديَسَايُفــَْلا 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  َْنِيدِجاسلَاديَسَايُفــَْلا 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  َْنِيِركاذلَاديَسَايُفــَْلا 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  َْنِيَرُبكْملَاديَسَايُفــَْلا 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  َْنِيِرهاظلَاديَسَايُفــَْلا 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  َْنِيِدهاشلَاديَسَايُفــَْلا 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  َْنِيلْوالَاديَسَايُفــَْلا 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  َْنِيرِخألَاديَسَايُفــَْلا 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  ِهللَالوٌسَرَايُفــَْلا  َيديَسَاي 
َِيَبنَاي َْكَيَلع  ٍَمالـَس  ِْفَلا  ُْفَلَاو  ٍَةالـَص  ِْفَلا  ِهللاُْفَلا 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  ِهللاُفــَْلا  َِببَحَاي  ِْيديَسَاي 
ْنَمَاي َْكَيَلع  ٍَمالـَس  ِْفَلا  ُْفَلَاو  ٍَةالـَص  ِْفَلا  ِهللاُْفَلا  ٌهَمَْرَكا 
ْنَمَاي َْكَيَلع  ٍَمالـَس  ِْفَلا  ُْفَلَاو  ٍَةالـَص  ِْفَلا  ِهللاُْفَلا  ٌهَمَظع 
ْنَمَاي َْكَيَلع  ٍَمالـَس  ِْفَلا  ُْفَلَاو  ٍَةالـَص  ِْفَلا  ِهللاُْفَلا  َُهفرَش 
ْنَمَاي َْكَيَلع  ٍَمالـَس  ِْفَلا  ُْفَلَاو  ٍَةالـَص  ِْفَلا  ِهللاُْفَلا  ُهََرْهَظا 
نَمَاي َْكَيَلع  ٍَمالـَس  ِْفَلا  ُْفَلَاو  ٍَةالـَص  ِْفَلا  ِهللاُْفَلا  ٌهَرَاتْخا 
ْنَمَاي َْكَيَلع  ٍَمالـَس  ِْفَلا  ُْفَلَاو  ٍَةالـَص  ِْفَلا  ِهللاُْفَلا  ٌهَروَص 
ْنَمَاي َْكَيَلع  ٍَمالـَس  ِْفَلا  ُْفَلَاو  ٍَةالـَص  ِْفَلا  ِهللَاَدَبعُْفَلا 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  ِهللاُفــَْلا  ِْقلَخَْريَخَاي 

َِمَتاخَاي َْكَيَلع  ٍَمالَس  ِْفَلا  ُْفَلَاو  ٍَةالَص  ِْفَلا  ِهللاُْفَلا  ِلُسٌر 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  َِءاِيْبَنْالاُفــَْلا  َنَاْطلٌسَاي 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  ِءَايِفَْصالاُفــَْلا  ََناهٌْربَاي 

َْكَيَلع  ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  ىََفطْصُمَايُفــَْلا 
َْكَيَلع  ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  َىَبتْجَمَايُفــَْلا 
َىْلعٌمَاي  َْكَيَلع  ٍَمالَس  ِْفَلا  ُْفَلَاو  ٍَةالَص  ِْفَلا  ُْفَلا 
َْكَيَلع  ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  ىكَزٌمَايُفــَْلا 

ىكَمَاي َْكَيَلع  ٍَمالَس  ِْفَلا  ُْفَلَاو  ٍَةالَص  ِْفَلا  ُْفَلا 
ِيَندَمَاي َْكَيَلع  ٍَمالَس  ِْفَلا  ُْفَلَاو  ٍَةالَص  ِْفَلا  ُْفَلا 

ََرعَاي َكـَْيَلع  ٍَمالـَس  ِْفَلا  ُْفَلَاو  ٍَةالـَص  ِْفَلا  ِيبُْفَلا 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  يِشٌَرقَايُفــَْلا 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  يِمَِشاهَايُفــَْلا 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  يَِحْطَباَايُفــَْلا 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  يِمَزْمَزَايُفــَْلا 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  يَِماِهتَايُفــَْلا 
يٌماَاي َْكَيَلع  ٍَمالَس  ِْفَلا  ُْفَلَاو  ٍَةالَص  ِْفَلا  ُْفَلا 

َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  ََمَدِاَدَلَوّديَسَايُفــَْلا 



َدَمَْحاَاي َْكَيَلع  ٍَمالَس  ِْفَلا  ُْفَلَاو  ٍَةالَص  ِْفَلا  ُْفَلا 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  ٌدمَحٌمَايُفــَْلا 
ََهطَاي َْكَيَلع  ٍَمالَس  ِْفَلا  ُْفَلَاو  ٍَةالَص  ِْفَلا  ُْفَلا 
َسيَاي َْكَيَلع  ٍَمالَس  ِْفَلا  ُْفَلَاو  ٍَةالَص  ِْفَلا  ُْفَلا 

ٌّرث َدٌمَاي  َْكَيَلع  ٍَمالَس  ِْفَلا  ُْفَلَاو  ٍَةالَص  ِْفَلا  ُْفَلا 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  َِرْثَوكلاُفــَْلا  َبَِحاصَاي 

ٌْعيِفَشَاي َْكَيَلع  ٍَمالَس  ِْفَلا  ُْفَلَاو  ٍَةالَص  ِْفَلا  ِرَشَحملاُْفَلا  َْمَوي 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  ِجاتلاُفــَْلا  َبَِحاصَاي 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  ِجاَْرعِملاُفــَْلا  َبَِحاصَاي 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  َْنِيرَِخالَاوُفــَْلا  َْنِيلَوالَاديَسَاي 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  َْنِينِْسٌحملَاديَسَايُفــَْلا 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  ِْنَيلَقثلَاوُفــَْلا  ِْنَيْنَوكلَاديَسَاي 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  ِْنَيْلعنلاُفــَْلا  َبَِحاصَاي 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  ِءـاــَِيْبَنالاُفــَْلا  ِمتاـــََخاي  َ ِهــللا  َْلوٌسََراـــي  َْنِيلَسْرٌملَاوِيديـــَسَاي 
َْكَيَلع ٍَمالــَس  ِفـَْلا  ُفـَْلَاو  ٍَةالــَص  ِفــَْلا  ِهللاُفــَْلا  ِىَبنَاي  ِيديَسَاي 

َْنيَِملَاعْلا بَر  ِّهِلٌلدْمَْحلَاو  ِْنيدلا  ِْمَوي  َىِلا 
Sumber : http://muslimfiqih.blogspot.co.id/2016/02/bacaan-
sholawat-kubro-dan-khasiatnya.html#ixzz4P24PwiL6
 

Salawats on Sayyidina Rasulallah 
Salawat Nuraniyyah / Salawat Badawi Kubra

ِةَرَجَش ٍدمَحُم  َاَنْالوََمو  َاِنديَس  َىَلع  ِْكَراَبو  ْملَسَو  لَص  ُمهلَلا 
ِةَْقِيلَْخلا ِلَضَْفَأو  ِةِيناَمْحرلا ، ِةَْضبَْقلا  َِةعَْمَلو  ِةِيناَْرونلا ، ِلَْصْالا 
ِراَرَْسْالا ِِنْدعََمو  ِةِيناَمْسَْجلا ، ِةَْروصلا  ِفَرَْشَأو  ِةِيناَْسِنْالا ،

، ِةِيلَْصْالا ِةَْضبَْقلا  ِبِحاَص  ِةِيئاَِفطِْصْالا ، ِْمُوُلْعلا  ِِنئاَزََخو  ِةِينابرلا ،
َتَْحت َْنوِيبنلا  ِتَجََرْدنا  ِنَم  ِةِيَلْعلا ، َِةْبترلَاو  ِةِينسلا ، ِةَْجَهْبلَاو 

ِِهلآ َىَلَعو  ِْهَيَلع  ِْكَراَبو  ْملَسَو  لَصَو  ِْهَيِلَاو ، ُْهنِم  ُْمَهف  ِِهئَاِول ،
َُثْعَبت ِْمَوي  َىِلا  َْتييَْحَأو  تََمَأو  َتْقَزََرو  َتَْقلَخاَم ، ََدَدع  ِِهبْحَصَو 

.َْنيَِملَاْعلا بَر  ِهلل   ِ ُدْمَْحلَاو اًْرِيَثكاًْمِيلَْست  ْملَسَو  َْتَيْنَفأ ، ْنَم 
Allahumma salli wa sallim wa baarik `ala Sayyidina wa
Mawlana Muhammadin shajarati ’l-asli ’n-nooraaniyyati wa
lam`atil qabdati ’r-rahmaaniyyati wa afdali ‘l-khaleeqati ’l-
insaaniyyati wa ashrafi ’s-soorati ’l-jismaaniyyati wa m`adini
’l-asraari ‘r-rabbaniyyati wa khazaaini ’l-`uloomi ’l-
istifaaiyyati, saahibi ’l-qabdati ’l-asliyya wa ’l-bahjati ’s-
saniyya wa ’r-rutbati ’l-`aliyya, man indarajati ’n-nabiyyoona
tahta liwaa’ihi, fahum minhu wa ilayhi, wa salli wa sallim wa
baarik `alayhi wa `ala aalihi wa sahbihi `adada maa khalaqta
wa razaqta wa amatta wa ahyayta ilaa yawmi tab`athu man
afnayta wa sallim tasleeman katheera wa ‘l-hamdulillahi
rabbi ‘l-`alameen.
Salawat Al-Fatih / The Salutation of the Victor

ََقبَس اَِمل  ِِمتاخلا  َِقْلُغأ و  اَِمل  ِِحتافلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  ىَلع  لَص  ُمهللا 
ِِهلآ َىَلع  ِميَِقتْسُملا و  َِكطاَرِص.ىلإ  ِيدَاهلا  قَحلَاب و  قَحلا  ِرِصَان 

مِيَظعلا ِِهرَادْقِم  ِِهْرَدق و  قَح 
Allahumma salli `alaa sayyidinaa Muhammadini ‘l-faatihi
limaa ughliq, wa ‘l-khaatimi limaa sabaq, naasiri ‘l-haqqi bi
‘l-haqq, wa ‘l-haadi ilaa siraatika ‘l-mustaqeem, wa `alaa
aalihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi ‘l-`azheem.
 
Salatu Munajiyyah

ِلَاوَْحْالا ِعيِمَج  ْنِم  َاِهب  َانيِْجُنت  ًَةالَص  ٍدمَحُم  انديس  َىَلع  لَص  ُمهلَلا 
ْنِم َاِهب  َانُرَهُطَتو  ِتاَجاَْحلا  َعيِمَج  ْنِمَاِهب  َاَنل  ىِضَْقَتو  ِتَافْآلَاو 
َاِهب َاُنغَلُبَتو.ِتاَجَردلا  َىْلَعا  ََكْدنِع  َاِهب  َاُنَعفَْرَتو  ِتَائيسلا  ِعيِمَج 

.ِتاَمَْملا َْدَعَبو  ِتَايَْحلا  ىِف  ِتاَْريَْخلا  ِعيِمَج  ْنِم  ِتَايَاْغلا  ىَصَْقا 
Allahumma salli `ala sayyidina Muhammadin salaatan
tunjinaa bihaa min jamee`i ’l ahwaali wa’l-aafaat, wa taqdee
lanaa bihaa min jamee`i ’l-haajaat, wa tutahhirunaa bihaa
min jamee`i ’s-sayyi’aat, wa tarfa`unaa bihaa `indaka `alaa
’d-darajaat, wa tuballighunaa bihaa aqsaa ’l-ghaayaat min
jamee‘i ’l-khayraati fi ’l-hayaat wa ba`d al-mamaat.
 
 

Salawaat of Sayyidina Ali

http://muslimfiqih.blogspot.co.id/2016/02/bacaan-sholawat-kubro-dan-khasiatnya.html#ixzz4P24PwiL6
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ىلع ِهِْقلَخ  ِعيمَجو  ِِهلُسَرو  هئايبنأو  ِِهَتِكئالَمو  ىلاعت  ِهللا  ُتاَولَص 
ىلاَعت ِهللا  ُةَمْحَرو  ُمالسلا  ُمهيلعو  هيلع  ٍدمَحُم ، ِلآ  ىلعو  ٍدمَحُم 

.ُُهتاكََربو
Salawaatu ‘Llaahi ta`ala wa malaa’ikatihi wa anbiyaaihi wa
rusulihi wa jami`ee khalqihi `alaa Muhammadin wa `alaa aali
Muhammad `alayhi wa `alayhimu ‘s-salaam wa rahmatullaahi
ta`ala wa barakaatuh.
 

Sayyid as-Salawaat (The Master of Salawaats)

تاَولَصلا ٍدمَحُم  اِنديَس  َنيَملاعلا  ِفَرْشأ  ىلع 
تاَولَصلا ٍدمَحُم  اِنديَس  َنيَملاعلا  ِلَضْفأ  ىلع 
تاَولَصلا ٍدمَحُم  اِنديَس  َنيَملاعلا  ِلَْمكأ  ىلع 

ىلع ِهِْقلَخ  ِعيمَجو  ِِهلُسَرو  هئايبنأو  ِِهَتِكئالَمو  ىلاعت  ِهللا  ُتاَولَص 
ىلاَعت ِهللا  ُةَمْحَرو  ُمالسلا  ُمهيلعو  هيلع  ٍدمَحُم ، ِلآ  ىلعو  ٍدمَحُم 
ِلوُسَر ِباحْصأ  اِنتَاداس  َْنع  ىلاَعتو  َكَرَاَبت  ُهللا  َىِضَرو  ُُهتاكََربو 

نيِدَهتْجُملا ةِمئألا  َِنعو  ناسْحِإب  ِمِهب  َنيِعباتلا  َِنعو  نيعَمْجأ  ِهللا 
َنعو نيِحلاصلا  ِءايْلوألا  َِنعو  نيقتُملا  ِءاَمُلعلا  َِنعو  نيضاملا 
ىلاَعت ُهللا  َسدق  ّةيَلعلا ، ّةِيْدَنبْشَْقنلا  ِةقيَرطلا  يف  انِخياشَم 

ُهللا َداعأو  ةكَرابُملا  ُمَهتَِحرْضأ  ىلاَعت  ُهللا  رَونو  ّةِيكَزلا  ُُمهَحاوْرأ 
بّر ِهلل  ُدمَحلاو  اًِمئاد  ِمِهتاضُوُيفو  ِمِهَتاكَرب  نم  انيلع  ىلاَعت 

نيَملاعلا
`Alaa ashrafi ‘l-`alameena Sayyidina Muhammadin salawaat.
`Alaa afdali ‘l-`alameena Sayyidina Muhammadin salawaat. 
`Alaa akmali’ l-`alameena Sayyidina Muhammadin salawaat. 
Salawaatullaahi ta`alaa wa malaa’ikatihi wa anbiyaaihi wa
rusoolihi wa jami`ee khalqihi `alaa Muhammad wa `alaa aali
Muhammad `alayhi wa `alayhimu ‘s-salaam wa rahmatullaahi
ta`alaa wa barakatuh. 
Wa radi-Allahu tabaraka wa ta`alaa `an-saadaatinaa as-
haabi rasoolillaahi ajma`een. Wa `ani ‘t-taabi`eena bihim bi-
ihsaanin, wa `ani ‘l-a’immati ’l-mujtahedeen al-maadeen, wa
`ani ‘l-`ulamaai ’l-muttaqeen, wa `ani ‘l-awliyaai ‘s-
saaliheen, wa `an mashayikhinaa fi ‘t-tareeqatin
naqshibandiyyati ‘l-`aliyyah, qaddas Allaahu ta`ala
arwaahahumu ’z-zakiyya, wa nawwarr Allaahu ta`alaa
adrihatamu ’l-mubaaraka, wa `adallaahu ta`alaa `alaynaa
min barakaatihim wa fuyoodatihim daa’iman wa ‘l-
hamdulillaahi rabbi ‘l-`alameen.
 
 

Salaat al-`Aali al-Qadr

ِبِيبَْحلا يُمألا  ِيبنلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  َِكرَاَبو  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 
ْملَسَو ِِهبْحَصَو  ِِهلآ.َىَلَعو  ِهاَْجلا  ِمِيَظْعلا  ِْردَْقلا  ِيلَاْعلا 

Allahumma salli wa sallim wa barik `alaa Sayyidina
Muhammad an-Nabiyyi ‘l-Umiyy al-Habeebi ‘l-`aliyya ‘l-qadri
‘l-`azheemi ‘l-jaahi wa `alaa aalihi wa sahbihi wa sallim.
Jawharat al-Kamal (The Jewel of Perfection) (7 times daily)

ِة ـ َتو ـ ُقَايلَاو ِة  َيـ ـ ِنا ــ برلا ِة  ـَمـ ْحر ـ لا ـِن  َْيع َىل  َعـ ـْم  لَسَو ـم َصـل  ُهللا
، ِينا ـ َعَملاو ِمُوه  ـ ُفلا َِزكْر  ـ َِمب َِةِطئا  ـ َحلا ِة  ـَقـ قَح ـ َتُملا
، ِينابر ـ لا ـق  َحلا ِبِحا  ـي َصـ َِمدآلا ِة  ـ َنَوك ـ َتُملا ِنَاو  ـ َْكألا ِرو  ـ َُنو

ِروُُحبلا َنِم  ٍضَرَعتُم  ُلِكل  َِةِئلاَملا  ِحَابَْرألا  ِنوُزُِمب  َِعطَْسألا  ِقَْربلا 
َِةِنكَْمِأب ِِطئا  ـ َحلا ََكْنَوك  ِِهب  َْتأل  ِيذ َمـ ـ لا ِعِماللا  َِكرو  ـ َُنو ِينَاَوألَاو ،

، ِينَاك ـ َملا
ُشوُُرع َاْهنِم  ىلََجَتت  ِيتلا  قَحلا  ِْنَيع  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ـم  ُهللا

ِم، ــ ـَق َْسألا ما  ـــ تلا ـَك  ِطاَر َِمو ِصـ ـ َْقألا ِفِرَاع  ـ َملا ِن  ــ َْيع ِِقئا  ـ َقَحلا
َِمظ ـ َْعألا ِْزن  ـ َكلا ـق  َحلَاب ـق  َحلا َِةْعَلط  َىَلع  ـْم  لَسَو ـم َصـل  ُهللا
ُهللا ـى  لَص ِم  ــ َْسل ــ َطُملا ِرو  ـ نلا ِة  ـ َطا ـ َِحإ َك  ــ َْيِلإ ـَك  ْنِم ـَك  ِتَضا ـ َِفإ

ُها ـــ ِيإ َاه  ِبـ ـا  َُنفَرُعت ًَةال  َصـ ِه ، ـ ِلآ َىل  ـ ََعو ِه  ـ َْيَلع
Allahumma salli wa sallim `alaa `ayni ‘r-rahmati ‘r-
rabbaaniyati wa ‘l-yaaqootati ‘l-mutahaqqiqati ‘l-haaitati bi-
markazi ‘l-fuhoomi wa ‘l-ma`anee. Wa noori ‘l-akwaani ‘l-
mutakawwinati ‘l-aadami min al-buhoori wa ‘l-awaani. Wa
noorika ‘l-laami`u ‘Lladhee malaata bihi kawnaka ‘l-haa’iti
bi-amkinati ‘l-makaani. Allahumma salli wa sallim `alaa `ayni
‘l-haqq allatee tajalla minhaa `urooshu ‘l-haqaaiqi `ayni ‘l-
ma`aarifi ‘l-aqwami siraatika ‘t-taami ‘l-asqam ihaatati ‘n-
noori ‘l-mutalsam Allahumma salli wa sallim `alaa tal`ati ‘l-
haqqi bil haqqi al-kanzil `azham. Ifaadatika minka ilayka
ihaatati ‘n-noori ‘l-mutalsam. Sallallahu `alayhi wa `alaa
aalihi salaatan tu`arrifunaa bihaa iyyaah.

As-Salatun-Naariyah (As-Salat u’l Tafreejiyyah)

ٍدمَحُم َاِنديَس  َىَلع  امَات  ًاَمالَس  ْملَسَو  ًَةلِمَاك  ًَةالَص  لَص  ُمهللا 
ُلَاُنَتو ُِجئَاوَْحلا  ِِهب  ىَضُْقَتو  ُبَُرْكلا  ِِهب  ُِجرَْفَنَتو  ُدَُقْعلا  ِِهب  لَْحَنت  ِيذلا 

ِمِيَرْكلا ِِههَْجِوب  ُماََمْغلا  ىَقَْستُْسَيو  ِِمتَاوَْخلا  ُنْسَُحو  ُِبئَاغرلا  ِِهب 
.ََكل ٍمُوْلعَم  ُلك  َِدَدِعب  ٍسََفَنو  ٍةَحَْمل  ُلك  يِف  ِِهبْحَصَو  ِِهلآ  ىَلَعو 

Allahuma salli salaatan kaamilatan wa sallim salaaman
taaman `alaa Sayyidina Muhammadi ‘Lladhee tanhallu bihi ‘l-
`uqadu wa tanfariju bihi ‘l-kurub wa tuqda bihi ‘l-hawaa’iju
wa tunaalu biihi’-r-raghaa’ib wa husunu ‘l-khawaatim wa
yustasqaa ‘l-ghamaa’im bi-wajhihi’l-kareem wa `alaa aalihi
wa sahbihi fee kulli lamhatin wa nafasin bi-`adadi kulli
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m`aloomin laka.
 

Salawat Imam Shafi`i

ِِهْرِكذ َْنع  َلََفَغو  َنوُِركاذلا  ُهََرَكذ  اَم  ََدَدع  ٍدمَحُم  َىَلع  ىلَص  ُمهللا 
َنوِلفَاْغلا

Allahumma salli `ala Muhammadin `adada maa dhakarahu
‘dh-dhaakiroon wa ghafala `an dhikrihi ‘l-ghaafiloon.
 

ٍدمَحُم َىَلع  لَصَو  ِْهَيَلع  ىلَص  ْنَم  َِدَدِعب  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ُمهللا 
َِةالصلِاب َتْرََمأ  اََمك  ٍدمَحُم  َىَلع  لَصَو  ِْهَيَلع  لَُصي  َْمل  ْنَم  ٍَدَدِعب 

َىَلع لَصَو  ِْهَيَلع  ىلَُصي  َْنأ  بُِحت  اََمك  ٍدمَحُم  َىَلع  لَصَو  ِْهَيَلع 
ِْهَيَلع َُةالصلا  ِيَغْبَنت  اََمك  ٍدمَحُم 

Grand Shaykh `Abdullah Daghestani’s Salawat (100 times
daily)

ملَسَو ٍدمَحُم  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ُمهلَلا 
Allahumma salli `ala Muhammadin wa `ala aali Muhammadin
wa sallim.
Salawat al-Askandari

ًةَمْحََرو ُهُرُون  ِْقلَْخِلل  ِِقباسلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  لَص  ُمهللا 
ْنََمو َيَِقب  ْنََمو  َكِْقلَخ  ْنِم  ىَضَم  ْنَم  ََدَدع  ُهُرُوُهظ  َنيَملَاْعِلل 
ًةَالَص دَْحلِاب  ُطيُِحَتو  َدْعلا  ُِقْرَغتَْست  ًةَالَص  َيِقَش  ْنََمو  ُمْهنِم  َِدعَس 

َكِمَاَوِدب ًةَِمئَاد  ًةَالَص  َءاَضِْقنا  ََالو  اهل  دمأ  الو  ءَاِهْتنإ  ََالو  َاَهل  ََةيَاغ  َال 
.َِكَلذ َْلثِم  اًمِيلَْست  ْملَسَو  ِِهبْحَصَو  ِِهلآ  َىَلَعو  كئاقبب  ةيقاب 

َُوه اَم  ّاَنع  ًادمَحُم  ِزْجَاو  ٍدمَحُم  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ُمهللا 
َتِْمَلع اَم  ََدَدع  ٍدمَحُم  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ُمهللا   ُ ُهْلَهأ

َىَلع ِكرَاب  َو  ملَس  َو  لَص  ُمهللا  َتِْمَلع  اَم  َءْلِم   َ َتِْمَلع و اَم  ََةِنَزو 
ٌلك َىَلع  َو  َلِيربِج  َىَلع  َو  ِيَبن  ٌِلك  َىَلع  َو  ٍدمَحُم  َانَالوم  َو  َاِنديَس 

.ِيَلو ٌلك  َىَلع  َو  ركب  يبا  َىَلع  َو  َكلَم 
Allahumma salli `ala Sayyidina Muhammadini ’s-saabiqi li ’l-
khalqihi nooruhu wa rahmatan li ’l-`alameena zhuhooruhu
`adada mam-madaa min khalqika wa mam-baqiya wa man
sa`ida minhum wa man shaqiya salaatan tastaghriqu ’l-
`adda wa tuheetu bi ’l-haddi salaatan laa ghaayata lahaa wa
laa muntahaa wa laa amadala wa lanqidaa salaatan
daa’imatan bi-dawaamika baaqiyatan bi-baqaaika wa `ala
aalihi wa sahbihi kadhaalik wa ‘l-hamdulillahi `ala dhalik. 
Allahumma yaa Rabbee salli `ala Muhammadin wa `ala aali
Muhammad wajzihi Muhammadan `anna maa huwa ahluhu.
Allahumma salli `ala Muhammadin wa `ala aali Muhammadin
`adada maa `alimta wa zeenata maa `alimta wa mil’a maa
`alimta. Allahumma salli wa sallim wa baarik `ala Sayyidina
wa Mawlana Muhammadin wa `ala kulli nabiyyin wa `ala
Jibraa’eela wa `ala kulli malakin wa `ala Abi Bakrin wa `ala
kulli waliyyin.
 
 

As-Salat al-Kaamil (Between Maghrib and `Isha especially to
remove forgetfulness and strengthen the memory)

َال اََمك  ِِهلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملَسَو  لَص  ُمهلَلا 
ِهلاََمك ََدَدَعو   َ ِكلاََمِكل ََةيَاِهن 

Allahumma salli wa sallim wa baarik `ala Sayyidina
Muhammadin wa `ala aalihi kamaa laa nihayata li-kamaalika
wa `adada kamaalih.
 
 

Darood Shifaa to See Prophet in a Dream (recite until you
fall asleep)

يِف ِِهدَسَج  َىَلَعو  ِحَاوْرَْألا  يِف  ٍدمَحُم  َاِنديَس  ِحوُر  َىَلع  لَص  ُمهللا 
ْملَسَو ِِهبْحَصَو  ِِِهلآ  َىَلَعو  ِرُوبُقلا  يِف  ِِهْرَبق  َىَلَعو  ِداَسْجَْألا 

Allahumma salli `ala roohi Sayyidina Muhammad fi ‘l-arwaahi
wa `ala jasadihi fi ‘l-ajsaadi wa `ala qabrihi fi ‘l-quboori wa
`ala aalihi wa sahbihi wa sallim.
 

Salawat Dhatiyyah

ِتُوَهال َِمطَْمطُْملا  ِْبَيغْلَاو  ِمَْسَلطُْملا  ِتّاذلا  ىَلع  لَص  ُمهللا 
ِىف ِلَزْألا  ِناَْسِنا  ِنَيع  ِزنك  قحْلا  َِةْعَلط  ِلاَصِوْلا  ِتوَُسان   َ ِلاَمَْجلا
لَص ُمهللا  ِبَْرَقْالا  ِلاَصِوْلا  ِتوُسَان  َبَاق  ِىف  ْلََزي  َْمل  ْنَم  ِرَْشن 

.َملَسَو ِْهَيَلع  ِهِيف  ُْهنِم  ِِهب 
Allahumma salli `alaa ‘dh-dhaati ‘l-mutalsam wa ‘l-ghaybi ‘l-
mutamtam laahooti ‘l-jamaali naasooti ‘l-wisaal tal`ati ‘l-
haqqi kanz `ayn insaan al-azali fee nashri man lam yazal fee
qaabi naasooti ‘l-wisaali ‘l-aqrab. Allahumma salli bihi minhu
feehi `alayhi wa sallim.
 
 
Salaatu Ulu’l ‘Azm
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َاِنديَسَو ٍحُون  َاِنديَسَو  َمدآ  َاِنديَسَو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  لَص  ُمهللا 
نّيِيبنلا نِم  ُْمَهْنَيب  اََمو  ىَسيِع  َاِنديَسَو  ىَسوُم  َاِنديَسَو  َمِيهاَْرِبإ 

.َنِيعَمَْجأ ِْمهَيَلع  ُهُمَالَسَو  ِهللا  ُتَاَولَص  نِيلَسْرُملَاو 
Allahumma salli `ala Sayyidina Muhammadin wa Adama wa
Noohin wa Ibraahima wa Moosa wa `Isaa wa maa baynahum
min an-nabiyyeena wa ‘l-mursaleena salawaatullahi wa
salaamuhu `alayhim ajma`een.
 
 

Salawat Kamaaliya

لامك ددع  هلآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  ّلص  مهللا 
هلامكب قيلي  امكو  هللا 

Allahumma salli wa sallim wa baarik `ala Sayyidina
Muhammad wa `ala aalihi `adada kamaalillah wa kamaa
yaleequ bi kamaalih.
 
 
Salawat to See Prophet In a Dream (71 times)

لَصَو ِهَيَلع  َيلَُصن  َْنأ  َاَنتْرََمأ  اََمك  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  لَص  ُمهللا 
ِهَيَلع ىلَُصي  َْنأ  ِيَغْبَني  اََمك  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع 

Allahumma salli `ala Sayyidina Muhammadin kamaa
amartana an nusalliya `alayhi wa salli `ala Sayyidina
Muhammadin kamaa yambaghi an yusallaa `alayh.
 
 

Salawat that Equals 100,000 Salawat (1 time daily)

ّىُمألا ِّىَبنلا  َِكلوُسَرو  َكِيَبنو  َِكدَبع  ٍدّمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  لَص  َُمّهللا 
ٍتَقو ُلك  ىِف  َِكتَاذ  ِةََمَظع  ِردَِقبً.اَمِيلَست  ْملَسَو  ِِهبْحَصو  ِِهلآ  َىَلعو 
نيِحو

Allahumma salli `alaa Sayyidina Muhammadin `abdika wa
nabiyyika wa rasoolika an-nabiyy al-ummiyy wa `alaa aalihi
wa sahbihi wa sallim tasleeman bi qadari `azhamati dhaatika
fee kulli waqtin wa heen.
 
 
 

Erase 100,000 Grand Sins with One Salawat

ًةَمْحَر ُهُْرُون  ِْقلَْخِلل  ِِقباسلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  لَص  ُمهللا 
ْنََمو َيَِقب  ْنََمو  َكِْقلَخ  ْنِم  ىَضَم  ْنَم  ََدَدع  ُهُرُوُهظ  َنيَِملَاْعِلل 
ًةَالَص دَْحلِاب  ُطيُِحَتو  َدْعلا  ُِقْرَغتَْست  ًةَالَص  َيِقَش  ْنََمو  ُْمْهنِم  َِدعَس 
ًةَالَص اضرلا  َْكنِم  َاِهب  َاُنلِيُنت  َو  َءاضِْقنا  ََالو  ىََهْتنُم  ََالو  َاَهل  ََةيَاغ  َال 

ِيذللا ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  لَص  ُمهللا  َِكئاَقِبب  ًَةِيقَاب  َكِمَاَوِدب  ًةَِمئَاد 
ًادَيأٌم ًاِحَرف  ََحبَْصَأف  َِكلاَمَج  نِم  َُهْنَيَعو  َِكلَالَج  ْنِم  َُهْبَلق  َتَْألَم 
َِكَلذ َىَلع  ِهِلل  ُدْمَْحلَاو  ًامِيلَْست  ْملَسَو  ِِهبْحَصَو  ِِهلآ  َىَلَعو  ًاروُْصنَم 

Allahumma salli `alaa Sayyidina Muhammadini ’s-saabiqi li ’l-
khalqihi nooruhu wa rahmatan li ’l-`alameena zhuhooruhu
`adada mam-madaa min khalqika wa mam-baqiya wa man
sa`ida minhum wa man shaqiya salaatan tastaghriqu ’l-
`adda wa tuheetu bi ’l-haddi salaatan laa ghaayata lahaa wa
laa muntahaa wa lanqidaa wa tuneelana biha minka ‘r-ridaa
salaatan daa’imatan bi-dawaamika baaqiyatan bi-baqaaika. 
Allahumma salli `alaa Sayyidina Muhammadini ’Llalladhee
mala’ta qalbahu min jalaalika wa `aynahoo min jamaalika fa-
asbaha farihan mu’ayyadan mansooran wa `alaa aalihi wa
sahbihi wa sallim tasliman wa ‘l-hamdu lillahi `alaa dhaalik.
 

To See Your Lord in the Dream (1000 times on Jumu`ah)

ًدمَحُم اَنع  ُهللا  ىَزَج  يُمألا  ِيبنلا  دمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  لَص  ُمهللا 
ُهْلَها َُوه  ام 

Allahumma salli `ala Muhammad an-nabiyy al-ummiyy
jazAllahu `anna Muhammadan maa huwa ahluh.
 
 
 

The Salawat in at-Tahiyyat

ُُهتَاكََرَبو ِهللا  ُةَمْحََرو  ِيبنلا  َاهَيأ  َْكَيَلع  ُمَالسلا 
As-salaamu `alayka ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullahi wa
barakaatuh.
 
 
 

Salawaat as-Sa`adah

ًةَِمئَاد ًَةالَص  هللا  ِْملِع  يِف  اَم  ََدَدع  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  لَص  ُمهللا 
.هللا ِْكلُم  ِمَاَوِدب 

Allahumma salli wa sallim `alaa Sayyidina wa Mawlana
Muhammadin `adada maa fee `ilmillahi salaatan daa’imatan
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bi-dawaami mulkillah.
 
 

Salat-i Tibbiyya

َِةِيفَاع َو  َاِهئَاَوَدو  ِبُولُْقلا  ِبط  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  لَص  ُمهلَلا 
َو ِِهبْحَصَو  ِِهَلا  َىَلع  َو  َاِهئَايِض  َو  ِراَْصَبْالِارُون  َو  َاِهئاَفِش  َو  ِنَاْدَبْالا 

ْملَس
Allahumma Salli `ala Sayyidina Muhammadin Tibbil qulubi
wa dawaa’iha, Wa `afiyatil abdaani wa shifai’ha, Wa nuril
absari wa dhiya’iha, Wa `ala Aalihi wa Sahbihi wa Sallim.
 
 

Salawaat for Shifaa/Healing (3 times at Fajr)

ُلك َِدَدِعب  دمَحُم  َاِنديَس  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  لَص  ُمهللا 
هلل ُدْمَحلَاو  اَريثك  اًريَثك  َْمهَىَلَعو   . ِهيَلع ْملَس  َو  ِكرَاب  َو  ٍءاود  َو  ٍءَاد 

ْنيَِملَاعلا ّبَر 
Allahumma salli `alaa Sayyidinaa Muhammad wa `alaa aali
Sayyidinaa Muhammad bi `adadi kulli daa`in wa dawaa`in wa
baarik wa sallim `alayhi wa `alayhim katheeran katheera, wa
‘l-hamdulillahi rabbi ‘l-`aalameen.

Source : http://sufilive.com/salawat/

ءايلوألا ناطلسل  روثأملا  مظعألا  ءاعدلا 
يناتسغدلا زئافلا  هللا  دبع  خيشلا  انالوم 
بئاونلاو دئادشلاو  نزحلا  تقو  ءاعد 

نم هيلع  ىلـص  نم  ددـع  راتخملا ، يبنلا  دـمحم  ىلع  لص  مهللا 
تارطق ددـعو  رارـشالا ،  نم  هيلع  لصي  مل  نم  ددـعو  رايخالا ، 

ددـعو رافقلاو ،  لامرلا  ددـعو  راـحبلا ،  جاوما  ددـعو  راـطمالا ، 
ددعو راحـسالاب ،  نيرفغتـسملا  سافنا  ددـعو  راجـشالا ،  قاروا 

رارقلاو رشحلا  موي  ىلإ  نوكي  امو  ناك  ام  ددعو  رامثالا ،  مامكا 
فلتخا ام  هيلع  لـصو  راـهنلاو ،  لـيللا  بقاـعت  اـم  هيلع  لـصو  ، 

، نادقرفلا لبقتساو  ناديدجلا  رركو  نارـصعلا  بقاعتو  ناولملا 
عيمج ىلعو  ميلــستو  ةــيحت  انم  هـتيب  لــهأ  حاورأو  هـحور  ـغّلبو 
ىلع لص  مهللا  .نيملاعلا  بر  هللا  دـمحلاو  نيلـسرملاو  ءايبنألا 
لـص مهللا  .ةرم  فلا  فلا  ةرذ  لك  ددعب  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم 
برو انبر  سودق  حوبـس  ملـسو ، هبحـصو  هلآ  ىلعو  دمحم  ىلع 
تنأ كنإ  ملعت  اـمع  زواـجتو  محراو  رفغا  بر  حورلاو ،  ةـكئالملا 

.مركألا زعألا 
 ، هيف تدـع  مث  كيلا  هنع  تبت  اـم  لـك  نم  كرفغتـسا  ينا  مهللا 

سيل ام  هيف  ينطلاخف  كهجو  هب  تدرا  اـم  لـك  نم  كرفغتـساو 
، كتيـصعم ىلع  اهب  تيوقت  يتلا  معنلل  كرفغتـساو  .كـئاضر  هيف 

دحا اهيلع  علطي  الو  كريغ  اهملعي  يتلا ال  بونذلا  نم  كرفغتساو 
كملحو كترفغم  الا  اهنم  يجنت  الو  كتمحر  الا  اهعـست  ـالو  كاوس 

ينإ مـهللا  .نيملاـظلا  نـم  تـنك  ينإ  كناحبـس  تـنأ  ـالا  هـلا  ـال 
كدابع نم  دـبع  امياف  كدابع  هب  تملظ  ملظ  لك  نم  كرفغتـسا 

نم هطعأف  هلام  وأ  هضرع  وأ  هندب  يف  تملظ  كئامإ  نم  ةمأ  وأ 
يتـلا كــتمحرب  ينمركت  نا  كــلأسأو  صقنت  ــال  يتـلا  كــنئازخ 

ينئ اف  كلأسأ  ام  ينيطعتو  كباذعب  يننيهت  الو  ءيش  لك  تعـسو 
انديـس ىلع  هـللا  ىلـصو  .نـيمحارلا  مـحرا  اـي  كـتمحرب  قـيقح 
يلعلا هللا  اب  الا  ةوق  الو  لوح  ـالو  نيعمجأ ، هبحـصو  هلآو  دـمحم 

.ميظعلا
تاومـسلا قلخ  يذلا  هللا  دمحلاو  رونلا ،  ىلع  رونلا  هللا ،  مسب 

روطلا لبج  ىلع  ةاروتلا  لزن  او  رونلاو  تاملظلا  لعجو  ضرالاو 
زعلاب روكذم  ىنغلاب  وه  يذلا  هللا  دـمحلاو  روطـسم ،  باتك  يف 

ضرـالاو تاومـسلا  قلخ  يذـلا  هللا  دـمحلاو  روهـشم ، لـالجلاو 
صعيهك نولدعي ، مهبرب  اورفك  نيذـلا  مث  رونلاو  تاملظلا  لعجو 
فيطل هللا  مويق  اي  يح  اـي  نيعتـسن  كاـياو  دـبعن  كاـيا  قسعمح 

ءيـش لك  يفاك  اي  زيزعلا ،  يوقلا  وهو  ءاـشي  نم  قزري  هداـبعب 
ءيش لك  ىلع  كنإ  ريخلا  كديب  ءيـش  لك  ينع  فرـصاو  ينفكا 

 ، ريدق
قزار ايو  لاعفلا  نسح  ايو  لاصولا  مئاد  ايو  لاونلا  ريثك  اي  مهللا 

.لاح لك  ىلع  دابعلا 
هنع تبت  هب  مـلعأ  مـلو  كـب  يناـميإ  يف  كـشلا  لـخد  نإ  مـهللا 

هللا لوسر  دمحم  هللا  الإ  هلإ  لوقأو ال 
تبت هب  ملعأ  ملو  كايا  يديحوت  يف  رفكلاو  كشلا  لخد  نإ  مهللا 

هللا لوسر  دمحم  هللا  الإ  هلإ  لوقأو ال  هنع 
هنع تبت  هب  ملعأ  ملو  كايا  يتفرعم  يف  ةهبشلا  تلخد  نإ  مهللا 

هللا لوسر  دمحم  هللا  الإ  هلإ  لوقأو ال 
يملع يف  ةعمـسلاو  ءاـيربكلاو  ءاـيرلاو  بجعلا  لـخد  نإ  مـهللا 

هللا لوسر  دمحم  هللا  الإ  هلإ  لوقأو ال  هنع  تبت  هب  ملعأ  ملو 
تبت هـب  مـلعأ  مـلو  هـنع  يناــسل  ىلع  بذــكلا  ىرج  نإ  مـهللا 

هللا لوسر  دمحم  هللا  الإ  هلإ  لوقأو ال 

http://sufilive.com/salawat/img/salat-salawat-tibbiyya.jpg
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رئابكلا رئاغـصلا و  بونذـلا  نم  يبلق  يف  قافنلا  لـخد  نإ  مهللا 
هللا لوسر  دمحم  هللا  الإ  هلإ  لوقأو ال  هنع  تبت  هب  ملعأ  ملو 

تبت هب  ملعأ  ملو  كركـشأ  ملو  ريخ  نم  يلإ  تيدـسا  اـم  مـهللا 
هللا لوسر  دمحم  هللا  الإ ا  هلإ  لوقأو ال  هنع 

هنع تبت  هب  ملعأ  ملو  هضرأ  ملو  رمأ  نـم  يل  تردـق  اـم  مـهللا 
هللا لوسر  دمحم  هللا  الإ  هلإ  لوقأو ال 

كركـش نع  تلفغو  كتيـصعف  ةـمعن  نم  يلع  تمعنا  اـم  مـهللا 
هللا لوسر  دمحم  هللا  الإ  هلإ  لوقأو ال  هنع  تبت  هب  ملعأ  ملو 

هب ملعأ  ملو  هيلع  كدـمحأ  ملف  ريخ  نم  يلع  هب  تننم  اـم  مهللا 
هللا لوسر  دمحم  هللا  الإ  هلإ  لوقأو ال  هنع  تبت 

لوـقأو ال هنع  تبتو  هب  ضرت  ملو  يرمع  نم  تعيـض  اـم  مـهللا 
هللا لوسر  دمحم  هللا  الإ  هلإ 

هنع تلفغف  كتاعونـصم  يف  رظنلا  نم  يلع  تـبجوا  اـمب  مـهللا 
هللا لوسر  دـمحم  هللا  ـالإ  هلإ  ـال  لوـقأو  هنع  تبت  هب  ملعأ  ملو 

هنع تبت  هب  ملعأ  ملو  كئاجر  يف  يلاـمآ  هنع  ترـصق  اـم  مهللا 
هللا لوسر  دمحم  هللا  الإ  هلإ  لوقأو ال 

هب ملعأ  ملو  دـئادشلا  يف  كاوـس  دـحا  ىلع  تدـمتعا  اـم  مهللا 
هللا لوسر  دمحم  هللا  الإ  هلإ  لوقأو ال  هنع  تبت 

هب ملعأ  ملو  بئاوـنلاو  دـئادشلا  يف  كريغب  تنعتـسا  اـم  مـهللا 
لّز نإ  مهللا.هللا  لوسر  دـمحم  هللا  ـالإ  هلإ  ـال  لوقأو  هنع  تبت 
الإ هلإ  ـال  لوقأو  هنع  تبت  هب  ملعأ  ملو  كريغل  لاؤسلاـب  يناـسل 

هتيأرف كلضفب  ينأش  نم  ُحلص  ام  مهللا  .هللا  لوسر  دمحم  هللا 
دمحم هللا  ـالإ  هلإ  ـال  لوـقأو  هنع  تبت  هب  مـلعأ  مـلو  كريغ  نـم 

هللا لوسر 
ِهتِزعبو هللا  الإ  هلإ  قحب ال  مهللا 

هتمظعو شرعلا  قحب  و 
هتعسو يسركلا  قحب  و 

ِِهتيرجو ملقلا  قحب  و 
هتظفحو حوللا  قحب  و 

ِهتَفِخو نازيملا  قحب  و 
ِهتِقرو طارصلا  قحب  و 

هتنامأو ليربج  قحب  و 
ِهتنجو ناوضر  قحب  و 

ِهتِينابزو كلام  قحب  و 
هتقفشو ليئاكيم  قحب  و 

َهتِخَفن ليفارسا و  قحب  و 
هتضبقو ليئارزع  قحب  و 

هتوفصو مدآ  قحب  و 
هتوبن بيعش و  قحب  و 

هتنيفسو حون  قحب  و 
ِهتلُخو ميهاربا  قحب  و 
َهتنايدو قاحسا  قحب  و 

هتيدفو ليعامسا  قحب  و 
هتبرغو فسوي  قحب  و 
هتايآو ىسوم  قحب  و 
هتمرحو نوراه  قحب  و 

هتبيهو دوه  قحب  و 
هتقان حلاص و  قحب  و 

هتريجو طول  قحب  و 
هتوعدو سنوي  قحب  و 
هتماركو لاين  قحب د  و 
هتراهطو ايركز  قحب  و 

هتحايسو ىسيع  قحب  و 
هتعافشو ص )  ) دمحم انديس  قحب  و 

يلاؤس ينيطعتو  ىديب  ذخأت  ناو  انئاملعلو  انيدـلاولو  انل  رفغت  نا 
اي كـتمحرب  يناداـع  نـم  لـك  ينع  فرـصت  ناو  يلاـمآ  ينغلبتو 

ينا تنا  ـالا  هلإ  ـال  ءوـس  لـك  نم  ينظفحتو  نـيمحارلا ،  مـحرا 
كرفغتسا هللا  تنأ  الإ  هلإ  مويق ال  اي  يح  اي  نيملاظلا ،  نم  تنك 

يجنن كلذــكو  مـغلا  نـم  هاـنيجنو  هـل  انبجتــساف  كــيلإ  بوـتاو 
.نينمؤملا

تلكوت هيلع  وه  الإ  هلإ  ـال  هللا  يبسح  لـيكولا  معن  هللا  انبـسحو 
يلعلا هللا  اـب  ـالإ  ةوـق  ـالو  لوـح  ـالو  ميظعلا  شرعلا  بر  وـهو 

ملس هبحصو و  هلآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  هللا  ىلص  ميظعلا و 
ىلع مالـسو  نوفــصي  اـمع  ةزعلا  بر  كـبر  ناحبــس  .نـيعمجأ 

.نيملاعلا بر  هللا  دمحلاو  نيلسرملا 
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ةولخلابو نيبحملا  رارـسا  ةدهاشمب  كلأسأ  ين  مهللا ا  لوقن  مث 
عباسلا ةليل  هب  تيرسا  نيح  نيلـسرملا  ديـس  اهب  تصـصخ  يتلا 

مركأ اــي  يتوـعد  بـيجتو  نـيزحلا  يبـلق  مـحرت  نا  نيرــشعلاو 
هلآو دمحم  ديس  ىلع  هللا  ىلـصو ا  نيمحارلا  محرا  اي  نيمركألا 

.نيعمجأ هبحصو 



ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
اي ناعتـسم  اي  ميحر  اي  نمحر  اي  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الإ  هلإ  ال 

نامثع اي  رمع  اي  ركب  ابأ  اي  ملسو ، هيلع  هللا  ىلـص  دمحم  اي  هللا 
الو لوح  الو  هللا  اي  ميلح  اي  يحي  اي  نيـسح  اـي  نسح  اـي  يلع  اـي 

.ميظعلا يلعلا  هللا  اب  الإ  ةوق 
 ، ماـثآلاو بون  ذـلا  عـيمج  نم  ماركـإلاو  لـالجلا  وذ  هللارفغتـسا 

نيمآ
Sumber :
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%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%A8?
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ءَاعدُلا ُُُمأ 
ِينَاتْسِغَاْدلا ِِزئاَْفلا  ِهللُاْدَبع  ُْخیشَلا  َاَنَُلْوَْمل  ِيديَس 

Mother of Supplications
Mawlana Shaykh Abdullah al Fa’iz ad Daghestani’s Supplication
By: Mawlana Shaykh Hisham Kabbani

ُهَرِخآ َو  اـًَحََلف  َُهطـَسَْوأ  َو  اًَحَلـَص  َاذـَه  َانـِِسلْجَم  َلَوأ  ْلـَعْجأ  مـُهلَلا 
َُهطَسَْوأ َو  ًةَمْحَر  َُهلَوأ  َْلعْجأ  ُمهلَلا  .اًحاََجن 

ُُلُك َعـَضَاَوت  ِْيذلا  لـِِل  ُدـْمَْحَلا  ةَرِْفغََمو .  ًةــَمِيْرَكت  ُهَرِخآ  َو  ًةــَْمِعن 
َعَضََخو ِِهتِزِعل  ٍءْيَش  ُُلك  َلذ  َو  ِِهتََمَظِعل  ٍءْيَُش 

ِْيذلا ِلِل  ُدْمَْحَلا  َو  ِِهتَْردُِقل .  ٍءْيَش  ُُلك  ََملَْستْسَأو  ِِهْكلُِمل  ٍءْيَش  ُُلك 
ٍءْيَش ُُلك  ََرْهَظَأو  ِِهَتْبَيِهل  ٍءْيَُش  ُُلك  ََنكَس 

بََحأ يِف  َاْنظ  ْقَيأ  ُمهلَلا  ِِهئَاِيْرِبِكل .  ٍءْيَـش  ـُلُك  ََرغاـََصَتو  ِِهتَْمكِِحب 
ِشَْرْعلا ُوذ  َاي ” ُْدُوَدو  َاي  َْكَيِلإ  َِةعاَسلا 

َدوَُمَثو َْنَوعِْرف  ِدُونُْجلا .  ُثِيدَح  َكَاَتأ  َْله   . ُدِيُري اَِمل  ٌلاَعف   . ُدـيِجَْملا
ْنِم هللَاو  ٍبِيْذَكت .  يِف  اوُرََفك  َنِيذلا  َِلب  . 

ٍظوُفْحَم ْحَول  يِف  ٌديِجَم .  ٌنآُْرق  َُوه  َْلب  ٌطيِحُم .  ِْمِهئاََرو   : ٥٨ ٢٢ ) 
جوُُرْبَلا ٥٨ ْةَْروُس  ) “ 

Allahuma aj’al awwala majlesina hadha salahan wa awsatahu
falahan wa akhirahu najahan. Allahuma aj’al awwala hu rahmatan
wa awsatahu ni’matan wa akhirahu takrimatan wa maghfirah.
Alhamdulila hiL ’ladhi tawad’a kulli shayin li ’azamatihi wa dhalla
kulli shayin li ‘izzatihi wa khad’a kulli shayin li mulkihi w’astaslama
kulli shayin li qudratih. Alhamdulila hiL ’ladhi sakana kulli shayin li
haybatihi wa azhara kulli shayin bi hikmatihi wa tasaghara kulli
shayin li kibriyaihi. Allahuma ’ay qizna fi ahabbi sa’ati ilayka ya
Wadud, ya “dhu’l ‘arsh il Majid. fa’alul lima yurid. Hal ataka
hadithul junud. Fir’awna wa Thamuda baliL ladhina kafaru fi
takdhibin. Wa Allahu min waraihim muhit. Bal huwa Quranun Majid.
Fi lawhin mahfuz.”(Surat Al-Buruj, 85:15-22)
O our Lord! Make the beginning of this gathering goodness, its
middle happiness,
and its end success. O our Lord! Make its beginning mercy, its
middle bounty, and
its ending generosity and forgiveness. All praise be to Allah who
humbled
everything before His Greatness, made all things subservient before
His Honor,
brought low all things before His Kingship, and made all things
submit to His
Power. And all praise to Allah who made all things tranquil before His
Majesty,
and made everything appear through His wisdom, and humbled all
things before
His Pride. O our Lord! Wake us in the time most beloved to Yourself,
O Loving
One, O “Lord of the Throne of Glory, Doer (without let) of all that He
intends. as
the story reached thee, of the forces Of Pharaoh and the Thamud?
And yet the
Unbelievers (persist) in rejecting (the Truth)! But Allah doth
encompass them
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from behind! Nay, this is a Glorious Qur’an, (Inscribed) in Preserved
Tablet!” (The
mansions of Stars; Ch. 85:15-22)

ِْعيِمَِجَلو اًرِيغــَص  ِْينـاَيبَر  اــََمك  َيـدـِلَاِول  َو  ِْيْبـوُُنذ  ِْيلْرِْفغا  مـُهلَلا 
َْنيِِملْسُْملَاو ِتَانِْمؤُْملَاو ، َْنِينِْمؤُْملا 

َْنِيذلا َاِننَاوِْخَْْلو  َاَنلْرِْفغا   “ َو ْْلا ،
َ

ْتَاوْم َو  ُْمْهنِم  َْْلا 
َ

ِءَايْح ِتاَِملـْسُْملَاو ،
ْيِف َْلعَْجت  َََلُو  ُِناَْمی  ِِْْلاب  َاْنوَُقبَس 

َمَحَْرأ ـاَي  ْمـيِحَر “  ٌفُْوؤَر  َكـَنإ  ـاَنبَر  ْاـوُنََمآ ، َنـِْيذِلل  ًًَلـِغ  ـاـََنْبُوُلق  ) 
رشَْحَلا ٥٥:٨١ ْةَْروُس  ْنيِمِحارلا (. 

Allahuma ’ghfirli dhunubi wa li walidayya kama rabbiyani saghiran
wa li jami’il muminina wal muminati, wal muslimina wal muslimati,
al ah ya’ye min hum wal amwat, wa”ghfir lana wa li ikhwaninaL
ladhina sabaquna bil imani, wa la taj’al fi qulubana ghillan liL
ladhina amanu rabbana innaka Ra’ufun Rahim ya arham ar
rahimin.” (Surat AlHashr 59: 10)
O Allah forgive me my sins and my parents’ just as they raised me
when I was
small and to all the believers, men and women, and all the Muslims,
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men and
women, both the living among them and the dead, “Our Lord!
Forgive us, and our
brethren who came before us into the Faith, and leave not, in our
hearts, rancour
against those who have believed. Our Lord! Thou art indeed Full of
Kindness,
Most Merciful.” (al-Hashr (The Exile), Ch. 59:10) O Most Merciful of
those who
show mercy!

ِهاـَِجَبو ىــََضتْرُْملا ، َكـِْلوُسََرو  ىََفطــْصُِملا  َكـِْبِيبَح  ِهاــَِجب  مـُهلَلا 
ِهاَِجَبو ْماَخِْفلا ، ِه  َتباَحَص  ِهاَِجَبو  ْماَِرْكلا  َِكئَاِيْلَوأ 

ِينَاتـْسِغَادل ِِزئاَْفلا ا  ِهللُاْدَبع  ُْخـیشَلا  َاَنَْلوَم  ِْيديـَس  َاِيْلَوَْلا  َنَاْطلُس 
َِلدَاع ِْمظَان  ْدمَحُم  ُْخیشَلا  َاَنَْلوَم  ِْيديَسَو 

َانـِِسلْجَم ْيِف  َْعَدت  َْنأ ََل  ِينَابَْقَلا ، ْماَشِيه  ُْخیشَلا  َاَنَْلوََمو  ِيناَقَْحلا ،
َِلإ ًاْنِيد  َََلو  َُهتْرََفغ ، َِلإ  ًاْبَنذ  َاَذه 

َاْيندـَلا ـْجِئَاوَح  ْنِم  ًةـَجاَح  َو ََل  ـُهَْتي ، فَـش  َِلإاـًْضِيرَم  َََلو  َُهْتيـَضَق ،
ْرَِسي ُمهلَلا  .َاَهتْرََسَيو  َاَهْتيَضَق  َِلإ  ْْلَاو 

َ
ْةَرِخ

َانَمَادـَْقأ ْتَبث  َو  َاَنْبوُُرك  ْجَرَفو  َانَْموُُمه  ْجَرَفو  َاِنْنُوُيد ، ِضَْقَاو  ـاَنَْروُُمأ 
ِْموَْقلا َيَلَعو  َانِسُْفَنأ  َيَلع  َانْرُْصَنَاو 

 . ْنِيِرفَاْكلا
Allahuma bi jahi habibikal Mustafa wa rasulikal Murtada, wa bi jahi
awliya’ yekal kiram wa bi jahi sahabatihil fikham wa bi jahi sultan
al awliya sayyidi Mawlana ash Shaykh ‘Abdullah al Fa’izi ad
Daghestani wa sayyidi Mawlana ash Shaykh Muhammad Nazim Adil
al Haqqani, wa Mawlana ash Shaykh Hisham Qabbani, an la tad’a fi
majlisina hadha dhanban illa ghafartahu, wa la deenan illa
qadaytahu, wa la maridan illa shafaytahu, wa la hajatan min
hawayej ad dunya wal akhirat illa qadaytaha wa yassartaha.
Allahuma yassir umurana wa aqdi duyunina wa farrij humumana
wa farrij kurubana, wa thabbit aqdamana wan surna ‘ala anfusina
wa ‘alal qawmil kafirin.
O Allah for the sake of Your Beloved Chosen Prophet and your
Prophet with whom
You are pleased, and for the sake of Your honoured saints and for
the sake of the
Prophet’s inestimable companions and for the sake the Sultan of
Saints our
master Shaykh ‘Abdullah al Fa’iz ad Daghestani and my master
Shaykh
Muhammad Nazim al Haqqani; do not leave anyone in this gathering
whose sins
have not been forgiven, and no debt that has not been forgiven, and
no ill one
who has not been cured and no need of this life or the Hereafter
except that You
have judged it and made it easy. O Allah make our affairs easy, and
pay off our
debts and relieve our distress and allay our concerns and make
steadfast our feet
and give victory over ourselves and on the unbelieving enemies
within.

َو ـاَِنفَاَعو  َْنيِِملـْسُْملا ، ىـَضرَم  َو  ـاَناَضْرَم  ِفْـشَاو  َانِفْـشا  مـُهلَلا 
ْلبََقَتو َْنيِِملْسُْملا ، ىَضْرَم  َو  َاناَضْرَم  ِفَاع 

َاِنديـَس ْناَمزَلا  ْبِحاَص  َكاَْرـدِِْل  َاِنرُْمِعب  َاَندـَِمَأو  هللا  َاي  ـاَنبَر  ـاَي  انِم 
يَْسيِع َاِنديَس  َو  َْمَلسلا ، ِْهَيَلع  ِْيْدهِم 

ْلـَضَْفأ ِـهَْيَلع  ىََفطـْصُْمَلا  ِْيبنلا  ََةعاَفَـش  ـاَْنقُزْرَاو  ْمـََلسلا ، ِـهَْيَلع 
َاْيندلا ْيِف  ُهاََرن  َْنأ  َاْنَلعْجَاو  َْمَلسلَاو ، َِةَلصَلا 

ْؤَْمَظن ـًًةَْئِيرَم ََل  ـًًةَْئِيَنه  ًَةبْرَـش  ِهِضْوـَح  ْنـِم  َانِقـْسَاو  ْْلا 
َ

ِةَرِخ يِف  َو 
.َاَدَبأ َاَهْدَعب 

Allahum ma’shfina washfi mardana wa mardal muslimin, wa ‘afina
wa ‘afi mardana wa mardal muslimin, wa taqabbal minna ya
rabbana ya Allah, wa amidana bi ‘umrina li idrak Sahib az Zaman
Sayyidina Muhammad al Mahdi ‘alayhis salam, wa Sayyidinna ‘Isa
‘alayhis salam, warzuqna shafa’a tAnNabi al Mustafa ‘alayhi afdalas
salati was salam, waj’al lana an narahu fiddunya wa fi’l akhirati
w’asqina min hawdihi sharbatan haniyattan mariyattan la nazmao
b’ada ha abada.

َو ص ) ُد ( مَحُم  َاِنديـَس  ُْهنِم  َكـَُلأَس  اـَم  ِْريَخ  ْنِم  َكـَُلأَْسن  اِنإ  ُمهلَلا 
َاِنديَس ُْهنِم  ََكذَاَعتْسا  اَم  رَش  ْنِم  َُكْذِيَعتَْسن 

ْنَم ِةَمْرُِحب  انِم  ْلبََقت  َانبَر  ْنيَِملَاْعلا .  ِبَر  ِلِل  ُدْمَْحَلَاو  ص )  ) ْدمَحُم
 . ْةَِحتاَْفلا ُةَْروُس  رِس  ُِْهَیَلع  َْتلَْزَنأ 

Allahuma inna nas’aluka min khayri ma sa’alaka minhu sayyidina
Muhammadin (saw) wa nast’ayidhuka min sharri masta’adhaka
minhu sayyidina Muhammad (saw). w’al hamdulillahi rabbil
‘alamin. Rabbana taqabbal minna bi hurmati man anzalta ‘alayhi
sirri suratu’l Fatihah. (Recite first Chapter of Quran, Al Fatiha (The
Opener))
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اهرارساو اهصاوخ  نارقلاةالص و  وأ  تاريخلا  رئاشب  ةالص 
ةميظع

ِْميِحرلا ِنٰمْحرلا  ِهللا  ِمِْسب 
َْنِينِْمؤُْمِلل ِرَشبُْملا  ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا  * 
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َرَْجأ ُْعيُِضي  َهللا َال  َنَأو  َْنِينِْمؤُْملا  ِرَشَبو  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب 
.َْنِينِْمؤُْملا

َْنِيِركاذِلل ِرَشبُْملا  ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا  * 
اًرِيَثك اًْرِكذ  َهللا  اوُُرْكُذا  ُْمكُْرْكَذأ  ِيْنوُُرْكذَاف  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب 

ُْمكَِجرُْخِيل ُُهَتِكئَالََمو  ُْمْكَيَلع  يلَُصي  ِيذلا  َُوه  ًْاليَِصَأو  ًةَْرُكب  ُْهوُحبَسَو 
َْمَوي ُْمُهتيَِحت  اًْميِحَر  َْنِينِْمؤُْملِاب  َنَاَكو  ِْرونلا  َىِلإ  ِتاَُملظلا  ْنِم 

.اًْمِيَرك اًرَْجأ  ُْمَهل  َدَعَأو  ٌمالَس  َُهْنوَْقَلي 

َْنِيلِمَاْعِلل ِرَشبُْملا  ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا  * 
ٍَرَكذ ْنِم  ُْمْكنِم  ٍلِمَاع  َلََمع  ُْعيُِضأ  يَنأ َال  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب 

َِكَئْلُوَأف ٌنِْمؤُم  َُوَهو  َىْثُنأ  َْوأ  ٍَرَكذ  ْنِم  اًِحلاَص  َلَِمع  ْنََمو  َىْثُنأ * َْوأ 
.ٍباَسِح ِْرَيِغب  َاْهِيف  َْنُوقَزُْري  َةنَْجلا  َْنُولُْخَدي 

َْنِيبَاوَِْألل ِرَشبُْملا  ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا  * 
اَم ُْمَهل  اًْروَُفغ *  َْنِيباوَِْألل  َنَاك  ُهِنَإف  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب 

.َْنِينِسْحُْملا ُءاَزَج  َِكَلذ  ِْمهبَر  َْدنِع  َْنوُءاََشي 

َْنِيباوتِلل ِرَشبُْملا  ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا  * 
َْنِيرَهَطتُْملا بُِحَيو  َْنِيباوتلا  بُِحي  َهللا  ِنإ  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب 

.ِتَائيسلا َِنع  اوُْفَعَيو  ِِهدَابِع  َْنع  ََةْبوتلا  َُلبَْقي  ِيذلا  َُوَهو  * 

ِرَشبُْملا ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا  * 
ِهبَر َءاَِقل  اوُجَْري  َنَاك  ْنََمف  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب  َْنيِِصلْخُْمِلل 
َُهل َْنيِِصلْخُم  ًادََحأ *  ِهبَر  َِةدَاِبِعب  ِْكرُْشي  ََالو  اًِحلاَص  ًالََمع  ْلَْمَعْيَلف 

.َْنيدلا

ِرَشبُْملا ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا  * 
ِةَالصلَاو ِْربصلِاب  اُوْنِيَعتْسَاو  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب  َْنِيعِشاَْخِلل 

اُوقَالُم ُْمهَنأ  َْنوُنَظي  َْنِيذلا  َْنِيعِشاَْخلا *  َىَلع  ِالإ  ٌةَْرِيَبَكل  َاهِنَإو 
ًاْدُوُعَقو اًمَاِيق  َهللا  َْنوُُرْكَذي  َْنِيذلا  َْنُوعِجاَر ،  ِْهَيِلإ  ُْمهَنَأو  ِْمهبَر 

اَم َانبَر  ِضْرَْألَاو  ِتَاواَمسلا  ِْقلَخ  يِف  َْنوُركََفَتَيو  ِْمِهْبُونُج  َىَلَعو 
ِ.رانلا َبَاَذع  َانَِقف  ََكناَْحبُس  ًِالطَاب  َاَذه  َتَْقلَخ 

َْنِيلَصُْمِلل ِرَشبُْملا  ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا  * 
َِنع ىَْهَنت  َةَالصلا  ِنإ  َةَالصلا  ِِمَقَأو  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب 

َِرْكنُْملا َِنع  َْهنَاو  ِفْوُْرعَْملِاب  ْرُْمَأو  َةَالصلا  ِِمَقأ  َِرْكنُْملَاو * ِءاَشْحَْفلا 
ِ.ْروُمُْألا ِمَْزع  ْنِم  َِكَلذ  ِنإ  ََكباََصأ  اَم  َىَلع  ِْربْصَاو 

َْنِيِرباصِلل ِرَشبُْملا  ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا  * 
ٍباَسِح ِْرَيِغب  ُْمهَرَْجأ  َْنوُِرباصلا  ىَفُوي  اَمِنإ  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب 
.ِبَاْبلَْألا اُوْلُوأ  ُْمه  َِكَئْلُوَأو  ُهللا  ُُمهَاَده  َْنِيذلا  َِكَئْلُوأ  ، 

َْنيِِفئاَْخِلل ِرَشبُْملا  ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا  * 
ْنَم اَمَأو  ِنَاتنَج ،  ِهبَر  َماَقَم  َفاَخ  ْنَِمَلو  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب 

.ىَْوأَْملا َِيه  َةنَْجلا  ِنَإف  ىََوْهلا  َِنع  َسْفنلا  ىََهَنو  ِهبَر  َماَقَم  َفاَخ 

َْنيِقتُْمِلل ِرَشبُْملا  ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا  * 
َاُهُبْتَكأَسَف ٍءْيَش  ُلك  َْتعِسَو  ِيتَمْحََرو  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب 

َْنِيذلا َْنُونِْمُؤي *  َاِنتَايِآب  ُْمه  َْنِيذلَاو  َةَاكزلا  َْنُوْتُؤَيو  َْنوُقَتي  َنِيذِلل 
اَِمب ِْفعضلا  ُءاَزَج  ُْمَهل  َِكَئْلُوَأف  يمُْألا ، ِيبنلا  َْلوُسرلا  َْنُوِعبَتي 

.َْنُونِمآ ِتَافُُرْغلا  يِف  ُْمَهو  اُولَِمع 

َْنِيِتبْخُْمِلل ِرَشبُْملا  ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا  * 
َْتلَِجو ُهللا  َِرُكذ  َاِذإ  َْنِيذلا  َْنِيِتبْخُْملا  ِرَشَبو  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب 

ِْمهبَر َىِلإ  ُْمهَنأ  ٌَةلَِجو  ُْمُهْبُوُلَقو  اَوتآ  اَم  َْنُوْتُؤي  َْنِيذلَاو  ُْمُهْبُوُلق ، 
.َْنوُِقباَس َاَهل  ُْمَهو  ِتاَْريَْخلا  يِف  َْنُوِعراَُسي  َِكَئْلُوأ  َْنُوعِجاَر 

َْنِيِرباصِلل ِرَشبُْملا  ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا  * 
ُْمْهَتباََصأ َاِذإ  َْنِيذلا  َْنِيِرباصلا  ِرَشَبو  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب 

ْنِم ٌتَاَولَص  ِْمْهَيَلع  َِكَئْلُوأ  َْنُوعِجاَر  ِْهَيِلإ  اِنَإو  ِهِلل  اِنإ  اُولَاق  ٌَةْبيِصُم 
اَِمب َْمَوْيلا  ُُمُهْتيَزَج  يِنإ  َْنُوَدْتهُْملا ،  ُُمه  َِكَئْلُوَأو  ٌةَمْحََرو  ِْمهبَر 

.َْنوُِزئاَْفلا ُُمه  ُْمهَنأ  اوَُربَص 

َْنيِِمظَاْكِلل ِرَشبُْملا  ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا  * 
َو ِسانلا  َِنع  َْنِيفَاْعلَاو  َْظَيْغلا  َْنيِِمظَاْكلَاو  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب 
ُهِنإ َال ِهللا  َىَلع  ُهُرَْجَأف  ََحلَْصَأو  اََفع  ْنََمف  َْنِينِسْحُْملا ،  بُِحي  ُهللا 

.َْنيِِملاظلا بُِحي 

ِرَشبُْملا ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا  * 
بُِحي َهللا  ِنإ  اُونِسَْحَأو  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب  َْنِينِسْحُْمِلل 

َءاَج ْنََمو  َاِهلَاثَْمأ  ُرَْشع  َُهَلف  َِةنَسَْحلِاب  َءاَج  ْنَم  َْنِينِسْحُْملا ، 
.َْنوَُمْلُظي ُْمَهو َال  َاَهْلثِم  ِالإ  ىَزُْجي  ََالف  َِةئيسلِاب 

ِرَشبُْملا ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا  * 
ِنإ ُْمَكل ،  ٌْريَخ  اُوقدََصت  َْنَأو  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب  َْنِيقدََصتُْمِلل 



.َْنِيقدََصتُْملا يِزَْجي  َهللا 

َْنيِقِْفنُْمِلل ِرَشبُْملا  ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا  * 
ْنِم ُْمتْقَفَنأ  اََمو  َْنوُقِفُني ،  ُْمهَاْنقَزَر  امَِمو  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب 

.َْنِيِقزارلا ُْريَخ  َُوَهو  ُهُِفلُْخي  َُوَهف  ٍءْيَش 

َْنِيِركاشِلل ِرَشبُْملا  ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا  * 
َْنُوُدْبَعت ُهاِيإ  ُْمْتُنك  ِْنإ  ِهللا  َةَْمِعن  اوُُركْشَاو  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب 
.ُْمكَندِيزََأل ُْمتَْركَش  ِْنَئل  ، 

َْنِيِلئاسِلل ِرَشبُْملا  ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا  * 
 ، ِنَاَعد َاِذإ  ِعادلا  ََةْوَعد  ُْبيُِجأ  ٌبِيَرق  يِنَإف  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب 

.ُْمَكل ْبَِجتَْسأ  ِينُوْعُدا  ُْمكبَر  َلَاَقو 

َْنيِِحلاصِلل ِرَشبُْملا  ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا  * 
 ، َْنوُِحلاصلا َِيدَابِع  َاُهِثَري  َضْرَْألا  َنأ  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب 

.َْنُوِدلاَخ َاْهِيف  ُْمه  َسَْودْرِْفلا  َْنُوِثَري  َْنِيذلا  َْنُوِثرَاْولا ،  ُُمه  َِكَئْلُوأ 

َْنيلَصُِمِلل ِرَشبُْملا  ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا  * 
َاي ِيبنلا  َىَلع  َْنولَُصي  َُهَتِكئالََمو  َهللا  ِنإ  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب 
ْنِم ِْنَيلِْفك  ُْمِكْتُؤي  اًْمِيلَْست ،  اوُملَسَو  ِْهَيَلع  اولَص  اُونَمآ  َْنِيذلا  َاهَيأ 

ٌْروَُفغ ُهللا  َو  ُْمَكل  ْرِْفَغَيو  ِِهب  َْنوُشَْمت  اًرُون  ُْمَكل  َْلعَْجَيو  ِِهتَمْحَر 
.ٌْميِحَر

ِرَشبُْملا ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا  * 
اُولَِمَعو اُونَمآ  َْنِيذلا  ِرَشَبو  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب  َْنِيرَشبُْمِلل 

َْلِيْدَبت ِةَرِخْآلا َال  يَِفو  َاْيندلا  ِةَايَْحلا  يِف  ىَرُْشْبلا  ُُمَهل  ِتاَِحلاصلا ، 
.ُْمِيَظْعلا ُْزوَْفلا  َُوه  َِكَلذ  ِهللا  ِتاَِمَلِكل 
َْنِيِزئاَْفِلل ِرَشبُْملا  ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا  * 

اًْزَوف َزَاف  ْدََقف  َُهْلوُسََرو  َهللا  ِِعُطي  ْنََمو  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب 
.اًْمِيَظع

َْنِيِدهازِلل ِرَشبُْملا  ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا  * 
َاْيندلا ِةَايَْحلا  َُةْنِيز  َْنُوَنْبلَاو  ُلاَْمَلا  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب 
.ًالََمأ ٌْريََخو  ًابَاَوث  َكبَر  َْدنِع  ٌْريَخ  ُتاَِحلاصلا  ُتَاِيقَاْبلَاو 

َْنييُمِالل ِرَشبُْملا  ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا  * 
َْنوُرُْمَأت ِسانِلل  ْتَِجرُْخأ  ٍةُمأ  َْريَخ  ُْمْتُنك  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب 
ِ.َرْكنُْملا َِنع  َْنَوْهَنَتو  ِفْوُْرعَْملِاب 

ِرَشبُْملا ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا  * 
َْنِيذلا َبَاِتْكلا  َاْنثَْرَوأ  ُمث  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب  َْنيََفطْصُْمِلل 
ُْمْهنَِمو ٌدَِصتْقُم  ُْمْهنَِمو  ِهِسَْفِنل  ٌِملَاظ  ُْمْهنَِمف  َاِندَابِع  ْنِم  َاْنيََفطْصا 
.ُْرِيَبْكلا ُلْضَْفلا  َُوه  َِكَلذ  ِهللا  ِْنِذِإب  ِتاَْريَْخلِاب  ٌِقباَس 

َْنِيِبْنذُْمِلل ِرَشبُْملا  ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا  * 
ِْمهِسُْفَنأ َىَلع  اُوفَرَْسأ  َْنِيذلا  َِيدَابِع  َاي  ُْلق  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب 

َُوه ُهِنإ  ًاْعيِمَج  َبُْونذلا  ُرِْفَغي  َهللا  ِنإ  ِهللا  ِةَمْحَر  ْنِم  اُوَطنَْقت  َال 
.ُْميِحرلا ُْروَُفْغلا 
ِرَشبُْملا ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا  * 

ِْمْلَظي َْوأ  اًءوُس  ْلَْمَعي  ْنََمو  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب  َْنِيرِْفَغتْسُْمِلل 
.اًْميِحَر اًْروَُفغ  َهللا  ِدَِجي  َهللا  ِرِْفَغتَْسي  ُمث  ُهَسَْفن 

َْنِيبرَقُْمِلل ِرَشبُْملا  ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا  * 
َِكَئْلُوأ َىنْسُْحلا  انِم  ُْمَهل  ْتََقبَس  َْنِيذلا  ِنإ  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب 

ْتََهتْشا اَم  يِف  ُْمَهو  َاهَْسيِسَح  َْنُوعَمَْسي  َال  َْنُوَدْعبُم ،  َاْهَنع 
َاَذه َُةِكئَالَْملا  ُُمهاَقَلَتَتو  َُرْبكَْألا  ُعَزَْفلا  ُُمُهنُزَْحي  َال  َْنُوِدلاَخ ،  ُْمهُسُفَنأ 

.َْنُوَدْعُوت ُْمتُنك  ِيذلا  ُُمكُْمَوي 

َْنيِِملْسُْمِلل ِرَشبُْملا  ِْريَِشْبلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  مهللا 
َْنِينِْمؤُْملَاو ِتاَِملْسُْملَاو  َْنيِِملْسُْملا  ِنإ  ُْمِيَظْعلا :  ُهللا  َلَاق  اَِمب 
ِتَاِقداصلَاو َْنِيِقداصلَاو  ِتَاِتناَْقلَاو  َْنِيِتناَْقلَاو  ِتَانِْمؤُْملَاو 
َْنِيقدََصتُْملَاو ِتَاعِشاَْخلَاو  َْنِيعِشاَْخلَاو  ِتاَِرباصلَاو  َْنِيِرباصلَاو 

ُْمهَْجوُُرف َْنِيظِفاَْحلَاو  ِتاَِمئاصلَاو  َْنيِِمئاصلَاو  ِتَاقدََصتُْملَاو 
ُْمَهل ُهللا  َدَعأ  ِتاَِركاذلَاو  اًرِيَثك  َهللا  َْنِيِركاذلَاو  ِتَاظِفاَْحلَاو 
َنَأو َىعَس ،  اَم  ِالإ  ِناَسِنِْإلل  َْسَيل  َْنَأو  اًْمِيَظع ،  اًرَْجَأو  ًةَرِْفغَم 
َكبَر َىِلإ  َنَأو  ىَْفوَْألا ،  َءاَزَْجلا  ُهاَزُْجي  ُمث  ىَُري ،  َفْوَس  َُهْيعَس 

.ىََهْتنُْملا

، َملَسَو ِِهبْحَصَو  ِِهلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ُهللا  ىلَص  َو 
، َنِيلَسْرُْملا َىَلع  ٌَمالَسَو  َنوُفَِصي ،  اَمع  ِةِزْعلا  بَر  َكبَر  َناَْحبُس 

.َْنيَِملَاْعلا بَر  ِهلل   ِ ُدْمَْحلَاو
Source 1
Source 2

Source 3

http://shulfialaydrus.blogspot.co.id/2014/01/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html
http://lasjan.page.tl/Bashair-al-Khairat.htm
http://lasjan.page.tl/Salat-al-Bashair-al-Khairat-Shaikh-Abdul-Qadir.htm


Source : http://vb.eldwly.com/t109238.html
http://cerminrahsa.blogspot.co.id/2011/04/qasidah-
muhammadiyah.html

ديـــس ىلع  تاولـــصلا  تاداسلالــضفأ 
ةيميهاربإلا ىلوألا  ةالصلا 

َمِيهاَْرِبإ َىَلع  َْتيلَص  اََمك  ٍدمَحُم  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ُمهللا 
اََمك ٍدمَحُم  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َىَلع  ِْكرَاَبو  َمِيهاَْرِبإ  ِلآ  َىَلَعو 
ٌديِمَح َكِنإ  َنيَِملَاْعلا  يِف  َمِيهاَْرِبإ  ِلآ  َىَلَعو  َمِيهاَْرِبإ  َىَلع  َْتكَرَاب 
ٌ.ديِجَم

ةيناثلا ةالصلا 

ٍدمَحُم ِلآ  َىَلَعو  ِيبنلا  َِكلوُسََرو  َِكْدَبع  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ُمهللا 
َمِيهاَِرِبإ ِلآ  َىَلَعو  َمِيهاَْرِبإ  َىَلع  َْتيلَص  اََمك  ِِهتيُرَذو  ِهِجَاوَْزَأو 

ِِهتيُرَذو ِهِجَاوَْزَأو  ٍدمَحُم  ِلآ  َىَلَعو  يُمألا  ِيبنلا  ٍدمَحُم  َىَلع  ِْكرَاَبو 
َكِنإ َنيَِملَاِعلا  يِف  َمِيهاَْرِبإ  ِلآ  َىَلَعو  َمِيهاَْرِبإ  َىَلع  َْتكَرَاب  اََمك 

ٌ.ديِجَم ٌديِمَح 

ةثلاثلا ةالصلا 

ِلآ َىَلَعو  يُمألا  ِيبنلا  َِكلوُسََرو  َِكْدَبع  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ُمهللا 
َْتيلَص اََمك  ِِهْتَيب  ِْلَهَأو  ِِهتيُرَذو  َنِينِْمؤُْملا  ِتَاهُمأ  ِهِجَاوَْزَأو  ٍدمَحُم 
ٌديِجَم ٌديِمَح  َكِنإ  َنيَِملَاْعلا  يِف  َمِيهاَْرِبإ  ِلآ  َىَلَعو  َمِيهاَْرِبإ  َىَلع 
ٍدمَحُم ِلآ  َىَلَعو  يُمألا  ِيبنلا  َِكلوُسََرو  َِكْدبِع  ٍدمَحُم  َىَلع  ِْكرَاَبو 

َىَلع َْتكَرَاب  اََمك  ِِهْتَيب  ِْلَهَأو  ِِهتيُرَذو  َنِينِْمؤُْملا  ِتَاهُمأ  ِهِجَاوَْزَأو 
اََمك ٌديِجَم  ٌديِمَح  َكِنإ  َنيَِملَاْعلا  يِف  َمِيهاَْرِبإ  ِلآ  َىَلَعو  َمِيهاَْرِبإ 

َُهل ىَضَْرَتو  بُِحت  اََمو  ُْهَنع  َكاَضَِرو  ِِهلاََمَكو  ِِهفَرَش  ِمِيَظِعب  ُقِيَلي 
ََةِنَزو َكِسَْفن  اَضَِرو  َِكتاَِمَلك  َدَادَِمو  َِكتاَمُوْلعَم  َِدَدِعب  ًاَدَبأ  ًاِمئَاد 

ُهََرَكَذو َكََرَكذ  اَمُلك  َاهَمَتَأو  َاَهلَْمَكَأو  ٍَةالَص  َلَضَْفأ  َكِشَْرع 
ًامَيلَْست ْملَسَو  َنُوِلفَاْغلا  ِِهْرِكَذو  َكَْرِكذ  َْنع  َلََفَغو  َنوُِركاْذلا 

ُْمَهعَم َاْنَيَلَعو  َِكَلَذك 

ةعبارلا ةالصلا 

َْتيلَص اََمك  ٍدمَحُم  ِلآ  َىَلَعو  يِمألا  ِيبنلا  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ُمهللا 
يُمألا ِيبنلا  ٍدمَحُم  َىَلع  ِْكرَاَبو  َمِيهاَْرِبإ  ِلآ  َىَلَعو  َمِيهاَْرِبإ  َىَلع 

َكِنإ َمِيهاَْرِبإ  ِلآ  َىَلَعو  َمِيهاَْرِبإ  َىَلع  َْتكَرَاب  اََمك  ٍدمَحُم  ِلآ  َىَلَعو 
اََمك ٍدمَحُم  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َىَلع  ْمحََرَتو  ُمهللا  ٌديِجَم  ٌديِمَح 

ُمهللا ٌديِجَم  ٌديِمَح  َكِنإ  َمِيهاَْرِبإ  ِلآ  َىَلَعو  َمِيهاَْرِبإ  َىَلع  َتْمحََرت 
َمِيهاَْرِبإ َىَلع  َْتننََحت  اََمك  ٍدمَحُم  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َىَلع  ْننََحَتو 

ٍدمَحُم َىَلع  ْملَسَو  ُمهللا  ٌديِجَم  ٌديِمَح  َكِنإ  َمِيهاَْرِبإ  ِلآ  َىَلَعو 
َكِنإ َمِيهاَْرِبإ  ِلآ  َىَلَعو  َمِيهاَْرِبإ  َىَلع  َتْملَس  اََمك  ٍدمَحُم  ِلآ  َىَلَعو 

ٌ.ديِجَم ٌديِمَح 

ةسماخلا ةالصلا 

َْمَوي َْكنِم  َبرَقُْملا  َِلْزنَْملا  ُْهِلْزَنَأو  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ُمهللا 
.ةَمَايِْقلا

ٍدمَحُم ِحوُر  َىَلع  لَص  ُمهللا  ةسداسلا : ةالصلا 

https://sodinco.files.wordpress.com/2016/10/qasida_muhammadiyya.png
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يِف ِِهدَسَج  َىَلَعو  ِحَاوَْرألا  يِف  ٍدمَحُم  ِحوُر  َىَلع  لَص  ُمهللا 
ِ.روبقلا يِف  ِِهْرَبق  ىَلَعو  ِداَسَْجألا 

ةعباسلا ةالصلا 

َنِيرِخآلَاو َنِيلَوألا  يف  دمَحُم  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ُمهللا 
ِنيْدلا ِْمَوي  َىِلإ  َىْلَعألا  ِألَْملا  يَِفو 

ةنماثلا ةالصلا 

ًءاَضِر ََكل  ُنُوَكت  ًَةالَص  ٍدمَحُم  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ُمهللا 
.َُهْتَدَعو ِيذلا  َماَقَْملَاو  ََةليِسَْولا  ِِهْطَعَأو  ًءَاَدأ  ِهقَِحَلو 

ةعساتلا ةالصلا 

َنِينِْمؤُْملا َىَلع  لَصَو  َِكلوُسََرو  َِكْدَبع  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ُمهللا 
.ِتاَِملْسُْملَاو َنيِِملْسُْملَاو  ِتَانِْمؤُْملَاو 

ٍدمَحُم َىَلع  هللا  ىلَص  ةرشاعلا : ةالصلا 

ٍدمَحُم َىَلع  هللا  ىلَص 

ةرشع ةيداحلا  ةالصلا 

.ملَسَو ِِهلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ُمهللا 

ٍدمَحُم بَر  َاي  ُمهللا  رشع : ةيناثلا  ةالصلا 

ٍدمَحُم ِلَآو  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ٍدمَحُم  ِلَآو  ٍدمَحُم  بَر  َاي  ُمهللا 
ٍدمَحُم بَر  َاي  ُمهللا  ِةنَْجلا  يِف  ََةليِسَْولَاو  َةَجَردلا  ًادمَحُم  ِْطَعَأو 
.ُُهْلَهأ َُوه  اَم  َملَسَو  ِهيلع  هللا  ىلص  ًادمَحُم  ِزْجا  ٍدمَحُم  ِلَآو 

ةرشع ةثلاثلا  ةالصلا 

.يُمألا ِيبنلا  َكِيَبَنو  َِكْدَبع  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ُمهللا 

ةرشع ةعبارلا  ةالصلا 

ِ.ِهْتَيب ِْلَهأ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ُمهللا 

ةرشع ةسماخلا  ةالصلا 

يِف ٍدمَحُم  َىَلع  لَصَو  َنِيلَوألا  يِف  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ُمهللا 
يِف ٍدمَحُم  َىَلع  لَصَو  َنيِيبنلا  يِف  ٍدمَحُم  َىَلع  لَصَو  َنِيرِخآلا 

.ِنيدلا ِْمَوي  َىِلإ  َىْلَعألا  ِألَْملا  يِف  ٍدمَحُم  َىَلع  لَصَو  َنِيلَسِرُْملا 

ةرشع ةسداسلا  ةالصلا 

اولَص اُونَمآ  َنِيذلا  َاهَيأ  َاي  يبنلا  َىَلع  َنولَُصي  َُهَتِكَئالََمو  هللا  ِنإ 
َرْبلا هللا  ُتَاَولَص  َْكَيْدعَسَو  يبَر  ُمهللا  َْكيَبل  ًامِيلَْست  اوُملَسَو  ِْهَيَلع 

ِءَاَدهشلَاو َنيِقيدصلَاو  َنيِيبنلَاو  َنِيبرَقُْملا  َِةِكَئالَْملَاو  ِميِحرلا 
َاِنديَس َىَلع  َنيَِملَاْعلا  بَر  َاي  ٍءْيَش  ْنِم  ََكل  َحبَس  اََمو  َنيِِحلاصلَاو 

َنيِقتُْملا ِماَِمَإو  َنِيلَسْرُْملا  ِديَسَو  َنيِيبنلا  ِِمتاَخ  هللا  ِْدَبع  ِنب  ِدمَحُم 
َِكْنِذِإب َْكَيِلإ  يِعادلا  ِريَِشْبلا  ِِدهاشلا  َنيِِملَاْعلا  بَر  ِلوُسََرو 

.َُمالسلا ِْهَيَلَعو  ِرِينُْملا  ِجاَرسلا 

ِتاوُْحدَْملا َيِحَاد  ُمهللا  ةرشع : ةعباسلا  ةالصلا 

َِفئاَرَش َْلعْجا  ِتَاكوُمْسَْملا  َئِرَاَبو  ِتاوُْحدَْملا  َيِحَاد  ُمهللا 
َِكْدَبع ٍدمًحُم  َاِنديَس  َىَلع  َِكننََحت  ََةْفأََرو  َِكتَاكََرب  َيِمَاَوَنو  َِكتَاَولَص 
قَْحلا ِِنْلعُْملَاو  ََقبَس  اَِمل  ِِمتاَْخلَاو  َِقْلُغأ  اَِمل  ِِحتاَْفلا  َِكلوُسََرو 

َِكَتعَاِطب َِكرَْمِأب  ََعَلطْضَاف  َلمُح  اََمك  ِلِيطَاَبألا  ِتاَْشيَِجل  ِغِمادلَاو 
َىَلع ًايِضاَم  َِكْدَهِعل  ًاظِفاَح  َِكيَْحِول  ًايِعَاو  َِكتاَضْرَم  يِف  ًاِزْفَوتْسُم 

َُهبَابَْسأ ِِهْلَهأب  ُلَِصت  هللا  َُءالآ  ٍِسباَِقل  ًاَسَبق  ىَْرَوأ  ىتَح  َِكرَْمأ  ِذاََفن 
ِتاَحِضوُم ََجْهبَأو  ِْمِثإلَاو  َِنتِْفلا  ِتاَضْوَخ  َْدَعب  ُبُولُْقلا  َِتِيُده  ََهب 
ُنوُْمأَْملا َُكنيَِمأ  َُوَهف  َِمالِْسإلا  ِتاَرِينَُمو  ِمَاكَْحألا  ِتاَِرئَاَنو  َِمْالَعألا 

ًةَْمِعن َُكثِيَعَبو  ِنيدلا  َْمَوي  َُكدِيهَشَو  ِنوُزْخَْملا  َكِْملِع  ُِنزاََخو 
ِْمْرَكَأو ُهَءَاِنب  ِسانلا  ِءَاِنب  َىَلع  ِْلَعأ  ُمهللا  ًةَمْحَر  قَْحلِاب  َُكلوُسََرو 
َلُوبِقَم َُهل  َِكثَاِعْتبا  نِم  ِِهزِجَاو  ُهَرُون  َُهل  ْمِْمَتَأو  َُهلُُزَنو  َْكَيَدل  ُهَاْوثَم 
ٍنَاهُْرَبو ٍلْصَف  ٍةطَُخو  ٍْلَدع  ٍِقْطنَم  َاذ  َِةلاَقَْملا  يِضْرََمو  َِةدَاهشلا 
ٍ.مِيَظع

َِكتَاَولَص َْلعْجا  ُمهللا  ةرشع : ةنماثلا  ةالصلا 

َنِيلَسْرُْملا ِديَس  َىَلع  َِكتَاكََرَبو  ََكتَمْحََرو  َِكتَاَولَص  َْلعْجا  ُمهللا 
ِِدئَاَقو ِْريَْخلا  ِماَِمإ  َِكلوُسََرو  َِكْدَبع  َنيِيبنلا  ِِمتاََخو  َنيِقتُْملا  ِماَِمَإو 
ُُهِطْبَغي ِيذلا  َدوُمْحَْملا  َماَقَْملا  ُْهَثْعبا  ُمهللا  ِةَمْحرلا  ِلوُسََرو  ِِريَْخلا 

.َنوُرِخآلَاو َنُولَوألا  ِِهب 



ةرشع ةعساتلا  ةالصلا 

َِةالصلا َنِم  ىَْقَبي  َال  ىتَح  ٍدمَحُم  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ُمهللا 
ٌءْيَش ِةَمْحرلا  َنِم  ىَْقَبي  َال  ىتَح  ٍدمَحُم  َلَآو  ًادمَحُم  ْمَحْرَاو  ٌءْيَش 

َِةكََرْبلا َنِم  ىَْقَبي  َال  ىتَح  ٍدمَحُم  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َىَلع  ِْكرَاَبو 
َنِم ىَْقَبي  َال  ىتَح  ٍدمَحُم  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َىَلع  ْملَسَو  ٌءْيَش 

.ٌءْيَش َِمالسلا 
َِكتَاَولَص َِلئاَضَف  َْلعْجا  ُمهللا  نورشعلا : ةالصلا 

َِكتَاَوكَز َِفئاَرَشَو  َِكتَاكََرب  َيِمَاَوَنو  َِكتَاَولَص  َِلئاَضَف  َْلعْجا  ُمهللا 
ِماَِمَإو َنِيلَسْرُْملا  ِديَس  ٍدمَحُم  َىَلع  ََكتيَِحَتو  ََكتَمْحََرو  ََكَتْفْأََرو 
ِِحتَاَفو ِْريَْخلا  ِِدئَاق  َنيَِملَاْعلا  بَر  ِلوُسََرو  َنيِيبنلا  ِِمتاََخو  َنيِقتُْملا 
َُفلُْزت ًادوُمْحَم  ًاماَقَم  ُْهَثْعبا  ُمهللا  ِةُمألا  ِديَسَو  ِةَمْحرلا  ِيَبَنو  ِرْبلا 
ِِهْطَعأ ُمهللا  َنوُرِخآلَاو  َنُولَوألا  ُُهِطُبَغي  َُهْنَيع  ِِهب  رُِقَتو  َُهبُْرق  ِِهب 

ََةِلْزنَملَاو ََةعِيفرلا  َةَجَردلَاو  ََةليِسَْولَاو  َفَرشلَاو  ََةليِضَْفلَاو  َلْضَْفلا 
َُهلوُْمأَم ُْهغَلَبو  َُهْلؤُس  ًادمَحُم  َاَنديَس  ِْطَعأ  ُمهللا  َةَفِينُملا  َةَخِماشلا 
َُهناَزيِم ْلَقَثو  َُهنَاهُْرب  ْمَظع  ُمهللا  ٍعفَشُم  َلَوأو  ٍِعفاَش  َلَوأ  ُْهَلعْجَاو 

يِف َانْرُشْحا  ُمهللا  َُهتَجََرد  َنِيبرَقُْملا  َىْلَعأ  يِف  َْعفْرَاو  َُهتجُح  ِْجْلَبَأو 
َىَلع َانَفَوَتو  ِِهتنُس  َىَلع  َاِنيَْحَأو  ِِهَتعاَفَش  ِْلَهأ  ْنِم  َاْنَلعُجَاو  ِِهتَرْمُز 

ََالو َنيِِمدَان  ََالو  َاياَزَخ  َْرَيغ  ِهِْسَأِكب  َانِقْسَاو  ُهَضْوَح  َاْنِدْرَوَأو  ِِهتلِم 
.َنيَِملَاْعلا بَر  َاي  ْنيِمآ  َنِينُوتْفَم  ََالو  َنِيِنتَاف  ََالو  َنِيلَدبُم  ََالو  َنِيكاَش 

نورشعلاو ةيداحلا  ةالصلا 

ًءاَضِر ََكل  ُنُوَكت  ًَةالَص  ٍدمَحُم  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ُمهللا 
َُهْتَدَعو ِيذلا  َدوُمْحَْملا  َماَقَملا  ُْهَثْعبَاو  ََةليِسَْولا  ِِهْطَعَأو  ًءَاَدأ  ِهقَِحَلو 

ِِهتْمأ َْنع  ًاِيَبن  َْتيَزاَج  اَم  َلَضَْفأ  ِِهزْجَاو  ُُهْلَهأ  َُوه  اَم  اَنع  ِِهزْجَاو 
َمَحَْرأ َاي  َنيِِحلاصلَاو  َنيِيبنلا  َنِم  ِِهنَاوِْخإ  ِعيِمَج  َىَلَعو  ِْهَيَلع  لَصَو 

.َنيِمِحارلا

نورشعلاو ةيناثلا  ةالصلا 

ِهِجَاوَْزَأو ِِهَدْالَوَأو  ِِهباَحَْصَأو  ِِهلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ُمهللا 
ِِهتُمَأو ِهيبِحَُمو  ِهِعَايَْشَأو  ِِهراَْصَنَأو  ِِهرَاهَْصَأو  ِِهْتَيب  ِْلَهَأو  ِِهتيُرَذو 

.َنيِمِحارلا َمَحَْرأ  َاي  َنِيعَمَْجأ  ُْمَهعَم  َاْنَيَلَعو 

نورشعلاو ةثلاثلا  ةالصلا 

يُِمألا ِيبنلا  َِكلوُسََرو  َكِيَبَنو  َِكْدَبع  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  لَص  ُمهللا 
ََةِنَزو َكِسَْفن  اَضَِرو  َكِْقلَخ  ََدَدع  ْملَسَو  ِِهتيُرَذو  ِهِجَاوَْزَأو  ِِهلآ  َىَلَعو 

.َِكتاَِمَلك َدَادَِمو  َكِشَْرع 

نورشعلاو ةعبارلا  ةالصلا 

ُلَاَدو ِْكلُْملا  اَميَِمو  ِةَمْحرلا  ُءاَح  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  لَص  ُمهللا 
َْوأ ٌِنئِاك  َكِْملِع  يِف  اَم  ََدَدع  ُِمتاَْخلا  ُِحتاَْفلا  ُلِمَاكلا  ُديسلا  ِمَاودلا 

َِكْرِكذ َْنع  َلََفغ  اَمُلَكو  َنوُِركاذلا  ُهََرَكَذو  َكََرَكذ  اَمُلك  َنَاك  َْدق 
َاَهل ىََهْتنُم  َال  َِكئاََقِبب  ًَةِيقَاب  َكِمَاَوَدب  ًةَِمئَاد  ًَةالَص  َنُوِلفَاْغلا  ِِهْرِكَذو 

.ٌرِيَدق ٍءْيَش  ُلك  َىَلع  َكِنإ  َكِْملِع  َنُود 

نورشعلاو ةسماخلا  ةالصلا 

َُهْنَيَعو َِكَلالَج  ْنِم  َُهْبَلق  َْتألَم  ِيذلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  لَص  ُمهللا 
ِِهلآ َىَلَعو  ًاروُْصنَم  ًادَبؤُم  ًاروُرْسَم  ًاِحَرف  ََحبَْصَأف  َِكلاَمَج  ْنِم 
.َِكِلذ َىَلع  هلل  ُدْمَْحلَاو  ًامِيلَْست  ْملَسَو  ِِهبْحَصَو 

ةيجنملا نورشعلاو : ةسداسلا  ةالصلا 

ِلَاْوَهألا ِعيِمَج  ْنِم  َاِهب  َانيِْجُنت  ًَةالَص  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  لَص  ُمهللا 
ِعيِمَج ْنِم  َاِهب  َانُرَهْطَتو  ِتاَجاَْحلا  َعيِمَج  َاِهب  َاَنل  يِضَْقَتو  ِتَافآلَاو 

ىَصَْقأ َاِهب  َاُنغَلُبَتو  ِتاَجَردلا  َىْلَعأ  ََكْدنِع  َاِهب  َاُنَعفَْرَتو  ِتائيسلا 
ِتاَمَْملا َْدَعَبو  ِةَايَْحلا  يِف  ِتاَْريَْخلا  ِعيِمَج  ْنِم  ِتَايَاْغلا 

ةمايقلا رون  ةالص  نورشعلاو : ةعباسلا  ةالصلا 

َِكراَرَْسأ ِِنْدعََمو  َِكرَاْوَنأ  ِرَْحب  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  لَص  ُمهللا 
َِكْكلُم ِزاَِرَطو  َِكتَرْضَح  ِماَِمَإو  َِكَتَكلْمَم  ِسوَُرَعو  َِكتجُح  ِناَِسَلو 

ِْنَيع ِناَْسِنإ  َِكديِْحَوِتب  ِذَذَلتُْملا  َِكَتعِيرَش  ِقِيَرَطو  َِكتَمْحَر  ِِنئاَزََخو 
ْنِم ِمدََقتُْملا  َكِْقلَخ  ِنَاْيَعأ  ِْنَيع  ٍدوُْجوَم  ُلك  يِف  َِببسلَاو  ِدوُُجْولا 
َنُود َاَهل  ىََهْتنُم  َال  َِكئاََقِبب  ىَْقَبَتو  َكِمَاَوِدب  ُمُوَدت  ًَةالَص  َِكئَايِض  ِرُون 

.َنيَِملَاْعلا بَر  َاي  اَنع  َاِهب  ىَضَْرَتو  ِهيِضُْرَتو  َكيِضُِرت  ًَةالَص  َكِْملِع 

يعفاشلل نورشعلاو : ةعساتلاو  نورشعلاو  ةنماثلا 

نورشعلاو ةنماثلا  ةالصلا 



ٍدمَحُم َىَلع  لَصَو  ِْهَيَلع  ىلَص  ْنَم  َِدَدِعب  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ُمهللا 
َِةالصلِاب َتْرََمأ  اََمك  ٍدمَحُم  َىَلع  لَصَو  ِْهَيَلع  لَُصي  َْمل  ْنَم  ٍَدَدِعب 

َىَلع لَصَو  ِْهَيَلع  ىلَُصي  َْنأ  بُِحت  اََمك  ٍدمَحُم  َىَلع  لَصَو  ِْهَيَلع 
ِ.ْهَيَلع َُةالصلا  ِيَغْبَنت  اََمك  ٍدمَحُم 

نورشعلاو ةعساتلا  ةالصلا 

َْنع َلََفَغو  َنوُِركاذلا  ُهََرَكذ  امُلك  ٍدمَحُم  َانِيَبن  َىَلع  هللا  ىلَص 
.َنُوَلفَاْغلا ِِهْرِكذ 

يخركلا نسحلا  يبأ  ةالص  : نوثالثلا ةالصلا 

ِةَرِخآلا َءْلَِمو  َاْيندلا  َءْلِم  ٍدمَحُم  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ُمهللا 
ًادمَحُم ِزْجَاو  ِةَرِخآلا  َءْلَِمو  َاْيندلا  َءْلِم  ٍدمَحُم  َلَآو  ًادمَحُم  ْمَحْرَاو 
َىَلَعو ٍدمَحُم  َىَلع  ْملَسَو  ِةَرِخآلا  َءْلَِمو  َاْيندلا  َءْلِم  ٍدمَحُم  َلَآو 

ِ.ةَرِخآلا َءْلَِمو  َاْيندلا  َءْلِم  ٍدمَحُم  ِلآ 

نوثالثلاو ةيداحلا  ةالصلا 

ٌةَمْحََرو ُهُرُون  ِْقلَْخِلل  ِِقباسلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  لَص  ُمهللا 
ْنََمو َيَِقب  ْنََمو  َكِْقلَخ  ْنِم  ىَضَم  ْنَم  ََدَدع  ُهُرُوُهظ  َنيَِملَاْعِلل 
ًَةالَص دَْحلِاب  ُطيُِحَتو  َدْعلا  ُِقْرَغتَْست  ًَةالَص  َيِقَش  ْنََمو  ُْمْهنِم  َِدعَس 
ِِهلآ َىَلَعو  َكِمَاَوِدب  ًةَِمئَاد  ًَةالَص  َءاَضِْقنا  ََالو  ىََهْتنُم  ََالو  َاَهل  ََةيَاغ  َال 
.َِكِلذ َْلثِم  ًامِيلَْست  ْملَسَو  ِِهبْحَصَو 

رداقلا دبع  انديسل  ليقو  يلازغلا  مامإلل  نوثالثلاو : ةيناثلا  ةالصلا 
امهنع هللا  يضر  يناليجلا 

َىكَْزَأو ً.ادَمْرَس  َِكتَاكََرب  ىَْمَنَأو  ً.اَدَبأ  َِكتَاَولَص  َلَضَْفأ  َْلعْجا  ُمهللا 
ِعَمْجََمو ِ.ةِيناَْسِنإلا  ِِقَئالَْخلا  ِفَرَْشأ  َىَلع  ً.اَدَدَعو  ًالْضَف  َِكتايَِحت 
ِراَرَْسألا ِِطْبهََمو  ِ.ةِيناَسِْحإلا  ِتَايلَجْتلا  ِرُوَطو  ِ.ةِيناَمِيإلا  ِِقئاَقَْحلا 

ِِدئَاَقو .َنِيلَسْرُْملا  ِْشيَج  ِمدَقَُمو  .َنيِيبنلا  ِدْقِع  َِةطِسَاو  ِ.ةِيناَمْحرلا 
ِءَاِول ِلِماَح  .َنِيعَمَْجأ  ِِقَئالَْخلا  ِلَضَْفَأو  .َنيِمَركُِملا  ِءَاِيْبَنألا  ِْبكَر 

.ِلََزألا ِراَرَْسأ  ِِدهاَش  .َىنَْسألا  ِدْجََملا  ِةِمَزأ  ِِكلاََمو  .َىْلَعألا  َزْعلا 
َِعْبنََمو ِ.َمدِْقلا  ِناَِسل  ِناَمُجَْرَتو  .َِلُوألا  ِِقبَاوسلا  ِرَاْوَنأ  ِِدهاَشَُمو 

.يُلْكلَاو ِيئْزُْجلا  ِدوُْجلا  رِس  َِرْهظَم  ِ.َمكِْحلَاو  ِْملِْحلَاو  ِْمِلْعلا 
.ِْنَيْنَوْكلا ِدَسَج  ِحوُر  .ِيلْفسلَاو  يِْوُلْعلا  ِدوُُجْولا  ِْنَيع  ِناَْسِنَإو 
ِقلََختُملا ِ.ةِيدُوُبْعلا  َِبتُر  َىْلَعِأب  ِققََحتُْملا  .ِْنيَرادلا  ِةَايَح  ِْنيَِعو 

ِ.مَْرَكألا ِبِيبَْحلَاو  ِ.َمْظَعألا  ِلِيلَْخلا  ِ.ةِيئاَِفطِْصإلا  ِتاَماَقَْملا  َِقالَْخِأب 
ِءَاِيْبَنألا ِِرئاَس  َىَلَعو  ِِبلطُْملا  ِْدَبع  ِْنب  هللا  ِْدَبع  ِْنب  ِدمَحُم  َاِنديَس 

َكََرَكذ اَمُلك  .َنِيعَمَْجأ  ِْمِهبْحَصَو  ِْمِهلآ  َىَلَعو  .َنِيلَسْرُْملَاو 
.َنُوِلفَاْغلا ُِمِهْرِكذ  َْنع  َلََفَغو  .َنوُِركاذلا 

يعافرلل نوثالثلاو : ةثلاثلا  ةالصلا 

هنع هللا  يضر  يعافرلا  دمحأ  انديسل 

َِكطاَرِصَو .َِقبَْسألا  َِكرُون  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 
َُهتْمَْرَكَأو .َِكدوُُجِول  ًَةلِماَش  ًةَمْحَر  َُهتْزَْرَبأ  ِيذلا  .ِققَحُْملا 

ً.ارِيَذَنو ًاريَِشب  َُهْتلَسَْرَأو  َِكَتلاَسَِرو  َِكتُوُبِنل  َُهِتيََفطْصَاو  .َِكدُوهُِشب 
ِةَِرئادلا ِءَاْبلا  َِزكْرَم  َِةطُْقن  ً.ارِينُم  ًاجارِسَو  ِِهْنِذِإب  هللا  َىِلإ  ًايِعَاَدو 

َْقتَر ِِهب  َتَْقَتف  ِيذلا  ِ.ةِينَاْبطُْقلا  ِِفَلألا  ِراَرَْسأ  رِسَو  ِ.ةِيلَوألا 
ِماَقَْملَاو ِنَاِنتِْمإلا  ِِبهَاوَِمب  ِتاَماَقَْملا  ِفَرَْشِأب  ُْهتَصصََخو  ِ.دوُُجولا 
ِفَْشْكلا ِْلَهِأل  ِ.دُوهْشَْملا  َِكبَاِتك  يِف  ِِهتَايَِحب  َتْمَسَْقَأو  ِ.دوُمْحَْملا 
ِةِيَرْهوَْجلا َِرْهوَج  ُءاََمو  .يِراسلا  ُمِيدَْقلا  َكرِس  َُوَهف  ِ.دُوهشلَاو 

.ٍتَاَبَنو ٍنَاَويََحو  ٍِنْدعَم  ْنِم  .ِتَادوُْجوَْملا  ِِهب  َْتَييَْحأ  ِيذلا  .يِراَْجلا 
َِملَْقلا .ِتَابيطلا  ِتاَِمَلْكلا  َِمْالِعَإو  ِحَاوَْرألا  ِحوَُرو  ِبُولُْقلا  ِْبَلق 

.ِْنيَرَْحْبلا ِخَزَْرَبو  .ِْنَيِنَوْكلا  ِدَسَج  ِحوُر  ِطيِحُْملا  ِشَْرْعلَاو  َىْلَعألا 
َاْنديَس ِبيطلا  ِيَبأ  ِمِساَْقلا  ِيَبأ  .ِْنَيِنَوْكلا  ِرَْخَفو  .ِْنَيْنثا  ِينَاَثو 

َِكبِيبََحو َكِيَبَنو  َِكْدَبع  ِِبلطُْملا  ِْدَبع  ِْنب  هللا  ِْدَبع  ِْنب  ِدمَحُم 
ًارِيَثك ًامِيلَْست  ْملَسَو  ِِهبْحَصَو  ِِهلآ  َىَلَعو  يُمألا  ِيبنلا  َِكلوُسََرو 
ِةِزْعلا بَر  َكبَر  َناَْحبُس  ٍنيَِحو  ٍتَْقو  ُلك  يِف  َِكتَاذ  َةََمَظع  ِْردَِقب 

.َنيَِملَاْعلا بَر  هلل  ُدْمَْحلَاو  َنِيلَسْرُْملا  َىَلع  َُمالَسَو  َنوُفَِصي  اَمع 

يودبلل نوثالثلاو : ةعبارلا  ةالصلا 

هنع هللا  يضر  يودبلا  دمحأ  انديسل 

ِةَرَجَش ٍدمَحُم  َاَنْالوََمو  َاُنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 
ِةَقِيلَْخلا ِلَضَْفَأو  ِةِيناَمْحرلا  ِةَْضبَْقلا  َِةعَْمَلو  ِةِيناَرونلا  ِلَْصألا 
ِةِينابرلا ِراَرَْسألا  ِِنْدعََمو  ِةِيناَمْسِْجلا  ِةَروصلا  ِفِرَْشَأو  ِةِيناَْسِنإلا 
ِةَْجَهْبلَاو ِةِيلَْصألا  ِةَْضبَْقلا  ِبِحاَص  ِةِيئاَِفطِْصإلا  ِمُوُلْعلا  ِِنئاَزََخو 

ُْهنِم ُْمَهف  ِِهئَاِول  َتَْحت  نوِيبنلا  ِتِجََرْدنا  ِنَم  ِةِيَلْعلا  َِةْبترلَاو  ِةِينسلا 
َتَْقلَخ اَم  ََدَدع  ِِهبْحَصَو  ِِهلآ  َىَلَعو  ِْهِيَلع  ِْكرَاَبو  ْملَسَو  لَصَو  ِْهَيِلَإو 
ًامِيلَْست ْملَسَو  َْتَيْنَفأ  ْنَم  َُثْعَبت  ِْمَوي  َىِلإ  َْتَييَْحَأو  تََمَأو  َتْقَزََرو 



.َنيَِملَاْعلا بَر  هلل  ُدْمَْحلَاو  ًارِيَثك 

اضيأ يودبلل  نوثالثلاو : ةسماخلا  ةالصلا 

هنع هللا  يضر  ًاضيأ  يودبلا  دمحأ  انديسل 

ِ.رَاْيَغألا ِقَايِْرَتو  ِ.راَرَِسألا  رِسَو  ِ.رَاْوَنألا  ِرُون  َىَلع  لَص  ُمهللا 
ِ.رَاْهَطألا ِِهلَآو  ِ.رَاتْخُْملا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  ِ.راََسْنلا  ِبَاب  ِحَاتْفَِمو 
ِ.ِهلاَضِْفَأو هللا  َِمِعن  َدَدع  ِ.رَايَْخألا  ِِهباَحَْصَأو 

يقوسدلل نوثالثلاو : ةسداسلا  ةالصلا 

ِسْمَش ِ.ةِيدََحألا  َةَفِيطللا  ِ.ةِيدمَحُْملا  ِتاذلا  َىَلع  لَص  ُمهللا 
ِْبطَُقو .َِلالَْجلا  ِرَادَم  َِزكْرََمو  ِ.رَاْوَنألا  َِرْهظََمو  ِ.راَرَْسألا  ِءاَمَس 

يِْفوَخ ْنِمآ  .َْكِيِلإ  ِِهِريَِسَبو  .َْكِيَدل  ِهرِِسب  ُمهللا  .ِلاَمَْجلا  َِكَلف 
َْكَيِلإ ِيْنذَُخو  ِيل  ُْنَكو  يِصْرَِحو  ِيِنزُح  ِْبْهَذأو  ِيتَْرَثع  ِْلَقِأو 

ًابوُجْحَم .يِسَْفِنب  ًانُوتْفَم  ِيْنَلعَْجت  ََالو  .َنع  َءَانَْفلا  ِيِنقُزْرَاو  .ينِم 
.ُموَيق َاي  يَح  َاي  ٍ.مُوْتكَم  رِس  َلك  َْنع  ِيل  ْفِْشكَاو  .يسِِحب 

ربكألا خيشلل  نوثالثلاو  ةنماثلاو  نوثالثلاو  ةعباسلا 

نوثالثلاو ةعباسلا  ةالصلا 

هنع هللا  يضر  يبرعلا  نبا  نيدلا  ييحم  انديس  ربكألا  خيشلل 

ِلَوأ َىَلع  .َِكتاَمِيلَْست  َةََمالَسَو  .َِكتَاَولَص  ََةلِص  ْضَِفأ  ُمهللا 
َِةفاَضُْملا َِتالَزنتلا  ِرِخَآو  .ِينابرلا  ِءاََمْعلا  َنِم  ِةَضاَفُْملا  ِتَانَيعْتلا 

َُهعَم ُْنَكي  َْمَلو  هللا  َنَاك  ٍةكَم  ْنِم  ِرِجَاهُْملا  .ِيناَْسِنإلا  ِْعونلا  َىِلإ 
يِصْحُم .َنَاك  ِْهَيَلع  اَم  َىَلع  َنآلا  َُوَهو  َِةنِيدَم  َىِلإ  .ٍنَاث  ٌءْيَش 

ٍءْيَش ُلَكو  ِِهدوُُجو  يِف  ِسْمَْخلا  ِةِيَهِلإلا  ِتاَرَضَْحلا  ِِملَاَوع 
ِِهدوَُجو ُهَاَدِنب  َاِهَتدَاْدِعتْسا  ِيِلئاِس  ِمِحاََرو  .ٍنِيبُم  ٍماَِمإ  يِف  ُهَاْنيَصَْحأ 

اَِمل َِةعِماَْجلا  ِِةلَمَْسْبلا  َِةطُْقن  .َنيِِملَاْعِلل  ًةَمْحَر  ِالإ  َكَاْنلَسَْرأ  اََمو 
رِس .ِنَاِوَكألا  ِِرئَاَوِدب  َِةلاوَْجلا  َرَْمألا  َِةطُْقَنو  .َنَاك  اَِمَلو  ُنُوَكي 

ٌَةدرَجُم ٍءْيَش  ُلك  َْنَعو  .ًٌةِيراَس  ٍءْيَش  ُلك  يِف  ِيتلا  ِةِيُوْهلا 
َاهِمسَقَُمو .َاهَِعْدَوتْسََمو  َلِضَاوَْفلا  ِِنئاَزَخ  َىَلع  هللا  ِنيَِمأ  .ٌَةِيرَاَعو 

ِةَِحتَاَفو ِ.َمْظَعألا  ِمْسالا  ِةَِمَلك  .اهِعَزوَُمو  ِِلبَاوَْقلا  ِبَسَح  َىَلع 
ِ.ةِيبُوبرلَاو ِةِيدُوُبْعلا  َْنَيب  ِعِماَْجلا  َْمَتألا  َِرْهظَْملا  ِ.مَْسَلطُْملا  ِِزَنْكلا 

ِيذلا ْمََشألا  ِْدوطلا  ِ.ةِيبوُُجولَاو  ِةِينَاكِْمِإلل  ِلِماشلا  َمَعألا  ِءْشنلَاو 
مَضِْخلا ِرَْحْبلَاو  .ِنِيكْمتلا  ِماَقَم  َْنع  ِتَانَيعتلا  يلََجت  ُهِْحزْحَُزي  َْمل 
ِيناَرونلا َِملَْقلا  .ِنيَِقْيلا  ِءاَفَص  َْنع  َِتالََفْغلا  ََفيِج  ُهْرَكُعت  َْمل  ِيذلا 
يِراسلا ِيناَمْحرلا  ِسَفنلَاو  .ِتَاِيلَاْعلا  ِفوُرُْحلا  ِدَادِِمب  يِراَْجلا 

ِِهب َْتنَيَعت  ِيذلا  ِيتاذلا  َِسْدَقألا  ِْضيَْفلا  .ِتاماتلا  ِتاَِمَلْكلا  ِدَاوََمب 
َْتنَوَكت ِيذلا  ِيتاَفَصلا  ِسدَقُْملا  ِْضيَْفلَاو  .َاُهتَادَاْدِعتْسَاو  ُنَاْيَعألا 

ِءاَمَس يِف  ِتاذلا  ِسْمَش  َِعْلطَم  .َاُهتَادَادِْمتْسَاو  ُنَاْوَكألا  ِِهب 
ِبَسلا ِضَاِير  يِف  ِتاَضَاِفإلا  ِرُون  َِعْبنََمو  .ِتاَفصلَاو  ِءاَمَْسألا 

ِ.ةِيدِحَاْولَاو ِةِيدََحألا  ِيَسَْوق  َْنَيب  َِةدَْحْولا  طَخ  .ِتَافاَِضإلَاو 
ِةَخْسنلا ِ.ةِيَدَبألا  ِضَْرأ  َىِلإ  ِةِيلََزألا  ِءاَمَس  ْنِم  ِلُزنتلا  َِةطِسَاَوو 

َْتلَزَنت ِيتلا  ءاَْضَيْبلا  ِةردلَاو  .ىَْرُبْكلا  َاْهَنع  َْتعرََفت  ِيتلا  ىَْرغصلا 
ُولَْخت َال  ِيتلا  ِةِينَاكِْمإلا  ِِثدَاوَْحلا  ِةََرْهوَج  .ءاَرْمَْحلا  َِةتُوقَاْيلا  َىِلإ 

ِنك ْنِم  َِةِعلَاْطلا  ِةِينَاْوهَْفلا  ِةَِمَلْكلا  ِةداََمو  .ِنُوكسلَاو  َِةكَرَْحلا  َْنع 
َاهَادِْحِإب ىلََجَتت  َال  ِيتلا  َروصلا  َىلُوُيه  .ُنُوَكَيف  َِةدَاهَش  َىِلإ  ُْنك 
ِلِماشلا ِعْمَْجلا  ِنآُْرق  .ِْنَيترَم  ٍدَِحَأل  َاْهنِم  ٍةَروُِصب  ََالو  .ِْنَيْنِثال  ًةرَم 
ِ.مِيدَْقلَاو ِِثداَْحلا  َْنَيب  ًلِصاَْفلا  ِقْرَْفلا  ِنَاقُْرَفو  ِ.مِيَدْعلَاو  ِِعَنتْمُْمِلل 

ُمَاَني ََالو  َيَاْنَيع  ْمَاَنت  ٍْلَيل  ِِمئَاَقو  .يبَر  َْدنِع  ُتِيَبأ  يِنإ  ِرَاَهن  ِِمئاَص 
.ِنَايَِقْتَلي ِْنيَرَْحْبلا  َدَرَم  ِمَدْعلَاو  ِدوُُجْولا  َْنَيب  اَم  ِِةطِسَاو  .ِيْبَلق 

َِةَكْلَذف .ِنَاِيْغَبي  َال  ٌخَزَْرب  اَُمَهنَيب  َِمدِْقلِاب  ِثُودُْحلا  ِقَلَعت  َِةِطباََرو 
ِيذلا َِكبِيبَح  ِ.ِرهاظلَاو  ِِنطَاْبلا  َِةطاَِحإ  َِزكْرََمو  ِ.رِخآلَاو  ِلَوألا  َِرْتَفد 

ًَةْلِبق َُهْتبََصَنو  .َِكتَايلََجت  ِةَصنِم  َىَلع  َِكتَاذ  َلاَمَج  ِِهب  َْتَيلَْجتْسا 
ِتاَفصلا ََةْعلِخ  ِْهَيَلع  َْتَعلََخو  .َِكتَايلََجت  ِعماَج  يِف  َِكتَاهَجَوِتل 

ِِهدَسَِجب َْتيَرَْسَأو  .ىَْمُظْعلا  َِةَفالِْخلا  ِجَاَتب  َُهتْجَوَتو  .ءاَمَْسألَاو 
ىََهْتنا ىتَح  .ىَصَْقألا  ِدِجْسَْملا  َىِلإ  ِماَرَْحلا  َدَجْسَْملا  َنِم  ََةظَْقي 
رَْسنَاف .َىْنَدأ  َْوأ  ِْنيَسَْوق  ِبَاق  َىِلإ  ىقََرَتو  .ىََهْتنُْملا  ِةَْردِس  َىِلإ 

.َىأَر اَم  ُدَاؤُْفلا  ََبَذك  اَم  .اَسَم  ََالو  َحَابَص  َال  ُْثيَح  َِكدُوهُِشب  ُُهدَاُؤف 
اََمو ُرََصْبلا  َغاَز  اَم  َ.الَم  ََالو  ََءالَخ  َال  ُْثيَح  َِكدوُُجِوب  ُهُرََصب  َرَقو 

.ِيلَْصأ َىِلإ  يِعَْرف  َاِهب  ُلَِصي  ًَةالَص  ِْهَيَلع  ُمهللا  لَص  .َىَغط 
رََقَتو ِ.ِهتاَفِِصب  ِيتاَفِصَو  .ِيتَاِذب  ِيتَاذ  َدِحَتِتل  .يُلك  َىِلإ  يِْضَعَبو 

ِِهب َُملَْسأ  ًاَمالَس  ِْهَيَلع  ْملَسَو  .ِْنَيْبلا  َنِم  ُْنَيْبلا  رَِفَيو  .ِْنَيْعلَاب  ُْنَيْعلا 
َنِم ِِهَتعِيرَش  ِقِيَرط  يِف  َُملَْسَأو  .ِفلَختلا  َنِم  ِِهَتَعبَاتُم  يِف 
يِف ََكَدهَْشَأو  ِ.ِهَتَعبَاتُم  ِحَاتْفِِمب  َياِيإ  َِكتبَحَم  َبَاب  ََحْتِفَأل  .ِفَسعتلا 

ُهَءاََرو َلُْخَدَأو  ِ.ِهَتعَاَطو  ِهِعْرَش  ِةَاكْشِم  ْنِم  َيئاَْضَعَأو  يسَاوَح 
.هللا َعَم  ٌتَْقو  ِيل  َِةْولَخ  َىِلإ  ِِهَرَثأ  يَِفو  .هللا  َالإ  ََهِلإ  َال  ِنْصِح  َىِلإ 

ُقُرطلا ِْهَيَلع  ْتدُس  ُْهنِم  َْكدَصَْقي  َْمل  ْنَم  ِيذلا  َُكبَاب  َُوه  ِْذإ 
َاي بَر  َاي  ُمهللا  .بَاودلا  ِْلَبطِْسإ  َىِلإ  َِبَدألا  اََصِعب  دَُرو  .ُبَاْوَبألَاو 

َُكَلأَْسأ ِ.رُوهظلا  َةدِش  َالإ  ُُهؤاَفَخ  ََالو  .َرونلا  َالإ  ُُهباَجِح  َْسَيل  ْنَم 



ُءاََشت اَم  َاهِيف  َُلعَْفت  ِيتلا  ٍ.دِييَْقت  َلك  َْنع  َِكَقْالِطإ  َِةَبتْرَم  يِف  َِكب 
َِروُص يِف  َِكلوََحَتو  .يِرونلا  ِْمِلْعلِاب  َِكتَاذ  َْنع  َكَفَْشِكَبو  ُ.دِيُرَتو 

ٍدمَحُم َاِنديَس  َىَلع  يلَُصت  َْنأ  .يِروصلا  ِدوُُجْولَاب  َِكتاَفِصَو  َِكئاَمَْسأ 
ََدهِْشَأل .ِلََزألا  يِف  ِشوُشْرَْملا  ِرونلِاب  ِيتَريَِصب  َاِهب  ُلَْحَكت  ًَةالَص 

يِف َِيه  اََمك  َءَايَْشألا  ىََرَأو  .ْلََزي  َْمل  اَم  َءاَْقَبو  ُْنَكي  َْمل  اَم  َءَاَنف 
ًالْضَف ِدوُُجْولا  َةَِحئاَر  مََشت  َْمل  َاَهْنَوَكو  ً.َةدوُقْفَم  ًةَمُوْدعَم  َاِهلَْصأ 
ِةَْمُلظ ْنِم  ِْهَيَلع  َِةالصلِاب  ُمهللا  ِينِْجرَْخَأو  ً.َةدوُْجوَم  َاِهْنَوك  َْنع 
ِقَْرَفو ِرْشَْحلا  ِعْمَج  َىِلإ  ِيتِيناََمثُج  ِِرَبق  ْنَِمو  ِ.روْنلا  َىِلإ  ِيتِينَاَنأ 

ِِهب ِينُرَهُطت  اَم  .َكاِيإ  َِكديِْحَوت  ِءاَمَس  ْنِم  َيَلع  ْضَِفَأو  ِ.روُشنلا 
َِةَدِالْولَاو َىلُوألا  َِةْتوَْملِاب  ِينِْشْعَنَأو  .ِكاَرِْشإلَاو  ِكْرشلا  ِسِْجر  ْنِم 

َْلعْجَاو ِ.َةِيناَْفلا  َاْيندلا  ِِهَذه  يشف  َِةِيقَاْبلا  ِةَايَْحلِاب  ِيِنيَِحَأو  ِ.َةِيناثلا 
ِنُوِدب ُْتيَلَوت  اََمْنَيأ  ََكهَْجو  ِِهب  ىََرَأو  .ِسانلا  يِف  ِِهب  يِشَْمأ  ًارُون  ِيل 
ِْمكُِحب ًالِصَف  .ِقْرَْفلَاو  ِعْمَْجلا  َِيْنَيِعب  ًاِرظَان  .ٍسَاِبْتلا  ََالو  ٍهَاِبتْشا 

َاي .َْكَيِلإ  َِكْنِذِإب  ًاِيدَاَهو  .َْكَيَلع  الَاد  .قَْحلَاو  ِِلطَاْبلا  َْنَيب  ِْعطَْقلا 
ًَةالَص ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ًاثالث }  } َنيِمِحارلا َمَحَْرأ 

ِدُوهشلا ِلآ  ِِهلآ  ََلَعو  .ِيئاَجَر  َاِهب  ُققَُحَتو  .ِيئَاُعد  َاِهب  ُلبََقَتت 
ُةُرط ْتَرََشْتنا  اَم  .ِنَادِْجْولَاو  ِْقوذلا  ِباَحَْصأ  ِِهباَحَْصَأو  .ِنَافِْرْعلَاو 

ٌَمالَسَو ًاثالث }  } ْنيِمآ ِنَاِيْعلا  ِنِيبَج  ُةُرغ  ْتَرَفَْسَأو  .ِنَاِيْكلا  ِْلَيل 
.َنيَِملَاْعلا بَر  ِهِلل  ُدْمَْحلَاو  َنِيلَسْرُْملا  َىَلع 

نوثالثلاو ةنماثلا  ةالصلا 

هنع هللا  يضر  ًاضيأ  هل  ةيربكألا  ةالصلا 

ِديَسَو .َِكتَاقُولْخَم  ِلَْمَكأ  ًادمَحُم  اِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 
ٍ.مَْسَلطُْملا ِْزَنكلَاو  ِ.َمْظَعألا  ِرونلا  .َِكتَاوَمَس  ِْلَهَأو  َكِضَْرأ  ِْلَهأ 

ََالو ٌ.قُوْطنَم  ٌْليِم  َُهل  َْسَيل  ِيذلا  .َدتْمُملا  رسلَاو  َ.دْرَْفلا  َِرْهوَْجلَاو 
ِْسنِج ْنِم  .ِناَمزلا  َاَذه  يِف  ِِهتَفِيلَخ  َْنع  َضَْرَأو  ٌ.قُولْخَم  ٌْهبِش 

يِف هللا  ِةجُح  ِ.دَدَعتُْملا  ِجدْرَْفلَاو  ِ.دسََجتُْملا  ِحورلا  .ِناَْسِنإلا  َِملَاع 
ِ.هِْقلَخ ْنِم  هللا  َِرَظن  لَحَم  ِ.َةيِضَْمألا  يِف  هللا  َِةدُْمَعو  ِ.َةيِضَْقألا 

ِضيِفُْملا ِ.ِهتِيناَحوُِرب  ِِملَاَوْعِلل  دِمُْملا  ِ.ِهْقدِِصب  ُْمَهْنَيب  ِهِمَاكَْحأ  ًاذَفنُم 
َُهَدهَْشَأو ِ.ِهتَروُص  َىَلع  هللا  ُهََقلَخ  ْنَم  ِ.ِهتِيناَرُون  ِرُون  ْنِم  ِْمْهَيَلع 

.ناََمأ َنيَِملَاْعِلل  َنُوَكِيل  .ِناَمزلا  َاَذه  يِف  ُهَصصََخو  ِ.ِهَتِكَئالَم  َحَاوَْرأ 
ُكرََحَتت ََالف  ِ.دُوهشلَاو  ِعْمسلا  لَحََمو  ِ.دوُُجْولا  ِةَِرئَاد  ُْبطُق  َُوَهف 

َُرْهظَم ُهِنَأل  ِ.هِْمكُِحب  ِالإ  ُُنكَْست  ََالو  ِ.هِْمِلِعب  ِالإ  ِْنَوْكلا  يِف  ٌةَرذ 
َْنَيب ِينِْفْقَوَأو  ِ.ْهَيِلإ  يَِمالَس  ْغَلب  ُمهللا  .ِْقدصلا  َُنْدعََمو  .قَْحلا 
ْنِم يِف  ْخُْفنَاو  ِ.ِهَدُدِعب  ِينْسُرْحَاو  ِ.ِهَددَم  ْنِم  َيَلع  ْضَِفَأو  ِ.ْهَيَدي 

.ِليِصْفتلا َىَلع  ِيتَقيِقَح  ََدهَْشَألو  ِ.هِْحوُِرب  َىيَْحأ  َْيك  ِ.هِحوُر 
ىلََجَتت .َةِيْبَيْغلا  يِِملَاَوع  ىََرَأو  .َلِيلَْقلَاو  َرِيَثْكلا  َِكَلِذب  َفِْرَعَأف 

ِلَوألا َْنَيب  َعَمِْجَأل  ِ.ِرهَاظَْملا  َِفِالتْخا  َىَلع  ِ.ةِيناَحورلا  يَِروُِصب 
ِِهتاَفِص َْنَيب  .ِْهلآ  ِهللا  َعَم  َنُوَكَأف  ِ.ِرهاظلَاو  ِِنطَاْبلَاو  ِ.رِخآلَاو 

.ٌموُسْقَم ٌءْزُج  ََالو  .ٌمُوْلعَم  ٌءْيَش  ِرَْمألا  َنِم  ِيل  َْسَيل  .ِْهلَاْعَفَأو 
َِلالَْجلا ِيذ  ِةُوَقو  ِْلوَِحب  َْلب  .ِلَاوَْحألا  ِعيِمَج  يِف  ِِهب  َُهُدْبَعَأف 

ِِهب ِيْنعَمْجا  ِ.هِيف  َْبيَر  َال  ٍْمَوِيل  ِسانلا  َعِماَج  َاي  ُمهللا  ِ.ماَْرِكإلَاو 
يِف ُْهَنع  َلِصَْفَنأ  ََالو  .ِْنيَرادلا  يِف  َُهِقرَاُفأ  َال  ىتَح  ِ.هِيَفو  ِْهَيَلَعو 

ِقِيَرط ْنِم  ُ.هَالَوت  ٍرَْمأ  ُلك  يِف  ُ.هاَيإ  يَنَأك  َنُوَكأ  َْلب  .ِْنَيلاَْحلا 
َُكَلأَْسَأو .ِعاَِفتْرالَاو  َِةَلثاَمُْملا  ِقِيَرط  ْنِم  َال  .ِعاَِفْتِنالَاو  ِعَابِتإلا 

.ًَةبَاَطتْسُم ًةنِم  َِكَلذ  ِيَنغَلُبت  َْنأ  ِ.َةباََجتْسُْملا  َىنْسُْحلا  َِكئاَمَْسِأب 
.ُمِيُرْكلا ُدِجَاْولا  ًَكِنَإف  .ِبئَان  ََكل  ْنمِم  ََالو  .ِبئاَخ  َْكنِم  ِيندَُرت  ََالو 

َىَلَعو ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  َملَسَو  هللا  ىلَصَو  .ُمِيَدْعلا  ُْدَبْعلا  َاَنَأو 
.َنيَِملَاْعلا بَر  هلل  ُدْمَْحلَاو  .َنِيعَمَْجأ  ِِهبْحَصَو  ِِهلآ 

يزارلا رخفلل  نوثالثلاو : ةعساتلا  ةالصلا 

ىلاعت هللا  همحر  يزارلا  نيدلا  رخف  خيشلل 

َِكتَاَولَص ْنِم  َِةعاسلا  ِِهَذه  يَِفو  ِتَْقْولا  َاَذه  يِف  ْدرََجو  ْددَج  ُمهللا 
َىِلإ َِمْوَدألا  َمَتألا  َِرْبَكألا  َِكنَاوْضَِرو  .ِتَاِيكازلا  َِكتايَِحَتو  .ِتاماتلا 
ََكل َُهْتَلعَج  ِيذلا  .ََمدآ  ِيَنب  ْنِم  ِ.َملَاْعلا  َاَذه  يِف  ََكل  ٍْدَبع  ِلَْمَكأ 

َُهتَْمَقَأو َكِسَْفِنل  َُهْتيََفطْصَاو  .الَحََمو  ًَةْلِبق  َكِْقلَخ  ِِجئَاوَِحَلو  .ِالظ 
ًِالْزنََمو .َكيلََجِتل  ىًَوتْسُم  َُهتَْرتْخَاو  .َِكتَروُِصب  َُهتَْرْهَظَأو  .َِكتجُِحب 

ََكْنَيب ًَةطِسَاَوو  .َِكتَاوَمَسَو  َكِضَْرأ  يِف  .َكِيهَاَوَنو  َِكرِمَاَوأ  ِذيِْفَنِتل 
َْنع َنآلا  َْكنِم  ِْهَيَلَعف  ِْهَيِلإ  َاَذه  َِكْدَبع  ََمالَس  ْغَلَبو  .َِكتَانَوكُم  َْنَيَبو 

ًُمًهللا ِتايِحتلا  َىكَْزَأو  ِمِيلْستلا  ُفَرَْشَأو  َِةالصلا  ُلَضَْفأ  َِكْدَبع 
ًالِجآو ًالِجَاع  ِيل  ٌِعفَان  ُهَنأ  َُمْلَعأ  َْتَنأ  اَِمب  ََكْدنِع  ِينَُرْكَذِيل  َِيب  ُهْرَكذ 
يِْملِع ِرَادْقِم  َىَلع  َال  َْكَيَدل  ِِهَتنَاكََمو  َِكب  ِِهَتِفْرعَم  ِْرَدق  َىَلع 
ىلَصَو ٌرِيَدق  ُءاََشت  اَم  ىَلَعو  ٌرِيدَج  ٍلْضَف  ُلِكب  َكِنإ  يِْمَهف  ىََهْتنَُمو 

بَر ِهِلل  ُدْمَْحلَاو  َملَسَو  ِِهبْحَصَو  ِِهلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  هللا 
هللا ىلص  يبنلا  ةرضح  ىلإ  اهيدهيو  ةحتافلا  أرقي  مث  .َنيَِملَاْعلا 

.ىلاعت هللا  لاجرو  عماجلا  درفلا  بطقللو  ملسو  هيلع 

يفنحلا نيدلا  سمشل  نوعبرألا : ةالصلا 

هنع هللا  يضر  يفنحلا  دمحم  نيدلا  سمش  يديسل 



ْملَسَو ِِهبْحَصَو  ِِهلآ  َىَلَعو  يُمألا  يبنلا  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ُمهللا 
.َتِْمَلع اَم  َءْلَِمو  َتِْمَلع  اَم  ََةِنَزو  َتِْمَلع  اَم  ََدَدع 

يلوبتملل نوعبرألاو : ةيداحلا  ةالصلا 

هنع هللا  يضر  يلوبتملا  ميهاربإ  يديسل 

ِِرئاَس َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  َيلَُصت  َْنأ  َِكب  َُكَلأَْسأ  يِنإ  ُمهللا 
ِيل َرِْفَغت  َْنَأو  َنِيعَمَْجأ  ِْمِهبْحَصَو  ِْمِهلآ  َىَلَعو  َنِيلَسْرُْملَاو  ِءَاِيْبَنألا 

.َيَِقب اَمِيف  ِيَنظَفَْحَتو  ىَضَم  اَم 

ينوشلل نوعبرألاو : ةيناثلا  ةالصلا 

ةالصلا يف  مالظلا  حابصم  اهمساو  ينوشلا  نيدلا  رون  يديسل 
مانألا ريخ  ىلع  مالسلاو 

َىَلع َْتيلَص  اََمك  ٍدمَحُم  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 
ٍدمَحُم ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َىَلع  ِْكرَاَبو  َمِيهاَْرِبإ  ِلآ  َىَلَعو  َمِيهاَْرِبإ 

َكِنإ َنيَِملَاْعلا  يِف  َمِيهاَْرِبإ  ِلآ  َىَلَعو  َمِيهاَْرِبإ  َىَلع  َْتكَرَاب  اََمك 
َدَادَِمو َكِشَْرع  ََةِنَزو  َكِسَْفن  اَضَِرو  َكِْقلَخ  ََدَدع  ٌديِجَم  ٌديِمَح 

.َنُوِلفَاْغلا ِِهْرِكذ  َْنع  َلََفغ  اَمُلَكو  َنوُِركاذلا  َكََرَكذ  اَمُلك  َِكتاَِمَلك 
اِنديَس َِكتَاقُولْخَم  ِلَضَْفأ  َىَلع  ٍَةالَص  َلَضَْفأ  لَص  ُمهللا  { 2}

َِكتاَِمَلك ِدَادَِمو  َِكتاَمُوْلعَم  ََدَدع  ْملَسَو  ِِهبْحَصَو  ِِهلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم 
{3  } .َنُوِلفَاْغلا ِِهْرِكذ  َْنع  َلََفغ  اًَمُلَكو  َنوُِركاذلا  َكََرَكذ  اَمُلك 

يُمألا ِيبنلا  َِكلوُسََرو  َكِيَبَنو  َِكْدَبع  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  لَص  ُمهللا 
ِضَْرألا يِف  اََمو  ِتَاوَمسلا  يِف  اَم  ََدَدع  ْملَسَو  ِِهبْحَصَو  ِِهلآ  َىَلَعو 

بَر َاي  َنِيعَمَْجأ  َنيِِملْسُْملَاو  َاِنروُُمأ  يِف  َكَْفُطل  ِرَْجَأو  اَُمَهْنَيب  اََمو 
ِِهبْحَصَو ِِهلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  لَص  ُمهللا  { 4  } .َنيَِملَاْعلا

ِْملِع يِف  ٌِنئَاك  َُوه  اَم  ََدَدَعو  ُنُوَكي  اَم  ََدَدَعو  َنَاك  اَم  ََدَدع  ْملَسَو 
ِحَاوَْرألا يِف  ٍدمَحُم  َاِنديَس  ِحوُر  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا  { 5  } .هللا

ِِهْرَبق َىَلع  ْملَسَو  لَصَو  ِداَسَْجألا  يِف  ِِهدَسَج  َىَلع  ْملَسَو  لَصَو 
ُمهللا { 6  } .ءاَمَْسألا يِف  ِهِمْسا  َىَلع  ْملَسَو  لَصَو  ِرُوبُْقلا  يِف 

{7  } ِ.ةَماََمْغلَاو ِةََمَالْعلا  ِبِحاَص  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص 
ِسْمشلا َنِم  ىَْهَبأ  َُوه  ِيذلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 

ٍْرَكب ِيَبأ  ِتَانَسَح  ََدَدع  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَصَو  َِرمَْقلَاو 
ِِهب َْتعَمَج  ِيذلا  َِكْدَبع  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَصَو  َرَُمَعو 

َِكبِيبََحو ِبُولُْقلا  ََمَالظ  ِِهب  َْتَيلَج  ِيذلا  َكِيَبَنو  ِسوُفنلا  َتَاتَش 
َاِنديَس َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا  { 9  } .ٍبِيبَح ُلك  َىَلع  َُهتَْرتْخا  ِيذلا 

{10  } .َنيَِملَاْعِلل ًةَمْحَر  َُهْتلَسَْرَأو  ِنِيبُْملا  قَْحلِاب  َءاَج  ِيذلا  ٍدمَحُم 
ِماَقَْملا ِبِحاَص  ِحِيلَْملا  ِيبنلا  ٍدًمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 

َاِنديَس َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا  { 11  } .ِحيِصَْفلا ِناَسللَاو  َىْلَعألا 
لَصَو ِمِيَظْعلا  ِِهْرَدق  ِمِيَظِعَلو  ِِهتُوُبن  ِفَرَِشل  ِيَغْبَني  اََمك  ٍدمَحُم 
لَصَو ِمِيَظْعلا  ِِهرَادْقَِمو  ِِهْرَدق  قَح  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو 
لَصَو ِمِيَظْعلا  ِِهرَادْقَِمو  ِِهْرَدق  قَح  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو 

.ِنيَِمألا ِعَاطُْملا  ِمِيَرْكلا  ِلوُسرلا  ٍدمَحُم  اِنديَس  َىَلع  ْملَسَو 
ِهِيَبأ َىَلَعو  ِبِيبَْحلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا  { 12}
هللا ِحوُر  َىَلَعو  ِمِيَلْكلا  ىَسوُم  ِهيَِخأ  َىَلَعو  ِلِيلَْخلا  َمِيهاَْرِبإ 
ِْمِهلآ َىَلَعو  َىيَْحَيو  اِيَركََزو  َناَْمَيلُسَو  َُدوَاد  َىَلَعو  ِنيَِمألا  ىَسيِع 
ُمهللا { 13  } .َنُوِلفَاْغلا ُِمِهْرِكذ  َْنع  َلََفَغو  َنوُِركاذلا  َكََرَكذ  اَمُلك 
َِةيَاِدْهلا ِْزَنَكو  ِةَمَايِْقلا  ِْنيََزو  َِةيَاِنْعلا  ِْنَيع  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملَسَو  لَص 

ِةُمألا ِعيِفَشَو  ِةجُْحلا  ِناَِسَلو  َِةَكلْمَْملا  ِسوَُرَعو  ِةلُْحلا  ِزاَِرَطو 
ٍحُوَنو ََمدآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  ِةَمْحرلا  ِيَبَنو  ِةَرْضَْحلا  ِماَِمَإو 
هللا ِحوُر  َىَلَعو  ِمِيَلْكلا  ىَسوُم  ِهيَِخأ  َىَلَعو  ِلِيلَْخلا  َمِيهاَْرِبَإو 
ِْمِهلآ َىَلَعو  َىيَْحَيو  اِيَركََزو  َناَْمَيلُسَو  َُدوَاد  َىَلَعو  ِنيَِمألا  ىَسيِع 

.َنُوِلفَاْغلا ُُمِهْرِكذ  َْنع  َلََفَغو  َنوُِركاذلا  َكََرَكذ  اَمُلك 

ةيشيشملا نوعبرألاو : ةثلاثلا  ةالصلا 

هنع هللا  يضر  شيشم  نب  مالسلا  دبع  يديسل 

.ُرَاْونألا ِتََقلَْفنَاو  .ُراَرْسألا  ِتقَْشنا  ُْهنِم  ْنَم  َىَلع  لَص  ُمهللا 
َُهَلو .ِِقَئالَْخلا  َزَْجعَأف  ََمدآ  ُمُوُلع  َْتلَزَنَتو  ُ.ِقئاَقَْحلا  ِتََقتْرا  ِهِيَفو 

ُضَاِيَرف ٌ.قَِحال  ََالو  ٌِقباَس  انِم  ُْهِكْرُدي  َْمَلف  ُمُوهُْفلا  َِتلَءاََضت 
ِِهرَاْونأ ِْضيَِفب  ِتوَُربَْجلا  ُضَايَِحو  .ٌةَِقنوُم  ِِهلاَمَج  ِْرهَِزب  ِتُوَكلَْملا 
َبََهَذل َُةطِسَاْولا  َْالَول  ِذإ  .ٌطُونَم  ِِهب  َُوَهو  ًِالإ  َءْيَش  ََالو  .ٌةَقَفَدتُم 
ُمهللا ُُهْلهأ  َُوه  اََمك  ِْهَيِلإ  َْكنِم  َِكب  ُقِيَلت  ًَةالَص  .ُطوُسْوَْملا  َلِيق  اََمك 

َْنَيب ََكل  ُِمئاَْقلا  َُمْظعألا  َُكباَجَِحو  .َْكَيَلع  ُلادلا  ُعِماَْجلا  َكرِس  ُهِنإ 
ُهاِيإ ِيْنفَرَعو  ِ.ِهبَسَِحب  ِينْققََحو  ِ.ِهبََسِنب  ِينْقِْحلأ  ُمهللا  .َْكَيَدي 
ِِدرَاوَم ْنِم  َاِهب  ُعَْركَأو  .ِْلهَْجلا  ِِدرَاوَم  ْنِم  َاِهب  َُملْسأ  ًَةِفْرعَم 

ًافوُفْحَم ًالْمَح  .َِكتَرْضَح  َىِلإ  ِِهلِيبَس  َىَلع  ِيْنلِمْحَاو  .ِلْضَْفلا 
ِراَِحب يِف  ِيب  جَُزو  َُهغَْمدَأف  ِِلطَاْبلا  َىَلع  َِيب  ِْفْذقَاو  .َِكتَرُْصِنب 
ِرَْحب ِْنَيع  يِف  ِيْنِقْرغَأو  ِديِْحوتلا  ِلاَْحوأ  ْنِم  ِيْنلُْشنَاو  ِةِيدَحألا 

َِلعْجَاو َاِهب  ًِالإ  سُِحأ  ََالو  َدِجأ  ََالو  َعَمْسأ  ََالو  ىَرأ  َال  ىتَح  َِةدَْحْولا 
ِِهتَقيِقََحو ِيتَقيِقَح  رِس  ِهِحوَُرو  يِحوُر  َةَايَح  ََمْظعألا  َباَجِْحلا 



َاي ُِرهَاظ  َاي  ُرِخآ  َاي  ُلوأ  َاي  ِلوألا  قَْحلا  ِقيِقَْحِتب  يِِملَاَوع  َعِماَج 
َِكب ِينْرُْصنَاو  اِيَركَز  َِكْدَبع  َءَاِدن  َْتعِمَس  اَِمب  ِيئَاِدن  ْعَمْسا  ُِنطَاب 

َِكْرَيغ َْنَيَبو  ِيْنَيب  ْلَُحو  ََكْنَيَبو  ِيْنَيب  ْعَمْجَاو  ََكل  َِكب  ِيْنديَأو  ََكل 
َانبَر ِدَاعَم  َىِلإ  َكداََرل  َنآْرُْقلا  َْكَيَلع  َضََرف  ِيذلا  ِنإ  هللا  هللا  هللا 

َُهَتِكَئالََمو هللا  ِنإ  ًادَشَر  َاِنرْمأ  ْنِم  َاَنل  ئيهو  ًةَمْحَر  َْكُنَدل  ْنِم  َاِنتآ 
اوُملَسَو ِْهَيَلع  اولَص  اُونَمآ  َنِيذلا  َاهيأ  َاي  ِيبنلا  َىَلع  َنولَُصي 
ً.امِيلَْست

يلذاشلل يتاذلا  رونلا  نوعبرألاو : ةعبارلا 

هنع هللا  يضر  يلذاشلا  نسحلا  يبأ  يديسل  يتاذلا  رونلا  ةالص 

رسلَاو ِيتاذلا  ِرونلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 
.ِتاَفصلَاو ِءاَمَْسألا  ِِرئاَس  يِف  يِراسلا 

يوونلل نوعبرألاو :  ةسماخلا  ةالصلا 

هنع هللا  يضر  يوونلا  مامإلل 

َُمالسلا .هللا  ِيَبن  َاي  َْكَيَلع  َُمالسلا  .هللا  َلوُسَر  َاي  َْكَيَلع  ََمالسلا 
َُمالسلا .هللا  ِْقلَخ  َْريَخ  َاي  َْكَيَلع  َُمالسلا  .هللا  َةَريِخ  َاي  َْكَيَلع 

َاي َْكَيَلع  َُمالسلا  .ُرِيَذن  َاي  َْكَيَلع  َُمالسلا  .هللا  َبِيبَح  َاي  َْكَيَلع 
َُمالسلا .ُِرهَاط  َاي  َْكَيَلع  َُمالسلا  .ُْرُهط  َاي  َْكَيَلع  َُمالسلا  .ُريَِشب 

َْكَيَلع َُمالسلا  ِ.مِساَْقلا  َابأ  َاي  َْكَيَلع  َُمالسلا  ِ.ةَمْحرلا  ِيَبن  َاي  َْكَيَلع 
َِمتاََخو َنِيلَسْرُْملا  َديَس  َاي  َْكَيَلع  َُمالسلا  .َنيَِملَاْعلا  بَر  َلوُسَر  َاي 

َاي َْكَيَلع  َُمالسلا  .َنِيعَمْجأ  ِِقَئالَْخلا  َْريَخ  َاي  َْكَيَلع  َُمالسلا  .َنيِيبنلا 
َِكْتَيب ِْلهَأو  َِكلآ  َىَلَعو  َْكَيَلع  َُمالسلا  .َنِيلجَحُْملا  ُرْغلا  َِدئَاق 
ِِرئاَس َىَلَعو  َْكَيَلع  َُمالسلا  .َنِيعَمْجأ  َِكباَحْصَأو  َِكتيُرَذو  َكِجَاوْزَأو 
هللا َلوُسَر  َاي  هللا  َكاَزَج  .َنيِِحلاصلا  هللا  ِدَابِع  ِعيِمََجو  ِءَاِيْبَنألا 
اَمُلك َْكَيَلع  هللا  ىلَصَو  ِِهتُمأ  َْنع  ًالوُسََرو  اِيَبن  ىَزَج  اَم  َلَضْفأ  َنع 

اَم ََبْيطَأو  َلَْمكَأو  َلَضْفأ  ٌِلفَاغ  َِكْرِكذ  َْنع  َلََفَغو  ٌِركَاذ  َكََرَكذ 
هللا ِالإ  َِهِلإ  َال  ْنأ  َُدهْشأ  .َنِيعَمْجأ  ِْقلَْخلا  َنِم  ٍدَحأ  َىَلع  ىلَص 
ِهِْقلَخ ْنِم  ُُهتَريَِخو  ُُهلوُسََرو  ُُهْدَبع  َكنأ  َُدهْشَأو  َُهل  َكِيرَش  َال  َُهدَْحو 
َةُمألا َتْحََصَنو  ََةناََمألا  َْتيدَأو  ََةلاَسرلا  َْتغَلب  َْدق  َكنأ  َُدهْشَأو 

ََةليِضَْفلَاو ََةليِسَْولا  ِِهتَآو  ُمهللا  ِ.ِهدَاهِج  قَح  هللا  يِف  َْتَدهاََجو 
َُهلأَْسي ْنأ  ِيَغْبَني  اَم  ََةيَاِهن  ِِهتَآو  َُهْتَدَعو  ِيذلا  ًادوُمْحَم  ًاماَقَم  ُْهَثْعبَاو 
يُمألا ِيبنلا  َِكلوُسََرو  َِكْدَبع  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ُمهللا  .َنُوِلئاسلا 
َىَلَعو َمِيهاَْرِبإ  َىَلع  َْتيلَص  اََمك  ِِهتيُرَذو  ِهِجَاوْزَأو  ٍدمَحُم  ِلآ  َىَلَعو 
ٍدمَحُم ِلآ  ىَلَعو  يُمألا  ِيبنلا  ٍدمَحُم  َىَلع  ِْكرَاَبو  َمِيهاَْرِبإ  ِلآ 

يِف َمِيهاَْرِبإ  ِلآ  َىَلَعو  َمِيهاَْرِبإ  َىَلع  َْتكَرَاب  اََمك  ِِهتيُرَذو  ِهِجَاوْزَأو 
ٌ.ديِجَم ٌديِمَح  َكِنإ  َنيَِملَاْعلا 

يلذاشلا بهاوملا  يبأل  نوعبرألاو  ةسداسلا 

هنع هللا  يضر  يلذاشلا  بهاوملا  يبأ  دمحم  خيشلا  يديس 

ِ.ةِيلُسُرلا ِةِيْدهَْملا  َِةِيدَاْهلا  ِ.ةِيَوبنلا  ِةَرْضَحلا  ِِهَذه  َىَلع  لَص  ُمهللا 
ِمُوُلْعلا َعيِمَج  ُِقْرَغتَْست  ًَةالَص  .ِتاماتلا  َِكتَاَولَص  ِعيِمَِجب 
َعَاطِْقنا ََالو  .َاِهداَمآ  يِف  َاَهل  ََةيَاِهن  َال  ًَةالَص  َْلب  .ِتاَمُوْلعَْملِاب 

هللا َلوُسَر  َاي  َاَنديَس  َاي  ِيبنلا  َاَذه  َىَلع  َِكَلَذك  ْملَسَو  .َاِهدَادْمإل 
َْتنَأو ٍ.دُوْلوََمو  ٍِدلَاو  ُلك  ُديَس  َْتنَأو  ِ.دوُُجْولا  َنِم  ُدوُصْقَْملا  َْتنأ 
َْتنَأو .ِتَانَوكُْملا  ُفَانْصأ  َاْهَيَلع  ْتَرَاد  ِيتلا  ُةَمِيَتْيلا  ُةََرْهوَْجلا 

.ىَصُْحت َال  َُكتَاكََرب  .ِتَاوَمسلَاو  َنيِضَْرألا  ُُهقاَرِْشإ  َألَم  ِيذلا  ُرونلا 
ْتَملَس ُراَجَْشألَاو  ُراَجَْحألا  .ىَصَْقتُْسَتف  َُدَدْعلا  َاهدَُحي  َال  َُكتاَزِْجعَُمو 
َرجََفت ُءاَْملَاو  .َْكَيَدي  َْنَيب  ْتََقَطن  َُةتِماصلا  ُتَانَاَويَْحلَاو  .َْكَيَلع 
ُْرِئْبلَاو .َْكَيِلإ  نَح  َِكقاَِرف  َْدنِع  ُْعذِْجلَاو  .َْكَيُعبُْصأ  ِْنَيب  ْنِم  ىَرََجو 

انِمأ َِةكَرَابُْملا  َِكَتْثِعِبب  .َْكَيتَفَش  ِْنَيب  ْنِم  ٍَةلَْفِتب  َْتلَح  ُةَِحلاَْملا 
ُفَاْطَلألا َاْنَتلِمَش  َِةلِماًشلا  َِكتَمْحَِرَبو  .َبَاَذْعلَاو  َفْسَْخلَاو  َخْسَْملا 

َاي ُرِخآ  َاي  ُلوأ  َاي  .ُِرهَاط  َاي  ُرَهطُم  َاي  ُرُوَهط  َاي  ِباَجِْحلا  َْعفَر  وُجَْرَنو 
ٌةَِرهَاب َُكتاَزِْجعَُمو  ٌ.ةَِرهَاط  ٌةَسدَقُم  َُكَتعِيرَش  .ُِرهَاظ  َاي  ُِنطَاب 

ُِنطَاْبلَاو ِ.مَاتِْخلا  يِف  ُرِخآلَاو  ِ.مَاظنلا  يِف  ُلَوألا  َْتنأ  ٌ.ةَِرهَاظ 
.ِلْصَْولا ُبِيطََخو  .ِلْضَْفلا  ُعِماَج  َْتنأ  ِ.رَاْوَنألِاب  ُِرهاظلَاو  ِ.راَرَْسألِاب 

ُصوُصْخَْملَاو .َِلالَْجلَاو  ِلاَمَْجلا  ُبِحاَصَو  .ِلاََمْكلا  ِْلهأ  ُماَِمَإو 
ِءَاِوِلَبو .ىَمَْسألا  ِيَلْعلا  ِدوُمْحَْملا  ِماَقَْملَاو  .ىَْمُظْعلا  َِةعاَفشلِاب 

َ.دَايَْسألا َداَس  ًاديَس  َاَيف  ِ.دوُْجلَاو  ِةُوتُْفلَاو  ِمََرْكلَاو  ِ.دوُْقعَْملا  ِدْمَْحلا 
َِكب َنُولسََوَتي  ُ.ةاَُصْعلا  َِكتِيَوْلوَم  ُدِيَبع  ُ.دَاِبْعلا  ِْهَيِلإ  ََدَنتْسا  ًاَدنَس  َاَيو 
ِِهَذه يِف  .ِتاَجاَْحلا  ِءاَضََقو  ِتاَْرَوْعلا  ِْرتَسَو  .ِتَائيسلا  ِناَرُْفغ  يِف 
ََكْدنِع ِِههاَِجب  َانبَر  َاي  .ِتاَمَْملا  َْدَعَبو  ِلََجألا  ِءاَضِْقنا  َْدنَِعو  َاْيندلا 

.ِتَاَعبتلا اَنع  ِضْقَاو  .ِتاَجَردلا  َاَنل  َْعفْرَاو  .ِتَاَوعدلا  انِم  ْلبََقت 
يِف ِمِيَرْكلا  َِكهَْجو  َىِلإ  ََرظنلا  َانِْحبَأو  .ِتانَْجلا  َىْلعأ  اِنكْسأو 
َنِم ِْمْهَيَلع  َتَْمْعنأ  َنِيذلا  َعَم  َُهعَم  َاْنَلعْجَاو  .ِتَاَدهاَشُْملا  ِتاَرَضَح 
َاَنل ْبََهو  .ِتاَماََرْكلا  ِبَابْرَأو  ِتاَزِْجعُْملا  ِْلهأ  َنيِقيدصلَاو  َنيِيبنلا 

.َنيَِملَاْعلا بَر  َاي  َنيِمآ  ِءاَضَْقلا  يِف  ِْفطللا  َعَم  ََةِيفَاْعلَاو  َوَْفْعلا 
.هللا َىَلع  َكَمَْركأ  اَم  .هللا  َلوُسَر  َاي  َْكَيَلع  َُمالسلَاو  َُةالصلا 



َِكب َلسََوت  ْنَم  َباَخ  اَم  .هللا  َلوُسَر  َاي  َْكَيَلع  َُمالسلَاو  َُةالصلا 
َْتعفََشت َُكالَْمألأ  .هللا  َلوُسَر  َاي  َْكَيَلع  َُمالسلَاو  َُةالصلا  .هللا  َىِلإ 

ُءَاِيْبَنألا .هللا  َلوُسَر  َاي  َْكَيَلع  َُمالسلَاو  َُةالصلا  .هللا  َْدنِع  َِكب 
.هللا َنِم  ِِهب  َتْصِصُخ  ِيذلا  َِكَددَم  ْنِم  َنُودُودْمَم  ُلُسرلَاو 

ُْمَهْتَيلَاو ِيذلا  َْتنأ  ُءَاِيْلَوألا  .هللا  َلوُسَر  َاي  َْكَيَلع  َُمالسلَاو  َُةالصلا 
َُمالسلَاو َُةالصلا  .هللا  ُُمهَالَوت  ىتَح  َِةدَاهشلَاو  ِْبَيْغلا  َِملَاع  يِف 

َُهديأ َِكتجُِحب  َمَاَقو  َِكتجَحَم  يِف  ََكلَس  ْنَم  .هللا  َلوُسَر  َاي  َْكَيَلع 
َضَْرعأ ْنَم  ُلُوذْخَْملا  .هللا  َلوُسَر  َاي  َْكَيَلع  َُمالسلَاو  َُةالصلا  هللا 

.هللا َلوُسَر  َاي  َْكَيَلع  َُمالسلَاو  َُةالصلا  .هللَاو  ِيإ  َِكب  ِءَاِدْتِقإلا  َِنع 
َلوُسَر َاي  َْكَيَلع  َُمالسلَاو  َُةالصلا  .هللا  َعَاطأ  ْدََقف  ََكعَاطأ  ْنَم 

َاي َْكَيَلع  َُمالسلَاو  َُةالصلا  .هللا  ىََصع  ْدََقف  َكاََصع  ْنَم  .هللا 
َُمالسلَاو َُةالصلا  .هللا  َُهِلَبق  ًالسََوتُم  َِكبَاِبل  َىتأ  ْنَم  .هللا  َلوُسَر 

َُهل َرََفغ  َِكتَاَبَتع  يِف  ِِهبُوُنذ  َلْحَر  طَح  ْنَم  .هللا  َلوُسَر  َاي  َْكَيَلع 
َكَمَرَح َلََخد  ْنَم  .هللا  َلوُسَر  َاي  َْكَيَلع  َُمالسلَاو  َُةالصلا  .هللا 

ََذال ْنَم  .هللا  َلوُسَر  َاي  َْكَيَلع  َُمالسلَاو  َُةالصلا  هللا  َُهنمأ  ًاِفئاَخ 
َاي َْكَيَلع  َُمالسلَاو  َُةالصلا  .هللا  ُهَزعأ  َِكهاَج  ِلَاْيذِأب  َِقَلَعو  َِكبَانَِجب 

.هللَاو َال  َِكلْضَف  ْنِم  ْبَِخي  َْمل  ََكلمَأو  ََكل  مأ  ْنَم  .هللا  َلوُسَر 
َِكرَاوَِجو َِكَتعاَفَِشل  َاْنلمأ  .هللا  َلوُسَر  َاي  َْكَيَلع  َُمالسلَاو  َُةالصلا 

يِف َِكب  َاْنلسََوت  .هللا  َلوُسَر  َاي  َْكَيَلع  َُمالسلَاو  َُةالصلا  .هللا  َْدنِع 
َُمالسلَاو َُةالصلا  .هللا  ُهَالَوت  ْنمِم  ُنُوَكن  َلَعَلو  ىََسع  ِلُوبَْقلا 
ََشَطْعلا ُفاََخن  ََالو  ِلََمألا  َغُوُلب  وُجَْرن  َِكب  .هللا  َلوُسَر  َاي  َْكَيَلع 

ْنِم َكوبِحُم.هللا  َلوُسَر  َاي  َْكَيَلع  َُمالسلَاو  َُةالصلا  .هللَاو  اَشاَح 
َاي َْكَيَلع  َُمالسلَاو  َُةالصلا  .هللا  ِْقلَخ  َمَْركأ  َاي  َِكبَاِبب  َنوُِفقَاو  َِكتُمأ 

َُةالصلا .هللا  َلوُسَر  َاي  َكَاوِس  َاْنقَرَاف  َْدَقو  َكَاْندَصَق  .هللا  َلوُسَر 
َنوُريُِجَيو َلِيْزنتلا  َنوُمَْحي  ُبََرْعلا  .هللا  َلوُسَر  َاي  َْكَيَلع  َُمالسلَاو 

َُةالصلا .هللا  َلوُسَر  َاي  ِمََجْعلَاو  ِبََرْعلا  ُديَس  َْتنَأو  َليِخدلا 
َِكبَانَِجب َانْرََجتْسَاو  َكيَِحب  َاْنلََزن  َْدق  .هللا  َلوُسَر  َاي  َْكَيَلع  َُمالسلَاو 

َاْنثِغَأف َُذالَْملا  َْتنَأو  ُثَاِيْغلا  َْتنأ  .هللا  َىَلع  َِكتَايَِحب  َانْمَسْقَأو 
َاي َْكَيَلع  َُمالسلَاو  َُةالصلا  .هللا  ُهدَُري  َال  ِيذلا  ِهيَِجْولا  َِكهاَِجب 

َُمالسلَاو َُةالصلا  .هللا  ِيَبن  َاي  َْكَيَلع  َُمالسلَاو  َُةالصلا  .هللا  َلوُسَر 
ُةيِموُْمَيد ْتَمَاد  اَم  َْكَيَلع  َُمالسلَاو  َُةالصلا  .هللا  َبِيبَح  َاي  َْكَيَلع 

َاَنْالوَم َاي  َاَنديَس  َاي  اَنع  اَِمِهب  ىَضَْرَتو  اَُمهاَضَْرت  ًاَمالَسَو  ًَةالَص  .هللا 
ِِرئاَس َىَلَعو  َنِيلَسْرُْملَاو  ِءَاِيْبَنألا  َىَلع  َُمالسلَاو  َُةالصلا  .هللا  َاي 
ىلَص ٍدمَحُم  َانِيَبن  َْيعيِجَض  َْنع  َضْرَاو  ُمهللا  .َنِيعَمْجأ  َِةِكَئالَْملا 
ِةيَِقب َْنَعو  ِيَلَعو  َناَْمُثع  َْنَعو  َرَُمَعو  ٍْرَكب  ِيبأ  َملَسَو  ِْهَيَلع  هللا 
ِنيدلا ِْمَوي  َىِلإ  ٍناَسِْحِإب  ُْمَهل  َنِيِعباتلا  ِِعبَاَتو  .َنِيعَمْجأ  َِةباَحصلا 
ٌَمالَسَو تارم  ثالث  ُُهتَاكََرَبو  هللا  ُةَمْحََرو  ِيبنلا  َاهيأ  َْكَيَلع  َُمالسلا 
.نيمآ َنيَِملَاْعلا  بَر  هلل  ُدْمَْحلَاو  َنِيلَسْرُْملا  َىَلع 

يركبلل نوعبرألاو : ةعباسلا  ةالصلا 

نعو امهنع  هللا  يضر  يركبلا  نسحلا  يبأ  نبا  دمحم  يديسل 
امهباقعأو امهفالسأ 

َِكبِيبََحو .ىَْهَبألا  َكرِسَو  .َىنَْسألا  َِكرُون  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 
ِْلَهأ َِةْلِبَقو  .بُْحلا  ِْلَهأ  َِةطِسَاو  .َىكَْزألا  َكيِفَصَو  .َىْلَعألا 

ِ.ةيِمويَْقلا ِراَرَْسألا  ِْحَوَلو  ِ.ًةِيتُوَكلَْملا  ِِدهاَشُْملا  ُِحوُر  .ِبْرُْقلا 
ِةَروُص ٌ.دََحأ  ِِهب  ُطيُِحي  َال  ِيذلا  ِْبَيْغلا  ِناَِسل  ِ.َدَبألَاو  ِلََزألا  ِناَمُجَْرت 

ِ.ةِيناَمْحرلا ِرَاْوَنألِاب  َِةنيَزُْملا  ِةَروصلا  ِةَقيِقََحو  ِ.ةِينَادْرَْفلا  ِةَقيِقَْحلا 
ِينَاكِْمإلا ِءىَيهتلا  ِةِيِلبَاق  رِس  .ُْهَنع  ِةَرَاِبْعلِاب  َصتْخُْملا  هللا  ِناَْسِنإ 

ِِنطَاْبلا ِدمَحُم  ِ.هبَر  َْدَنع  َدِمَُحو  َدِمَح  ْنَم  ِدَمْحأ  .ُْهنِم  َِةيَقَلتُْملا 
يَفََرط َِةيَاغ  ِ.ِهبُْرق  ِِبتاَرَم  يِف  ِيتاذلا  ِليِْمكتلا  ِلِيعَْفِتب  ِِرهاظلَاو 

َِةيَاغ ِ.ِهبُْرق  ِِبتاَرَم  يِف  ِيتاذلا  ِليِْمكتلا  ِلِيعَْفِتب  ِةِيَوبنلا  ِةَْرودلا 
َِةطُْقن َِةيَاِدب  ً.ادَادِْمَإو  ًاَرَظن  ِلَوألِاب  َِةلِصتُْملا  ِةِيَوبنلا  ِةَْرودلا  يَفََرط 

ِةِيهُوُلألا رِس  َىَلع  هللا  ِنيِمأ  ً.ادَاعِْسَإو  ًاداَشِْرإ  ِيدوُُجْولا  ِلَاعِْفِنالا 
ُِكْرُدت َال  ْنَم  ِ.مَتكُْملا  ِةِيتُوهاللا  ِْبَيغ  َىَلع  ِِهظيِفََحو  ِ.مَْسَلطُْملا 

ُ.ةَِرهَاْبلا ُُهتجُح  ِِهب  َاْهَيَلع  ُموَُقت  اَم  َرَادْقِم  ِالإ  ُْهنِم  َُةلِمَاْكلا  ُلوُُقْعلا 
ْنِم ِِهب  َاَهل  ُفَرَعَتي  اَم  ِالإ  ِِهتَقيِقَح  ْنِم  ُةيِشَْرْعلا  ُسوُفنلا  ُفِْرَعت  ََالو 
َْقَوف امِم  ْاَوَدب  َْدَقو  َنييِْسدُْقلا  ِمَِمه  ىََهْتنُم  ِ.ةَِرهازلا  ِِهرَاْونأ  ِعِمَاَول 

َِةَدهاَشُِمل ْتَحََمط  َْدَقو  َنِيدَحوُْملا  ِراَْصبأ  ىَمْرَم  .ِِعئَابطلا  َِملَاع 
ِ.هرِس ِةآْرِم  ْنِم  ِالإ  ٍْبلَِقل  هللا  ُةعِشأ  َىلُْجت  َال  ْنَم  .عِماَْجلا  رسلا 

ِنَم ُلك  َىَلع  ِْلهَْجلِاب  ُمُوكْحَْملا  ُ.ققَحُْملا  ِيعْفشلا  ُْرِتْولا  َُوَهو 
.ِيدمَحُْملا ِهِسََفن  َْنع  ِرَْمألا  ِسَْفن  يِف  ًَةدرَجُم  هللا  ََةِفْرعَم  َىعدا 

.ِيَدبأ ٍلْصأ  ُلك  ِِهب  دُِمي  اَِمب  ِِهئاََمن  يِف  ِِعْرعََرتُْملا  ِينَاْثدِْحلا  ِعْرَْفلا 
هللا ِْدَبع  ِ.َمَدْعلَاو  ِدوُُجْولا  َيتَخُْسن  ِةََصالُخ  ِ.َمدِْقلا  ِةَرَجَش  ِينَج 

ََالو ٍلُولُح  َِالب  هللِاب  هللا  ِِدبَاَعو  .ِلاََمْكلا  ُلاََمك  ِِهب  ِيذلا  ُْدَبْعلا  َْمِعَنو 
ٍطاَرِص َىَلع  هللا  َىِلإ  يِعادلا  .ٍلاَصِْفنا  َالو  ٍلاَصتا  َالو  ٍداَحتا 

ُْهنِم ِْمْهَيَلَعو  ِتاذلِاب  ِْهَيَلع  ِلُسرلا  دِمَُمو  ِءَاِيْبَنألا  ِيَبن  ٍ.ميَِقتْسُم 
ُميِحَر َاي  ُنَمْحَر  َاي  هللا  َاي  ِ.مِيلْستلا  ُفَرْشَأو  َِةالصلا  ُلَضْفأ 
َِلالََجو ِ.ةيِصاَِصتِْخالا  ِتَايلَجتلا  ِلاَمَج  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا } }
ِ.َرْبَكألا ِزْعلا  ِتَابَاَيغ  يِف  َِكب  ِِنطَاْبلا  ِ.ةِيئاَِفطِْصإلا  ِتَايَلدتلا 

ِةَرْضَْحلا ِزِيَزع  ِ.رَْخَفألا  ِدْجَْملا  ِِقراَشَم  يِف  َِكرُوِنب  ِِرهاظلا 



اََمك َْتنأ  ُْثيَح  ْنِم  َِكْدَبع  ِ.ةِيدََحألا  َِةَكلْمَْملا  ِنَاْكلُسَو  ِ.ةِيدَمصلا 
يلََجت ىََوتْسُم  .َِكتاَفِصَو  َِكئاَمْسأ  ُةفَاك  ُْثيَح  ْنِم  َُكْدَبع  َُوه 

ِرُوِنب َْتلََحك  ْنَم  .َِكتَاقُولْخَم  ِعيِمَج  يِف  َكِْمكَُحو  َِكتَمْحََرو  َِكتََمَظع 
ٍدَحأ ُلك  َْنع  َتَْرتَسَو  ً.ارَاهِج  َةِيَلْعلا  ََكتَاذ  ىأََرف  َُهَتلْقُم  َكِْسُدق 

ِِهتيِصوُصُخ ِةَِمَلِكب  َتَْقَلَفو  ً.اراَرْسأ  ََكل  ِِهِنطَاب  يِف  َكِْقلَخ  ْنِم 
َِكبَاطَِخو َِكلاَمََجو  َِكَتِفْرعَِمب  ُْهنِم  َْتعتََمو  .ِعْمَْجلا  َراَِحب  ِةِيدمَحُْملا 

ٍ.دََحأ ُلك  اِيتَاذ  ًاريِْخَأت  ِهِماَقَم  َْنع  َتْرخَأو  َ.عْمسلَاو  َرََصْبلَاو  َْبلَْقلا 
ِناَِسل .ِقِفاَْخلا  َِكتزِع  ِءَاِول  ِ.َدَدْعلا  َْرِتو  َِكتِيدَحأ  ِْمكُِحب  َُهْتَلعََجو 
ِِهَتعيِشَو ِ.ِهبْحَصَو  ِِهلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنددَس  ِِقطانلا  َِكتَْمكِح 

ْملَسَو لَص  ُمهللا }  } ُميِحَر َاي  ُنَمْحَر  َاي  هللا  َاي  ِ.ِهبْزَِحو  ِهِيِثرَاَوو 
.ىَمَْسألا َِكلَْفلا  ِطيِحُم  َِزكْرََمو  .ىَْمُظْعلا  َِةطاَِحإلا  ِةَِرئَاد  َىَلع 

.َِكدَابِع ْنِم  ًادَحأ  َُهل  ْءىَيُهت  َْمل  اَِمب  َكِمُوُلع  ْنِم  َصتْخُْملا  َِكْدَبع 
ِيذلا َِكرَاْونأ  ِرَْحب  .َِكَدِالب  ِةفَاك  يِف  َِكب  ِةِزْعلا  ِِكلاَمَم  ِنَاْطلُس 

ِةُوبدنلا ِْشيَج  ِِدئَاق  .ُهُجَاوْمأ  ِينَادَمصلا  ِنَيعتلا  ِحَاِيِرب  ْتََمَطَالت 
.َِكتَقِيلَخ ِةفَاك  َىَلع  َِكتَفِيلَخ  .ُهُجَاْوفأ  َْكَيِلإ  َِكب  َْتعَراََست  ِيذلا 

ِْهَيَلع ِءَانثلا  يِف  ِديِجُْملا  دِجُْملا  َُةيَاغ  ْنَم  .َِكتِيَرب  ِعيِمَج  َىَلع  َِكنيِمأ 
َال ْنأ  ِِغلَابُْملا  ِغِيَلْبلا  َُةيَاِهَنو  ِ.ِهتاَفِص  ِهَاِنْتكا  َِنع  ِزَْجْعلِاب  ْفاَِرْتعالا 

ُلك ِديَسَو  َاِنديَس  ِ.ِهتَاِبَهو  ِهِِمرَاكَم  َىَلع  ِدْمَْحلا  ِِغلَابَم  َىِلإ  َلَِصي 
ََكل َِكب  ِدْمَْحلا  َنِم  َبَْجَوتْسا  ِيذلا  َِكدمَحُم  ٌ.َةدَايِس  ِْهَيَلع  ََكل  ْنَم 

ِِهثاُرَوو ِ.مَاِظْعلا  ِِهباَحْصَأو  ِ.ماَِرْكلا  ِِهلآ  َىَلَعو  ُ.َهداَرِيَإو  ُهَرَادِْصإ 
يأ ًاعبَس  ىََفطْصا  َنِيذلا  ِِهدَابِع  َىَلع  ٌَمالَسَو  هلل  ُدْمَْحلا  ِ.ماَخِْفلا 

َناَْحبُس لوقي : مث  تارم  عبس  تاولصلا  يلات  ةيآلا  هذه  رركي 
هلل ُدْمَْحلَاو  َنِيلَسْرُْملا  َىَلع  ٌَمالَسَو  َنوُفَِصي  اَمع  ِةِزعلا  بَر  َكبَر 

تاولصلا هذه  ءىشنمل  اهيدهيو  ةحتافلا  أرقيو  َنيَِملَاْعلا  بَر 
َكِنإ َاْنَيَلع  ُْبَتو  ُمِيَلْعلا  ُعيِمسلا  َْتنأ  َكِنإ  انِم  ْلبََقت  َانبَر  لوقيو :

َىَلَعو ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  َملَسَو  هللا  ىلَصَو  ُميِحرلا  ُباوتلا  َْتنأ 
.َنيَِملَاْعلا بَر  هلل  ُدْمَْحلَاو  .َنِيلَسْرُْملَاو  ِءَاِيْبَنألا  َنِم  ِِهنَاوِْخإ 

ةيركبلا تاولصلا  نوعبرألاو : ةنماثلا  ةالصلا 

ةيركبلا تاولصلاب  ةفورعملا 

ْنِم ِنُوْنكَْملا  َِكَتداَِرإ  رِسَو  َِمْظَعألا  َِكَتيَاِده  ِرَيِنب  َُكلأْسأ  يِنإ  ُمهللا 
َِكرُوَنو .ءْيَش  ُلك  َْلَبق  ََكل  َْكنِم  َِكرَاتْخُم  ِ.مَْسَلطُْملا  َِكرُون 
.َكَاوِس ِِهب  ْطُِحي  َْمل  ِيذلا  َِكْزَنك  .ْيَقللا  ِِكلاَسَم  َْنَيب  ِدرَجُْملا 
َماَرْجأ ِِهرُون  ْنِم  َْتنَوك  َِكَتداَِرإ  ِْمكُِحب  ِيذلا  َكِْقلَخ  ِفَرْشَأو 
َكِشَْرع َْلوَح  َنوفاصلا  ِِهب  ْتَفَاطَف  .َِكالَْمألا  َِلكَاَيَهو  َِكْالَفألا 

هللا ِنإ  َِكْلوَِقب  ِْهِيَلع  َِمالسلَاو  َِةالصلِاب  َاَنتْرَمَأو  ً.امِيْرَكَتو  ًامِيْظَعت 
ِْهَيَلع اولَص  اُونَمآ  َنِيذلا  َاهيأ  َاي  ِيبنلا  َىَلع  َنولَُصي  َُهَتِكَئالََمو 
ِءَاِول َِكْكلُم  ِتَْخت  يِف  ِِهتَمَاه  َْقَوف  َتْرََشَنو  ً.امِيلَْست  اوُملَسَو 

.َكِمَْزع ِةوُِقب  َِكنَاْطلُس  ِشُويُج  ِدِيدَانَص  َىَلع  َُهتْمَدَقو  .َِكدْمَح 
َْكنَِمو َِكب  َُهْتبَرَقو  .َلَوألا  ََكقَاثيِم  قَْحلِاب  َِكئَايِفْصأ  َىَلع  َُهل  َْتذََخَأو 

يلَجتلا َِرْهظَم  يِف  َِكلاَمَِجب  َُهْتعتََمو  .َلَوعُْملا  ِْهَيَلع  َْتَلعََجو  ََكَلو 
ِرُون يِف  ِِهب  َْتيجََزو  يَلدتلَاو  ُوندلا  ِبُْرق  ِْنيَسَْوق  ِباَِقب  َُهتْصَصََخو 

.ءاَمَْسألَاو ِفوُرُْحلا  َِقئاَقَح  ََمدآ  ِِهب  َتْفَرَعو  .ىَْمُظْعلا  َِكتِيهُوُلأ 
ِنَم ِالإ  َْكَيِلإ  َلَصَو  ْنَم  َلَصَو  اََمو  ِ.ِهب  ِالإ  ََكفََرع  ْنَم  ََكفََرع  اََمف 
ِديَس .َِكتَاقُولْخَم  ِِرئاَس  َىَلع  ِمََرْكلا  ِضْحَِمب  َِكتَفِيلَخ  ِ.ِهَببَِسب  َلَصتا 

.َِكئاَْمَعن ِِصئاَصَِخب  َِكتَرْضَح  ِصيِصَخ  .َِكتَاوَمَسَو  َكِضْرأ  ِْلَهأ 
.َِكبَاِتك يِف  ِِهرَْمِعب  َتْمَسْقأ  ٍتُوْعنَم  َِمْظعأ  .َِكَئالآ  ِتاَضُوُيَفو 
َلاَْفقأ ِِهب  َتَْحَتَفو  .َِكبَاطِخ  ِراَرْسأ  ْنِم  ِِهب  َْتلصَف  اَِمب  َُهْتلضََفو 
ِِرهَاظَم ِِرئَاَود  َْرَود  ِِهب  َتَْمتََخو  ِ.َةَلالَْجلَاو  ِةُوبنلا  ِِقباَس  ِبَاْوبأ 

َْكَيِلإ ِةِيدُوُبْعلا  َِةبِْسِنب  َُهْتديَسَو  .َِكْرِكذ  َعَم  ُهَْرِكذ  َْتَعفََرو  ِ.َةلاَسرلا 
َِكَتطيِِحب ِطوُحَْملا  َكِشَْرع  َِمئَاَوق  ِِهب  َْتديَشَو  .َِكرَْمِأل  َعَضََخف 

َاْيندلا َْلهأ  ِهُزِعب  ََقْطنََمف  ِزْعلا  ِةََقْطنِِمب  َُهتَْقْطنََمو  .ىَْرُبْكلا 
َُهتْجَوَتو ٍ.ةلُح  َفَرْشأ  َِكَلالَج  ِتَاِقداَرُس  ْنِم  َُهتَْسْبلَأو  .ىَرُْخألَاو 

.َنِيلَسْرُْملَاو ِءَاِيْبَنألا  ِيَبن  ِ.ةلُْخلَاو  ِةبَحَْملَاو  ِةَماََرْكلا  ِجَاِتب 
ِِمَطَالتُْملا َكِْضَيف  ِرَْحب  .َنِيعَمْجأ  ِْقلَْخلا  َىِلإ  َِكرْمِأب  ِثُوْعبُْملَاو 

ِرُْفْكلا ِبْزِِحل  ِمِساَْحلا  ِِرهاَْقلا  َكِمَْزع  ِْفيَسَو  ِ.راَرَْسألا  ِجَاوْمِأب 
َِكدمَحُم ِ.مِيْركتلا  ِناَِسِلب  ِدوُمْحَْملا  َِكدَمْحأ  ِ.رَاْكِنإلَاو  ِْيَغْبلَاو 

ِِهب َُكلأْسأ  ِ.ميِحرلا  ِفُوؤرلِاب  ىمَسُْملا  ِبِقَاْعلا  ِرِشاَْحلا 
.َلأَس ْنَِمل  ُبيِجُْملا  َْتنَأو  َِكب  َْكَيِلإ  ُلسََوتَأو  .َِلُوألا  ِماَسَْقألِاَبو 
َكِنَأل ِةِيدمَحُْملا  ِِهتَاَذو  َِكتَاِذب  ُقِيَلت  ًَةالَص  ِْهَيَلع  َملَُسَتو  َيلَُصت  ْنأ 
َىَلع ًَةدَاِيز  .ُنُونظلا  ُُهِكْرُدت  َال  ًاَدَدع  ِِهتاَفِِصب  َُمْلعَأو  ِِهَتِلْزنَِمب  ىَْردأ 

ُلوَُقَيو .ِنونلَاو  ِفَاْكلا  ِْنَيب  ُهُرْمأ  ْنَم  َاي  .ُنُوَكي  اََمو  َنَاك  اَم 
ِِهب ُِكْرُدأ  ًاَددَم  ِيدمَحُْملا  ِِهَددَِمب  ِيندُِمت  ْنَأو  .ُنُوَكَيف  ُْنك  ِءْيشلل 

ًاظوُفْحَم َنُوكَأف  .ِيتَاهِج  ِعيِمَج  يِف  ِِهب  ُِسْنَأتْسَأو  .ِيتَاهَجَوت  َلُوَبق 
.ىَرُْخألَاو َىلُوألا  ِهَِمِعن  ِِغبَاوَِسب  َرُْمَعَيو  .ءَاْدَعألا  رَش  ْنِم  ِِهب 

ْنِم َمَلَعتَأو  ِ.ديِْحوتلا  ِةَِمَلك  ِراَرْسأ  َْنع  ًامِجَْرتُم  ِيناَِسل  َِقَلْطَنَيو 
ُديِمَْحلا َْتنَأو  ِمَلعُْملا  َِنع  ِِهب  ِيْنَغتْسأ  اَم  ِيْبَهْولا  َِسْدَقألا  َكِْملِع 

ِرََصِبب َرِْصُبَأو  .ةِيدمَحُْملا  ِِهتَْرَظِنب  ِيتَرِيرَس  ُةآْرِم  َوُفَْصَتو  ُ.ديِجَْملا 
ِِجرَاعَم َىَلع  ِِهتِمِهب  ىَقِْرَأل  ِ.ةِيَلْعلا  َِةِتباثلا  ِءَايَْشألا  َِقئاَقَح  ِيتَريَِصب 

ِ.ماَرَْملا ِغُوُلِبب  ِصوُصْخَْملا  ِهرِِسب  َرَْفظَأو  .ماَِرْكلا  َِبتُر  ِِجرَادَم 



ُدُوَعي َْكَيِلَإو  َُمالسلا  َْكنَِمو  َُمالسلا  َْتنأ  َكِنَإف  ِ.مَاتِْخلَاو  َأْدبَْملا  يِف 
َعَم َاْنُبْتكَاف  َلوُسرلا  َاْنَعبتَاو  َْتلَْزنأ  اَِمب  انَمآ  َانبَر  .َُمالسلا 

َنيِيبنلا َنِم  ِْمْهَيَلع  َتَْمْعنأ  َنِيذلا  َعَم  ُمهللا  َاْنَلعْجَاو  .َنِيِدهاشلا 
بَر َاي  ًاقِيفَر  َِكَئلُوأ  َنُسََحو  .َنيِِحلاصلَاو  ِءَاَدهشلَاو  َنيِقيدصلَاو 
ْنِم َاْنَلعْجَاو  .ِنُوكْسلَاو  َِةكَرَْحلا  يِف  َِكرَْصِنب  َانْرُْصنَاو  .َنيَِملَاْعلا 
ِزْرِح يِف  َلُْخَدِنل  .ِنُوْنكَْملا  َِكبَاِتك  ِْمهَِفل  ُْمَهتْقَفو  َنِيذلا  َِكبْزِح 

َال هللا  ِءَاِيْلوأ  ِنإ  َالأ  .َنوُِحلْفُْملا  ُُمه  هللا  َبْزِح  ًِنإ  َالأ  َِكْلَوق 
َانبَر .َنوُقَتي  اُونَاَكو  اُونَمآ  َنِيذلا  َنُونَزَْحي  ُْمه  ََالو  ِْمْهَيَلع  ٌفْوَخ 

ُباوتلا َْتنأ  َكِنإ  َاْنَيَلع  ُْبَتو  .ُمِيَلْعلا  ُعيِمسلا  َْتنأ  َكِنإ  انِم  ْلبََقت 
هللا ىلَصَو  ِ.مِيَظْعلا  ِيَلْعلا  هللِاب  ِالإ  َةُوق  ََالو  َْلوَح  ََالو  .ُميِحرلا 
هلل ُدْمَْحلَاو  ًامِيلَْست  َملَسَو  ِِهبْحَصَو  ِِهلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع 

.َنيَِملَاْعلا بَر 

ةرهازلا تاولصلا  نوعبرألاو : ةعساتلا 

ةرخآلاو ايندلا  لهأ  ديس  ىلع  ةرهازلا  تاولصلاب  ةامسملا 

.َِسْدقألا ِرونلَاو  .ِسَْفَنألا  ِلاَمَْجلا  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 
ِبَاِتك ِمِجَْرتُم  ِ.ةِيتُوهاللا  يِف  ِداَرُْملَاو  .ُةِيُوْهلا  ُْثيَح  ْنِم  ِبِيبَْحلَاو 

.َُلثَْملا ُهَنَأك  ىتَح  َِرَثألا  ِةَقيِقَح  َْنع  ِةَقيِقَْحلِاب  ِيلَاَعتُْملَاو  .ِلََزألا 
ُلك يِف  َِةِيراسلا  ِةَْمكِْحلَاو  .َىْلَوألا  ِصوُصْخَْملَاو  .َىْلَعألا  ِْسبَحلا 

ِراَرَْسألا َِروُص  ِحوُر  ٍ.دُوَؤك  ُلِكل  ِةَِحبَاْكلا  ِةَْمكُْحلَاو  ٍ.دوُْجوَم 
ِْرِتو َِكدَمَْحَأو  َِكدمَحُم  ِ.ةِيدََحألا  ِمُوُلْعلا  ِشوُُقن  ِْحَوَلو  ِ.ةِيتُوَكلَْملا 

ِيتاذلا ِءَاِوتْسالا  ِةَِمَلك  ِلمََحِتب  ِِمئاَْقلا  ِشَْرْعلا  ِ.َدَبألا  ِناَِسَلو  ِ.َدَدْعلا 
ِرَاْيَغألا َِمُلظ  َِلُلظ  َىَلع  َِكْرَهق  ِنَاْطلُِسب  يلََجتُْملا  .َضِرَاع  ََالف 

ِتَادوُْجوَْملا ِفوُرُح  ُرَادَم  َاْهَيَلع  ِيتلا  َِةطْقنلا  .ضِرَاعُم  ُلك  ِقْحَِمل 
ُكَْرُدي َال  ىتَح  ِْسدُْقلا  ِِجرَاعَم  يِف  ِدِعاصلا  .ِتاَرَاِبْتعالا  ِعيِمَِجب 
.نيِمآ ِ.ِهبْزَِحو  ِِهَتعيِشَو  ِ.ِهبْحَصَو  ِِهلآ  ىَلَعو  .ُتاَراَِشإلا  ََالو  ُُهْهُنك 

اَم ِلَْمكَأو  بُِحت  اَم  ِلَضْفِأب  َملَُسَتو  َيلَُصت  ْنأ  َُكلأْسأ  يِنإ  ُمهللا 
ِِرئَاَود َِةطُْقَنو  ِ.ديِْحوتلا  ِْلهأ  ِماَِمَإو  ِ.دِيَبْعلا  ِديَس  َىَلع  ُ.دِيُرت 

ِبِيطََخو ِ.راَْصَعألا  ِْلهأ  َِذالََمو  ِ.رَاْوَنألا  ِرُوَنو  ِ.راَرَْسألا  ِْحَول  ِ.دِيزَْملا 
ِتوُسَان يِف  ِتُوهاللا  ِرَاْونأ  َِرِهظََمو  .ِلَزألا  ِناَِسِلب  َِدبألا  ِِربَانَم 
َِتالََُزَنِتل ِعسَاْولا  ً.امِيكَْحَتو  ًانايَرَس  ٍةَقيِقَح  ُلِكب  ِِمئاَْقلا  .َِلثَْملا 

ًاُئََيَهت يَِهِلإلا  ِرَْمألا  ِةِمَزأ  ِِكلاَم  ً.امِيْظَعَتو  ًافِيرَْشت  ىَضرلا 
ِنَاْطلُس ً.ادَادِْمتْسَاو  ًادَادِْمإ  ِةِيدُوُبْعلا  ِِلاَسَم  ِِكلاَس  ً.ادَاْدِعتْسَاو 

ِ.ةِيلاَمَْجلا ِِدهاَشَْملا  ِقَافآ  ِسْمَش  ِ.ةِيلاََمْكلا  ِِرهَاظَْملا  ِدُونُج 
ىلَحُْملا .َِكتاَفِصَو  َِكئاَمَْسأ  ِعِمَاوَج  يِف  ََكْدنِع  ََكل َِب  يلَصُْملا 

يِف َِقْلطُْملا  ِْرِتْولا  .َِكتاَرَضَح  ِءَاِيْلَوأ  ِتاَصاَِصتْخا  ِِرهَاوَج  ِِرهَاوَِزب 
ِِهتِيدمَحُم َُرِس  ِسدَقُْملا  ِدْرَْفلا  ِ.ِرئَاظنلَاو  ِهَابَْشألا  َِنع  ِِهتُوُبن  قَح 

ِديسلَاو ِ.ميِحرلا  َِبألا  ِ.ِرهَاْظلَاو  ِِنطَاْبلا  يِف  ِهِماَقَم  ِةَانَادُم  َْنع 
ِِعطَاق .ِنيَِقْيلَاو  قَْحلا  ِعَاعُِشب  ِمَاْهَوألا  ِتاَُمُلظ  يِحاَم  ِ.مِيَلْعلا 

ِِعفاشلا .ِنِيبُْملا  ِرُوَنلا  ِِرهَاب  ِِرهاَِقب  ِينَاْطيشلا  ِهِيوْمتلا  ِتَاُهبُش 
ِ.َمكْحُْملا ِْركذلَاو  ِ.َمْوَقألا  ِطاَرْصلَاو  ِ.مَْرَكألا  ِعفَشُْملَاو  ِ.َمْظَعألا 
ِِقئاَقَْحلا ِِسَبالَِمب  يلََجتُْملا  .َصَنألا  ِلِيلدلِاَو  .صََخألا  ِبِيبَْحلَاو 

َىَلع ِظِفاَحلا  ِ.ةِينابرلا  ِنُوؤشلا  َِةوْفَِصب  ِزيََمتُْملا  ِ.ةِينَادْرَْفلا 
ِنَيعتلا جَحَم  .ِيناَمْحرلا  ِصاَِصتْخالا  َِةْبَعك  .َِكتوُِقب  َاهَاُوق  ِءَايَْشألا 
ِمُوْنُقأ .ِلوُُقْعلا  ُهَابِح  َاَهل  َْتدَجَس  ِيتلا  ِِدهَاعَْملا  ٌموَيق  .ِينَادَمصلا 

ْنَم ِلَضَْفأ  .ٌلوُصْوَم  َِكرُوِنب  َكُرُون  اَمِنَإو  َمُوْنُقأ  ََالو  َِةدَْحْولا 
َْتيَفَْخَأو َْتَيْدَبأ  اَم  َلَْمَكَأو  ِ.ماَِرْكلا  َكِْقلَخ  ْنِم  َتَْرتَسَو  َتَْرْهَظأ 

يِف ِةَضوُرْفَْملا  َِةطْقنلا  ِلاََمك  ىََهْتنُم  ِ.مَاِظْعلا  َِكتَاقُولْخَم  ْنِم 
ِِلباَْقلا ِدوُُجْولا  ُمْسا  َُهلَمَْشي  َْنأ  حَِصي  اَم  َأْدبََمو  .ِلَاعِْفنالا  ِِرئَاَود 
ِفِرَاْولا َكِلظ  .ِلَاْعَفألَاو  ِلَاْوَقألا  يِف  َِردَْقلَاو  ِءاَضَْقلا  ِتَاعَوَنِتل 

ْنِم َكَاوِس  اَم  َىَلع  ِفِراذلا  َِلْضََفو  ِ.ةِيَهِلإلا  َِكَتطيِح  ِِكلاَمَم  َىَلع 
ِءَاَوتْسالا ِرِيرَس  ِ.ةِيَلْعلا  َِكتاَضُوُيف  ْنِم  َْتئِش  اَِمب  َْتَنأ  َْتَنأ  ُْثيَح 

َِةْوعدلا ِلِماَش  .ِيدَمصلا  ِيدََحألا  ِْزَنْكلا  ِِرئاَرَس  رِسَو  .يَِوْنعَْملا 
َْتَلَقأ ِِهب  ْنَم  ً.الاَمََجو  ًاليِضَْفت  َكِْقلَخ  ِلَْمَكأ  ً.الاَمِْجَإو  ًاليِصَْفت  َِملَاْعِلل 

َنيِضَْرألا َتْرََمغ  ِِهلْضَِفَبو  .ِتالزلا  َتْرََفغ  ِِهلِْجََألو  تاَْرَثْعلا 
َتَْمدَْخأ َُهَلو  .ِتاَماَقَْملا  َِفئاَرَش  َتْرَمع  ِِهْرِكِذَبو  .ِتَاوَمسلَاو 

يِف َْتَعْدَوأ  امَِمو  .َىُلوألَاو  ِةَرِخآلا  يِف  َْتَيْنَثأ  ِْهَيَلَعو  .َىْلَعألا  َألَْملا 
َْتلَْزَنأ اَِمَبو  ِ.ِهلاَح  َىَلع  ٌءُولْمَم  َُوَهو  ٍءْيَش  ُلك  َىَلع  َتْقَْفَنأ  ِِهْزَنك 

َِسْدَقألا َكِماَقَم  صَاوَخ  ِعيِمَج  َىَلع  َُهْتلضَف  ِهِيف  َُهتْققََحو  ِْهَيَلع 
َِكبِيبََحو َِكلوُسََرو  َكِيَبَنو  َِكْدَبع  ٍدمَحُم  َاِنديَس  ِ.ِهلاََمك  ِكُولَُمو 

ِءَاْبَعِأب ِِمئاَْقلَاو  َكاََضتْرَُمو  َكَاَبتْجَُمو  َكيَِجَنو  َكيِفَصَو  َِكلِيلََخو 
يِعادلَاو .َْكَيِلإ  َِكب  ِيدَاْهلَاو  .َِكتجُح  ِناَِسِلب  ِِقطانلَاو  .َِكَتْوَعد 

.َِكرُون ِقَافآ  ِِبكَاَوك  ِِهثاُرَوو  ِِهبْحَصَو  ِِهلآ  َىَلَعو  .َْكَيَدل  اَِمل  َِكْنِذِإب 
ِ.ِهبَانَج ِءاَرَُقَفو  ِ.ِهبَاب  ِمادُخ.َِكرُوُهَظو  َِكنُوُطب  َِكْالَفأ  ِموُُجَنو 

َنِيِعباتلَاو ِ.ِهلِيبَس  يِف  ُْمهَسُْفَنأ  َنِيِلذَاْبلَاو  ِ.ِهبُْرق  يِف  َنيِِمَزَالتُْملَاو 
يِف ِةقَْحلا  ِِدئاََقْعلا  َىَلع  ُْمهُِرئاَرَس  َِةظوُفْحَْملَاو  ِ.ِهلِيْزَنت  ِمَاكِْحَأل 
يِف ِهيِضُْري  َال  اَم  َاِهب  لَِحي  َْنأ  َْنع  ُْمهُِرئاَمَض  َِةهَزنُْملَاو  ِِهتلِم 

ُدْمَْحلَاو .َنيِمآ  َنيِمآ  َنيِمآ  ِنيدلا  ِْمَوي  َىِلإ  قَِحب  ِْمهِعَاْبَتَأو  ِ.ِهَتعِيرَش 
ٌَمالَسَو َنوُفَِصي  اَمع  ِةِزْعلا  بَر  َكبَر  َناَْحبُس  َنيَِملَاْعلا  بَر  هلل 

.َنيَِملَاْعلا بَر  ِهلل  ُدْمَْحلَاو  َنِيلَسْرُْملا  َىَلع 



حتافلا ةالص  نوسمخلا : ةالصلا 

حتافلا ةالص 

َِقْلُغَأ اَِمل  ِِحتاَْفلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 
َِكطاَرِص َىِلإ  ِيدَاْهلَاو  قَْحلِاب  قَْحلا  ِرِصانلَاو  ََقبَس  اَِمل  ِِمتاَْخلَاو 

ِِهْرَدق قَح  ِِهباَحَْصَأو  ِِهلآ  َىَلَعو  ِْهَيَلع  هللا  ىلَص  ِميَِقتْسُْملا 
ِ.مِيَظْعلا ِِهرَادْقَِمو 

مزعلا يلوأ  ةالص  نوسمخلاو : ةيداحلا 

مزعلا يلوأ  ةالص 

َمِيهاَْرِبَإو ٍحُوَنو  ََمدَآو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 
هللا ُتَاَولَص  َنِيلَسْرُْملَاو  َنيِيبنلا  َنِم  ُْمَهْنَيب  اََمو  ىَسيَِعو  ىَسوَُمو 

.َنِيعَمَْجأ ِْمْهَيَلع  ُهَُمالَسَو 

ةداعسلا ةالص  نوسمخلاو : ةيناثلا  ةالصلا 

ةداعسلا ةالص 

ًةَِمئَاد ًَةالَص  هللا  ِْملِع  يِف  اَم  ََدَدع  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  لَص  ُمهللا 
.هللا ِْكلُم  ِمَاَوِدب 

ميحرلا فوؤرلا  ةالص  نوسمخلاو : ةثلاثلا 

ميحرلا فوؤرلا  ةالص 

ِيذ ِميِحرلا  ِفُوؤرلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 
ََدَدع ٍَةظَْحل  ُلك  يِف  ِهِجَاوَْزَأو  ِِهباَحَْصَأو  ِِهلآ  َىَلَعو  ِمِيَظْعلا  ُِقلُْخلا 

ٍ.مِيَدَقو ٍِثداَح  ُلك 

ةيلامكلا نوسمخلاو : ةعبارلا  ةالصلا 

ةيلامكلاب ةروهشملا 

هللا ِلاََمك  ََدَدع  ِِهلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  َِكرَاَبو  لَص  ُمهللا 
ِ.ِهلاََمِكب ُقِيَلي  اََمَكو 

ماعنإلا ةالص  نوسمخلاو : ةسماخلا 

ماعنإلا ةالص 

ِمَاْعِنإ ََدَدع  ِِهلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  َِكرَاَبو  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 
ِ.ِهلاَضِْفَأو هللا 

ردقلا يلاعلا  ةالص  نوسمخلاو : ةسداسلا 

ردقلا يلاعلا  ةالص 

ِبِيبَْحلا يُمألا  ِيبنلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  َِكرَاَبو  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 
.ْملَسَو ِِهبْحَصَو  ِِهلآ  َىَلَعو  ِهاَْجلا  ِمِيَظْعلا  ِْردَْقلا  ِيلَاْعلا 

يدنجخلل نوسمخلاو : ةعباسلا  ةالصلا 

هللا همحر  يدنجخلا  دمحأ  يديسل 

َاَهل َُوَهو  ٌْلَهأ  َْتَنأ  ًَةالَص  ِِهلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  لَص  ُمهللا 
.ٌْلَهأ

بركلا جيرفتل  نوسمخلاو : ةنماثلا  ةالصلا 

َاي ِيْنِكْرَدأ  ِيَتليِح  ْتَقاَض  َْدق  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 
.هللا َلوُسَر 

ةيفاقسلا نوسمخلاو : ةعساتلا  ةالصلا 

هللا همحر  فاقسلا  هللا  دبع  يديسل  ةيفاقسلا 

يِف َِةِيَوْطنُْملا  ِةِيَهِلإلا  ِراَرَْسألا  ِملُس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 
ِةَرْضَْحلا يِف  َِةِلزانلا  ِةِينابرلا  ِِقئَاقرلا  َِطْبهَم  ِةِينآْرُْقلا  ِفوُرُْحلا 

ِِنطَاَوب ِبَاُبل  يِف  ِةيلََجتُْملا  ِروْنلِاب  ِرَاْوَنألا  يِف  َِةلصَفُْملا  ِةِيَلْعلا 
ِِقئاَقَح ُْزكَرَم  ُمِيَظْعلا  ِيبنلا  َُوَهف  ِةِيتاَفصلا  ِةِينآْرُْقلا  ِفوُرُْحلا 
ِِهتَرْضَح ْنِم  ِْمِهتاَرَضَح  َىِلإ  ِرَاْوَنألا  ُضيِفُم  َنِيلَسْرُْملَاو  ِءَاِيْبَنألا 

ِِنطَاب ِِنطَاب  ْنِم  ِمُوتْخَْملا  ِقيِحرلا  ُبِراَش  ِةيِْمتَْخلا  ِةَصوُصْخَْملا 
ِءاَِفطْصالا ِْلَهأ  َىِلإ  ِتاِيِهِلإلا  ِتايِصوُصُْخلا  ُلِصوُم  ِءَاِيْرِبْكلا 

ِتاذلِاب ُِدهاَشُْملا  ِرونلِاب  ِرونلا  ُلَزنُم  ِءَاِيْلَوألَاو  ِءَاِيْبنألا  ِةَِرئَاد  َُزكْرَم 
ِءاَمَْسألا يِف  ِتاذلا  يلََجت  ِرُوُهِظب  ُفِرَاْعلا  ِتاَفصلِاب  ُفِشَاكُْملا 
ِيتاَفصلا ِنَاقْرُْفلا  يِف  ِيتاذلا  ِنآْرُْقلا  ِرُوُهِظب  ُفِرَاْعلا  ِتاَفصلَاو 



َىَلع ِنَاَتِيواَْحلا  ِنَاتَِسكَاَعتُْملا  ِنَاَتدَْحْولا  ْتََرَهظ  َاُنَهه  ْنَِمف 
ِةَفِيطللا ِبِحاَص  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا  .ِْنَيفَرطلا 
ِِبتاَرَْملا يِف  َِةِيراسلا  ِةِيناَرونلا  َِةيِْسَكألِاب  ِةوُْسكَْملا  ِةيِْسدُْقلا 

َاهَرَاْوَنأ ِةَضيِفُْملَاو  ِةِيلََزألا  ِتاَفصلَاو  ِءاَمَْسألِاب  َِةلَمَكتُْملا  ِةِيَهِلإلا 
َِةِيفانلا ةيِقَْحلا  ِِقئاَقَْحلا  يِف  َِةهَجَوتُْملا  ِةِيتُوَكلَْملا  ِحَاوَْرألا  َىَلع 

َاِنديَس َىَلع  لَص  ُمهللا  ِ.ةِيَوْنعَْملا  ِةيَِمَدَعلا  ِنَاْوَكألا  ِتاَُمُلِظل 
ْملَسَو لَص  ُمهللا  ِ.ةِيتاذلا  َِةدَْحْولِاب  ىمَسُْملا  َِنع  ِفِشَاْكلا  ًدمَحُم 

ِليِصْفتلا يِواَح  ِينآْرُْقلا  ِيتاذلا  ِلاَمِْجإلا  ِعِماَج  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع 
ِبِحاَص ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا  .ِينَاقْرُْفلا  ِيتاَفصلا 

َِةِنطَاْبلا ِةَيُوْهلا  ِْبَيغ  ِْسُدق  ِءاَمَس  ْنِم  َِةلَزنُْملا  ِةَسدَقُْملا  ِةَروصلا 
َِعْلطَم ْنِم  َاِهب  ِِمئاَْقلا  ِدوُُجْولا  ِبَاْوِبَأل  يَِهِلإلا  َاهِحَاتْفِِمب  ِةَِحتاَْفلا 
ُمهللا .ِتاماتلا  ِتاَِمَلْكِلل  َاِهرَاْهِظإ  ِءَاِوتْسا  َىِلإ  ِمِيدَْقلا  َاِهرُوُهظ 

ِينَاعَْملا ِمَاِوق  ِتاَِمَلْكلا  ِحوَُرو  ِتَاَولصلا  ِةَقيِقَح  َىَلع  ْملَسَو  لَص 
ِةِينَاقْرُْفلا ِِقئاَقَْحلا  َِروُصَو  ِتايِْسدُْقلا  ِفوُرُْحلا  ِةَقيِقََحو  ِتاِيتاذلا 

ِبِحاَص ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا  .ِتاِيليِصْفتلا 
ًَةيَاِده َاْهَيِلإ  َاِهب  َِةِيدَاْهلا  ِْنيََملَاْعلا  َِنع  ِةَفِشَاْكلا  ِةيِخَزَْرْبلا  ِةِيعْمَْجلا 

يِف ِميَِقتْسُْملا  ِينابرلا  َاِهطاَرِص  َىِلإ  ٍبِينُم  ِْبَلق  ُلِكل  ًةيِْسُدق 
ِلصَوُم ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا  ِ.ةِيَهِلإلا  ِةَرْضَْحلا 

لَص ُمهللا  ِ.رونلَاو  ِدوُُجْولا  ِتَايَاغ  ِتَايَاِهن  َىِلإ  َاهَِمَدع  َْدَعب  ِحَاوَْرألا 
ِِجرَادَْملا يِف  ِةِيلََزألا  ِحَاوَْرألا  َِةطِسَاو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو 

ٍدمَحُم َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا  ِ.ةِيَوْنعَْملا  ِحَاوَْرِألل  َِةِبذاَْجلا 
ِةيِسِْحلا ِِعئَابطلا  ِتاَُمُلِظب  َِةِبهَاذلا  ِةِيدوُُجْولا  ِتَانَسَْحلا  ِبِحاَص 

ِزوُُرب رََقتْسُم  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا  ِ.ةِيَوْنعَْملَاو 
َلَصَح َاْهنَِمو  ُةيِمِيهاَْرِبإلا  ُةلُْخلا  ِتَجَرَخ  َاْهنِم  ِةِيناَمْحرلا  ِينَاعَْملا 
ْملَسَو لَص  ُمهللا  ِ.ةِيوَسوُْملا  ِةَقيِقَْحِلل  ِةيِْسدُْقلا  ِينَاعَْملِاب  ُءَادنلا 

َْنع ًاضَوِع  يِقَاْبلا  ََكدوُُجو  َْتَلعَج  ِيذلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع 
.َملَسَو ِِهلَآو  ِِهباَحَْصأ  َىَلَعو  ِْهَيَلع  َىلَاَعت  هللا  ىلَص  ِيناَْفلا  ِِهدوُُجو 

.هلآ ىلع  هباحَصأ  ميدقتب  لصألا  يف  اذكه 

يسلبانلا ينغلا  دبعل  نوتسلا : ةالصلا 

هنع هللا  يضر  يسلبانلا  ينغلا  دبع  يديسل 

َةَِمئادلا .َةِيلََزألا  َةَمِيدَْقلا  ََكَتالَص  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  لَص  ُمهللا 
ِيذلا ِ.مِيدَْقلا  َكِْملِع  ِةَرْضَح  يِف  َاَهْتيلَص  ِيتلا  ِ.ةِيَدَبألا  ََةِيقَاْبلا 
َْتلَُقف ِ.مِيَظْعلا  ِنآْرُْقلا  َكَِمَالك  ِةَرْضَح  يِف  َِكَتِكَئالَِمب  َُهْتلَْزَنأ 
ِيبنلا َىَلع  َنولَُصي  ُُهَتِكَئالََمو  هللا  ِنإ  ِ.ميِحرلا  ِيدمَحُْملا  ِناَسللِاب 
َْتلَُقف ِ.مَاْعِنإلَاو  َاَنل  َْكنِم  ِماَْرِكِإلل  ًاميِْمَتت  ِ.َمالَسلا  َعَم  َاِهب  َاَنْتَبطاََخو 
ًالَاِثتْما ُْتلَُقف  ً.امِيلَْست  اوُملَسَو  ِْهَيَلع  اولَص  اُونَمآ  َنِيذلا  َاهَيأ  َاي 

َىَلع ْملَسَو  لَص  ُمهللا  .َِكرَْجأ  ْنِم  ََكْدنِع  اَمِيف  ًَةْبغََرو  .َِكرِْمَأل 
َىِلإ ًَةِيقَاب  ًةَِمئَاد  ًَةالَص  .َنِيعَمَْجأ  ِِهباَحَْصَأو  ِِهلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس 
َاِنلَوأل ًَةلصَوَُمو  ِ.ميِحَْجلا  ِرَان  ْنِم  َاَنل  ًَةيَاِقو  َاَهدَِجن  ىتَح  .ِنيدلا  ِْمَوي 

َاي ِمِيَرْكلا  َِكهَْجو  َِةْيؤَُرو  ِمِيعنلا  ِرَاد  َىِلإ  َنِينِْمؤُْملا  َرَْشعَم  َاِنرِخَآو 
.ُمِيَظع

يريدبلل نوتسلاو : ةيداحلا  ةالصلا 

هللا همحر  يريدبلا  دمحم  خيشلل 

ِلوُسرلا ِِمتاَْخلا  ِِحتاَْفلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 
ََدَدع ِِهبَابَْحَأو  ِِهباَحَْصأو  ِِهلآ  َىَلَعو  ِلِماشلا  ِةَمْحرلا  ِلِمَاْكلا 

ِهقَِحَلو ًءاَضِر  َانبَر  َاي  ََكل  ُنُوَكت  ًَةالَص  هللا  ِمَاَوِدب  هللا  ِتاَمُوْلعَم 
َنَِمو َُهَلهَْسأ  ِقِيرطلا  َنَِمو  َُهنَسَْحأ  ِقِيفرلا  َنِم  ِِهب  َُكَلأَْسَأو  ًءَاَدأ 
َنَِمو ُهَحَسَْفأ  ِنَاكَْملا  َنَِمو  ُهََحلَْصأ  ِلََمْعلا  َنَِمو  َُهعَْفَنأ  ِْمِلْعلا 

.َُهعَسَْوَأو َُهَبْيَطأ  ِقْزرلا  َنَِمو  َُهَدغَْرأ  ِْشَيْعلا 

نوتسلاو ةيناثلا  ةالصلا 

يِف ٍدمَحُم  َاِنديَس  ِِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 
.ََكل ٍمُوْلعَم  ُلك  َِدَدِعب  ٍسََفَنو  ٍةَحَْمل  ُلك 

ةيجيرفتلا نوتسلاو : ةثلاثلا  ةالصلا 

ٍدمَحُم َاِنديَس  َىَلع  امَات  ًاَمالَس  ْملَسَو  ًَةلِمَاك  ًَةالَص  لَص  ُمهللا 
ُلَاُنَتو ُِجئَاوَْحلا  ِِهب  ىَضُْقَتو  ُبَُرْكلا  ِِهب  ُِجرَْفَنَتو  ُدَُقْعلا  ِِهب  لَْحَنت  ِيذلا 

ِمِيَرْكلا ِِههَْجِوب  ُماََمْغلا  ىَقَْستُْسَيو  ِِمتَاوَْخلا  ُنْسَُحو  ُِبئَاغرلا  ِِهب 
.ََكل ٍمُوْلعَم  ُلك  َِدَدِعب  ٍسََفَنو  ٍةَحَْمل  ُلك  يِف  ِِهبْحَصَو  ِِهلآ  ىَلَعو 

نوتسلاو ةعبارلا  ةالصلا 

هرس هللا  سدق  سيردإ  نب  دمحأ  يديسل 

ِشَْرع َنَاكَْرأ  َألَم  ِيذلا  ِمِيَظْعلا  هللا  ِهَْجو  ِرُوِنب  َُكَلأَْسأ  يِنإ  ُمهللا 
َاَنْالوَم َىَلع  َيلَُصت  َْنأ  ِمِيَظْعلا  هللا  ُِملَاَوع  ِِهب  ْتَمَاَقو  ِمِيَظْعلا  هللا 
ِةََمَظع ِْردَِقب  ِمِيَظْعلا  هللا  ِيَبن  ِلآ  َىَلَعو  ِمِيَظْعلا  ِْردَْقلا  ِيذ  ٍدمَحُم 



هللا ِْملِع  يِف  اَم  َدَدع  ٍسََفَنو  ٍةَحَْمل  ُلك  يِف  ِمِيَظْعلا  هللا  ِتَاذ 
َاي َاَنْالوَم  َاي  َكقَِحل  ًامِيْظَعت  ِمِيَظْعلا  هللا  ِمَاَوِدب  ًةَِمئَاد  ًَةالَص  ِمِيَظْعلا 

َِكَلذ َْلثِم  ِِهلآ  َىَلَعو  ِْهَيَلع  ْملَسَو  ِمِيَظْعلا  ُِقلُْخلا  َاذ  َاي  ُدمَحُم 
ًاِنطَاَبو ًاِرهَاظ  ِسْفنلَاو  ِحورلا  َْنَيب  َْتعَمَج  اََمك  َُهْنَيَبو  ِيْنَيب  ْعَمْجَاو 

يِف ِهوُُجْولا  ِعيِمَج  ْنِم  ِيتَاِذل  ًاحوُر  بَر  َاي  ُْهَلعْجَاو  ًامَانََمو  ًَةظََقي 
 . ُمِيَظع َاي  ِةَرِخآلا  َْلَبق  َاْيندلا 

نوتسلاو ةسماخلا  ةالصلا 

ََةْلَيل ِةِيَهِلإلا  َِةْولَْخلا  رِس  .ىَْرُبْكلا  ِِقئاَقَْحلا  ِةمَاط  َىَلع  لَص  ُمهللا 
ِرََصب ِ.ةِيدوُُجْولا  ِقئاَقَْحلا  ِعُوْبَني  ِ.ةِيَهِلإلا  َِةَكلْمَْملا  ِجَات  .ءاَرِْسإلا 
ِةِيُوَهو ِ.ةِيْنَيْعلا  ِةَقيِقَْحلا  قَح  ِ.دُوهشلا  ِةَريَِصب  رِسَو  ِ.دوُُجْولا 

يِف ىَْرُبْكلا  َِةيآلا  .يُلْكلا  ِلاَمِْجإلا  ِليِصَْفت  ِ.ةِيْبَيْغلا  ِِدهاَشَْملا 
ِماَسَْجألا ِةيُلك  ِ.ةيِحورلا  ِساَْفَنألا  ِسََفن  .يَلدتلَاو  يلَجتلا 

ِ.ةِيناَمْحرلا َِتالاََمْكلا  ِةَروُص  ِ.ةِيتاذلا  ِشوُُرْعلا  ِشَْرع  ِ.ةِيروصلا 
َال ِيذلا  .ِنُوْنكَْملا  َِكبَاِتك  رِسَو  .ِنوُزْخَْملا  َكِْملِع  ِظوُفْحَم  ِْحَول 

ِيَرَْحب َعِماَج  َاي  .ِتَادوُْجوَْملا  َةَِحتَاف  َاي  .َنوُرَهطُْملا  ِالإ  ُهسََمي 
ِتَاعاَِرتِْخالا ِلاَمَج  َْنَيع  َاي  .ِتاِيَدَبألَاو  ِتاِيلََزألا  ِِقئاَقَْحلا 

ِةَايَح َْنَيع  َاي  .ِتَايلَجتلا  ِعيِمَج  َِزكْرَم  ََةطُْقن  َاي  .َِتالَاعِْفِنالَاو 
َِةئيِشَْملا ِْمكُِحب  َاْهتَمََسْتقَاف  .ٌتاَشاَشَر  ُْهنِم  ْتَرَاط  ِيذلا  ِنْسُْحلا 

ِيذلا َِقْلطُْملا  ِنْسُْحلا  ِبَاِتك  َىْنعَم  َاي  .ِتَاِعْدبُْملا  ُعيِمَج  ِةِيَهِلإلا 
ِِهنْسُح َفوُرُح  َأَرَْقِتل  ِنِساَحَْملا  ُعيِمَج  ِِهتَرْضَح  يِف  ْتََفَكْتعا 

َنُود ِباَجِْحلا  َُعقُْرب  َاهُلك  ِلاََمْكلا  ُِقئاَقَح  ْتَخَْرأ  ْنَم  َاي  .ِتَاديَقُْملا 
َاي .ِتَانَوكُْملا  ِعيِمَج  ْنِم  ِِهب  ِالإ  ِِهْرَيِغل  َُرْظَنت  َال  َْنأ  َْتعَمَْجَأو  ِْقلَْخلا 
ْنَم َاي  .ِتاِينَاعَْشعشلا  ِتاِيناَْحبسلا  ِرَاْوَنألا  ِجاَجث  ِعِيبَاَني  بَصَم 

َاي ِلََزألا  ََةتُوقَاي  َاي  .ِتاِيَهِلإلا  ِنِساَحَْملا  ُعيِمَج  ِِهلاََمِكب  ْتَقَشَعت 
ُنُْسَلألَاو ُمُوهُْفلَاو  ُلوُُقْعلا  ِتَِسَيأ  َْدق  .َِتالاََمْكلا  َسِيطَاْنغَم 

َْوأ ِةِيدمَحُْملا  َِكتاِيْهُنك  ِرُوطْسَم  َمُوقُر  َأَرَْقت  َْنأ  .ِتَاكاَْرِدإلا  ُعيِمََجو 
َلوُسَر َاي  َال  َْفَيَكو  .ِتايُندللا  َكِمُوُلع  ِتَانُوْنكَم  ِةَقيِقَح  َىِلإ  َلَِصت 
َةَقيِقَح ُْمهُلك  َنُوبرَقُْملا  َأََرق  َِكْهُنك  ِظوُفْحَم  ِْحَول  َنَِمو  هللا 

َُوه َْالَول  ْنَم  َاي  َاياََرْبلا  َْنيَز  َاي  َْكَيَلع  َملَسَو  هللا  ىلَص  .ِتَايلَجتلا 
.ِتايِفَْخلا َنِم  ٌْنَيع  َِملَاْعِلل  َْرْهَظت  َْمل 

نوتسلاو ةسداسلا  ةالصلا 

َكرِس َِرْهظََمو  .ِعِماللا  َِكرُون  ٍدمَحُم  َاَنْالوَم  َىَلع  لَص  ُمهللا 
ِِهَلالَج ِةَْجَهِبب  َْتنيََزو  .َنَاْوَكألا  ِِهلاَمَِجب  َتْزَرط  ِيذلا  .ِعِمَاْهلا 
َُهلاََمك َتَْمتََخو  ِ.ِهتَقيِقَح  ِرُون  ْنِم  َِملَاع  َرُوُهظ  َتَْحَتف  ِيذلا  .َنَاَوألا 
ِنَسَْحأ يِف  ِهِْضَيف  ْنِم  ِِنْسُْحلا  َُروُص  ْتََرَهظَف  ِ.ِهتُوُبن  ِراَرَْسِأب 

ِيذلا ِ.ميِمرلا  َِمَدْعلا  َنِم  ٌْنَيع  ٍةَروُِصل  ْتََرَهظ  اَم  َُوه  َْالَوَلو  ٍ.مِيوَْقت 
ِالإ ٌِفئاَخ  ََالو  َيِوَر  ِالإ  ٌنآَْمظ  ََالو  َِعبَش  ِالإ  ٌِعئاَج  ِِهب  ََكثَاَغتْسا  اَم 

ََكتَمْحَر ُِرطَْمتَْسأ  َُكثِيَغتْسُم  ٌناَْفَهل  يِنَإو  َثيُِغأ  ِالإ  ٌناَْفَهل  ََالو  َنَِمأ 
ِْنَيِعب ََرَظن  َاِذإ  ْنَم  َاي  ُنَمْحَر  َاي  ِيْنثَِغَأف  َِكدوُج  ِِنئاَزَخ  ْنِم  ََةعِسَاْولا 
ِِهوَْفع ِةََمَظَعو  ِهِْملِح  ِءَاِيْرِبك  ِْبنَج  يِف  َْرْهَظي  َْمل  ِِهوَْفَعو  ِهِْملِح 
.ُمِيَرك َاي  يَنع  َْزواََجَتو  َيَلع  ُْبَتو  ِيل  ْرِْفغا  ٌْبَنذ 

نوتسلاو ةعباسلا  ةالصلا 

ِ.ةِيتُوهاللا ِةََقْلطُْملا  ِةِيدوُُجْولا  ِِقئاَقَْحلا  ِرَْحب  ِْنَيع  َىَلع  لَص  ُمهللا 
.ِلاَمَْجلا ِةَروُص  ِ.ةِيتوُسانلا  َِةديَقُْملا  ِةَفِيطللا  ِِقئَاقرلا  َِعْبنََمو 

ِشَْرع ِ.ةِيدََحألا  َِقْالِطإ  رِسَو  ِ.ةِيهُوُلألا  َىلْجَم  .َِلالَْجلا  َِعْلطََمو 
ِباَجِح ُِعقُْرب  ِلِيزُم  .ِتاَفصلا  ِنِساَحَم  ِهَْجو  .ِتاذلا  ِءَاِوتْسا 

ِهَْجو َْنع  .ِسَْفَنألا  ِِهتَاذ  ِْهُنك  ِِقئاَقَح  ِسْمَش  َِةْعَلِطب  ِْسبللا  ِتاَُمُلظ 
ِةِيدََحأ ِعْمَج  ِرُوطسَم  ِبَاِتك  .َِسْدَقألا  يَِهِلإلا  ِلاََمْكلا  ِتَايلََجت 

ىمَسُْملا ِةِيَهِلإلا  ِنُوؤشلا  ِتَايلََجت  ِروُْشنَم  قَر  يِف  ّ.قَْحلا  ِتاذلا 
ِنَْمَيألا ِةيِحورلا  ِِقئاَقَْحلا  ِرُوط  ِِبناَج  .ِْقلَْخلِاب  َاِهَروُص  ُةَْرَثك 
ِةَرْضَح يِف  َاَنأ  ِالإ  َِهِلإ  َال  هللا  َاَنِأب  .ِسْفنلا  ىَسوُم  ُْهنِم  ِمَلكُْملا 

َاي ِتَايَاْغلا  ىََهْتنُم  َاي  ِتاَفصلا  َليِمَج  َاي  ِتاذلا  َلِمَاك  َاي  .ْسدُْقلا 
لَج ِمِساَْقلا  َاَبأ  َاي  ُدَمَْحأ  َاي  ُدمَحُم  َاي  ِِملَاَوْعلا  َجاَرِس  َاي  قَْحلا  َرُون 

.ٍناَْسِنإل ًاكَْردُم  َنُوَكي  َْنأ  َُكلاَمَج  َزَعو  ٌناَِسل  ُْهَنع  َرَبُعي  َْنأ  َُكلاََمك 
َىلَاَعَتو َُهناَْحبُس  هللا  ىلَص  .ٍنَانَج  يِف  َُرطَْخي  َْنأ  َُكَلالَج  ََمظَاَعَتو 

ِ.َمْظَعألا ِةِيَهِلإلا  َِتالاََمْكلا  َىلْجَم  َاي  هللا  َلوُسَر  َاي  َملَسَو  َْكَيَلع 

نوتسلاو ةنماثلا  ةالصلا 

ِتَايلََجت ِةِمَزأ  ِِكلاَم  .ِتاذلا  ِتاَرَضَح  ِنَاْطلُس  َىَلع  لَص  ُمهللا 
ِْروزلا َْمَوي  َِةْيؤرلا  ِبِيَثك  ِ.ةِيِهُوُلألا  ِِملَاَوع  ىَحَر  ِْبطُق  .ِتاَفصلا 
.ِتاذلا ِةِيدََحأ  ِراَِحب  ِْجوَم  ِلَابِج  ِ.ةِينَانِْجلا  َِكِدهاَشَم  يِف  َِمْظَعألا 

ِتاِيطاَِحإلا ىََهْتنُم  ِةَْردِس  .ِتاِيَهِلإلا  ِفِرَاعَْملا  ِزُوُنك  ِمْسِلط 
.ِتاِيتاْذلا ِتاِيْهُنْكلا  تايلجتلا  ِروُْمعَم  ِْتَيب  .ِتاِيتاَفصلا  ِتايِْقلَْخلا 

ِمُوُلْعلا ِروُجْسَم  ِرَْحب  ِةِيئاَمَْسألا  َِتالاََمْكلا  ِعُوفْرَم  ِفْقَس 
َِروُص ِجَاوَْمأ  ِراَِحِبل  دِمُْملا  َِمْظَعألا  ِةِيهُوُلألا  ِضْوَح  .ِتايُندللا 

ِةِيَهِلإلا ِةَْردُْقلا  َِمَلق  ِهِساَْفَنأ  ِِقئاَقَح  ِضُوُيف  ْنِم  ِةَِرهاظلا  ِْنَوْكلا 
ِنِساَحَم ْنِم  ُنُوَكي  اََمو  َنَاك  اَم  ِهِسَْفن  ِْحَول  يِف  ِِبتَاْكلا  ِةِيوَْمُظْعلا 



َاِهتَقيِقَح رِسَو  ِةِيَهِلإ  ٍةَروُص  ُلك  ِلاَمََجو  ِِهتَابلََقَتو  َِملَاْعلا  ِتَاَعْدبُم 
ِْمِلْعلا ِناَِسل  ً.َةدَاِعَإو  ًْأَدب  ِيلاََمك  ًىْنعَم  ُلك  َِلالََجو  ً.َةدَاهَشَو  ًاْبَيغ 
ِبَاِتك ْنِم  ِ.ِهتَاذ  ِنْسُح  ِِقئاَقَح  ِنآْرُِقل  ِيلاتلا  َِقْلطُْملا  يَِهِلإلا 

َال ُْثيَح  ْنِم  ِقْرَْفلا  ِقَْرَفو  ِعْمَْجلا  ِعْمَج  ِ.ِهتاَفِص  ِْهُنك  ِْبَيغ  ِنُوْنكَم 
هللا ىلَص  َْكَيَلع  َءَانثلا  ُُغْلَبي  ٍقُولْخَِمل  َناَِسل  َال  َقَْرف  ََالو  َعْمَج 
.َْكَيَلع ٍدمَحُم  َاي  َاَنْالوَم  َاي  َاَنديَس  َاي  َملَسَو 

نوتسلاو ةعساتلا  ةالصلا 

َاهُلك ِءَاْدَعألا  ََدَدع  ِِهلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاَنْالوَم  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 
ُْثيَح ْانِم  َدَاْدَعأ  َال  ُْثيَح  ْنَِمو  َكِْملِع  يِف  َاُهؤَاِهْتنا  ُْثيَح  ْنِم 
ٍءْيَش ُلك  َىَلع  َكِنإ  ٍءَاِهْتنا  ِْرَيغ  ْنِم  َكِسَْفِنل  َُمْلَعت  اَِمب  َُكَتطاَِحإ 
.ٌرِيَدق

يناليجلل ىربكلا  نوعبسلا :

ٌصِيرَح ُْمْتنِع  اَم  ِْهَيَلع  ٌزِيَزع  ُْمكِسُْفَنأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ُْمكَءاَج  ْدََقل 
ًاْئيَش ِِهب  ُِكرَْشأ  ََالو  يبَر  هللا  ُُدْبَعأ  ٌميِحَر  ٌفُوؤَر  َنِينِْمؤُْملِاب  ُْمْكَيَلع 

ََكناَْحبُس َْتَنأ  ِالإ  ََهِلإ  َال  َاهُلك  َىنْسُْحلا  َِكئاَمَْسِأب  َكُوْعَدأ  يِنإ  ُمهللا 
َمِيهاَْرِبإ َىَلع  َْتيلَص  اََمك  ٍدمَحُم  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َىَلع  َيلَُصت  َْنأ 

ِيبنلا ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ُمهللا  ٌ.ديِجَم  ٌديِمَح  َكِنإ  َمِيهاَْرِبإ  ِلآ  َىَلَعو 
ٍدمَحُم َىَلع  هللا  ىلَصَو  ً.امِيلَْست  ْملَسَو  ِِهبْحَصَو  ِِهلآ  ىَلَعو  يُمألا 
ٍدمَحُم ِلَآو  ٍدمَحُم  بَر  َاي  ُمهللا  .َاُهْلَهأ  َُوه  ًَةالَص  ٍدمَحُم  ِلآ  َىَلَعو 
.ُُهْلَهأ َُوه  اَم  ًادمَحُم  ِزْجَاو  ٍدمَحُم  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص 

ُلك بََرو  َانبَر  ِمِيَظْعلا  ِشَْرْعلا  بََرو  ِْعبسلا  ِتَاوَمسلا  بَر  ُمهللا 
ُمهللا ِمِيَظْعلا  ِنَاقْرُْفلاو  ِرُوبزلَاو  ِليِْجِنإلَاو  ِةاَْروتلا  َِلْزنَُمو  ٍءْيَش 

ٌءْيَش ََكْدَعب  َْسَيَلف  ُرِخآلا  َْتَنَأو  ٌءْيَش  ََكْلَبق  َْسَيَلف  ُلَوألا  َْتَنأ 
ََكنُود َْسَيَلف  ُِنطَاْبلا  َْتَنَأو  ٌءْيَش  ََكْقَوف  َْسَيَلف  ُِرهاظلا  َْتَنَأو 

َنيِِملاْظلا َنِم  ُْتُنك  يِنإ  ََكناَْحبُس  َْتَنأ  ِالإ  ََهِلإ  َال  ُدْمَْحلا  ََكَلف  ٌءْيَش 
لَص ُمهللا  هللاب  ِالإ  َةُوق  َال  ُْنَكي  َْمل  ْأََشي  َْمل  اََمو  َنَاك  هللا  َءاَش  اَم 

َتْرَْمأ اََمك  ًَةبَيط  ًَةكَرَابُم  ًَةالَص  َِكلوُسََرو  َكِيَبَنو  َِكْدَبع  ٍدمَحُم  َىَلع 
َال ىتَح  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ُمهللا  ً.امِيلَْست  ْملَسَو  ِْهَيَلع  َيلَُصن  َْنأ 

َِكتَمْحَر ْنِم  ىَْقَبي  َال  ىتَح  ًادمَحُم  ْمَحْرَاو  ٌءْيَش  َِكَتالَص  ْنِم  ىَْقَبي 
ُمهللا .ٌءْيَش  َِكتَاكََرب  ْنِم  ىَْقَبي  َال  ىتَح  ٍدمَحُم  َىَلع  ِْكرَاَبو  ٌءْيَش 
ْحِجَْرَأو ِفَْوَأو  ِْحبَْرَأو  ّكََزو  ِْحلَْصَأو  ِمَتَأو  ْحِْجَنَأو  ِْحْلَفَأو  ْملَسَو  لَص 
َكِيَبَنو َِكْدَبع  َىَلع  ِتايِحْتلَاو  َِننِْملا  َلَزَْجَأو  َِةالصلا  َلَضَْفأ 

َُوه ِيذلا  َملَسَو  ِْهَيَلع  هللا  ىلَص  ٍدمَحُم  َاَنْالوََمو  َاِنديَس  َِكلوُسََرو 
ِةِينابرلا ِراَرَْسألا  ِسْمَش  َُةْعَلَطو  ِةِينَادَْحْولا  ِرَاْوَنأ  ِْحبُص  َُقَلف 

ِتاَرَضَْحلا ِشَْرع  ُةَرْضََحو  ِةِينَادَمصلا  ِِقئاَقَْحلا  ِرََمق  ُةَْجهَبو 
َنَِمل َكِنإ  ِمِيكَْحلا  ِنآْرُْقلَاو  سي  ُهَانَسَو  ٍلوُسَر  ُلك  ُرُون  ِةِيناَمْحرلا 
ُرِيدَْقت َِكَلذ  ُهَاُدَهو  ِيَبن  ُلك  درِس  ٍميَِقتْسُم  ٍطاَرِص  َىَلع  َنِيلَسْرُْملا 
ٍ.ميِحَر بَر  ْنِم  ًْالَوق  ٌَمالَس  ُهَايِضَو  ِيَلو  ُلك  َُرْهوََجو  ِمِيَلْعلا  ِزِيَزْعلا 

يِشَرُْقلا ِيبََرْعلا  يُمألا  ِيبنلا  ٍدمَحُم  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 
ِةَماََرْكلَاو ِجاتلا  ِبِحاَص  يكَْملا  يِمَاهتلا  يَِحْطَبألا  يِمِشَاْهلا 

ِدَاهِْجلَاو ِوَْزْغلَاو  َايَاَطْعلَاو  َاياَرسلا  ِبِحاَص  ِْريَْملَاو  ِْريَْخلا  ِبِحاَص 
ِتاََمَالْعلَاو ِتاَزِْجعُْملَاو  ِتايآلا  ِبِحاَص  ِمَسْقَْملَاو  َِمْنغَْملَاو 

َِةوْرَْملَاو اَفصلا  ِبِحاَص  َِةِيْبلتلَاو  ِْقلَْحلَاو  جَْحلا  ِبِحاَص  ِتاَِرهَاْبلا 
ِبِحاَص َِرْبنِْملَاو  ِباَرْحَْملَاو  َِةْلبِْقلَاو  ِماَقَْملَاو  ِماَرَْحلا  َِرعْشَْملَاو 
برِلل ِدوُجسلَاو  َِةعاَفشلَاو  ِدوُْروَْملا  ِضْوَْحلَاو  ِدوُمْحَْملا  ِماَقَْملا 
َِمَلْعلا ِبِحاَص  ٍتَافََرِعب  ِفُوُقْولَاو  ِتاَرَمَْجلا  ِيْمَر  ِبِحاَص  ِدُوْبعَْملا 

ِْقدصلَاو َِصالِْخإلا  ِةَِمَلك  ِبِحاَص  ِلِيلَْجلا  َِمَالْكلَاو  ِلِيوطلا 
َاِنديَس ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا   ِ .قِيدْصتلاو

ِلَاْوَهألَاو ِنَِحإلَاو  ِنَحِْملا  ِعيِمَج  ْنِم  َاِهب  َانيِْجُنت  ٍَةالَص  ٍدمَحُم 
ِتَافآلَاو ِماَقَْسألَاو  َِنتِْفلا  ِعيِمَج  ْنِم  َاِهب  َانُملَُسَتو  ِتاِيَلْبلَاو 
ِتَافآلَاو ِتَائيسلَاو  ِبُوُيْعلا  ِعيِمَج  ْنِم  َاِهب  َانُرَهُطَتو  ِتَاهَاْعلَاو 

َعيِمَج َاِهب  َاَنل  يِضَْقَتو  ِتَائِيطَْخلا  َعيِمَج  ْنِم  َاِهب  َانُرَهُطَتو  ِتَاهَاْعلَاو 
َاُنغَلُبَتو ِتاَجَردلا  َىْلَعأ  ََكْدنِع  َاِهب  َاُنَعفَْرَتو  ِتاَجاَْحلا  َنِم  ُُهُبْلَطن  اَم 

ِتاَمَْملا َْدَعَبو  ِةَايَْحلا  يِف  ِتاَْريَْخلا  ِعيِمَج  ْنِم  ِتَايَاْغلا  ىَصَْقأ  َاِهب 
ِيل ََلعَْجت  َْنأ  َُكَلأَْسأ  يِنإ  ُمهللا  .ِتَاَوعدلا  َبيِجُم  َاي  هللا  َاي  بَر  َاي 
ِْفَلأ َْفَلأ  َِكَلذ  ِفَاعَْضأ  َفَاعَْضأ  ِيتاَمَم  َْدَعَبو  ِيتَايَح  ِةدُم  يِف 
َىَلع َِكَلذ  ِلَاثَْمأ  َلَاثَْمَأو  َِكَلذ  ِْلثِم  يِف  ِْنَيبوُرْضَم  ٍَمالَسَو  ٍَةالَص 

ِِهلآ َىَلَعو  ِيبََرْعلا  ِلوُسرلَاو  يُمألا  ِيبنلا  ٍدمَحُم  َكِيَبَنو  َِكْدَبع 
ِِهراَْصَنَأو ِِهرَاهَْصَأو  ِِهْتَيب  ِْلَهَأو  ِِهتايُرَذو  ِهِجَاوَْزَأو  ِِهَدْالَوَأو  ِِهباَحَْصَأو 

ٍَةالَص ُلك  َْلعْجا  يَِهِلإ  ِهِجاجَُحو  ِهِمادَُخو  ِهِيلَاوََمو  ِهِعْاْبَتَأو  ِهِعَايَْشَأو 
ِتَاوَمسلا ِْلَهأ  ْنِم  ِْهَيَلع  َنيلَصُْملا  ََةالَص  ُلُضَْفَتو  ُقوَُفت  َِكَلذ  ْنِم 

َاي َكِْقلَخ  ِةفَاك  َىَلع  َُهْتلضَف  ِيذلا  ِِهلْضََفك  َنِيعَمَْجأ  َنيِضََرألا  ِْلَهَأو 
َْتَنأ َكِنإ  انِم  ْلبََقت  َانبَر  َنيِمِحارلا  َمَحَْرأ  َاَيو  َنيِمَْرَكألا  َمَْرَكأ 

لَص ُمهللا  .ُميِحرلا  ُباوتلا  َْتَنأ  َكِنإ  َاْنَيَلع  ُْبَتو  ُمِيَلْعلا  ُعيِمسلا 
َِكلوُسََرو َكِيَبَنو  َِكْدَبع  ٍدمَحُم  َاَنْالوََمو  َاِنديَس  َىَلع  ْمَرَكو  ْملَسَو 

ِميَِمو ِةَمْحرلا  ِءاَح  ِِمتاَْخلا  ِِحتاَْفلا  ِلِمَاْكلا  ِديسلا  يُِمألا  ِيبنلا 
َِكتجُح ِناَِسَلو  َِكراَرَْسأ  ِِنْدعََمو  َِكرَاْوَنأ  ِرَْحب  ِمَاودلا  ِلَاَدو  ِْكلُْملا 
ِْقلَْخِلل ُِقباسلا  َكيِفَصَو  َكِْقلَخ  ِنَاْيَعأ  ِْنَيَعو  َِكَتَكلْمَم  ِسوَُرَعو 



ىََقْتنُْملا َىَبتْجُْملا  ىََفطْصُْملا  ُهُرُوُهظ  َنيَِملَاْعِلل  ُةَمْحرلَاو  ُهُرُون 
ِةَرْضَْحلا ِماَِمَإو  َِةيَاِدْهلا  ِْزَنَكو  ِةَمَايِْقلا  ِْنيََزو  َِةيَاِنْعلا  ِْنَيع  ىََضتْرُْملا 
َِةعِيرشلا ِسْمَشَو  ِةَقيِقَْحلا  ِْزَنَكو  ِةلُْحلا  ِزاَِرَطو  َِةَكلْمَْملا  ِنيَِمَأو 

ِةُمألا ِعيِفَشَو  ِةَمْحرلا  ِيَبَنو  ِةلِْملا  ِرِصَاَنو  ِةَْملظلا  يِجَاَيد  ِفِشَاك 
لَص ُمهللا  .ُراَْصَبألا  ُصَخَْشَتو  ُتَاوَْصألا  ُعَشَْخت  َْمَوي  ِةَمَايِْقلا  َْمَوي 

َِجْهَبألا ِءَاَهْبلَاو  َِجْلَبألا  ِرونلا  ٍدمَحُم  َانِيَبَنو  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو 
هللا ُتَاَولَص  ىَسيِع  ِليِْجِنإ  ِسوُمَاَقو  ىَسوُم  ِةاَْرَوت  ِسوُمَان 

ِنُوُطب يِف  َِسْلَطألا  ََكلَْفلا  ِمْسِلط  َنِيعَمَْجأ  ِْمْهَيَلَعو  ِْهَيَلع  ُهَُمالَسَو 
ِسدَقُْملا َِكلَْملا  ِسُووَاط  َفَْرُعأ  َْنأ  ُْتَببَْحَأف  ايِفْخَم  ًاْزَنك  ُْتُنك 

ِْنَيع ِةُرق  ِينُوفََرع  ِيَبف  ِْمْهَيِلإ  ُتْفَرَعَتف  ًاْقلَخ  ُتَْقلََخف  ِرُوُهظ  يِف 
قَْحلا ِِكلَْملا  ِدُوهُش  َىِلإ  َنِيلَسْرُْملا  َنِم  ِمَْزْعلا  ِيلُوأ  ِةآْرِم  ِنيَِقْيلا 
َِكَرَظن لَحََمو  َنيِمَركُْملا  ِءَاِيْبَنألا  ِِرئاََصب  ِراَْصَبأ  ِرَاْوَنأ  ِرُون  ِنِيبُْملا 
َىلَاَعت هللا  ىلَص  َنِيرِخآلَاو  َنِيلَوألا  ِِملَاَوْلا  َنِم  َِكتَمْحَر  َِةعَسَو 

ِِهباَحَْصَأو ِِهلآ  َىَلَعو  َنِيلَسْرُْملَاو  َنيِيبنلا  َنِم  ِِهنَاوِْخإ  َىَلَعو  ِْهَيَلع 
َحنْمَاو ِْمْعَنَأو  ْفِْحَتَأو  ْملَسَو  لَص  ُمهللا  .َنِيِرهاطلا  َنِيبيطلا 

ًَةالَص َكَِمالَس  ىَْفَوَأو  َِكَتالَص  َلَضَْفأ  ِْمْظَعَأو  ِْلزَْجَأو  ِْمْرَكَأو 
ِءاَمَس َِكَلف  َىِلإ  ِتاذلا  ِِنطَاب  ُْهُنك  ِقُُفأ  ْنِم  َِنالَزَنَتي  ًاَمالَسَو 

َنِيِفرَاْعلا ىََهْتنُم  ِةَْردِس  َْدنِع  ِنَايَِقتَْرَيو  ِتاَفصلَاو  ِءاَمَْسألا  ِِرهَاظَم 
َِكْدَبع ٍدمَحُم  َاَنْالوََمو  َاِنديَس  َىَلع  ِنِيبُْملا  ِرونلا  َِلالَج  َِزكْرَم  َىِلإ 

ِءاََفلُْخلا ِنيَِقي  ِْنَيَعو  َنيِينابرلا  ِءاََمُلْعلا  ِنيَِقي  ِْملِع  َِكلوُسََرو  َكِيَبَنو 
ِرَاْوَنأ يِف  ْتَهَات  ِيذلا  َنيِمَركُْملا  ِءَاِيْبَنألا  ِنيَِقي  قََحو  َنِيدِشارلا 
ِهِِقئاَقَح ِكَْرد  يِف  ْتَريََحَتو  َنِيلَسْرُْملا  َنِم  ِمَْزعلا  ُولُوأ  ِِهَلالَج 
ِمِيَظْعلا ِنآْرُْقلا  يِف  ِْهَيَلع  ِلَزنُْملا  َنيِمَيهُْملا  َِةِكَئالَْملا  ُءاََمُظع 

ِْمهِيف ََثَعب  ِْذإ  َنِينِْمؤُْملا  َىَلع  هللا  نَم  ْدََقل  ٍنِيبُم  ِيبََرع  ٍناَِسِلب 
َبَاِتْكلا ُُمهُمَلُعَيو  ِْمهيكَُزَيو  ِِهتَايآ  ِْمْهَيَلع  ُوْلَتي  ِْمهِسُْفَنأ  ْنِم  ًالوُسَر 

ْملَسَو لَص  ُمهللا  .ٍنِيبُم  ٍَلالَض  يَِفل  ُْلَبق  ْنِم  اُونَاك  ِْنَإو  َةَْمكِْحلَاو 
ِفِصتُْملا ِلاََمْكلا  ُلِكل  ِعِماَْجلا  َِكتاَفِص  ِةَرْضَح  َىَلع  َِكتَاذ  ََةالَص 

ِلَاثِْملا يِف  َنِيقُولْخَْملا  َِنع  َهَزَنت  ْنَم  ِلاَمَْجلَاو  َِلالَْجلا  ِتاَفِِصب 
ىََهْتنُم َِةيَاغ  ِةِيَهِلإلا  ِراَرَْسألا  َِةطيَِحو  ِةِينابرلا  ِفِرَاعَْملا  ِعُوْبَني 

ِدوُمْحَْملا ٍدمَحُم  َنِيِكلاسلا  َنِم  ٍِرئاَح  ُلك  ِلِيلَدو  َنِيِلئاسلا 
ًامِيلَْست ْملَسَو  ٍتآ  َُوه  ْنََمو  ىَضَم  ْنَم  ِدَمَْحَأو  ِتاذلَاو  ِفاَصَْوألِاب 

َضْرَاو ٌدََمأ  ِهِيْهُني  ََالو  ٌَدَدع  ُهُرُصَْحي  َال  ىتَح  َِدَبألا  ََةيَاَغو  ِلََزألا  ََةيَاِدب 
ِباَحَْصألا َنِم  ِةَقيِقَْحلَاو  ِةَقِيرطلَاو  َِةعِيرشلا  يِف  ِِهِعبَاَوت  َْنع 

.ْنيِمآ ًةَقيِقَح  ُْمْهنِم  َاَنْالوَم  َاي  َاْنَلعْجَاو  ِةَقِيرطلا  ِْلَهَأو  ِءاََمُلْعلَاو 
ِْحَتف ٍدمَحُم  َاِنديَس  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 

َكِْسِنَإو َكنِج  َىِلإ  َِكلوُسََرو  َكِْقلَِخب  َِكَتيَانِع  ِْنَيَعو  َِكتَرْضَح  ِبَاْوَبأ 
ِتاََرَثْعلا ِليِقُم  ُتاَحِضَاْولا  ُتَايآلا  ِْهَيَلع  ِلَزنُْملا  ِتاذلا  ِينَادَْحو 

ِتاَِمراصلا ِفُويسلِاب  َِتَالالضلَاو  ِكْرشلا  يِحاَم  ِتَاداسلا  ِديَسَو 
ِباَرَش ْنِم  ِلِمثلا  ِتاََرْكنُْملا  َِنع  ِيهانلَاو  ِفوُْرعَْملِاب  ِرِمآلا 
.َملَسَو ِْهَيَلع  هللا  ىلَص  ِتاِيَرْبلا  ِْريَخ  ٍدمَحُم  َاِنديَس  ِتَاَدهاَشُْملا 

ُفاَصَْوألَاو ُةيِضرلا  َُقالَْخألا  َُهل  ْنَم  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 
ُتَايَاِنْعلَاو ُةيِقيِقَْحلا  ُلَاوَْحألَاو  ُةيِعْرشلا  ُلَاْوَقألَاو  ُةيِضْرَْملا 

ُتاَرُوهظلَاو ُةِيكَْملا  ُتاَحُوتُْفلَاو  ُةِيَدَبألا  ُتَادَاعسلَاو  ُةِيلََزألا 
ِةِيَرْبلا رِسَو  ُةِينابرلا  ُِملَاعَْملَاو  ُةِيَهِلإلا  َُتالاََمْكلَاو  ُةِيَندَْملا 

َىَدتْقُْملَاو َْكَيِلإ  يِعادلا  َانبَر  َْدنِع  َاَنل  ُرِْفَغتْسُْملا  َاِنْثَعب  َْمَوي  َاُنعيِفَشَو 
َِكْرَيغ ْنِم  ُشِْحَوتْسُْملَاو  َِكب  سِيَنألا  َْكَيِلإ  َلوُصُْولا  َداََرأ  ْنَِمل  ِِهب 

يِف ََكَتدَْحو  َِدهَشَو  َِكْرَيِغب  َال  َِكب  َعَجََرو  َِكتَاذ  ِرُون  ْنِم  َعتََمت  ىتَح 
ُرَْمُؤت اَِمب  َْعدْصَاف  َِكلاََمِكب  َُهْتيَوَقو  َِكلاَح  ِناَِسِلب  َُهل  َْتُلَقو  َِكتَْرَثك 

يِف ََكل  ُِمئاصلَاو  َِكْلَيل  يِف  ََكل  ُِركاذلا  َنِيِكرْشُْملا  َِنع  ْضِْرَعَأو 
َلسََوَتن اِنإ  ُمهللا  .َكِْقلَخ  ُْريَخ  ُهَنأ  َِكَتِكَئالَم  َْدنِع  ُفوُْرعَْملا  َِكرَاَهن 

َاَنِيُرت َْنأ  َِكب  َكاِيإ  َُكَلأَْسن  َِكلاََمك  ِينَاعَِمل  ِعِماَْجلا  ِفْرَْحلِاب  َْكَيِلإ 
َاِنبُوُنذ َدوُُجو  اَنع  َوُحَْمت  َْنَأو  َملَسَو  ِْهَيَلع  هللا  ىلَص  َانِيَبن  َهَْجو 

َنِم َنيِموُْصعَم  َِكرَاْوَنأ  ِراَِحب  يِف  اَنع  َاَنبَيُغَتو  َِكلاَمَج  َِةَدهاَشُِمب 
َاي َُوه  َاي  هللا  َاي  َُوه  َاي  َِكب  َنِيِبئَاغ  َْكَيِلإ  َنِيبِغاَر  ِةِيَوْيندلا  ِلِغَاوْشلا 

َانْسِْمغَاو َِكتبَحَم  ِباَرَش  ْنِم  َانِقْسا  َكُْرَيغ  ََهِلإ  َال  هللا  َاي  َُوه  َاي  هللا 
اَنع ََعطَقَتو  َِكتَرْضَح  ِةَحُوبُْحب  يِف  ََعتَْرن  ىتَح  َِكتِيدََحأ  ِراَِحب  يِف 
ََالو َاِنْدهَاو  َِكَتعَاط  ِرُوِنب  َانْرَوَنو  َِكتَمْحََرو  َِكلْضَِفب  َِكتَقِيلَخ  َمَاْهَوأ 

ٍدمَحُم َاِنديَسَو  َانِيَبن  ِةَمْرُِحب  َاِنْرَيغ  ِبُوُيع  َْنع  َاِنبُوُيِعب  َانْرَصَبو  َانلُِضت 
ِْلَهَأو ِدوُُجْولا  ِحِيباَصَم  ِِهباَحَْصَأو  ِِهلآ  َىَلَعو  َملَسَو  ِْهَيَلع  هللا  ىلَص 
ُْمهبُح َانََحنَْمَتو  ِْمِهب  َانَقِْحُلت  َْنأ  َُكَلأَْسن  َنيِمِحارلا  َمَحَْرأ  َاي  ِدُوهشلا 
َكِنإ انِم  ْلبََقت  َانبَر  ِماَْرِكإلَاو  َِلالَْجلا  َاذ  َاي  ُموَيق  َاي  يَح  َاي  هللا  َاي 

َاَنل ْبََهو  ُميِحرلا  ُباوتلا  َْتَنأ  َكِنإ  َاْنَيَلع  ُْبَتو  ُمِيَلْعلا  ُعيِمسلا  َْتَنأ 
ُنَمْحَر َاي  َنيَِملَاْعلا  بَر  َاي  ٌرِيَدق  ٍءْيَش  ُلك  َىَلع  َكِنإ  ًَةِعفَان  ًَةِفْرعَم 
َاِنَتظَْقَيو َانِمَانَم  يِف  َانِيَبن  ِهَْجو  ََةْيؤُر  َاَنقُزَْرت  َْنأ  َُكَلأَْسن  ُميِحَر  َاي 

َيلَُصت َْنَأو  ِنيدلا  ِْمَوي  َىِلإ  ًةَِمئَاد  ًَةالَص  ِْهَيَلع  َملَُسَتو  َيلَُصت  َْنَأو 
ىَْمَنَأو ًاَدَبأ  َِكتَاَولَص  َلَضَْفأ  َْلعْجا  ُمهللا  .َاَنل  ُْنَكو  َاِنْريَخ  َىَلع 
ِفَرَْشأ َىَلع  ًاَدَدَعو  ًالْضَف  َِكتايَِحت  َىكَْزَأو  ًادَمْرَس  َِكتَاكََرب 

ِرُوَطو ِةِيناَمِيإلا  ِِقئَاقرلا  ِعَمْجََمو  ِةيناَْجلَاو  ِةِيناَْسِنإلا  ِِقئاَقَْحلا 
ِدْقِع َِةطِسَاو  ِةِيناَمْحرلا  ِراَرِْسإلا  َِطْبهََمو  ِةِيناَسِْحإلا  ِتَايلَجتلا 

ِءَاِيْلَوألا ِْبكَر  ِِدئَاَقو  َنِيلَسْرُْملا  ِْشيَج  ِةَمدَقَُمو  ِنيِيبنلا 
َىْلَعألا ِزْعلا  ِءَاِول  ِلِماَح  َنِيعَمَْجأ  ِْقلَْخلا  ِلَضَْفَأو  َنيِقيدصلَاو 



ِرَاْوَنأ ِِدهاَشَُمو  ِلََزألا  ِراَرَْسأ  ِِدهاَش  َىنَْسألا  ِدْجَْملا  ِةِمَزأ  ِِكلاََمو 
ِْمكِْحلَاو ِْمِلْعلا  َِعْبنََمو  َِمدِْقلا  ِناَِسل  ِناَمُجَْرَتو  َِلُوألا  ِِقبَاوسلا 
ِدوُُجْولا ِْنَيع  ِناَْسِنَإو  يُلْكلَاو  يِزْجُْجلا  دوُْجلا  رِس  َِرْهظَم  َِمكِْحلَاو 
ِْنيَرادلا ِةَايَح  ِِْنَيَعو  ِْنَيْنَوْكلا  ِدَسَج  ِحوُر  ِيلْفسلَاو  يِْوُلْعلا 

ِتاَماَقَْملا َِقالَْخِأب  ِقلََختُْملَاو  ِةِيدُوُبْعلا  َِبتُر  َىْلَعِأب  ِققََحتُْملا 
َاَنْالوََمو َاِنديَس  ِمَْرَكألا  ِبِيبَْحلَاو  َِمْظَعألا  ِلِيلَْخلا  ِةِيئاَِفطِْصإلا 

ِْهَيَلع هللا  ىلَص  ِِبلطُْملا  ِْدَبع  ِْنب  هللا  ِْدَبع  ِْنب  ٍدمَحم  َاِنبِيبََحو 
َكََرَكذ اَمُلك  َِكتاَِمَلك  ِدَادَِمو  َِكتاَمُوْلعَم  ََدَدع  ِِهباَحَْصَأو  ِِهلآ  َىَلَعو 
ْملَسَو َنُوِلفَاْغلا  ِِهْرِكَذو  َِكْرِكذ  َْنع  َلََفَغو  َنوُِركاذلا  ُهََرَكَذو 

يِف يِراسلا  ِِهرُوِنب  َْكَيِلإ  ُلسََوَتن  اِنإ  ُمهللا  ً.اِمئَاد  ًارِيَثك  ًامِيلَْست 
ًةَمْحَر ٍءْيَش  ُِكل  ِعِسَاْولا  ِِهْبَلق  ِةَايَح  ِرُوِنب  َاَنبُوُلق  َِييُْحت  َْنأ  ِدوُُجْولا 
ِِهْردَص ِرُوِنب  َانَرُودُص  َحَرَْشت  َْنَأو  َنيِِملْسُْمِلل  ىَرُْشَبو  ًىُدَهو  ًاْملَِعو 

َنيِقتُْمِلل ىَْرِكَذو  ًءَايِضَو  ٍءْيَش  ْنِم  ِبَاِتْكلا  يِف  َاْنطَرف  اَم  ِعِماَْجلا 
ِرَاْوَنِأب َانَمَلُعَتو  ِةيِضْرَْملا  ِةِيكزلا  ِهِسَْفن  ِةَرَاَهِطب  َانَسوُُفن  َرَهُطَتو 

َانِيف ُهَِرئاَرَس  َيِرُْسَتو  ٍنِيبُم  ٍماَِمإ  يِف  ُهَاْنيَصَْحأ  ٍءْيَش  ُلَكو  ِمُوُلع 
يَْحلا َُوه  َنُوَكَيف  ِِهتَقيِقَح  قَح  يِف  اَنع  َاَنبَيُغت  ىتَح  َِكرَاْوَنأ  ِعِمَاَوِلب 
ِةَايَْحلا َْشَيع  ِهِحوُِرب  َشِيَعَنف  ِةِيدَمْرسلا  َِكتيِمويَِقب  َانِيف  َمويَْقلا 

ًارِيَثك ًامِيلَْست  َملَسَو  ِِهبْحَصَو  ِِهلآ  َىَلَعو  ِْهَيَلع  هللا  ىلَص  ِةِيَدَبألا 
ِتَايلَجتَِجَبو ُنَمْحَر  َاي  ُنانَم  َاي  ُنانَح  َاي  َاْنَيَع  َِكتَمْحََرو  َِكلْضَِفب  ْنيِمآ 

يِف َنُوَكَنف  َِكتَايلََجت  َِتالَزَانُِمل  ِِهدُوهُش  ِىآْرِم  يِف  َِكَتالَزَانُم 
َىَلع ْملَسَو  لَص  ُمهللا  .َنِيبَْرَقألا  َِةَيِالو  يِف  َنِيدِشارلا  ِءاََفلُْخلا 
َِكْكلُم َِلالََجو  َِكَْطع  ِنَانََحو  َكِْفُطل  ِلاَمَج  ٍدمَحُم  َانِيَبَنو  َاِنديَس 

ِِنطَاْبلا ُديََقَتت  َال  ِيتلا  ِةِيعَْملا  رِِسب  َِقْلطُْملا  ِرونلا  َكِْسُدق  ِلاََمَكو 
ِراَرَْسألا ِسْمَش  َِكَتدَاهَش  يِف  اقَح  ِِرهاظلا  َِكْبَيغ  يِف  ًىْنعَم 

ُِبُتْكلا ِِلزَانَم  ِةِيناَمْحرلا  ِتاَرَضَْحلا  ِةَرْضَح  َىلْجََمو  ِةِينابرلا 
َُهتْققََحو َِكتَاذ  ِرُون  ْنِم  َُهتَْقلَخ  ِيذلا  َِةنَيْبلا  ِتَايآلا  ِرُوَنو  ِةَميَْقلا 

َنِيلَسْرُْملَاو َءَاِيْبَنألا  ِِهرُون  ْنِم  َتَْقلََخو  َِكتاَفِصَو  َِكئاَمَْسِأب 
َذََخأ ِْذَإو  ِنِيبُْملا  قَْحلا  َِكْلوَِقب  ِْمْهَيَلع  ِقَاثيِْملا  ِذَْخِأب  ِْمْهَيِلإ  َتْفَرَعَتو 

ُْمكَءاَج ًُمث  ٍةَْمكَِحو  ٍبَاِتك  ْنِم  ُْمُكْتَيتآ  اََمل  َنيِيبنلا  َقَاثيِم  هللا 
ُْمتْرَْرَقَأأ َلَاق  ُهنُرُْصَنَتَلو  ِِهب  ُننِْمُؤَتل  ُْمَكعَم  اَِمل  ٌقدَصُم  ٌلوُسَر 

ُْمَكعَم َاَنَأو  اُوَدهْشَاف  َلَاق  َانْرَْرَقأ  اُولَاق  يِرِْصإ  ُْمِكَلذ  َىَلع  ُْمّتذََخَأو 
َِلالَْجلا ِجَاَتو  ِلاََمْكلا  ِةَْجَهب  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا  .َنِيِدهاشلا  َنِم 
ٍدوُْجوَم ُلك  ِةَايََحو  ِدوُُجْولا  َِقَبَعو  ِلاَصِْولا  ِسْمَشَو  ِلاَمَْجلا  ِءَاَهَبو 
َِكتَْرُدق ِْعنُص  ِكِيلََمو  َِكَتَكلْمَم  زِع  ِلالََجو  َِكَتَنْطلَس  َِلالَج  زِع 

ْنِم ِةصاَْخلا  ِةََصالَُخو  َِكَتوْفَص  ِْلَهأ  ْنِم  َِةوْفصلا  َِةوْفَص  ِزاَِرَطو 
هللا ِلِيلََخو  ِمَْرَكألا  هللا  ِبِيبََحو  َِمْظَعألا  هللا  رِس  َِكبُْرق  ِْلَهأ 

اِنإ ُمهللا  .َملَسَو  ِْهَيَلع  هللا  ىلَص  ٍدمَحُم  َاَنْالوََمو  َاِنديَس  ِمَركُْملا 
ىَْرُبْكلا َِةعاَفشلا  ِبِحاَص  َْكَيَدل  ِِهب  ُعفََشَتَنو  َْكَيِلإ  ِِهب  ُلسََوَتن 
َِةِلْزنَْملَاو َاْيُلْعلا  َِةنَاكَْملَاو  اَرْغلا  َِةعِيرشلَاو  ىَْمُظْعلا  َِةليِسَْولَاو 
ٍتاَفِصَو ًاتَاذ  ِِهب  َانَققَُحت  َْنأ  َىْنَدأ  َْوأ   ِ ْنيَسَْوق ِبَاَقو  ىَْفلزلا 

َدَِجن ََالو  سُِحن  ََالو  َعَمَْسن  ََالو  ىََرن  َال  ىتَح  ًارَاثَآو  ًالَاْعَفَأو  ًءاَمَْسَأو 
َاَنتِيُوه ََلعَْجت  َْنأ  َُكَلأَْسأ  َِكتَمْحََرو  َِكلْضَِفب  ِيديَسَو  يَِهِلإ  َكاِيإ  ِالإ 
ِِحتَاَوَفو ِِهتبَحَم  ِءاَفَصَو  ِِهتلُخ  ُدِوَبو  ِِهَتيَاِهَنو  ِِهِلئَاَوأ  يِف  ِِهتِيُوه  َْنَيع 

ِمِيَعَنو ِِهئاَمْحَر  ِميِحََرو  ِِهتَرِيرَس  ِراَرَْسأ  ِعِمَاوََجو  ِِهتَريَِصب  ِرَاْوَنأ 
ِْهَيَلع هللا  ىلَص  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َكِيَبن  ِهاَِجب  َُكَلأَْسن  اِنإ  ُمهللا  ِ.ِهئاَْمَعن 
َىِلإ ِهِيف  َاْنِلَكت  َال  امَات  ًالُوَبق  َلُوبَْقلَاو  ىَضْرلَاو  َةَرِْفغَْملا  َملَسَو 

ََيْالوَم َاي  ُليِخدلا  َلََخد  ْدََقف  ُبيِجُْملا  َْمِعن  َاي  ٍْنَيع  ََةفَْرط  َانِسُْفَنأ 
ِبُوُنذ َناَرُْفغ  ِنَإف  َملَسَو  ِْهَيَلع  َىلَاَعت  هللا  ىلَص  ٍدمَحُم  َكِيَبن  ِهاَِجب 

ِرَْحب يِف  ٍةَْرطََقك  ِْمِهرِجَاَفو  ِْمهَرب  ِْمِهرِخَآو  ِْمِهلَوأ  ِْمِهعَمَْجِأب  ِْقلَْخلا 
ُنِيبُْملا قَْحلا  َُكْلَوَقو  َْتُلق  ْدََقف  َُهل  َلِحاَس  َال  ِيذلا  ِعِسَاْولا  َِكدوُج 

ِِهلآ َىَلَعو  ِْهَيَلع  هللا  ىلَص  َنيَِملَاْعِلل  ًةَمْحَر  ِالإ  َكَاْنلَسَْرأ  اََمو 
ُْسَأرلا ََلَعتْشَاو  ينِم  ُْمَظْعلا  ََنَهو  يِنإ  بَر  .َنِيعَمَْجأ  ِِهبْحَصَو 

َْتَنَأو رضلا  َِينسَم  يِنإ  بَر  ايِقَش  بَر  َِكئَاُعِدب  ُْنَكأ  َْمَلو  ًاْبيَش 
َْنَوع َاي  ٌريَِقف  ٍْريَخ  ْنِم  َيِلإ  َْتلَْزَنأ  اَِمل  يِنإ  بَر  َنيِمِحارلا  ُمَحَْرأ 

َاي َىْكَلْهلا  َيِْجنُم  َاي  َقَْرْغلا  َظِقوُم  َاي  ِءاَجرلا  َمِيَظع  َاي  ِءاََفعْضلا 
َال ُميَِحْرلا  ُمِيَظْعلا  هللا  ِالإ  ََهِلإ  َال  َنيِِفئاَْخلا  َناََمأ  َاي  َىْلوَْملا  َْمِعن 

ِتَاوَمسلا بَر  هللا  ِالإ  ََهِلإ  َال  ُمِيَظْعلا  ِشَْرْعلا  بَر  هللا  ًِالإ  ََهِلإ 
ِعِماَْجلا َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا  ِِمِيَرْكلا  ِشَْرْعلا  بََرو  ِْعبسلا 
ِِنْدعََمو ِناَمِيإلا  ِةلُح  ِزاَِرط  ِلَضَْفألا  ِينابرلا  ِْبطُْقلَاو  ِلَْمَكألا 

ُمهللا ِ.ةِيُندللا  ِمُوُلْعلَاو  ِةِيواَمسلا  ِمَِمْهلا  ِبِحاَص  ِناَسِْحإلَاو  ِدوُْجلا 
َءَايَْشألا َتْصخََرو  ِِهلِْجأل  َدوُُجْولا  َتَْقلَخ  ْنَم  َىَلع  ْملَسَو  لَص 

ِِهلآ َىَلَعو  ِدوُْجلَاو  ِِمرَاكَْملا  ِبِحاَص  ِدوُمْحَْملا  ٍدمَحُم  ِِهَببَِسب 
لَص ُمهللا  .ِبَانَْجلا  َِكَلذ  ِبَانَج  َىِلإ  َنيِِقباسلا  ِبَاطَْقألا  ِِهباَحَْصَأو 

ِناَسللَاو ِيلَْجلا  ِنَاَيْبلَاو  يَِهِلإلا  ِرونلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو 
ِنيَِمألا ِحورلِاب  ِدَيؤُْملا  َنيَِملَاْعِلل  ًةَمْحَر  يِفِينَْحلا  ِنيدلَاو  ِيبََرْعلا 

ِِقَئالَْخلَاو َنيَِملَاْعِلل  هللا  ِةَمْحََرو  َنيِيبنلا  ِِمتاََخو  ِنِيبُْملا  ِبَاِتْكلِاَبو 
َْتَلعََجو َِكرُون  ْنِم  َُهتَْقلَخ  ْنَم  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا  .َنِيعَمَْجأ 
َْتَلعََجو َِكئَاِيْلَوَأو  َِكئَاِيْبَنأ  َىَلع  َُهْتلضََفو  َكَِمَالك  ْنِم  ُهََمَالك 

ُلك ِيدَاَهو  ََكل  ِيَلو  ُلك  ِلاََمك  ِْمْهَيِلإ  ُْهنَِمو  ِْهَيِلإ  َْكنِم  ََةيَاعسلا 
ِِنْدعََمو َِكلَْجأل  ِءَايَْشألا  ِِكرَات  قَْحلا  َىِلإ  ِْقلَْخلا  ِيدَاه  َْكَنع  لِضُم 

هللا ُلْضَف  َنَاَكو  َِكبُْرق  ِطاَِسب  َىَلع  َُهْتَبطاََخو  َِكلْضَِفب  ِتاَْريَْخلا 



َِكرَاَهن يِف  ََكل  ِِمئاصلَاو  َِكْلَيل  يِف  ََكل  ِِمئاَْقلا  ًامِيَظع  َْكَيَلع 
يِف ِةَفِيلَْخلا  َكِيَبن  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا  .َِكَلالَج  يِف  َِكب  ِِمئَاْهلَاو 

َكرِِسل ِنيَِمألَاو  َكِْقلَخ  يِف  ِركََفتُْملا  َِكْرِكِذب  ِِلَغتْشُْملا  َكِْقلَخ 
ِلاَمِجل ِِدهاَشُْملَاو  َكِْسُدق  ِِرئاَرَس  يِف  ِرِضاَْحلا  َِكلُسُِرل  ِنَاهُْرْبلَاو 

َِكْكلُم يِف  ِِرهاظلَاو  َِكتَايآل  ِرسَفُْملا  ٍدمَحُم  َاَنْالوََمو  َاِنديَس  َِكَلالَج 
َِكتوَُربَج َىِلإ  يِعادلَاو  َِكتاَفِِصب  ِقلََختُْملَاو  َِكتُوَكلَم  يِف  ِِبئَاْغلَاو 
ِةِيلاَمَْجلا ِلِيباَرسلَاو  ِةِيَلالَْجلا  َِةدُْرْبلَاو  ِةِيناَمْحرلا  ِةَرْضَْحلا 

يِقنلا ردلَاو  يَِهِلإلا  ِِرونلَاو  يَِوبنلا  ِبِيبَْحلَاو  يِقسلا  ِشِيَرْعلا 
َْتيلَص اََمك  ِِهلآ  َىَلع  ِْهَيَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا  يِوَْقلا  ِحَابْصِْملَاو 

لَص ُمهللا  ٌ.ديِجَم  ٌديِمَح  َكِنإ  َمِيهاَْرِبإ  ِلآ  َىَلَعو  َمِيهاَْرِبإ  َىَلع 
َِكراَرَْسأ ِِنْدعََمو  َِكرَاْوَنأ  ِرَْحب  ٍدمَحُم  َانِيَبَنو  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو 

ُِؤْبُؤب ِةَِحفانلا  ِةَِقَبْعلَاو  ِةَرِخاَْفلا  ِةردلا  َِكدَابِع  ِحَاوَْرأ  ِحوَُرو 
ِتَادَاعسلا ِنيِسَو  ِتاَجَردلا  ِميَِجو  ِتاَمَحرلا  ِءاََحو  ِتَادوُْجوَْملا 
ِتَادَاعسلا ِنيِسَو  ِتاَجَردلا  ِميَِجو  ِتايُلْكلا  ِلاََمَكو  ِتَايَاِنْعلا  ِنُوَنو 

ِتاِيَدَبألا ِْمتََخو  ِتاِيلََزألا  ِأَْشنََمو  ِتايُلْكلا  ِلاََمَكو  ِتَايَاِنْعلا  ِنُوَنو 
ِتاَرََمث ْنِم  ِمِعاطلا  ِتاِيَوْيندلا  ِءَايَْشألا  َِنع  َِكب  ِلُوغْشَْملا 

يِضاَْملِاب ِِملَاْعلا  ِتايِْسدُْقلا  ِراَرَْسأ  ْنِم  يِقْسَْملا  ِتَاَدهاَشُْملا 
ِِهباَحَْصَأو ِرَايَْخألا  ِِهلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاَنْالوََمو  َاِنديَس  َِتَالبَْقتْسُْملَاو 

ِ.راَْرَبألا
َىَلَعو ِحَاوَْرألا  يِف  ٍدمَحُم  َاِنديَس  ِحوُر  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 

يِف ِهِمْسا  َىَلَعو  ِرُوبُْقلا  يِف  ِِهِرْبق  َىَلَعو  ِداَسْجألا  يِف  ِِهدَسَج 
ِعِماَسَْملا يِف  ِِهعْمَس  َىَلَعو  ِِرظَانَْملا  يِف  ِِهَرْظنَم  َىَلَعو  ِءاَمَْسألا 

َىَلَعو ِتَاَنكسلا  يِف  ِِهنُوكُس  َىَلَعو  ِتَاكَرَْحلا  يِف  ِِهَتكَرَح  َىَلَعو 
ِِهناَِسل َىَلَعو  ِتاَمَايِْقلا  يِف  ِهِمَاِيق  َىَلَعو  ِتَادُوعُْقلا  يِف  ِِهدُوُعق 

ِِهلآ َىَلَعو  ِْهَيَلع  ْملَسَو  ُمهللا  لَص  ِيَدَبألا  ِْمتَْحلَاو  ِيلََزألا  ِشاَشْبلا 
َىَلع ْملَسَو  لَص  ُمهللا  .َتِْمَلع  اَم  َءْلَِمو  َتِْمَلع  اَم  ََدَدع  ِِهباَحَْصَأو 

َُهْتَنَعَأو َُهتْرََصَنو  َُهْتلضََفو  َُهتْمَرَكو  َُهْتَيْطَعأ  ِيذلا  ٍدمَحُم  اِنديَس 
َُهْتطََسَبو ِسَْفَنألا  َكِْمِلِعب  َُهْتألََمو  َُهْتنكََمو  َُهْتيَقَسَو  َُهْتَيْنَدَأو  َُهْتبَرَقو 

ِْبَذَعو َِكْالَفألا  ِرَْخف  َِسْبَقألا  َِكْلوَِقب  َُهْتنيََزو  ِسَْوَطألا  َكبُِحب 
َِكنْصَِحو ِنِيتَْملا  َِكْلبََحو  ِمِيدَْقلا  َِكْدَبَعو  ِنِيبُْملا  َِكرُوَنو  َِقالَْخألا 

ٍدمَحُم َاَنْالوََمو  َاِنديَس  ِمِيَرْكلا  َِكلاَمََجو  ِمِيكَْحلا  َِكَلالََجو  ِنيِصَْحلا 
ِلاََمَكو ِدوُُجْولا  ِلِيدَاَنَقو  َىُدْهلا  ِحِيباَصَم  ِِهباَحَْصَأو  ِِهلآ  َىَلَعو 

ًَةالَص ِْهَيَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا  .ِبُوُيْعلا  َنِم  َنِيرَهطُْملا  ِدُوعسلا 
ََبَطْعلا ِِهب  ُلِيُزت  ًامحَْرَتو  َبَُرْكلا  َاِهب  كَُفت  ًَحِيَرو  َدَُقْعلا  َاِهب  لَُحت 

َاذ َاي  ُموَيق  َاي  يَح  َاي  هللا  َاي  بَر  َاي  َبََرألا  ِِهب  يِضَْقت  ًامِيْرَكَتو 
َِكلْضَف ِِبئاََرَغو  َكِْفُطل  ِِلئاَضَف  ْنِم  َِكَلذ  َُكَلأَْسن  ِماَْرِكإلَاو  َِلالَْجلا 

َِكلوُسََرو َكِيَبَنو  َِكْدَبع  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا  .ُميِحَر  َاي  ُمِيَرك  َاي 
ِِهلآ َىَلَعو  ِيبََرْعلا  ِلوُسرلَاو  يُمألا  ِيبنلا  ٍدمَحُم  َانِيَبَنو  َاِنديَس 

ًءاَضِر ََكل  ُنُوَكت  ًَةالَص  ِِهْتَيب  ِْلَهَأو  ِِهتايُرَذو  ِهِجَاوَْزَأو  ِِهباَحَْصَأو 
ََةِيلَاْعلا َةَجَردلَاو  َفَرشلَاو  ََةليِضَْفلَاو  ََةليِسَْولا  ِِهتَآو  ًءَاَدأ  ِهقَِحَلو 

.َنيِمِحارلا َمَحَْرأ  َاي  َُهْتَدَعو  ِيذلا  َدوُمْحَْملا  َماَقَْملا  ُْهَثْعبَاو  ََةعِيفرلا 
َكِيَبَنو ِزِيَزْعلا  َِكبَاِتِكب  َْكَيِلإ  ُهَجَوَتَنو  َُكَلأَْسَنو  َِكب  ُلسََوَتن  اِنإ  ُمهللا 

ِِهفَرَِشَبو َملَسَو  ِْهَيَلع  َىلَاَعت  هللا  ىلَص  ٍدمَحُم  اِنديَس  ِمِيَرْكلا 
َرَُمَعو ٍْرَكب  ِيَبأ  ِْهَيبِحاَِصَبو  َليِعاَمِْسَإو  َمِيهاَْرِبإ  ِْهَيَوَبِأَبو  ِديِجَْملا 

َِنَسَْحلا اَِمْهَيَدَلَوو  ِيَلَعو  َةَِمطَاف  ِِهلَآو  َناَْمُثع  ِْنيَرونلا  ِيَذو 
.َةَِشئَاَعو َةَجِيدَخ  ِْهَيتَْجوََزو  ِساَبْعلَاو  َةَزْمَح  ِْهيَمَعو  ِْنيَسُْحلَاو 

ِلآ َىَلَعو  َليِعاَمِْسَإو  َمِيهاَْرِبإ  ِْهَيَوَبأ  َىَلَعو  ِْهَيَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 
ِتُوَكلَْملا ِضَاِير  يِف  ِلََزألا  ُناَِسل  َاهُمِجَْرُتي  ًَةالَص  ُلك  ِبْحَصَو  ُلك 

َاِهب ُِقْعَنَيو  ِتاَجَردلا  ِْعفََرو  ِتاَماََرْكلا  ِْلَيَنو  ِتاَماَقَْملا  َيَلَعو 
ِفَْشَكو ِبُونذلا  ِناَرُْفِغب  ِتوُسانلا  ِضيِضَح  يِف  َِبدألا  ُناَِسل 
ِمِيَظْعلا َِكْنأَشَو  َِكتِيَهِلِإب  ُِقئاللا  َُوه  اََمك  ِتاِمهُْملا  ِْعَفَدو  ِبوُُرْكلا 
ِِصئاَصَخ ِصوُصُِخب  ِمِيَرْكلا  ُِمِهبِْصنََمو  ِْمِهتِيْلَهِأب  ُِقئاللا  َُوه  اََمَكو 

َانْققَح ُمهللا  ِمِيَظْعلا  ِلْضَْفلا  ُوذ  هللَاو  ُءاََشي  ْنَم  ِِهتَمْحَِرب  َصتَْخي 
َْكنِم ُْمَهل  ْتََقبَس  َنِيذلا  َِةبُوثَِمب  ِْمِهِفرَاعَم  ِِجرَادَم  يِف  ِْمِهِرئاَرَِسب 

َِةدَاعسلِاب ُْزوَْفلَاو  َملَسَو  ِْهَيَلع  هللا  ىلَص  ٍدمَحُم  ِلآ  َىنْسُْحلا 
ِهِماَقَم يِف  ِدوُمْصَْملا  ِهزِع  يِف  َانُمَغو  َىبْرُْقلا  ِِهتَدوَِمب  ىَْرُبْكلا 
ِنَافْرِع ِضْوَح  ْنِم  َانِقْسَاو  ِدوُْقعَْملا  ِِهئَاِول  َتَْحَتو  ِدوُمْحَْملا 
َملَسَو ِْهَيَلع  هللا  ىلَص  ِيبنلا  هللا  يِزُْخي  َال  َْمَوي  ِدوُْروَْملا  ِِهفوُْرعَم 
ِةَراَِشب ِرُوُهِظب  ْعفَُشت  ْعَفْشَاو  َْطُعت  ْلَسَو  ْعَمُْسي  ُْلق  ِةَراَِشب  ِزوُُرِبب 
َِلالَْجلا َاذ  َاي  َْتَيلَاَعَتو  َْتكَرَاَبت  ىَضَْرَتف  َكبَر  َكِيْطُعي  َفْوََسَلو 
ِةَْردُِقَبو َِكتزِع  َِلالَِجَبو  َِكَلالَج  ِزِعب  ُذُوَعن  اِنإ  ُمهللاِ.ماَْرِكإلَاو 

َىلَاَعت هللا  ىلَص  ٍدمَحُم  َكِيَبن  بُِحَبو  َِكتَْرُدق  ِناْطلِسَبو  َِكنَاْطلُس 
َاي َنيِجاللا  َرِيَهظ  َاي  َِةئِيدرلا  ِءَاْوَهألَاو  َِةعِيطَْقلا  َنِم  َملَسَو  ِْهَيَلع 
َنِم َاْنظَفْحَاو  ِةِيناَسَْفّنلا  ِِرطَاوَْخلا  َنِم  َانْرَِجأ  َنِيريَِجتْسُْملا  َراَج 

َانفَصَو ِةِيرََشْبلا  ِتاَرُوذَاق  ْنِم  َانْرَهَطو  ِةِينَاْطيشلا  ِتَاَوهشلا 
ىتَح ِْلهَْجلا  ِْمَهَوو  َِةلَْفْغلا  َِإدَص  ْنِم  ِةيِقيدصلا  ِةبَحَْملا  ِءاَفَِصب 
يِف ِةِيناَْسِنإلا  َِةعِيبطلا  َِةَنيَابَُمو  ِةِينَاَنألا  ِءَانَِفب  َانُموُسُر  لِحَمَْضت 

يلَجتلَاو ِةِيدََحألا  ِةِيهُوُلألِاب  يلَحْتلَاو  َِةِيلْخْتلَاو  ِعْمَْجلا  ِةَرْضَح 
َْنَيأ ََالو  ُْثيَح  َال  ُْثيَح  ِةِينَادَْحْولا  ِدُوهُش  يِف  ِةِينَادَمصلا  ِِقئاَقَْحلِاب 
هللا َعََمو  هللا  َىِلَإو  هللا  َنَِمو  هللِاَبو  هلل  ُلْكلا  ىَْقَبَيو  َْفَيك  ََالو 
هللا ِْفيَِسب  َنِيروُْصنَم  هللا  ِةنِم  ِرَْحب  يِف  هللا  ِةَْمِعِنب  ًاِقَرغ 



َِةيَاِنِعب َنِيظُوظْحَم  هللا  ِْنَيِعب  َنِيظوُْحلَم  هللا  ِِمرَاكَِمب  َنيِصوُصْخَم 
هللا َِنع  َُلغَْشي  ٍلِغاَش  ُلك  ْنِم  هللا  ِةَمِْصِعب  َنِيظوُفْحَم  هللا 

َاي بَر  اي  هللا  َاي  بَر  َاي  هللا  َاي  بَر  َاي  هللا  ِْرَيغ  يِف  ُُرطَْخي  ٍِرطاََخو 
َاْنَلغْشا ُمهللا  .ُبِيُنأ  ِْهَيِلَإو  ُْتلَكَوت  ِْهَيَلع  هللاب  ِالإ  يِقيِفَْوت  اََمو  هللا 
َكَاوِِسل َاهِيف  َلَْخدَم  ََالو  َِكْرَيِغل  َاهِيف  ََةعَس  َال  ًَةِبه  َاَنل  ْبََهو  َِكب 

ِةِيدمَحُْملا َِقالَْخألَاو  ِةينابرلا  ِتاَفصلَاو  ِةِيَهِلإلا  ِمُوُلْعلِاب  ًَةعِسَاو 
َاَندِعَاَوق دُشَو  ِنيَِقْيلا  قََحو  ِليِمَْجلا  نظلا  ِنْسُِحب  َاَنِدئاََقع  َوَقو 

َنِيذلا ِطاَرِص  ِنيِصرلا  ِزْعلا  ِدِعاَوَقو  ِةَماَِقتِْسالا  ِطاَرِص  َىَلع 
َنِيذلا ِطاَرِص  َنيلاضلا  ََالو  ِْمْهَيَلع  ِبوُْضغَْملا  ِْرَيغ  ِْمْهَيَلع  َتَْمْعَنأ 

َنيِِحلاصلَاو ِءَاَدهشلَاو  َنيِقيدصلَاو  َنيِيبنلا  َنِم  ِْمْهَيَلع  َتَْمْعَنأ 
ِةَماََرْكلا ََةوِْرذ  َىْلَعأ  َىَلع  ِلِيَثألا  ِدْجَْملا  يِف  َاَندِصاَقَم  ْديَشَو 

َاي َنيِِحرَْصتْسُْملا  َخِيرَص  َاي  َنِيلَسْرُْملا  َنِم  ِمَْزْعلا  ِيلَوأ  ِِمئاََزَعو 
ِْدُعْبلا َِِلالَض  ْنِم  َِكتَمْحَر  ِفَاْطَلِأب  َاْنثَِغأ  َنِيثِيَغتْسُْملا  َثَايِغ 
ِرَاْوَنِأب َانِْفعَْسَأو  بُْحلا  ِِعراَصَم  يِف  َِكَتيَانِع  ِتاَحََفِنب  َاْنلَمْشَاو 
ًارَزؤُم ًارَْصن  ِزِيَزْعلا  َِكرَْصِنب  َاْندَيَأو  َىبْرُْقلا  ِِرئاَضَح  يِف  َِكَتيَاِده 
ْلبََقت َانبَر  َنيِمِحارلا  َمَحَْرأ  َاي  َِكتَمْحََرو  َِكلْضَِفب  ِديِجَْملا  ِنآْرُْقلِاب 

.ُميِحرلا ُباوتلا  َْتَنأ  َكِنإ  َاْنَيَلع  ُْبَتو  ُمِيَلْعلا  ُعيِمسلا  َْتنأ  َكِنإ  انِم 
ِهِجَاوَْزَأو يُمألا  ِيبنلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 
َمِيهاَْرِبإ َىَلع  َْتيلَص  اََمك  ِِهْتَيب  ِْلَهَأو  ِِهتيُرَذو  ِنِينِْمؤُْملا  ِتَاهُمأ 

ََدنَس َاي  َُهل  َداَمِع  َال  ْنَم  َداَمِع  ٌديِجَم  ٌديِمَح  َكِنإ  َمِيهاَْرِبإ  ِلآ  َىَلَعو 
َبِحاَص َاي  ٍريَِسك  ُلك  َِرباَج  َاي  َُهل  َرُْخذ  َال  ْنَم  َرُْخذ  َاي  َُهل  ََدنَس  َال  ْنَم 

ُْتُنك يِنإ  ََكناَْحبُس  َْتَنأ  ِالإ  ََهِلإ  َال  ٍديَِحو  ُلك  َِسْنؤُم  َاي  ٍبِيَرغ  ُلك 
ًاِملْسُم ِينَفَوت  ِةَرِخآلَاو  َاْيندلا  يِف  ِيِيَو  َْتَنأ  َنيِِملاظلا  َنِم 

يِنَإو َْكَيِلإ  ُْتُبت  يِنإ  ِيتيُرذ  يِف  ِيل  ِْحلَْصَأو  َنيِِحلاصلِاب  ِينْقِْحَلَأو 
ِعيِمََجو ِِهلُسَُرو  ِِهئَاِيْبَنَأو  ِِهَتِكَئالََمو  هللا  ُتَاَولَص  َنيِِملْسُْملا  َنِم 
ٍدمَحُم َاِنديِس  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاَنْالوََمو  َانِيَبَنو  َاِنديَس  َىَلع  ِهِْقلَخ 

َُهعَم َاْنلِْخَدأ  ُمهللا  .ُُهتَاكََرَبو  هللا  ُةَمْحََرو  َُمالسلا  ُِمْهَيَلَعو  ِْهَيَلَعو 
َِمالسلا ِرَاد  َِكراِدب  ِِهباَحَْصَأو  ِِهلآ  َعَم  ِِهَتيَاِعَرو  ِِهناَمضَو  ِِهَتعاَفَِشب 
َانْفِْحَتَأو ِماَْرِكإلَاو  َِلالَْجلا  َاذ  َاي  ٍِرَدتْقُم  ٍكِيلَم  َْدنِع  ٍْقدِص  َِدعْقَم  يِف 

َىِلإ َِرظنلِاب  َانِْمْرَكأ  ُميِحَر  َاي  ُمِيَرك  َاي  ِِهَتلَزَانُم  ِفِيَطِلب  ِِهَتَدهاَشُِمب 
ِمِيْركتلِاب ِِهتَماََرِكب  َاْنظَفْحَاو  ِمِيَظْعلا  َِكهَْجو  ِتاَُحبُس  ِلاَمَج 

ِضْوَر يِف  ٍميِحَر  ٍروَُفغ  ْنِم  ًالُُزن  ِِهلُُزِنب  َانِْمْرَكَأو  ِمِيْظعتلَاو  ِليِْجبتلَاو 
ُْمكِيْطُعأَأو ًاَدَبأ  ُْمْكَيَلع  ُطَخَْسأ  ََالف  ِينَاوْضِر  ُْمْكَيَلع  لُِحأأ  ِنَاوْضِر 

ِفِرَاعَم ِتانَج  ِنُوْنكُم  يِف  ِنُوْنكَْملا  رسلا  ِِنئاَزَِخل  ِْبَيْغلا  َحِيتاَفَم 
اَم ُْمَهَلو  َنوُُرْظَني  ِِكئاََرألا  َىَلع  ِتَاذ  ِرَاْوَنِأب  ِينَاعَْملا  ِتَفِص 

َِةْفأرلا َِةْفأَر  ِفَاِطْعنِاب  ٍميِحَر  بَر  ْنِم  ًْالَوق  ٌَمالَس  َنُوعَدي 
ُمِيَظْعلا ُْزوَْفلا  َُوه  َِكَلذ  َكبَر  ْنِم  ًالْضَف  ِِهَتيَانِع  ِْنَيع  ْنِم  ِةِيدمَحُْملا 

ُْمَهل َيِفُْخأ  اَم  ٌسَْفن  َُمْلَعت  ََالف  ِِرئاَرَس  ِِرئاََخذ  ِروُصُق  ِنِساَحَم  يِف 
ِِمتَاوَخ ِنِساَحَم  ِةَصنِم  يِف  َنُولَْمَعي  اُونَاك  اَِمب  ًءاَزَج  ٍُنْيَعأ  ِةُرق  ْنِم 

ُْمهَاْوَعد ُرِخَآو  ٌَمالَس  َاهِيف  ُْمُهتيَِحَتو  ُمهللا  ََكناَْحبُس  َاهِيف  ُْمهَاْوَعد 
.َنيَِملَاْعلا بَر  هلل  ُدْمَْحلا  ِنأ 

ىلع ةالصلا  يف  نيرادلا  نينوكلاةداعس  ديس 

ىلوألا ةالصلا 
ةدراولا تايفيكلا  باتكلا  اذه  عماج  اهيف  عمج  يتلا  ةالـصلا  يهو 

اهظافلأب ثيداحألا  يف 
لآ ىلع  تيلص  امك  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 1
لآ ىلع  تكراب  امك  دمحم  لآ  ىلعو  دـمحم  ىلع  كرابو  ميهاربإ 

 [ ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ 
لآ ىلع  تيلص  امك  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 2
لآ ىلع  تكراب  امك  دمحم  لآ  ىلعو  دـمحم  ىلع  كرابو  ميهاربإ 

 [ ديجم ديمح  كنإ  نيملاعلا  يف  ميهاربإ 
امك دـمحم  لآ  ىلعو  يمـألا  يبنلا  دـمحم  ىلع  لـص  مهللا  - ] 3

يبنلا دـمحم  ىلع  كرابو  ميهاربإ  لآ  ىلعو  ميهاربإ  ىلع  تيلص 
لآ ىلعو  مـيهاربإ  ىلع  تكراـب  اــمك  دــمحم  لآ  ىلعو  يمــألا 

 [ ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ 
ميهاربإ لآ  ىلع  تيلــص  اـمك  دـمحم  لآ  ىلع  لـص  مـهللا  - ] 4

 [ ميهاربإ لآ  ىلع  تكراب  امك  دمحم  لآ  ىلع  كراب  مهللا 
لآ ىلع  تيلص  امك  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 5

دمحم لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  كراب  مهللا  ديجم  ديمح  كنإ  ميهاربإ 
 [ ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ  لآ  ىلع  تكراب  امك 

ىلع تيلـص  امك  دـمحم  لآ  ىلعو  دـمحم  ىلع  لـص  مهللا  - ] 6
ىلع كراـب  مهللا  دـيجم  دـيمح  كـنإ  مـيهاربإ  لآ  ىلعو  مـيهاربإ 

لآ ىلعو  مـيهاربإ  ىلع  تكراـب  اــمك  دــمحم  لآ  ىلعو  دــمحم 
 [ ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ 

ميهاربإ ىلع  تيلص  امك  دمحم  لآو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 7
ىلع تكراـب  اـمك  دـمحم  لآو  دـمحم  ىلع  كراـبو  مـيهاربإ  لآو 

 [ ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ  لآو  ميهاربإ 
ىلع اهتلعج  امك  دمحم  ىلع  كتاكربو  كتاولـص  لعجا  مهللا  - ] 8



 [ ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ 
دمحم لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  كتاكربو  كتاولـص  لعجا  مهللا  - ] 9
 [ ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ  لآ  ىلعو  ميهاربإ  ىلع  اهتلعج  امك 

امك هتيب  لـهأو  كـلوسرو  كدـبع  دـمحم  ىلع  لـص  مهللا  - ] 10
 [ ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ  ىلع  تيلص 

ىلع تيلـص  امك  كلوسرو  كدبع  دـمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 11
ىلع تكراـب  اـمك  دـمحم  لآ  ىلعو  دـمحم  ىلع  كراـبو  ميهاربإ 

 [ ميهاربإ لآو  ميهاربإ 
تيلـص امك  هتيرذو  هجاوزأ  ىلعو  دـمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 12
تكراب امك  هتيرذو  هجاوزأو  دـمحم  ىلع  كرابو  ميهاربإ  لآ  ىلع 

 [ ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ  ىلع 
تيلـص امك  هتيرذو  هجاوزأ  ىلعو  دـمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 13
تكراب امك  هتيرذو  هجاوزأو  دـمحم  ىلع  كرابو  ميهاربإ  لآ  ىلع 

 [ ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ  لآ  ىلع 
تيلـص امك  هتيرذو  هجاوزأ  ىلعو  دـمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 14
تكراب امك  هتيرذو  هجاوزأو  دـمحم  ىلع  كرابو  ميهاربإ  لآ  ىلع 

 [ ديجم ديمح  كنإ  نيملاعلا  يف  ميهاربإ  لآ  ىلع 
ىلع كراـبو  دــمحم  لآ  ىلعو  دــمحم  ىلع  لــص  مـهللا  - ] 15

تيلـص اـمك  دـمحم  لآو  دـمحم  محراو  دـمحم  لآ  ىلعو  دـمحم 
ديمح كـنإ  ميهاربإ  لـهأ  ىلعو  ميهاربإ  ىلع  تـمحرتو  تكراـبو 

 [ ديجم
لآ ىلع  تيلص  امك  هتيب  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 16
ىلع كراب  مهللا  مهعم  انيلع  لص  مهللا  ديجم  ديمح  كنإ  ميهاربإ 
ديمح كنإ  ميهاربإ  لآ  ىلع  تكراـب  اـمك  هتيب  لـهأ  ىلعو  دـمحم 
ىلع نينمؤملا  ةالـصو  هللا  ةالـص  مهعم  انيلع  كراب  مهللا  دـيجم 

 [ يمألا يبنلا  دمحم 
ديــس ىلع  كــتاكربو  كــتمحرو  كتاولــص  لــعجا  مـهللا  - ] 17

كلوسرو كدبع  دـمحم  نييبنلا  متاخو  نيقتملا  مامإو  نيلـسرملا 
هب هطبغي  ًادومحم  ًاماقم  هثعبا  مهللا  ةمحرلا  لوسرو  ريخلا  مامإ 

ةليــسولا هـغلبأو  دــمحم  ىلع  لـص  مـهللا  نورخـآلاو  نولوــألا 
هتبحم نيفطـصملا  يف  لعجا  مهللا  ةنجلا  نم  ةعيفرلا  ةـجردلاو 

هيلع مالـسلاو  هرادو  هركذ  نيلعـألا  يفو  هتدوـم  نيبرقملا  يفو 
امك دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  هتاكربو  هللا  ةمحرو 

كراـب مهللا  دـيجم  دـيمح  كـنإ  ميهاربإ  لآو  ميهاربإ  ىلع  تيلص 
لآو مـيهاربإ  ىلع  تكراـب  اــمك  دــمحم  لآ  ىلعو  دــمحم  ىلع 

 [ ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ 
ىلع كراـبو  دــمحم  لآ  ىلعو  دــمحم  ىلع  لــص  مـهللا  - ] 18
كنإ ميهاربإ  لآ  ىلع  تكرابو  تيلص  امك  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم 

 [ ديجم ديمح 
ىلع تيلـص  امك  دمحم  لآ  ىلعو  دـمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 19
دمحم لآو  ًادمحم  محراو  دـيجم  دـيمح  كنإ  ميهاربإ  لآو  ميهاربإ 
دمحم ىلع  كراـبو  دـيجم  دـيمح  كـنإ  ميهاربإ  ىلع  تمحر  اـمك 
[ ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ  ىلع  تكراب  امك  دمحم  لآ  ىلعو 

ىلع تيلـص  امك  دمحم  لآ  ىلعو  دـمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 20
ىلع كراـب  مهللا  دـيجم  دـيمح  كـنإ  مـيهاربإ  لآ  ىلعو  مـيهاربإ 

لآ ىلعو  مـيهاربإ  ىلع  تكراـب  اــمك  دــمحم  لآ  ىلعو  دــمحم 
لآ ىلعو  دـمحم  ىلع  محرتو  مـهللا  دـيجم  دـيمح  كـنإ  مـيهاربإ 

ديمح كـنإ  ميهاربإ  لآ  ىلعو  ميهاربإ  ىلع  تـمحرت  اـمك  دـمحم 
ىلع تننحت  امك  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  ننحتو  مهللا  ديجم 
ىلع ملـسو  مهللا  دـيجم  دـيمح  كـنإ  ميهاربإ  لآ  ىلعو  مـيهاربإ 

لآ ىلعو  مـيهاربإ  ىلع  تملــس  اـمك  دـمحم  لآ  ىلعو  دــمحم 
 [ ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ 

ىلع تيلـص  امك  دمحم  لآ  ىلعو  دـمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 21
ىلع تكراـب  اـمك  دـمحم  لآ  ىلعو  دـمحم  ىلع  كراـبو  ميهاربإ 
ىلع تملـس  اـمك  دـمحم  لآ  ىلعو  دـمحم  ىلع  ملـسو  ميهاربإ 
ىلع تننحت  اـمك  دـمحم  لآ  ىلعو  دـمحم  ىلع  نـنحتو  مـيهاربإ 

 [ ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ  لآو  ميهاربإ 
ىلع تيلـص  امك  دمحم  لآ  ىلعو  دـمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 22

تمحر امك  دمحم  لآو  دـمحم  محراو  ميهاربإ  لآ  ىلعو  ميهاربإ 
امك دـمحم  لآ  ىلعو  دـمحم  ىلع  كراـبو  مـيهاربإ  لآو  مـيهاربإ 

 [ ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ  لآو  ميهاربإ  ىلع  تكراب 
ىلع تيلـص  امك  دمحم  لآ  ىلعو  دـمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 23
ىلعو دمحم  ىلع  كرابو  دـيجم  دـيمح  كنإ  ميهاربإ  لآو  ميهاربإ 
ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ  لآو  ميهاربإ  ىلع  تكراب  امك  دمحم  لآ 

[
نينمؤملا تاـهمأ  هجاوزأو  يبنلا  دـمحم  ىلع  لـص  مهللا  - ] 24

 [ هتيب لهأو  هتيرذو 
كنإ مـيهاربإ  ىلع  تيلــص  اـمك  دـمحم  ىلع  لـص  مـهللا  - ] 25
ىلع تكراب  امك  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  كرابو  ديجم  ديمح 

 [ ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ 
ىلع كراب  مهللا  دمحم  لآ  ىلعو  دـمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 26



ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ  ىلع  تكراب  امك  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم 
[

ىلع تيلـص  امك  دمحم  لآ  ىلعو  دـمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 27
ىلع تكراـب  اـمك  دـمحم  لآ  ىلعو  دـمحم  ىلع  كراـبو  ميهاربإ 

 [ ميهاربإ
لآ ىلعو  دــمحم  ىلع  كراـبو  دــمحم  ىلع  لــص  مـهللا  - ] 28
يف مـيهاربإ  لآو  مـيهاربإ  ىلع  تكراــبو  تيلــص  اــمك  دــمحم 

 [ ديجم ديمح  كنإ  نيملاعلا 
ىلع تيلـص  امك  دمحم  لآ  ىلعو  دـمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 29
امك دـمحم  لآ  ىلعو  دـمحم  ىلع  كراـبو  مـيهاربإ  لآو  مـيهاربإ 
لآ ىلعو  دـمحم  ىلع  محرتو  ميهاربإ  لآو  ميهاربإ  ىلع  تكراـب 

 [ ميهاربإ لآو  ميهاربإ  ىلع  تمحرت  امك  دمحم 
ىلع تيلـص  امك  دمحم  لآ  ىلعو  دـمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 30

تمحر اـمك  دـمحم  لآو  ًادــمحم  مـحراو  مـيهاربإ  لآو  مـيهاربإ 
 [ ميهاربإ لآو  ميهاربإ 

ىلعو دمحم  ىلع  كتاكربو  كتمحرو  كتاولص  لعجا  مهللا  - ] 31
ديمح كنإ  ميهاربإ  لآ  ىلعو  ميهاربإ  ىلع  اهتلعج  امك  دـمحم  لآ 

 [ ديجم
ديــس ىلع  كــتمحرو  كــتاكربو  كتاولــص  لــعجا  مـهللا  - ] 32

كلوسرو كدبع  دـمحم  نييبنلا  متاخو  نيقتملا  مامإو  نيلـسرملا 
ًادومحم ًاماقم  ةـمايقلا  موي  هثعبا  مهللا  ريخلا  دـئاقو  ريخلا  ماـمإ 

امك دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لصو  نورخآلاو  نولوألا  هطبغي 
 [ ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ  لآو  ميهاربإ  ىلع  تيلص 

هجاوزأ ىلعو  هـتيب  لـهأ  ىلعو  دــمحم  ىلع  لـص  مـهللا  - ] 33
ديجم دـيمح  كـنإ  ميهاربإ  لآو  ميهاربإ  ىلع  تيلـص  اـمك  هتيرذو 

امك هتيرذو  هـجاوزأ  ىلعو  هـتيب  لـهأ  ىلعو  دـمحم  ىلع  كراـبو 
 [ ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ  لآو  ميهاربإ  ىلع  تكراب 

نينمؤملا تاـهمأ  هجاوزأو  يبنلا  دـمحم  ىلع  لـص  مهللا  - ] 34
 [ ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ  ىلع  تيلص  امك  هتيب  لهأو  هتيرذو 

هجاوزأو يبنلا  دمحم  ىلع  كتاكربو  كتاولـص  لعجا  مهللا  - ] 35
ميهاربإ لآ  ىلع  تيلـص  امك  هتيب  لهأو  هتيرذو  نينمؤملا  تاـهمأ 

 [ ديجم ديمح  كنإ 
لـصو هيلع  يلـصن  نأ  انترمأ  امك  دـمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 36

 [ هيلع ىلٌَصي  نأ  يغبني  امك  هيلع 
كل نوكت  ةالـص  دـمحم  لآ  ىلعو  دـمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 37

هزجاو هتدـعو  يذـلا  ماقملاو  ةليـسولا  هطعاو  ءادأ  هقحلو  ًاـضر 
هتمأ نع  ًايبن  تيزج  اـم  لـضفأ  نم  اـنع  هزجاو  هلهأ  وه  اـم  اـنع 
محرأ اــي  نيحلاــصلاو  نييبــنلا  نـم  هناوـخإ  عـيمج  ىلع  لــصو 

 [ نيمحارلا
موي كدنع  برقملا  دعقملا  هلزنأو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 38

 [ ةمايقلا
يف هدسج  ىلعو  حاورألا  يف  دمحم  حور  ىلع  لص  مهللا  - ] 39

 [ روبقلا يف  هربق  ىلعو  داسجألا 
هلهأ وه  امب  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  ًادمحم  انع  هللا  ىزج  - ] 40

[
يف ملـسو  هـيلع  هـللا  ىلـص  يبـنلا  نـع  تدرو  تاولـصلا  هذـه 
ملو يواخـسلا  ظفاحلل  عيدـبلا )  لوقلا  نم (  اهتعمج  ثيداـحألا 
هيلع هللا  ىلـص  هيلع  ةالـصلا  ةـمزالم  دارأ  نـمف  ائيـش  اـهيف  دزأ 
دقو هذـه  مزـاليلف  اـهباوث  ةداـيزو  اهلـضفل  هـنع  درو  اـمب  ملـسو 

جيرخت تنيبو  اهدادعأ  ركذـب  نيتياور  وأ  نيتالـص  لك  نيب  تلـصف 
.يتآلا هجولا  ىلع  هنم  اهثيداحأ 

هللا يـضر  يردـبلا  يراصنألا  دوعـسم  يبأ  نع  ملـسم  اهاور  - 1
.هنع

يذــمرتلاو دواد  وـبأو  أـطوملا )  يف (  كـلام  ماــمإلا  اــهاور  - 2
ًاـضيأ دوعــسم  يبأ  نـع  تاوعدـلا )  يف (  يقهيبـلاو  يئاـسنلاو 

.هنع هللا  يضر 
يبأ نع  يقهيبلاو  ينطقرادلاو  نابح  نباو  دمحأ  مامإلا  اهاور  - 3

.هنع هللا  يضر  ًاضيأ  دوعسم 
نمحرلا دبع  نع  قرط  نم  يـضاقلا  ليعامـسا  اهثيدـح  ىور  - 4

ً.السرم دوعسم  نب  ريشب  نب 
يضر ىليل  يبأ  نب  نمحرلا  دبع  نع  ملـسمو  يراخبلا  اهاور  - 5

.هنع هللا 
ًاضيأ ىليل  يبأ  نب  نمحرلا  دبع  نع  يراخبلا  اهاور  - 6

.هنع هللا  يضر  ةرجع  نب  بعك  نع  يعفاشلا  مامإلا  اهاور  - 7
ً.السرم نسحلا  نع  يضاقلا  ليعامسا  اهاور  - 8

نـسحلا نع  روصنم  نب  ديعـسو  ةبيـش  يبأ  نبا  اهثيدـح  ىور  - 9
ً.السرم

ً.السرم يعخنلا  ميهاربإ  نع  يضاقلا  ليعامسا  اهثيدح  ىور  - 10
.هنع هللا  يضر  يردخلا  ديعس  يبأ  نع  يراخبلا  اهاور  - 11
يدـعاسلا دـيمح  يبأ  نع  امهريغو  ملـسمو  يراخبلا  اهاور  - 12

.هنع هللا  يضر 



هللا يضر  ًاضيأ  ديمح  يبأ  نع  دواد  وبأو  دمحأ  مامإلا  اهاور  - 13
.هنع

.هنع هللا  يضر  ًاضيأ  ديمح  يبأ  نع  ةجام  نبا  اهاور  - 14
.هنع هللا  يضر  دوعسم  نب  هللا  دبع  نع  مكاحلا  اهاور  - 15

دوعـسم نب  هللا  دـبع  نع  نيهاش  نباو  ينطقرادـلا  اـهاور  - 16
.هنع هللا  يضر  ًاضيأ 

يـضر ًاضيأ  دوعـسم  نب  هللا  دبع  نع  مصاع  يبأ  نبا  اهاور  - 17
.هنع هللا 

.امهنع هللا  يضر  سابع  نب  هللا  دبع  نع  يريمنلا  اهاور  - 18
.هنع هللا  يضر  ًاضيأ  سابع  نبا  نع  ريرج  نبا  اهاور  - 19

بلاط يبأ  نب  يلع  نع  يدـسم  نباو  لاوكـشب  نبا  اـهاور  - 20
.هنع هللا  يضر 

.امهنع هللا  يضر  ورمع  نب  هللا  دبع  نع  يدسم  نبا  اهاور  - 21
.اهنع هللا  يضر  ةشئاع  نع  يدسم  نبا  اهاور  - 22

هللا يـضر  يلع  نع  اـمهريغو  بـيطخلاو  يئاـسنلا  اـهاور  - 23
.هنع

.هنع هللا  يضر  ةريره  يبأ  نع  دواد  وبأ  اهاور  - 24
يضر هللا  ديبع  نب  ةحلط  نع  يربطلاو  دمحأ  مامإلا  اهاور  - 25

.هنع هللا 
هللا يـضر  ةـثراح  نب  دـيز  نع  هريغو  دـمحأ  ماـمإلا  اـهاور  - 26

.هنع
.هنع هللا  يضر  ةريره  يبأ  نع  يعفاشلا  مامإلا  اهاور  - 27

ً.اضيأ ةريره  يبأ  نع  يربطلا  اهاور  - 28
يـضر ةريره  يبأ  نع  درفملا )  بدألا  يف (  يراخبلا  اهاور  - 29

لاق نم  ملسو [  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  هنع  هللا 
ةماـيقلا موي  هل  ٌتدهـش  اـهرخآ  ىلإ  دـمحم …  ىلع  لـص  مهللا 

[ هل ٌتعفشو  ةداهشلاب 
ً.اضيأ ةريره  يبأ  نع  مصاع  يبأ  نبا  اهاور  - 30

هللا يـضر  يملـسألا  ةديرب  نع  هريغو  دـمحأ  مامإلا  اهاور  - 31
.هنع

رمع نب  هللا  دـبع  نع  هدنـسم  يف  عـينم  نـب  دـمحأ  اـهاور  - 32
.هنع هللا  يضر 

هللا ناوـضر  ةباحـصلا  نـم  لـجر  نـع  قازرلا  دـبع  اـهاور  - 33
.كلذ لثم  لوقي  يبأ  ناكو  سواط  نبا  لاق  مهيلع 

لاـق هنع  هللا  يـضر  ةريره  يبأ  نع  هريغو  دواد  وبأ  اـهاور  - 34
لاـتكي نأ  هرـس  نم  ملـسو [  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  لاـق 

لـص مهللا  لقيلف  تيبلا  لهأ  اـنيلع  ىلـص  اذإ  ىفوـألا  لاـيكملاب 
 [ اهرخآ ىلإ  دمحم .…  ىلع 

لاق لاق  هنع  هللا  يـضر  يلع  نع  هريغو  يدـع  نبا  اـهاور  - 35
لاـتكي نأ  هرـس  نـم  ملــسو [  هـيلع  هـللا  ىلــص  هـللا  لوـسر 

لعجا مهللا  لقيلف  تيبلا  لهأ  انيلع  ىلـص  اذإ  ىفوـألا  لاـيكملاب 
 [ اهرخآ ىلإ   …. كتاولص

سنأ نع  ىفطصملا )  فرـش  باتك (  يف  ديعـس  وبأ  اهاور  - 36
.هنع هللا  يضر  كلام  نب 

ً.اعوفرم هفيناصت  ضعب  يف  مصاع  يبأ  نبا  اهثيدح  ىور  - 37
يراـصنألا تباـث  نب  عفيور  نع  هريغو  دـمحأ  ماـمإلا  اـهاور  - 38

 ] ملـسو هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق  هنع  هللا  يـضر 
هل تـبجو  اـهرخآ  ىلإ  دــمحم ..…  ىلع  لـص  مـهللا  لاــق  نـم 

 [ يتعافش
يف مظنملا  ردـلا  باتك (  يف  يتبـسلا  مساـقلا  وبأ  اـهركذ  - 39
لاق هنأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هنع  ىوري  لاق  مظعملا )  دلوملا 
ينآر اـهرخآ  ىلإ   …. حاورـألا يف  دـمحم  حور  ىلع  ىلـص  نـم  ] 
ينآر نمو  ةـمايقلا  موـي  ينآر  هماـنم  يف  ينآر  نمو  هماـنم  يف 

يـضوح نم  برـش  هل  تعفـش  نـمو  هـل  تعفـش  ةـمايقلا  موـي 
 [ رانلا ىلع  هدسج  هللا  مرحو 

هللا يـضر  ساـبع  نب  هللا  دـبع  نع  هريغو  ميعن  وبأ  اـهاور  - 40
ىزج لاق  نم  لاق [  هنأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نع  امهنع 

 [ حابص فلأ  ًاكلم  نيعبس  بعتأ  اهرخآ  ىلإ  هللا … 
 ( هيبنت ) 

 ( دوضنملا ردلا  يف (  رجح  نبا  لاق 
تاياورلا نم  ريثك  يف  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هراـصتقا  ةـمكح 

هنأ عم  دمحم ]  ىلع  لص  هلوق [  يف  ملعلا  همـسا  ىلع  ةقباسلا 
وأ هناحبـس  هبرل  عضاوتلا  رثآ  هب  قئاللا  وه  ام  مهميلعت  ماـقم  يف 

فـصوب هل  تأـي  ملو  ملعلا  همـساب  هركذ  هنإـف  ميهاربإ  هـيبأ  عـم 
اهركذ نع  ينغت  هفاصوأ  مظع  ةرهش  نأ  ىلإ  ةراشإ 

كلوسرو كيبنو  كدـبعب  ةـقباسلا [  تاـياورلا  ضعب  يف  هعاـبتاو 
بدأتلا دـيزم  نم  ةوبنلا  ماقم  قح  هيـضتقي  ام  نايبل  هرخآ ]  ىلإ 

هفاصوأ ميظع  ركذب  هعم 
ةراتف توافتي  ناك  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  هدوهـش  نأ  لصاحلاو 

وه ام  نايب  ةراتو  تاـياورلا  يف  رثكـألا  وهو  عضاوتلا  ماـقم  رثؤي 
لمكألاو ىلوـألا  ىلإ  مهداـشرإو  ةـمألا  حـصن  يف  ةـغلابم  عقاولا 



دهـشتلا يف  يبنلا ]  اهيأ  كيلع  مالـسلا  يف [  امك  اذه  بجي  دقو 
قباـطيل دراوـلا  ىلع  ًاراـصتقا  ظـفللا  اذـه  ريغ  ءيزجي  ـال  هنإـف 

اهنإف هيلع  ةالـصلا  ةـيفيك  ميلعت  تاياور  فالخب  دهـشتلا  تاـياور 
رم امك  تفلتخا 

اهيأ كـيلع  مالـسلا  ظـفل [  يف  دهـشتلا  يف  يأ  اـهقافتا  ةـمكحو 
هللا ىلص  هيلع  ةالصلا  ةيفيك  ميلعت  يف  يأ  انه  اهفالتخاو  يبنلا ] 

همـسا ةـلباقم  وـهو  عـضاوتلل  ضتقم  اـنه  دـجو  هنأ  ملـسو  هيلع 
عـضاوتلا يأ  هرثآف  ملـسو  امهيلع  هللا  ىلـص  ميهاربإ  هيبأ  مساب 

رثآف عضاوتلا  يأ  هل  ىـضتقم  دهـشتلا ال  يفو  رم  امك  رثكألا  يف 
هللا ىلـص  هلامكب  قيلألا  وه  امب  مهنايتإ  وهو  ةـمألل  عفنألا  وه  اـم 

اولوقي ملو  يبنلا ]  اـهيأ  كـيلع  مالـسلا  مهلوق [  يأ  ملـسو  هيلع 
ملسو هيلع  هللا  ىلص  فيرـشلا  همـساب  دمحم  اي  كيلع  مالـسلا 
ثيدـح يف  دـمحم  مسا  ىلع  ملـسو  هـيلع  هـللا  ىلـص  رـصتقاو 
هجوتم ينإ  دـمحم  اي  لوقي [  نأ  ىمعألا  هب  ملع  يذـلا  يذـمرتلا 

ىلـص هب  لسوتلاو  ءاعدلا  ماقم  هنأل  ثيدحلا ]  يبر .…  ىلإ  كب 
ماقملا قح  نيب  هنأ  ىلع  هب  قيلأ  عضاوتلا  ناكف  ملسو  هيلع  هللا 
ضرعأو كلذ  لمأتف  دمحم ]  اي  لبق [  ةمحرلا ]  يبن  كيبن   ] هلوقب

هاوس امع 
 [ دمحم ىلإ  اوبهذا  ةعافـشلا [  ثيدح  يف  ىـسيع  لوق  ةمكحو 

لاقي اذـهلو  مويلا  كلذ  هب  صتخا  يذـلا  دومحملا  هماقمب  مالعإلا 
لوـبقبو كلذــب  ًاراعــشإ  كـسأر ]  عـفرا  ًادــجاس [  رخي  اـمل  هـل 

انؤادن الخ  املو  كل ]  عمسي  لق  هبقع [  هل  ليق  مث  نمو  هتعافش 
ـ ه.أ ً.امارح  ناك  ميظعتلا  نع  دمحم  ايب  هتوم  دعبو  هتايح  يف 
ملـسو هيلع  هللا  ىلـص  هميظعت  ىلع  لدـي  امب  نرتقي  مل  اذإ  يأ 

 ( يلمرلا باهشلا  ىواتف  يف (  امك 

ةيناثلا ةالصلا 
لآ ىلعو  يمألا  يبنلا  كلوسرو  كدبع  دمحم  ىلع  لص  مهللا  } 

تيلـص امك  هتيب  لهأو  هتيرذو  نينمؤملا  تاـهمأ  هجاوزأو  دـمحم 
ديجم دـيمح  كـنإ  نيملاـعلا  يف  ميهاربإ  لآ  ىلعو  مـيهاربإ  ىلع 

لآ ىلعو  يمألا  يبنلا  كلوسرو  كدـبع  دـمحم  ىلع  كراـب  مهللا 
تكراب امك  هتيب  لـهأو  هتيرذو  نينمؤملا  تاـهمأ  هجاوزأو  دـمحم 

 { ديجم ديمح  كنإ  نيملاعلا  يف  ميهاربإ  لآ  ىلعو  ميهاربإ  ىلع 
ةحيحـصلا ثيداحألا  نم  يقارعلا  ظـفاحلا  اـهعمج  ةالـصلا  هذـه 

ظافلأ ةدـعب  يوونلا  مامإلا  اهعمج  يتلا  ةـيفيكلا  ىلع  دـيزت  يهو 
ىلع تاولـصلا  لـضفأ  يباـتك (  يف  ةـيناثلا  يه  يوونلا  ةـيفيكو 
يهو هتيفيك  يف  يكملا  رجح  نبا  امهيلع  دازو  تاداـسلا )  دـيس 

 ( تاداسلا ديس  ىلع  تاولصلا  لضفأ  يف (  ةثلاثلا 

ةثلاثلا ةالصلا 
كلوسرو كيبنو  كدـبع  دـمحم  ىلع  محرتو  كرابو  لـص  مهللا  } 

مامإ نييبنلا  متاخو  نيقتملا  مامإو  نيلـسرملا  ديـس  يمألا  يبنلا 
تاــهمأ هــجاوزأ  ىلعو  ةــمحرلا  لوــسرو  ريخلا  دـــئاقو  ريخلا 
هعاـبتأو هراـصنأو  هباحـصأو  هلآو  هـتيب  لـهأو  هـتيرذو  نينمؤـملا 
ميهاربإ ىلع  تمحرتو  تكراـبو  تيلـص  اـمك  هيبـحمو  هعايـشأو 

كرابو لـصو  دـيجم  دـيمح  كـنإ  نيملاـعلا  يف  ميهاربإ  لآ  ىلعو 
كركذ املك  كتاكرب  ىكزأو  كتاولـص  لـضفأ  مهعم  اـنيلع  محرتو 
ددعو رتولاو  عفـشلا  ددـع  نولفاغلا  كركذ  نع  لفغو  نوركاذـلا 
ةنزو كـسفن  اـضرو  كـقلخ  ددـعو  تاـكرابملا  تاـماتلا  كـتاملك 
موـي هثعبا  مهللا  كماودـب  ةـمئاد  ةالـص  كـتاملك  دادـمو  كـشرع 
هلزنأو نورخـآلاو  نولوـألا  هـب  هـطبغي  ًادوـمحم  ًاـماقم  ةــمايقلا 

ىربـكلا هتعافـش  لـبقتو  ةـمايقلا  موـي  كدـنع  برقملا  دـعقملا 
تيتآ امك  ىلوألاو  ةرخـآلا  يف  هلؤس  هطعاو  اـيلعلا  هتجرد  عفراو 
يفو هـتبحم  نيفطــصملا  يف  لــعجا  مـهللا  ىــسومو  مـيهاربإ 

ريخ هلهأ  وه  ام  اـنع  هزجاو  هركذ  نيلعـألا  يفو  هتدوم  نيبرقملا 
هللا تاولـص  ًاريخ  مهلك  ءاـيبنألا  زجاو  هتمأ  نـع  ًاـيبن  تـيزج  اـم 
اهيأ كيلع  مالـسلا  يمألا  يبنلا  دـمحم  ىلع  نينمؤملا  تاولـصو 

انم هغلبأ  مهللا  هناوـضرو  هترفغمو  هتاـكربو  هـللا  ةـمحرو  يبـنلا 
هب رقت  ام  هتيرذو  هتمأ  نم  هعبتاو  مالسلا  هنم  انيلع  ددراو  مالسلا 

 { نيملاعلا بر  اي  هنيع 
 ( عيدبلا لوقلا  يف (  يواخـسلا  ظفاحلا  عمج  يه  ةـيفيكلا  هذـه 

ظافلألا تعمج  اهنأ  دوضنملا )  ردـلا  هباـتك (  يف  رجح  نبا  ركذو 
.ةدراولا

ةعبارلا ةالصلا 
ىسوم انديس  ةالص 

رارـسألا ندـعمو  ءايبنألا  متاخ  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا  } 
نيلقثلا ديـسو  نيرادـلا  فرـشو  نينوكلا  لاـمجو  راونـألا  عـبنمو 

 { نيسوق باقب  صوصخملا 
يف رارسألا )  زونك  هباتك (  يف  يـشوراهلا  هللا  دبع  خيـشلا  لاق 

ةغيصلا هذه  لضف  حرش 



لضفلا نم  هللا  دعأ  ام  ىأر  امل  مالسلا  هيلع  ىـسوم  انديـس  نأ 
نأ هللا  نم  بلط  ملـسو  هـيلع  هـللا  ىلـص  دـمحم  انديـس  ةـمأل 
هللا ىلص  دمحم  انديـس  ىلع  يلـصي  نأ  هللا  هرمأف  مهنم  هلعجي 

تاولـصلا نم  اهنأ  كـش  ـالو  ةالـصلا  هذـهب  ىلـصف  ملـسو  هيلع 
.لماوكلا

ةسماخلا ةالصلا 
فلح اذإ  اهادـحإب  ربي  يتـلا  غيـصلا  اـهيف  عومجملا  ةالـصلا  يهو 

ةالص لضفأب  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  نيلصيل 
ىلع تيلـص  امك  دـمحم  لآ  ىلعو  دـمحم  ىلع  لـص  مهللا  - ] 1
دمحم لآ  ىلعو  دـمحم  ىلع  كراـبو  ميهاربإ  لآ  ىلعو  مـيهاربإ 

كنإ نيملاـعلا  يف  مـيهاربإ  لآ  ىلعو  مـيهاربإ  ىلع  تكراـب  اـمك 
 [ ديجم ديمح 

نينمؤـملا تاـهمأ  هجاوزأو  يبـنلا  دـمحم  ىلع  لـص  مـهللا  - ] 2
 [ ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ  ىلع  تيلص  امك  هتيب  لهأو  هتيرذو 

نع لـفغو  نوركاذـلا  هركذ  اـملك  دـمحم  ىلع  لـص  مـهللا  - ] 3
 [ نولفاغلا هركذ 

كلوسرو كيبنو  كدـبع  ىلع  كتاولـص  لضفأ  ًادـبأ  لص  مهللا  - 4
هلزنأو اـميركتو  افرـش  هدزو  ًاميلـست  ملـسو  هلآو  دـمحم  اندـيس 

 [ ةمايقلا موي  كدنع  برقملا  لزنملا 
تنأ امك  دـمحم  ىلع  لصف  هلهأ  تنأ  امك  دـمحلا  كل  مهللا  - ] 5
 [ ةرفغملا لهأو  ىوقتلا  لهأ  كنإف  هلهأ  تنأ  ام  انب  لعفاو  هلهأ 

كتاولـص لـضفأ  دـمحم  لآ  ىلعو  دـمحم  ىلع  لـص  مـهللا  - ] 6
 [ كتامولعم ددع 

 [ هقحتسمو هلهأ  وه  امك  دمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 7
يبن لك  ىلعو  يمألا  يبنلا  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا  - ] 8

تاـماتلا اـنبر  تاـملك  ددـعو  رتوـلاو  عفــشلا  ددـع  يلوو  كـلمو 
 [ تاكرابملا

يمألا يبنلا  كلوسرو  كيبنو  كدـبع  دـمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 9
ةنزو كسفن  اضرو  كقلخ  ددع  ملـسو  هتيرذو  هجاوزأو  هلآ  ىلعو 

 [ كتاملك دادمو  كشرع 
كقلخ ددع  ملسو  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 10

 [ كتاملك دادمو  كشرع  ةنزو  كسفن  اضرو 
 [ كماودب ةمئاد  ةالص  دمحم  لآو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 11
لآو دـمحم  ىلع  لـص  دـمحم  لآو  دــمحم  بر  اـي  مـهللا  - ] 12

 [ هلهأ وه  ام  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  ًادمحم  زجاو  دمحم 
ىلع تيلـص  امك  دمحم  لآ  ىلعو  دـمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 13

تكراب امك  دـمحم  لآو  دـمحم  ىلع  كرابو  ميهاربإ  لآو  ميهاربإ 
ددع كتاولـص  لضفأ  ديجم  دـيمح  كنإ  ميهاربإ  لآو  ميهاربإ  ىلع 

نولفاـغلا هركذ  نـع  لـفغو  نوركاذــلا  هركذ  اـملك  كــتامولعم 
 [ ًاميلست ملسو 

ًاليهست ةدحاو  ةالـصب  اهتنونعو  تاولـصلا  هذه  لمـش  تعمج  دق 
دقف اهباوث  ةرثكل  ًادرو  اهذـختي  اـهتئارق  يف  بغري  هلعل  نم  ىلع 
ىلـص يبنلا  ىلع  ةالـصلا  تايفيك  لضفأ  اهنأ  اهنم  لـك  يف  لـيق 
ىلـص هللا  لوسر  ىلع  نيلـصيل  فلح  اذإ  هنأو  ملـسو  هيلع  هللا 

 ) نم اهتلقن  دقو  اهنم  ةدحاوب  ربي  ةالص  لضفأب  ملـسو  هيلع  هللا 
 ( ءافنحلا كلاسم  و (  دوضنملا )  ردلا  و (  عيدبلا )  لوقلا 

ىلوألا امأ 
لـضفأ اهنأ  هريغو  يوونلا  بوص  دـقف  ةـيميهاربإلا  ةالـصلا  يهو 

نأ فلح  وـل  هنأو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هيلع  ةالـصلا  تاـيفيك 
ربلا قيرطف  ةالصلا  لضفأ  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هيلع  يلـصي 

.اهب يتأي  نأ 
نيدـلا جات  هدـلو  هنع  هلقن  امك  يكبـسلا  نيدـلا  يقت  مامإلا  لاق 

ىلـص يبنلا  ىلع  ىلـص  دـقف  اـهب  ىتأ  نم  نأ  تاـقبطلا )  يف ( 
ثيداـحأ يف  دراوـلا  ءازجلا  هـل  ناـكو  نـيقيب  ملـسو  هـيلع  هـللا 
ةالـصلاب هنايتا  نم  وهف  اهريغ  ظفلب  ءاج  نم  لكو  نيقيب  ةالـصلا 

اولوق لاق  كـيلع  يلـصن  فيك  اولاـق  مهنـأل  كـش  يف  ةـبولطملا 
رتفي ـال  ناـكو  لاـق  مث  اذـه  لوق  يه  مهنم  هيلع  ةالـصلا  لـعجف 

.ةالصلا هذهب  نايتإلا  نع   ( هدلاو يأ  هناسل ( 
ةيناثلا امأو 

يذـلاو عيدـبلا )  لوـقلا  يف (  اـمك  رجح  نبا  ظـفاحلا  لاـق  دـقف 
ةريره يبأ  ثيدـح  يف  اـمب  لـصحي  ربـلا  نأ  ليلدـلا  هـيلإ  دـشري 

لاـيكملاب لاـتكي  نأ  هرـس  نم  ملـسو [  هيلع  هللا  ىلـص  هلوـقل 
 [ ثيدحلا لص …  مهللا  لقيلف  ىفوألا 

ةثلاثلا امأو 
ةلاسرلا ةبطخ  يف  هنع  هللا  يـضر  يعفاشلا  انمامإ  ةالـص  يهو 

اهب ربلا  لصحي  هنأ  هبهذـم  ةـمئأ  نم  يزورملا  ميهاربإ  لاق  دـقف 
ىلع تاولــصلا  لـضفأ  باـتك (  يف  اـهلئاضف  ضعب  تركذ  دـقو 

 ( تاداسلا ديس 
ةعبارلا امأو 

اهب ربلا  لصحي  هنأ  ةيفنحلا  ةمئأ  نم  مامهلا  نب  لامكلا  لاق  دقف 



.اهيف دوجوم  تايفيكلا  نم  ركذ  ام  لك  نأل 
ةسماخلا امأو 

فورعملا يلصوملا  هللا  دبع  دمحم  يبأ  نع  يريمنلا  جرخأ  دقف 
: لاق هنأ  ًالضاف  ناكو  رهشملا  نباب 

نم هقلخ  نم  دـحأ  هب  هدـمح  ام  لضفأب  هللا  دـمحي  نأ  بحأ  نم 
نيضرألاو تاومسلا  لهأو  نيبرقملا  ةكئالملاو  نيرخآلاو  نيلوألا 

هيلع ىلص  ام  لضفأب  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  دمحم  ىلع  يلصيو 
لقيلف هقلخ  نم  دحأ  هلأس  ام  لضفأ  هللا  لأسيو  ركذ  نمم  دـحأ 

 [ خلإ دمحلا …  كل  مهللا  ] 
ةدحاوب يلـصملا  ربي  يتلا  تاولـصلا  نم  يهو  ينالطـسقلا  لاق 

ملـسو هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  ىلع  نيلـصيل  فلح  اذإ  اهنم 
.ةالص لضفأب 

ةسداسلا امأو 
.اهب ربي  هنأ  ةيكلاملا  ةمئأ  نم  يزرابلا  لاق  دقف 

ةعباسلا امأو 
.ةيعفاشلا ةمئأ  نم  نيسح  يضاقلا  هلاق  دقف 

ةنماثلا امأو 
.يدابزوريفلا هلاق  دقف 

ةعساتلا امأو 
اميف انخيـش  اهيلإ  لامو  يواخـسلا  لاق  اهب  ربي  هنأ  مهـضعب  نعف 

.رجح نبا  ظفاحلا  وه  هخيشو  غلبأ  يه  لاق  ثيح  هنع  ينغلب 
ةرشاعلا امأو 

 ( دوضنملا ردلا  يف (  امك  اهب  ربي  هنأ  مهضعب  لاق  دقف 
رشع ةيداحلا  امأو 

ىلع لص  مهللا  تايفيكلا [  نم  مهـضعب  راتخاو  دجملا  لاق  دـقف 
 [ خلإ دمحم .. 
رشع ةيناثلا  امأو 

ً.اضيا دجملا  هلاق  امك  مهضعب  اهراتخا  دقف 
رشع ةثلاثلا  امأو 

نيب عـمجي  نأ  يغبني  يعفاـيلا  نيدــلا  فـيفع  ماـمإلا  لاـق  دــقف 
لفغو ىلإ  دـمحم …  ىلع  لص  مهللا  لوقيف [  ثالثلا  تاـيفيكلا 

 [ ًاميلست ملسو  مهضعب [  دازو  نولفاغلا ]  هركذ  نع 

ةسداسلا ةالصلا 
هلآ ىلعو  يمــألا  يبـنلا  دــمحم  انديــس  ىلع  لــص  مـهللا  - ] 1

 [ ملسو هبحصو 
لهأ ةالــص  هــلآ  ىلعو  دــمحم  انديــس  ىلع  لــص  مــهللا  - ] 2
يرمأ يف  يفخلا  كفطل  بر  اي  رجاو  هيلع  نيضرألاو  تاومـسلا 

[
هلآ ىلعو  نيمألا  كـلوسرو  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا  - ] 3

 [ كرابو ملسو  هلامك  ددعو  كلامكل  ةياهن  امك ال 
كرارسأ ندعمو  كراونأ  رحب  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا  - ] 4

نئازخو كترــضح  ماــمإو  كــتكلمم  سورعو  كــتجح  ناــسلو 
ناسنإ كتدهاشمو  كدـيحوتب  ذذـلتملا  كتعيرـش  قيرطو  كتمحر 
مدقتملا كقلخ  نايعأ  نيع  دوجوم  لك  يف  ببسلاو  دوجولا  نيع 

اهل ىهتنم  كئاقبب ال  ىقبتو  كماودب  مودـت  ةالـص  كئايـض  رون  نم 
بر اـي  اـنع  اـهب  ىـضرتو  هيـضرتو  كيــضرت  ةالــص  كـملع  نود 

 [ نيملاعلا
ىـضرتو بحت  امك  دمحم  لآ  ىلعو  دـمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 5

لآ ىلعو  دـمحم  ىلع  لـص  دـمحم  لآو  دـمحم  بر  اـي  مهللا  هل 
مهللا ةنجلا  يف  ةليـسولاو  ةعيفرلا  ةجردلا  ًادمحم  طعاو  دـمحم 
طعاو دـمحم  لآو  دـمحم  ىلع  لـص  دـمحم  لآو  دــمحم  بر  اـي 
دمحم ىلع  لص  مهللا  هلهأ  وه  ام  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  ًادمحم 

 [ هتيب لهأ  ىلعو  دمحم  لآ  ىلعو 
هب لح  ٌـ ٍيبن ت ىلع  ًامات  ًامالس  ملسو  ةلماك  ةالص  لص  مهللا  - ] 6

بئاغرلا هب  لانتو  جـئاوحلا  هب  ىـضقتو  بركلا  هب  جرفنتو  دـقعلا 
هلآ ىلعو  ميركلا  ههجوـب  ماـمغلا  ىقـستسيو  ميتاوـخلا  نـسحو 

 [ ملسو هبحصو 
كلامكل ةـياهن  ـال  اـمك  هلآو  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا  - ] 7

 [ هلامك ددعو 
ةليـسولا هطعاو  دـمحم  لآ  ىلعو  دـمحم  ىلع  لـص  مهللا  - ] 8

هتدعو يذلا  دومحملا  ماقملا  هثعباو  ةعيفرلا  ةجردلاو  ةليـضفلاو 
ةمحرلا يبن  ىلع  هللا  ىلـصو  نيحلاصلاو  نييبنلا  نم  هناوخإ  عم 

نييبنلا نم  ادـلو  نمو  ءاوح  اـنمأو  مدآ  اـنيبأ  ىلعو  ةـمألا  ديـسو 
نيعمجأ كتكئالم  ىلع  لصو  نيحلاـصلاو  ءادهـشلاو  نيقيدـصلاو 

[ نيمحارلا محرأ  اي  مهعم  انيلعو  نيضرألاو  تاومسلا  لهأ  نم 
كلملا ميمو  ةـمحرلا  ءاـح  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مـهللا  - ] 9
كملع يف  ام  ددـع  متاـخلا  حـتافلا  لـماكلا  ديـسلا  ماودـلا  لادو 
كركذ نع  لفغو  نوركاذـلا  هركذو  كركذ  املك  ناك  دـق  وأ  نئاك 

اهل ىهتنم  كئاقبب ال  ةيقاب  كماودب  ةـمئاد  ةالـص  نولفاغلا  هركذو 
 [ ريدق ءيش  لك  ىلع  كنإ  كملع  نود 



امل متاخلاو  قلغأ  امل  حتافلا  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  - ] 10
ىلص ميقتسملا  كطارص  ىلإ  يداهلا  قحلاب  قحلا  رـصانلا  قبس 

ميظعلا هرادقمو  هردق  قح  هباحصأو  هلآ  ىلعو  ملسو  هيلع  هللا 
[

هيخأ ىلعو  لماكلا  بطقلا  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  - ] 11
 [ رونلاب قوطملا  ليربج 

نزت ةالــص  دــمحم  اــنالومو  انديـــس  ىلع  لــص  مــهللا  - ] 12
ملاعلا ةرك  رهاوج  دارفأ  ددع  كملع  يف  امو  ضرألاو  تاومـسلا 

 [ ديجم ديمح  كنإ  كلذ  فاعضأو 
يتاذلا رونلا  دمحم  انديـس  ىلع  كرابو  ملـسو  لص  مهللا  - ] 13

 [ تافصلاو ءامسألا  عيمج  يف  يراسلا  رسلاو 
 [ ملسو هلآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  - ] 14
 [ هتيب لهأ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  - ] 15

يمألا يبنلا  كلوسرو  كيبنو  كدبع  دمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 16
[

يف دمحم  ىلع  لصو  نيلوألا  يف  دـمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 17
يف دـمحم  ىلع  لـصو  نييبنلا  يف  دـمحم  ىلع  لـصو  نيرخـآلا 
[ نيدلا موي  ىلإ  ىلعألا  ألملا  يف  دمحم  ىلع  لصو  نيلسرملا 
ءيـش ةالـصلا  نم  ىقبي  ـال  ىتح  دـمحم  ىلع  لـص  مهللا  - ] 18

ىلع كراـبو  ءيـش  ةـمحرلا  نـم  ىقبي  ـال  ىتـح  ًادـمحم  مـحراو 
ىتح ال دمحم  ىلع  ملسو  ءيـش  ةكربلا  نم  ىقبي  ىتح ال  دمحم 

 [ ءيش مالسلا  نم  ىقبي 
نع لفغو  نوركاذلا  هركذ  ام  ددع  دمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 19

 [ نولفاغلا هركذ 
عيمج نم  اهب  انيجنت  ةالـص  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا  - ] 20

نم اهب  انرهطتو  تاجاحلا  عيمج  اهب  انل  يـضقتو  تافآلاو  لاوهألا 
اهب اـنغلبتو  تاجردـلا  ىلعأ  كدـنع  اـهب  اـنعفرتو  تائيـسلا  عيمج 

 [ تامملا دعبو  ةايحلا  يف  تاريخلا  عيمج  نم  تاياغلا  ىصقأ 
كل نوكت  ةالـص  دـمحم  لآ  ىلعو  دـمحم  ىلع  لص  مهللا  - ] 21

ماقملاو ةليـضفلاو  ةليـسولا  هطعاو  ءادآ  هقحلو  ءازج  هلو  ًاـضر 
لـضفأ انع  هزجاو  هلهأ  وه  ام  انع  هزجاو  هتدـعو  يذـلا  دومحملا 

عيمج ىلع  لـصو  هتمأ  نع  ًـالوسرو  هموـق  نع  ًاـيبن  تيزاـج  اـم 
 [ نيمحارلا محرأ  اي  نيقيدصلاو  نييبنلا  نم  هناوخإ 

موي كنم  برقملا  لزنملا  هلزنأو  دـمحم  ىلع  لـص  مهللا  - ] 22
 [ ةمايقلا

ىلع لصو  حاورألا  يف  دمحم  انديس  حور  ىلع  لص  مهللا  - ] 23
دمحم انديـس  ربق  ىلع  لصو  داسجألا  يف  دـمحم  انديـس  دـسج 
 [ ًامالسو ةيحت  ينم  دمحم  انديس  حور  غلبأ  مهللا  روبقلا  يف 

نوكت ةالـص  دمحم  انديـس  ىلع  كرابو  ملـسو  لص  مهللا  - ] 24
 [ ًءادأ هقحلو  ًءاضر  كل 

هروـن قـلخلل  قباـسلا  دــمحم  انديــس  ىلع  لــص  مـهللا  - ] 25
ىقب نمو  كقلخ  نم  ىـضم  نم  ددع  هروهظ  نيملاعلل  ةمحرلاو 
دحلاب طيحتو  دعلا  قرغتست  ةالـص  ىقـش  نمو  مهنم  دعـس  نمو 
ةمئاد ةالـص  ءاضقنإ  الو  اهل  دـمأ  الو  ءاهتنا  الو  اهل  ةـياغ  ـال  ةـالص 

هبحصو هلآ  ىلعو  كملع  نود  اهل  ىهتنم  كئاقبب ال  ةيقاب  كماودب 
 [ كلذ لثم  ًاميلست  ملسو 

ىلع لـصو  كـلوسرو  كدــبع  دــمحم  ىلع  لــص  مـهللا  - ] 26
 [ تاملسملاو نيملسملاو  تانمؤملاو  نينمؤملا 

اهب لـحت  ةالـص  دـمحم  اـنالومو  انديــس  ىلع  لـص  مـهللا  - ] 27
اهب لـيقتو  يتلحو  نم  اـهب  ينذـقنتو  يتـبرك  اـهب  جرفتو  يتدـقع 

 [ ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  يتجاح  اهب  يضقتو  يترثع 
يولملا دمحأ  باهشلا  اهعمج  ةلضافلا  تاولصلا  هذه 

اهرثكأ ناك  نإو  يهو  اـهبناج  يف  اـهنم  ةدـحاو  لـك  ةدـئاف  ركذو 
عم تاداسلا )  ديـس  ىلع  تاولـصلا  لضفأ  يباتك (  يف  ًاروكذـم 

ءاملعلا نم  يولملا  خيـشلا  ريغ  نع  ًالقن  اهيلع  مـالكلاو  اهدـئاوف 
كانه ينتاف  دـق  ينأ  الإ  مهنع  وه  لـقن  نمع  وأ  هنع  اولقن  نيذـلا 

اهعمجأ نأ  تيأرف  هللا  همحر  يولملا  اـهركذ  يتلا  دـئاوفلا  ضعب 
اهبعوتسي نأ  دارأ  نم  ىلع  اهتئارق  لهستل  ةعباتتم  ةدورسم  انه 

دئاوـفلا نم  اـهيلع  هب  مـلكت  اـم  عـيمج  اـنه  ركذأو  ًادرو  اهذـختيو 
ىلع مالكلا  ًاعضاو  هبيترت  ىلع  كلذل  ًابترم  فرصت  نودب  اهريغو 

يف هدعب  يه  ةعقاولا  ددعلا  لثامي  ددع  لك  تحت  اهنم  ةالـص  لك 
: لوقأف اهدئاوف  ةفرعمو  اهيلع  مالكلا  ةعجارم  لهستل  تاولصلا 
نب هللا  دـبع  يديـس  ىلاعت  هللاب  فراـعلا  ماـمإلا  انخيـش  نع  - 1

لماكلا بطقلا  هخيش  نع  يـسكنكلا  يريـصقلا  يبرغملا  دمحم 
ىقب يذلا  ةعيدبلا  ةفينملا  تايلجتلاو  ةـعيفرلا  تاماقملا  بحاص 
هللا دبع  يديس  انالوم  ةنـس  نيثالثلا  نع  فوني  ام  ةينابطقلا  يف 

اهب لــصو  يتـلا  يهو  هـتقيرط  ةدــمع  يهو  يملعلا  فيرــشلا 
موي لك  يف  هدرو  ناـكو  ةـيالولا  تاـماقم  ىلإ  هتذـمالت  لـصوأو 

.ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  ةالص  فلأ  نيرشعو  ًاسمخ 
هل اـهنقل  لـماكلا  بطقلا  هخيـش  نـع  مدـقتملا  انخيـش  نـع  - 2

.ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا 



ً.افلأ نيعبسب  - 3
رون ةالـص  يهو  ًافلأ  رـشع  ةـعبرأب  اـهنأ  نيحلاـصلا  ضعب  نع  - 4
ليق .مويلا  كلذ  يف  راونألا  نم  اهركاذل  لصحي  ام  ةرثكل  ةمايقلا 
ةياور خيـشلا  اهل  ركذو  ةردـقلا  طخب  راجحألا  ضعب  ىلع  تدـجو 

يهو ىرخأ 
ناسلو كرارـسأ  ندـعمو  كراونأ  رحب  دـمحم  ىلع  لـص  مهللا  ] 
ناسنإ كديحوتب  ذذلتملا  كتعيرش  قيرطو  كترضح  مامإو  كتجح 
مدقتملا كقلخ  نايعأ  نيع  دوجوم  لك  يف  ببسلاو  دوجولا  نيع 

ةالـص يتبرك  اهب  جرفتو  يتدـقع  اهب  لحت  ةالـص  كئايـض  رون  نم 
ةالـص كـملع  نود  اـهل  ىهتنم  ـال  كـئاقبب  ىقبتو  كماودـب  مودـت 

 [ نيملاعلا بر  اي  انع  اهب  ىضرتو  هيضرتو  كيضرت 
حبـصأ نم  لاق [  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نع  رباج  نع  - 5

فلأ ًاـبتاك  نيعبـس  بعتأ  ةالـصلا  هذـه  لاـقو  ىـسمأو  يتمأ  نم 
رفغو هادأ  الإ  قح  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلل  قبي  ملو  حاـبص 

 [ هيدلاولو هل 
ًانوجـسم هنوكل  جورخلا  ىلع  ردـقي  نمل ال  ةـعفان  يهو  ٍفلأب  - 6

تناـك ءاوـس  ةرم  فـآلا  ةـعبرأ  اـهؤرقيف  هئادــعأ  نـم  ًاـفئاخ  وأ 
نأ ريغ  نـم  دـحاو  سلجم  يف  نـكلو  راـهن  وأ  لـيل  يف  اـهتءارق 

انالوم نع  اهتذخأ  مث  مدقتملا  انخيـش  دـنع  باتك  يف  هتيأر  ملكتي 
فيرـشلا اـنالوم  اـمهيخأ  نـع  يـضرلا  دـمحم  يديـس  فيرـشلا 

هللا دـبع  يديـس  اـنالوم  نبا  دـالوأ  مهو  يماـهتلا  دـمحم  يدـيس 
.قباسلا فيرشلا 

رداقلا دبع  يديـس  انخيـش  نيثدحملا  مامإ  هرـصع  ظفاح  نع  - 7
.ٍفلأب اهنأ  هب  انعفنو  هنع  هللا  يضر  يسافلا  يلع  نبا 

.ٍفلأب اهنأ  هب  انعفنو  هنع  هللا  يضر  يسونسلا  مامإلا  نع  - 8
.ٍفلأب اهنأ  ًاضيأ  هنع  هللا  يضر  يسونسلا  مامإلا  نع  - 9

ةرم ةالـصلا  هذـه  ركذ  نم  لاـق  يركبلا  ذاتـسألا  نـع  لـقن  - 10
.ىلاعت هللا  يدي  نيب  ينضبقي  رانلا  لخدو  هرمع  يف  ةدحاو 

ةدـحاو ةرم  اهلوق  نأ  هنع  هللا  يـضر  رجح  نبا  ماـمإلا  نع  - 11
.هيدفي

ً.اضيأ هيدفي  ةدحاو  ةرم  اهلوق  - 12
.بركلا كفت  اهنأو  ٍفلأ  ةئامب  اهنأ  يلذاشلا  مامإلا  نع  - 13

هللا ىلـص  يبـنلا  نع  هنع  هللا  يـضر  كـلام  نـب  سنأ  نـع  - 14
نإو دعقي  نأ  لبق  هل  رفغ  ًامئاق  ناكو  اهلاق  نم  نأ  ملسو [  هيلع 

 [ موقي نأ  لبق  هل  رفغ  ًادعاق  ناك 
انديـس ىلع  لـص  مـهللا  يهو [  ىرخأ  ةـياور  خيــشلا  اـهل  ركذو 

.لهأب لآ  لادبإب  ملسو ]  هلهأ  ىلعو  دمحم 
ايندلل نيثالث  ةجاح  ةـئام  هل  هللا  ىـضق  ةرم  ةـئام  اهلاق  نم  - 15

.ةرخآلل يقابلاو 
ترفغ ةرم  نينامث  ةعمجلا  موي  رصعلا  ةالـص  دعب  اهلاق  نم  - 16

ةالــصلا هـيلع  هـنع  ءاـيحإلا )  ظـفلو (  ةنــس  نيناـمث  بوـنذ  هـل 
ةرم نيناـمث  ةـعمجلا  موـي  يلع  ىلـص  نم  لاـق [  هـنأ  مالـسلاو 

اي كـيلع  يلـصن  فـيك  هل  لـيقف  ةنـس  نيناـمث  بوـنذ  هـل  ترفغ 
كيبـنو كدـبع  دـمحم  ىلع  لـص  مهللا  لوقت {  لاـق  هللا  لوسر 

ثيدحلا ةدحاو ..  دقعتو  يمألا }  يبنلا  كلوسرو 
موي ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  هيلع  ةالـصلا  ةيفيك  عاصرلا )  يفو ( 
انديـس ىلع  لص  مهللا  ةرم {  نينامث  رـصعلا  ةالـص  رثإ  ةعمجلا 
 { ًاميلست ةياور {  يفو  ملسو }  هلآ  ىلعو  يمألا  يبنلا  دمحم 

ًامظن هلوقل  ةيفيكلا  يف  قالطإلا  يلحاسلا  مالك  ىضتقمو 
ىلع نونامث  يلـصي  ةـعمج *****  موي  نم  رـصعلا  ةالـص  دـعبو 

ىدهلا ملع 
اذ ـ كه ًاــما  نوناــمث عـ د *****  ــــ ـم حأ ـر  كاذ رازوأ  نـم  رف  ـغـ يل

ادنسم ءاج 
 ( توقلا بحاص (  كلذب  حرص  لب 

يسمي نيح  تارم  ثالث  اهلاق  نم  نأ  دراطع  نب  ديعس  نع  - 17
هرورــس مادو  هاــياطخ  تـيحمو  هبوـنذ  تمدــه  حبــصي  نـيحو 

.هودع ىلع  نيعأو  هلمأ  يطعاو  هؤاعد  بيجتساو 
ىلـص هترـضحب  تعقو  ةياكح  اهل  رمع  نبا  قيرط  نم  يور  - 18

ملـسو هـيلع  هـللا  ىلـص  هوـنو  يبارعأ  نـم  ملــسو  هـيلع  هـللا 
.اهتيزمب

اهببـسب يؤر  هنأ  هنع  هللا  يـضر  يعفاشلا  مامإلا  نع  رتاوت  - 19
ينمعنو يل  رفغ  لاـق  كـب  هللا  لـعف  اـم  هـل [  لـيقف  موـنلا  يف 

هيلع رثني  اـمك  يلع  رثنو  سورعلا  فزي  اـمك  ةـنجلا  ىلإ  تففزو 
ةلاسرلا يف  كلوقب  لئاق  يل  لاقف  ةلاحلا  هذه  تلن  مب  تلقف 

نع لفغو  نوركاذلا  هركذ  املك  دـمحم  ىلع  هللا  ىلـص  مهللا  } 
{ [. نولفاغلا هركذ 

ىنغلاو بلجلا  يف  دـيري  ام  لاني  ةرم  ةئامـسمخ  اهأرق  نم  - 20
ىلاعت هللا  ءاش  نإ 

 ( نيفرـشلا لضف  يف  نيدـقعلا  رهاوج  يف (  يدوهمـسلا  لاـقو 
ةلجح يبأ  نبا  هلقن  اـهنم  رثـكيلف  نوعاـطلا  نم  ةاـجنلا  دارأ  نم 

مهم يف  اهلاق  نمو  ةحيحـص  ةبرجم  يهو  دوربي  بيطخ  نبا  نع 



.هلومأم كردأو  هنع  جرف  ةرم  فلأ  ةلزان  وأ 
خيــشلا ينربـخأ  رينملا )  رجفلا  باـتك (  يف  يناــهكافلا  لاــقو 

حير انيلع  تماقو  لاـق  رحبلا  بكر  هنأ  ريرـضلا  ىـسوم  حـلاصلا 
يب ترمف  هيلع  تماق  نإ  اهنم  وجني  نم  لق  ةـيبالقإلا  اـهل  لاـقي 

لوقي وهو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  تيأرف  مونلا  نم  ةـنس 
 … دـمحم ىلع  لص  مهللا  ةرم [  فلأ  اولوقي  بكرملا  لهأل  لق 

ايؤرلاـب بكرملا  لـهأ  تربـخأو  تظقيتساـف  لاـق  اـهرخآ ]  ىلإ 
.انع هللا  جرفف  ةئامثالث  وحن  انيلصف 

عبس ةعمج  لك  عمج  عبـس  اهلاق  نم  نأ  ءايحإلا )  يف (  ركذ  - 21
.ملسو هيلع  هللا  ىلص  هتعافش  هل  تبجو  تارم 

يبأ نباو  رازبلاو  دـمحأو  ريبكلا )  يف (  يناربـطلا  اـهجرخأ  - 22
لاق لاق  هنع  هللا  يـضر  يراـصنألا  تباـث  نب  عفيور  نع  مصاـع 
ىلع لص  مهللا  لاق {  نم  ملسو [  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر 

دعقملا ظــفل {  يفو  كــنم }  برقملا  لزنملا  هـلزنأو  دــمحم 
 [ يتعافش هل  تبجو  ةمايقلا }  موي  كنم  برقملا 

نم لاـق [  هنأ  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نع  اـهيف  درو  - 23
ةغيصلا حاورألا …  يف  دمحم  انديس  حور  ىلع  لص  مهللا  لاق { 

مويلا لمع  يف  يطايمدـلا  ظـفاحلا  هركذ  ماـنملا ]  يف  ينآر  { 
.ةليللاو

نيب اـم  هل  هللا  حـتف  ةرم  نيثـالثو  ًاـثالث  موـي  لـك  اـهلاق  نم  - 24
.ملسو هيلع  هللا  ىلص  دمحم  ربقو  هربق 

رشع ًءاسمو  ًاحباص  اهلاق  نم  يناليجلا  رداقلا  دبع  يديـسل  - 25
هطخــس نـم  ناــمألاو  ربكــألا  هـللا  ناوـضر  بجوتــسا  تارم 
تلهـسو ءاوسـألا  نم  يهلـإلا  ظـفحلاو  ةـمحرلا  هيلع  ترتاوـتو 

.رومألا هيلع 
ةرشع لدعت  اهنم  ةرم  لك  نأ  هخويش  ضعب  نع  يواخسلا  ركذو 

.ةرم فآلا 
لاق هنأ  هنع  هللا  يـضر  يردـخلا  ديعـس  يبأ  نع  اـهيف  درو  - 26

مل ملـسم  لجر  اميأ  ملـسو [  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  لاـق 
انديـس ىلع  لـص  مهللا  هئاـعد {  يف  لـقيلف  ةـقدص  هدـنع  نكت 

 {[ ةغيصلا دمحم … 
نع اهتذخأو  هب  انعفنو  هنع  هللا  يضر  يسونسلا  مامإلا  نع  - 27

مدقتملا انخيش 
وأ مه  وأ  برك  يف  ناكو  ةـجاح  ىلاعت  هللا  ىلإ  هل  تناك  نم  نأ 

نـسحيو أـضوتيو  لـيللا  فوج  يف  موـقي  هنإـف  ةبيـصم  هب  تلزن 
وهو هتالـص  نم  ملـس  اذإـف  رـسيت  اـمب  نيتعكر  يلـصيو  ءوضولا 

ملسو هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  ىلع  اهالـص  ةلبقلا  لبقتـسم 
كدـي دٌـشف  هب  لزن  ام  جرفي  ىلاعتو  هناحبـس  هللا  نإف  ةرم  فلأ 

ـ ه.أ  . ةريثك اهعفانمف  ةريخذلا  هذه  ىلع 
ًاعبـس خسن  ثالث  يف  اهتيأر  تاولـصلا  هذـهو  يولملا  مالك  ىهتنا 

نأ ءاــيحإلا )  حرــش (  يف  ىــضترملا  ركذو  ةغيــص  نيرــشعو 
نم وهس  عقو  وأ  هذه  ريغ  اهلعلف  نوعبرأ  يولملا  هخيـش  تاولص 

.ملعأ هللاو  خسانلا 

ةعباسلا ةالصلا 
يمألا يبنلا  كـلوسرو  كدـبع  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا  } 

هركذ نع  لفغو  نوركاذلا  كركذ  املك  ملسو  هبحـصو  هلآ  ىلعو 
هب ذـفنو  هللا  ملق  هب  ىرجو  هللا  ملع  هب  طاحأ  ام  ددـع  نولفاغلا 

ءيش لك  فاعـضأو  ءيـش  لك  ددع  هللا  ملع  هعـسوو  هللا  مكح 
سفن اضرو  هللا  شرع  ةـنزو  هللا  قلخ  ددـع  ءيـش  لـك  ءلـمو 

يف نئاك  وه  امو  نوكي  امو  ناك  ام  ددع  هللا  تاملك  دادـمو  هللا 
ماودب ةمئاد  ةالـص  دحلاب  طيحتو  دـعلا  قرغتـست  ةالـص  هللا  ملع 

 { هللا ءاقبب  ةيقاب  هللا  كلم 
 : لاقو هتابرجم  يف  يبريدلا  خيشلا  ةالصلا  هذه  ركذ 

لوقت نأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هيلع  ةالصلل  ةليلجلا  غيصلا  نمو 
 : لاق مث  اهرخآ ]  ىلإ  دمحم …  انديس  ىلع  لص  مهللا  ] 

ةئام ةـليل  لك  لايل  رـشع  اـهتئارق  ىلع  مواد  نم  مهـضعب  لاـقو 
لبقتـسم نميألا  هقـش  ىلع  مانو  هشارف  ىلإ  يوأـي  امدـنع  ةرم 

.ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىري  هنإف  ةلماك  ةراهط  ىلع  ةلبقلا 
.ىلاعت هللا  همحر  هترابع  تهتنا 

ةنماثلا ةالصلا 
ددعب ملـسو  هبحـصو  هلآ  ىلعو  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا  } 

 { ملقلا هب  ىرج  فرح  لك 
يف نيدـشرتسملا  ةـيغب  باـتك (  بحاـص  اـهركذ  ةالــصلا  هذـه 

يتفم وهو  نيرخأتملا )  ءاملعلا  نم  ةـمئألا  ضعب  ىواـتف  صيخلت 
يولعاب دمحم  نب  نمحرلا  دبع  فيرشلا  ديسلا  ةيمرضحلا  رايدلا 

ًاقلطم ةدراولاو  تاولصلا  فلخ  ةبولطملا  تاوعدلاو  راكذألا  يف 
ىرخأ ةدـئاف  عم  نادوساـبل  حاورـألا )  قئادـح  باـتك (  نع  ًـالقن 

 : لاقف ًاضيأ  ةمهم 
 (( ةدئاف )) 



دنع ةـمتاخلا  نسح  بجوـي  اـمم  نأ  دادـحلا  بطقلا  نـع  لـق  ٌــ ن
يذلا ال هللا  رفغتسأ  تارم {  عبرأ  برغملا  دعب  لوقي  نأ  توملا 

يل رفغا  بر  هيلإ  بوتأو  تومي  يذـلا ال  مويقلا  يحلا  وه  الإ  هلإ 
{

 ] ملكتي نأ  لبق  برغملا  ةالص  دعب  لاق  نم  نيفراعلا  ضعب  نعو 
ٍفرح لك  ددعب  هبحصو  هلآ  ىلعو  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
قئادح ىهتنا  ناميإلا .  ىلع  تام  تارم  رـشع  ملقلا }  هب  ىرج 

ـ ه.أ  . نادوسابل حاورألا 
ةالصلا دارفإ  ةهارك  نم  ًارارف  ملسو  ظفل  ةغيصلا  يف  تدز  دقو 

.لصألاب ةدوجوم  اهنأ  نظلا  بلاغو  مالسلا  نع 

ةعساتلا ةالصلا 
كلوسرو كيبنو  كدـبع  دـمحم  انديـس  ىلع  ملـسو  لص  مهللا  } 

ًءادأ هقحلو  ًءاضر  كل  نوكت  ةالـص  دـمحم  لآ  ىلعو  يمألا  يبنلا 
وه ام  انع  هزجاو  هتدعو  يذلا  دومحملا  ماقملاو  ةليسولا  هطعاو 

عيمج ىلع  لـصو  هتمأ  نع  ًاـيبن  تيزاـج  اـم  لـضفأ  هزجاو  هلهأ 
.نيحلاصلاو ءادهشلاو  نيقيدصلاو  نييبنلا  نم  هناوخإ 

يف دــمحم  ىلع  لـصو  نيلوــألا  يف  دــمحم  ىلع  لــص  مـهللا 
.نيدلا موي  ىلإ  دمحم  ىلع  لصو  نيرخآلا 

يف هدـسج  ىلع  لصو  حاورألا  يف  دـمحم  حور  ىلع  لص  مهللا 
يماونو كتاولص  فئارش  لعجاو  روبقلا  يف  هربق  ىلعو  داسجألا 

كيبـنو كدــبع  دــمحم  ىلع  كـناوضرو  كـننحت  ةــفأرو  كــتاكرب 
 { ًاريثك ًاميلست  ملسو  كلوسرو 

فراعلا مامإلا  اهركذ  ءافنحلا )  كلاسم  يف (  لاـق  ةالـصلا  هذـه 
( فراعملا فراوع  هباتك (  يف  يدرورهسلا  دمحأ  نيدلا  باهش 

تاولصلا لضفأ  يف (  ةروكذم  غيـص  ثالث  نم  ةبكرم  يهو  تلق 
.ةليلق تافالتخاب  اهدئاوف  عم  تاداسلا )  ديس  ىلع 

كل نوـكت  ةالـص  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مـهللا  اـهنم [  هلوـقو 
يجرشلا باهشلا  ةلقتسم  ةغيص  اهركذ  ًءادأ ] .…  هقحلو  ًءاضر 
تالــصلا هباـتك (  يف  يراـخبلا )  رــصتخم  بحاــص (  يدــيبزلا 

نب ديعـس  نب  رمع  حـلاصلا  هـيقفلا  نـع  ىوري  لاـقو  دـئاوعلاو ) 
هيلع هللا  ىلـص  هللا  لوـسر  لاـق  لاـق  هـنأ  بـيقع  يذ  بحاـص 
نيب ام  هل  هللا  حـتف  ةرم  نيثالثو  ًاثالث  موي  لـك  اـهلاق  نم  ملـسو 

ـ ه.أ.ملسو هيلع  هللا  ىلص  دمحم  هيبن  ربقو  هربق 
 : باتكلا لقان  قيلعت 

يف فلؤملا  اهركذ  يتلا  غيـص  ثالثلا  اـنه  ركذـن  ةدـئافلل  ًاـمامتإ 
اهدئاوف عم  تاداسلا )  ديس  ىلع  تاولصلا  لضفأ  هباتك ( 

نورشعلاو ةيداحلا  ةالصلا 
ًءاَضِر ََكل  ُنُوَكت  ًَةالـَص  ٍدمَحُم  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ُمهللا  } 
َُهْتَدَعو ِيذلا  َدوُمْحَْملا  َماَقَملا  ُْهَثْعبَاو  ََةليِسَْولا  ِِهْطَعَأو  ًءَاَدأ  ِهقَِحَلو 

ِِهتْمأ َْنع  ًاِيـبَن  َْتيَزاـَج  اـَم  َلـَضَْفأ  ِِهزْجَاو  ُُهْلَهأ  َوـُه  اـَم  اَنع  ِِهزْجَاو 
َمَحَْرأ ـاَي  َنيِِحلاصلَاو  َنيِيبنلا  َنِم  ِِهنَاوِْخإ  ِعيِمَج  َىَلَعو  ِْهَيَلع  لـَصَو 

 { َنيِمِحارلا
اهتءارق يف  بغرو  ءايحألا  يف  يلازغلا  مامإلا  ةالـصلا  هذـه  ركذ 

عبس يف  اهلاق  نم  نأ  مهضعب  نع  لقنو  ةعمجلا  موي  تارم  عبس 
هللا ىلـص  هتعافـش  هل  تبجو  تارم  عبـس  ةـعمج  لـك  يف  عمج 

.ملسو هيلع 
ةعباسلا ةالصلا 

َنِيرِخآلَاو َنِيلَوألا  يف  دمَحُم  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َىَلع  لـَص  ُمهللا  } 
 { ِنيْدلا ِْمَوي  َىِلإ  َىْلَعألا  ِألَْملا  يَِفو 

هللا لوسر  ىلع  لخدـف  ةرم  لجر  ءاج  ينارعـشلا  ماـمإلا  لاـق 
مالـسلا لاقف  دجـسملا  يف  سلاـج  وهو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلص 

ىلـص يبنلا  هسلجأف  خذابلا  مركلاو  خـماشلا  زعلا  لهأ  اي  مكيلع 
بجعف هـنع  هـللا  يـضر  ركب  يبأ  نـيبو  هـنيب  ملــسو  هـيلع  هـللا 

هل ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هـللا  لوـسر  ميدـقت  نـم  نورـضاحلا 
مالسلا هيلع  ليربج  نإ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  لاقف 

وبأ لاقف  هلبق  دحأ  ّيلع  اهلصي  مل  ةالص  ّيلع  يلـصي  هنأ  ينربخأ 
هيلع هللا  ىلص  هللا  لوسر  ركذف  هللا  لوسر  اي  يلصي  فيك  ركب 

.ةالصلا هذه  ملسو 

ةسداسلا ةالصلا 
يِف ِِهدــَسَج  َىَلَعو  ِحَاوَْرـألا  يِف  ٍدمَحُم  ِحوُر  َىَلع  لـَص  مـُهللا  } 

 { ِروبقلا يِف  ِِهْرَبق  ىَلَعو  ِداَسَْجألا 
لاق نم  لوقي  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  ناك  ينارعشلا  مامإلا  لاق 
موي ينآر  همانم  يف  ينآر  نمو  هماـنم  يف  ينآر  ةـيفيكلا [  هذـه 

هل تعفـش  نـمو  هـل  ُتعفـش  ةـمايقلا  موـي  ينآر  نـمو  ةـمايقلا 
[. رانلا ىلع  هدسج  هللا  مرحو  يضوح  نم  َبِرش 

نع ةرم  نيعبـــس  ةداــيزب  ًاــضيأ  لئالدــلا  حارــُـش  كــلذ  ركذو 
.يناهكافلا

تيأرف تمن  ىتـح  موـنلا  لـيبق  ةالـصلا  هذـه  ٌتبرج  دـقو  تـلق 
هتبطاخو رمقلا  لخاد  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  فيرشلا  ههجو 



ةالـصلا هيلع  ههاـجب  مـيظعلا  هـللا  َلأـساو  رمقلا  يف  باـغ  مـث 
هللا ىلـص  اـهب  دـعو  يتلا  معنلا  يقاـب  يل  لـصحي  نأ  ميلـستلاو 

.فيرشلا ثيدحلا  اذه  يف  ملسو  هيلع 
.قيلعتلا ىهتنا 

ةرشاعلا ةالصلا 
ههجو هللا  مرك  بلاط  يبأ  نب  يلع  ةالص 

ىلع هـقلخ  عـيمجو  هلـسرو  هئاـيبنأو  هتكئـالمو  هـللا  تاولــص  } 
 { هتاكربو هللا  ةمحرو  مالسلا  مهيلعو  هيلعو  دمحم  لآو  دمحم 

وبأ اـهجرخأ  ههجو  هـللا  مرك  بلاـط  يبأ  نـب  يلعل  ةالـصلا  هذـه 
.ىلاعت هللا  همحر  ينيدملا  ىسوم 

ةرشع ةيداحلا  ةالصلا 
اهنع هللا  يضر  ءارهزلا  ةمطاف  ةديسلا  ةالص 

نوكلاو ةكئالملاو  حاورألا  بارحم  هحور  نم  ىلع  لص  مهللا  } 
نيلسرملاو ءايبنألا  مامإ  وه  نم  ىلع  لص  مهللا 

 { نينمؤملا هللا  دابع  ةنجلا  لهأ  مامإ  وه  نم  ىلع  لص  مهللا 
اهركذ اـهنع  هـللا  يـضر  ءارهزلا  ةـمطاف  ةديـسلل  ةالـصلا  هذـه 

: لاق هنم  عبارلا  بابلا  يف  زيربإلا )  بحاص ( 
زيزعلا دبع  يديس  هنامز  ثوغ  هخيـش  ينعي  هنع  هللا  يـضر  لاق 

: غابدلا
ناوـيد يف  يأ  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  دوـجولا  ديـس  رـضح  اذإو 

نـسحلاو يلعو  نامثعو  رمعو  ركب  وبأ  هعم  رـضحي  هنإف  ءايلوألا 
يضر مهضعب  ةراتو  مهلك  ةرات  ءارهزلا  ةمطاف  امهمأو  نيسحلاو 

.نيعمجأ مهنع  هللا 
نرضحي يتاللا  ةوسنلا  ةعامج  عم  ةمطاف  انتالوم  سلجتو  لاق : 
ةمطاـف اـنتالوم  نوـكتو  قبــس  اـمك  راـسيلا  ةـهج  يف  ناويدــلا 

.نهنعو اهنع  هللا  يضر  نهماما 
اهيبأ ىلع  يلصت  اهنع  هللا  يضر  اهتعمسو  هنع : هللا  يضر  لاق :

لص مهللا  لوقت {  يهو  يلايللا  نم  ةليل  ملـسو  هيلع  هللا  ىلص 
 { ةغيصلا رخآ  ىلإ  حاورألا …  بارحم  هحور  نم  ىلع 

ملسو هيلع  هللا  ىلص  هيلع  يلـصت  تناكو  هنع : هللا  يـضر  لاق 
تهتنا .ملعأ  هللاو  هانعم  تجرختـسا  امنإو  ظـفللا  اذـهب  ـال  نكل 

.هنع هللا  يضر  هترابع 

ةرشع ةيناثلا  ةالصلا 
مهنع هللا  يضر  نيسحلا  نب  يلع  نب  نيدباعلا  نيز  انديس  ةالص 

يف ٍدـمحم  ىلع  لـصو  نيلوـألا  يف  ٍدــمحم  ىلع  لـص  مـهللا  } 
.نيدلا موي  ىلإ  ٍدمحم  ىلع  لصو  نيرخآلا 

ًايـضرم ًالهك  ٍدمحم  ىلع  لصو  ًايتف  ًاباش  ٍدـمحم  ىلع  لص  مهللا 
ً.ايبن ًالوسر  ٍدمحم  ىلع  لصو 

اضرلا دعب  ٍدمحم  ىلع  لصو  ىضرت  ىتح  ٍدمحم  ىلع  لص  مهللا 
ً.ادبآ ًادبأ  ٍدمحم  ىلع  لصو 

ىلع لـصو  هـيلع  ةالـصلاب  ترمأ  اـمك  ٍدـمحم  ىلع  لـص  مـهللا 
نأ تدرأ  امك  ٍدمحم  ىلع  لصو  هيلع  ىلٌصي  نأ  بحت  امك  ٍدمحم 

.هيلع ىلصي 
كسفن اضر  ٍدمحم  ىلع  لصو  كقلخ  ددع  ٍدمحم  ىلع  لص  مهللا 
كتاملك دادم  ٍدـمحم  ىلع  لصو  كشرع  ةـنز  ٍدـمحم  ىلع  لصو 

.دفنت يتلا ال 
ةجردـلاو ةليــضفلاو  لـضفلاو  ةليــسولا  ًادــمحم  طـعاو  مـهللا 

.ةعيفرلا
هتيب لـهأ  يف  هلومأـم  هغلبأو  هتجح  ْحـلفأو  هناـهرب  م  ِّــ ظع مهللا 

.هتمأو
ٍدمحم ىلع  كـتمحرو  كـتفأرو  كـتاكربو  كتاولــص  لـعجا  مـهللا 

.نيرهاطلا نيبيطلا  هتيب  لهأ  ىلعو  كيفصو  كبيبح 
كقلخ نم  ٍدـحأ  ىلع  تيلـص  ام  لضفأب  دـمحم  ىلع  لـص  مهللا 

.كلذ لثم  ًادمحم  محراو  كلذ  لثم  ٍدمحم  ىلع  كرابو 
ٍدمحم ىلع  لصو  ىـشغي  اذإ  لـيللا  يف  ٍدـمحم  ىلع  لـص  مهللا 

.ىلوألاو ةرخآلا  يف  ٍدمحم  ىلع  لصو  ىلجت  اذإ  راهنلا  يف 
ةكربلا ٍدمحم  ىلع  كرابو  ةماتلا  ةالـصلا  ٍدـمحم  ىلع  لص  مهللا 

.ماتلا مالسلا  ٍدمحم  ىلع  ملسو  ةماتلا 
.ةمحرلا لوسرو  ريخلا  دئاقو  ريخلا  مامإ  ٍدمحم  ىلع  لص  مهللا 

.نيرهادلا رهدو  نيدبآلا  دبأ  ٍدمحم  ىلع  لص  مهللا 
يمـشاهلا يـشرقلا  يبرعلا  يمألا  يبنلا  ٍدـمحم  ىلع  لص  مهللا 

داــهجلاو ةوارهلاو  جاــتلا  بحاــص  يكملا  يماــهتلا  يحطبـــألا 
تايآلاو اياطعلاو  ايارـسلا  بحاص  ريملاو  ريخلا  بحاـص  منغملاو 

ضوـحلاو دوـمحملا  ماـقملاو  تارهاـبلا  تاـمالعلاو  تازجعملاو 
.دوبعملا برلل  دوجسلاو  ةعافشلاو  دوروملا 

لـصي مل  نم  ددعو  هيلع  ىلـص  نم  ددعب  ٍدمحم  ىلع  لص  مهللا 
{ هيلع

مهنع هللا  يـضر  نيـسحلا  نب  يلع  نيدباعلا  نيزل  ةالـصلا  هذـه 



ملـسو هيلع  هللا  ىلـص  هدـج  ىلع  ىلـص  اذإ  ناـك  هنأ  هنع  يور 
.هنوعمسي سانلاو  اهلوقي 

.هريغو ءافنحلا )  كلاسم  يف (  ينالطسقلا  اهركذ 

ةرشع ةلاثلا  ةالصلا 
امهنع هللا  يضر  سابع  نب  هللا  دبع  ةالص 

اي ةيطعلاب  نيدـيلا  طساب  اي  ةـيربلا  ىلع  لضفلا  مئاد  اي  مهللا  } 
ةيجـس ىرولا  ريخ  ٍدـمحم  ىلع  لـص  ةينـسلا  بهاوـملا  بحاـص 

 { ةيشعلا هذه  يف  العلا  اذ  اي  انل  رفغاو 
اهجرخأ دقو  امهنع  هللا  يـضر  سابع  نب  هللا  دبعل  ةالـصلا  هذـه 

.ىلاعت هللا  همحر  ينيدملا  ىسوم  وبأ  هنع 

ةرشع ةعبارلا  ةالصلا 
مهنع هللا  يضر  سابع  نب  هللا  دبع  نب  يلعل 

كيلإ كئامــسأ  بحأـبو  كـتلأسم  لـضفأب  كــلأسأ  ينإ  مـهللا  } 
هيلع هللا  ىلـص  ًايبن  ٍدـمحمب  انيلع  هب  تننم  امبو  كـيلع  اـهمركأو 

تلعجو هيلع  ةالصلاب  انترمأو  ةلالضلا  نم  هب  انتذقنتـساو  ملـسو 
كوعدأف كئاطعإ  نم  ًاـن  َـ مو ًاـفطلو  ةراـفكو  ةـجرد  هيلع  اـنتالص 

انيبنل بجي  امب  كدـعول  ًازيجنتو  كتيـصول  اعابتاو  كرمأل  ًاـميظعت 
دابعلا ترمأو  ا  َــ َـن لب ِـ هقح ق ءادآ  يف  انيلع  ملسو  هيلع  هللا  ىلص 
روـنو كـهجو  لـالجب  كـلأسنف  اهتـضرتفا  ةـضيرف  هـيلع  ةالـصلاب 

كلوسرو كدـبع  دـمحم  ىلع  كتكئالمو  تنأ  يلـصت  نأ  كتمظع 
ديمح كنإ  كقلخ  نم  دحأ  ىلع  تيلـص  ام  لضفأ  كيفـصو  كيبنو 

.ديجم
هباوـث لزجأو  هـنازيم  لـقثو  هماــقم  مركأو  هـتجرد  عـفرا  مـهللا 

هب قحلأو  هتمارك  مدأو  هروـن  ءيـضأو  هتلم  رهظأو  هتجح  جـلفأو 
نيذـلا نييبنلا  يف  همظعو  هنيع  هب  رقت  اـم  هتيب  لـهأو  هتيرذ  نم 

.هلبق اولخ 
مهلـضفأو ءارزأ  مهرثكأو  ًاـعبت  نييبنلا  رثكأ  ًادـمحم  لـعجا  مهللا 
مهلضفأو ًالزنم  ةنجلا  يف  مهحسفأو  ةجرد  مهالعأو  ًارونو  ةمارك 
مهحجنأو ًاـمالك  مهبوصأو  ًاـماقم  مهتبثأو  ًاـسلجم  مهبرقأو  ًاـباوث 

هلزنأو ةبغر  كدنع  اميف  مهمظعأو  ًابيصن  كيدل  مهلضفأو  ةلأسم 
.اهقوف ةجرد  يتلا ال  العلا  تاجردلا  نم  سودرفلا  فرغ  يف 

عفاـش لوأو  لـئاس  حـجنأو  لـئاق  قدـصأ  ًادــمحم  لـعجا  مـهللا 
نولوـألا اـهب  هطبغي  ةعافـش  هـتمأ  يف  هعفـشو  عفـشم  لـضفأو 

ًادـمحم لعجاف  ءاضقلا  لصفب  كدابع  نيب  تزيم  اذإو  نورخـآلاو 
ً.اليبس نييدهملا  يفو  ًالمع  نينسحألاو  ًاليق  نيقدصألا  يف 

ً.ادروم انل  هضوحو  ًاطرف  انل  انيبن  لعجا  مهللا 
هتلم ىلع  اـنفوتو  هتنـسب  انلمعتـساو  هـترمز  يف  انرـشحا  مـهللا 

.هترمزو هبزح  يف  انلعجاو 
هنيبو اننيب  قرفت  الو  هرن  ملو  هب  انمآ  امك  هنيبو  اـننيب  عمجاو  مهللا 

نم مهيلع  معنملا  عم  هئاـقفر  نم  اـنلعجتو  هلخدـم  انلخدـت  ىتح 
ً.اقيفر كئلوأ  نسحو  نيحلاصلاو  ءادهشلاو  نيقيدصلاو  نييبنلا 
يعادـلاو ريخلا  ىلإ  دـئاقلاو  ىدـهلا  رون  دـمحم  ىلع  لص  مهللا 
نيملاـعلا بر  لوسرو  نيقتملا  ماـمإو  ةـمحرلا  يبن  دـشرلا  ىلإ 

ىفوو كدودـح  ماقأو  كدابعل  حـصنو  كتايآ  التو  كتلاسر  غلب  اـمك 
ىلاوو كتيـصعم  نع  ىهنو  كتعاطب  رمأو  كمكح  ذـفنأو  كدـهعب 
هيداعت نأ  بحت  يذلا  كودـع  ىداعو  هيلاوت  نأ  بحت  يذـلا  كيلو 

.دمحم ىلع  هللا  ىلصو 
حاورـألا يف  هحور  ىلعو  داـسجألا  يف  هدـسج  ىلع  لـص  مهللا 

ىلعو دـهاشملا  يف  هدهـشم  ىلعو  فقاوملا  يف  هفقوم  ىلعو 
.انيبن ىلع  انم  ةالص  ركذ  اذإ  هركذ 

يبنلا ىلع  مالـسلاو  مالـسلا  ركذ  اـملك  مالـسلا  اـنع  هغلبأ  مهللا 
.هتاكربو هللا  ةمحرو 

نيرهطملا كـئايبنأ  ىلعو  نـيبرقملا  كـتكئالم  ىلع  لــص  مـهللا 
ىلعو نـيعمجأ  كـشرع  ةـلمح  ىلعو  نيلـسرملا  كلـسر  ىلعو 
لصو كلامو  ناوضرو  توملا  كلمو  ليفارسإو  ليئاكيمو  ليربج 

لهأ نـم  نـيعمجأ  كــتعاط  لــهأ  ىلعو  نيبتاــكلا  ماركلا  ىلع 
.نيضرألا لهأو  تاومسلا 

تيتآ ام  لضفأ  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  كيبن  تيب  لهأ  تآ  مهللا 
هللا ىلـص  كيبن  باحـصأ  زجاو  نيلـسرملا  تاتويب  لهأ  نم  ًادحأ 

.نيلسرملا باحصأ  نم  ًادحأ  تيزج  ام  لضفأ  ملسو  هيلع 
تاــنمؤملاو نينمؤـملاو  تاملــسملاو  نيملــسملل  رفغا  مـهللا 

انوقبــس نيذــلا  اـنناوخإلو  اـنل  رفغاو  تاومـألاو  مـهنم  ءاــيحألا 
فؤر كنإ  اـنبر  اونمآ  نيذـلل  ًـالغ  اـنبولق  يف  لـعجت  ـالو  ناـميإلاب 

 { ميحر
مهنع هللا  يضر  سابع  نب  هللا  دبع  نب  يلعل  ةالصلا  هذه 

هتالـص نم  غرف  اذإ  هـنع  هـللا  يـضر  ناـك  يواخـسلا  ظـفاحلاو 
هللا ىلـص  يبـنلا  ىلع  يلـصي  مث  هيلع  ىنثأو  هـللا  دـمح  لـيللاب 
 …. كـتلأسم لـضفأب  كـلأسأ  ينإ  مهللا  لوقي [  مث  ملـسو  هيلع 

 [ اهرخآ ىلإ 



.ريسي فالتخا  عم  تاريخلا  لئالد  يف  ةدوجوم  يهو 

ةرشع ةسماخلا  ةالصلا 
هنع هللا  يضر  يعفاشلا  مامإلا  ةالص 

 ( تاداسلا ديس  ىلع  تاولصلا  لضفأ  يف (  ام  ىلع  ةدئاز 
هركذ نع  لفغو  نوركاذلا  هركذ  املك  دـمحم  ىلع  هللا  ىلـص  } 
ىكزأو رثكأو  لضفأ  نيرخآلاو  نيلوألا  يف  هيلع  ىلصو  نولفاغلا 

ام لـضفأ  هيلع  ةالـصلاب  اـنا  َّــ كزو هقلخ  نم  ٍدـحأ  ىلع  ىلـص  اـم 
هللا ةـمحرو  هيلع  مالـسلاو  هيلع  هتالـصب  هـتمأ  نـم  ًادـحأ  ى  َّــ كز
هيلإ لسرأ  نمع  ًالـسرم  ىزج  ام  لضفأ  انع  هللا  هازجو  هتاكربو 

سانلل تجرخأ  ةـمأ  ريخ  يف  انلعجو  ةـكلهلا  نم  هب  انذـقنأ  هنإـف 
هيلع معنأ  نمو  هتكئالم  هب  ىفطـصاو  ىـضترا  يذلا  هنيدب  نينئاد 
ًاظح اهب  انلن  تنطب  ـالو  ترهظ  ةـمعن  اـنب  ِسم  ٌــ ملف ت هقلخ  نم 

الإ امهنم  دـحاو  يفو  امهيف  هوركم  اهب  اـنع  عفرو  اـيندو  نيد  يف 
يداهلا اهريخ  ىلإ  دئاقلا  اهببـس  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  دمحمو 
دـشرلا فالخ  يف  ءوسلا  دراومو  ةكلهلا  نع  دئاذلا  اهدـشر  ىلإ 
داشرإلا يف  ةيحصنلاب  مئاقلا  ةكلهلا  دروت  يتلا  بابسألل  ةبسنملا 

امك ملـسو  هلآو  دـمحم  انديـس  ىلع  هـللا  ىلـصو  اـهنم  راذـنإلاو 
 { ديجم ديمح  هنإ  ميهاربإ  لآو  ميهاربإ  ىلع  ىلص 

ةدوجوملا اهتلمكت  عم  هنع  هللا  يضر  يعفاشلا  مامإلا  ةالص  هذه 
ةظفل اهنم  تفذح  اهعيمج  أرق  ٌــ نأ ت لجألو  ةلاسرلا )  يف ( 

باطخ اهنأل  هيلع ]  ةالصلاب  مكايإو  اناكزو  هلوق [  نم  مكايإو ]  ] 
روكذـملا هباـتك  ىلع  عـلطا  نمو  هباحـصأل  هنع  هللا  يـضر  هـنم 

يبنلا ىلع  اهب  ًايلـصم  اهؤرقي  نمل  اهركذ  ةبـسانم  مدعلو  اهدجو 
ةالصلا وهو  اهردص  تركذ  ينأ  عم  اهتفذح  ملسو  هيلع  هللا  ىلص 

 ( تاداسلا ديـس  ىلع  تاولـصلا  لضفأ  باـتك (  يف  ةروهـشملا 
اهلئاضف هيف  تنيبو 

ىلع مالـسلاو  ةالـصلا  رداوـن  يف  ماقـسالا  باـتك (  يف  تـيأرو 
نابعش ديعس  يبأ  نيدلا  فرش  خيشلل  مانألا )  ريخ  دمحم  انديس 

ناـك هنع  هللا  يـضر  يعفاـشلا  اـنمامإ  نأ  يـشرقلا  دـمحم  نـب 
كراونأ رحب  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  لوقب {  هؤاعد  ءيدتبي 

ماـمإو كــتكلمم  سورعو  كــتجح  ناــسلو  كرارــسأ  ندــعمو 
ـ ه.أ  {. ملسو دمحم  انديس  لآ  ىلعو  كترضح 

نورشعلاو ةعباسلا  يهو  ةمايقلا  رون  ةالـص  ضعب  ةالـصلا  هذهو 
نع هـيف  تـلقنو  تاداـسلا )  ديـس  ىلع  تاولـصلا  لـضفأ   ) نـم

.ةردقلا طخب  رجح  ىلع  تدجو  اهنأ  يواصلا  فراعلا 
تمدقت دقو  ةالـص  فلأ  رـشع  ةـعبرأب  اهنأ  لئالدـلا  حارـش  نعو 

اذه نم  ةسداسلا  يولملا  باهشلا  ةالص  غيـص  نم  ةعبارلا  يهو 
لئالدلا حارشو  يواصلا  نع  هتلقن  ام  وحن  اهحرش  مدقتو  باتكلا 

 ( تاداسلا ديس  ىلع  تاولصلا  لضفأ   ) يف
مامإلا تاولـص  انه  لقنن  ةدـئافلل  ًامامتإو  باـتكلا :  لـقان  قيلعت 

ىلع تاولـصلا  لضفأ   ) فلؤملا باتك  يف  ةروكذـملا  يعفاـشلا 
يهو اهدئاوفب  تاداسلا )  ديس 

نورشعلاو ةنماثلا  ةالصلا 
ٍدمَحُم َىَلع  لَصَو  ِْهَيَلع  ىلَص  ْنَم  َِدَدِعب  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ُمهللا  } 

َِةـالصلِاب َتْرََمأ  اـََمك  ٍدمَحُم  َىَلع  لـَصَو  ِْهَيَلع  لـَُصي  َْمل  ْنَم  ٍَددـَِعب 
َىَلع لـَصَو  ِْهَيَلع  ىلـَُصي  َْنأ  بُِحت  اـََمك  ٍدمَحُم  َىَلع  لـَصَو  ِـهَْيَلع 

 { ِْهَيَلع َُةالصلا  ِيَغْبَنت  اََمك  ٍدمَحُم 

نورشعلاو ةعساتلا  ةالصلا 
َْنع َلََفَغو  َنوُِركاذـلا  ُهََرَكذ  اـمُلك  ٍدمَحُم  ـاَنِيَبن  َىَلع  هللا  ىلـَص  } 

 { َنُوَلفَاْغلا ِِهْرِكذ 
هللا يضر  يعفاشلا  مامإلا  انديـسل  ناتفيرـشلا  ناتالـصلا  ناتاه 

.هنع
نم ددـعب  دـمحم  ىلع  لص  مهللا  اهلوأ  يتلا  ىلوألا  ةالـصلا  اـمأ 

سابعلا وبأ  ركذ  لئالدـلا  حارـش  لاق  دـقف  اهرخآ  ىلإ  هيلع  ىلص 
هللا يـضر  يعفاشلا  مامإلا  نأ  دـصاقملا  ةـفحت  يف  ليدـنم  نبا 

يل رفغ  لاقف  كـب  هللا  لـعف  اـم  هل  لـيقف  ماـنملا  يف  ىؤر  هنع 
يبنلا ىلع  نهب  يلـصأ  تنك  تاملك  سمخب  لاـق  اذاـمب  هل  لـيق 
ركذو لوقأ  تنك  لاـق  نه  اـمو  هل  لـيقف  ملـسو  هيلع  هللا  ىلص 

.ةالصلا هذه 
املك دمحم  انيبن  ىلع  هللا  ىلـص  اهلوأ  يتلا  ةـيناثلا  ةالـصلا  امأو 
ضعب فلاـخ  نإو  ةحيحــصلا  يهف  اــهرخآ  ىلإ  نوركاذــلا  هركذ 

 ) باـتك نم  ةخـسن  نم  اـهتلقن  ينـأل  هـلقن  يتأيـس  اـم  اـهظافلأ 
بحاص ينزملا  مامإلا  طخ  اهيلع  ةخـسن  نع  ةلوقنم  ةـلاسرلا ) 
ىلـصف اهيف [  هترابع  هذـهو  امهنع  هللا  يـضر  يعفاشلا  اـنمامإ 

هركذ نـع  لـفغو  نوركاذـلا  هركذ  اـملك  دـمحم  اـنيبن  ىلع  هـللا 
ىكزأو رثكأو  لضفأ  نيرخآلاو  نيلوألا  يف  هيلع  ىلصو  نولفاغلا 
لضفأ هيلع  ةالـصلاب  مكايإو  اناكزو  هقلخ  نم  دحأ  ىلع  ىلـص  ام 

هللا ةـمحرو  هيلع  مالـسلا  هيلع  هتالـصب  هتمأ  نم  ًادـحأ  ىكز  اـم 



هيلإ لسرأ  نمع  ًالـسرم  ىزج  ام  لضفأ  انع  هللا  هازجو  هتاكربو 
.ـ ه.ا [ 

باتكلا لقان  نم  ( هي ـــــــ بن (تـ
لـضفأ هباتك (  رخآ  يف  ىلاـعت  هللا  همحر  يناـهبنلا  يديـس  لاـق 

 (: تاداسلا ديس  ىلع  تاولصلا 
انديس ةالـص  تلقن  ينإ  باتكلا  اذه  نم  ةحفص 80  يف  تركذ  ) 
دمحم انيبن  ىلع  لـص  مهللا  هنع [  هللا  يـضر  يعفاـشلا  ماـمإلا 
ةخـسن نع  ةـلوقنم  ةخـسن  نـم  خـلإ ]  نوركاذـلا … هركذ  اـملك 

نأ يل  نيبـت  مث  هـللا  هـمحر  ينزملا  ماـمإلا  هبحاـص  طـخ  اـهيلع 
طخ اهيلع  سيلو  ةحيحص  ةميدق  يتخسن  اهنع  لوقنملا  ةخـسنلا 

ـ ه.أ.هيبنتلا بجوف  ينزملا )
هللا ىلـصف  لاقف [  رطـسأ  دـعب  ةـيميهاربإلا  ةالـصلاب  ىلـص  مث 

لآ ىلعو  ميهاربإ  ىلع  ىلـص  امك  دـمحم  لآ  ىلعو  دـمحم  ىلع 
.ـ ه.ا ديجم ]  ديمح  هنإ  ميهاربإ 

نأ صخـش  فـلح  وـل  هنأ  يزورملا  ميهاربإ  نع  يعفارلا  ىكحو 
ربلا قيرطف  ةالصلا  لضفأ  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هيلع  يلـصي 

.ةالصلا هذهب  يتأي  نأ 
هنع هللا  يـضر  يعفاشلا  نوك  نم  كلذ  ذـخأ  هنأكو  يوونلا  لاـق 

يف بوص  دقو  اهلمعتسا  نم  لوأ  هلعلو  ةيفيكلا  هذه  ركذ 
ىلـص يبنلا  نإف  ةيميهاربإلا  ةيفيكلاب  نوكي  ربلا  نأ  ةـضورلا )  ) 
راـتخي ـالف  اـهنع  مهلاؤس  دـعب  هباحـصأل  اـهملع  ملـسو  هيلع  هللا 

نم يه  يعفاشلا  ةغيـص  تناك  نإو  لضفألا  فرـشألا  الإ  هسفنل 
لاق مكحلا  نب  هللا  دبع  نع  يور  دقف  ًاباوث  اهرثكأو  غيصلا  لمكأ 
هللا لعف  ام  هل  تلقف  مونلا  يف  هنع  هللا  يـضر  يعفاشلا  تيأر 

سورعلا فزي  امك  ةنجلا  ىلإ  تففزو  يل  رفغو  ينمحر  لاق  كب 
ةلاـحلا هذـه  َتغلب  مب  تلقف  سورعلا  ىلع  رثني  اـمك  ّيلع  رثـنو 

ىلع هللا  ىلـصو  ةلاسرلا [ )  باتك (  يف  كلوقب  لئاق  يل  لاقف 
لاق نولفاغلا ]  هركذ  نع  لفغو  نوركاذلا  هركذ  ام  ددع  دـمحم 

.تيأر امك  رمألا  تدجوف  ةلاسرلا )  ترظن (  تحبصأ  املف 
يف يعفاـشلا  تـيأر  لاـق  هـنأ  ينزملا  قـيرط  نـم  ةـياور  يفو 

ةالـصب يل  رفغ  لاقف  كب  هللا  لعف  ام  هل  تلقف  هتوم  دعب  مانملا 
 ( ةلاسرلا باتك (  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  ىلع  اهتيلص 

ىلع لصو  نوركاذـلا  هركذ  املك  دـمحم  ىلع  لص  مهللا  يهو [ 
خيـشلا كلذ  عيمج  لقن  نولفاغلا ]  هركذ  نع  لـفغ  اـملك  دـمحم 

يف يواخـسلا  ظفاحلا  نع  تاريخلا )  لئالد  ىلع (  هحرـش  يف 
هباتك

ركذ دنع  ةـيندللا ) بهاوملا   ) نع هضعب  مدـقتو  عيدـبلا )  لوقلا  ) 
.ةيميهاربإلا ةالصلا 

يعفاشلا نسحلا  يبأ  نع  ءايحإلا )  يف (  يلازغلا  ماـمإلا  لـقنو 
اي تلقف  ماـنملا  يف  ملـسو  هيلع  هـللا  ىلـص  يبـنلا  تـيأر  لاـق 
 ) هباـتك يف  لوقي  ثيح  كـنع  يعفاـشلا  يزوـج  َِمب  هللا  لوـسر 

لفغو نوركاذلا  هركذ  املك  دمحم  ىلع  هللا  ىلـصو  ةلاسرلا [ ) 
ينع يزوج  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لاقف  نولفاـغلا ]  هركذ  نع 

.باسحلل فقوي  هنأ ال 
.باتكلا لقان  قيلعت  ىهتنا 

رشع ةسداسلا  ةالصلا 
يناربطلا ةالص 

مل نم  ددـعب  دـمحلا  كلو  كدـمح  نم  ددـعب  دـمحلا  كـل  مهللا  } 
دمحم ىلع  لص  مهللا  دـمحت  نأ  بحت  امك  دـمحلا  كلو  كدـمحي 

هيلع لصي  مل  نم  ددعب  دـمحم  ىلع  لصو  هيلع  ىلـص  نم  ددـعب 
 { هيلع ىلصي  نأ  بحت  امك  دمحم  ىلع  لصو 

هل ءاعدـلا )  يف (  يناربطلا  نع  انيور  يواخـسلا :  ظفاحلا  لاق 
يتلا هتفص  يف  مانملا  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  ىأر  هنأ 

هتاكربو هللا  ةمحرو  يبنلا  اهيأ  كيلع  مالسلا  هل  لاقف  انب  تلصتا 
امو لاـق  نهلوقأ  تاـملك  ىلاـعت  هللا  ينمهلأ  دـق  هللا  لوسر  اـي 
هللا لوسر  مسبتف  اهرخآ ]  ىلإ  دـمحلا …  كل  مهللا  لاـق [  نه 

نم جرخي  روـنلا  ىأرو  هاـيانث  تدـب  ىتـح  ملـسو  هيلع  هللا  ىلص 
.ملسو هيلع  هللا  ىلص  هايانث  نيب  يذلا  جيلفتلا 

ةرشع ةعباسلا  ةالصلا 
هنع هللا  يضر  يعافرلا  دمحأ  انديسل 

رحب يـشرقلا  يمـألا  يبـنلا  دـمحم  انديــس  ىلع  لـص  مـهللا  } 
ريخو كـتجح  ناـسلو  كـتيانع  نـيعو  كرارـسأ  ندـعمو  كراوـنأ 

ءايبنألا هب  تمتخ  يذـلا  كيبنو  كدـبع  كـيلإ  قلخلا  بحأو  كـقلخ 
ةزعلا بر  كـبر  ناحبـس  ملـسو  هبحـصو  هلآ  ىلعو  نيلـسرملاو 

 { نيملاعلا بر  هلل  دمحلاو  نيلسرملا  ىلع  مالسو  نوفصي  امع 

ةرشع ةنماثلا  ةالصلا 
ًاضيأ هنع  هللا  يضر  يعافرلا  دمحأ  انديسل 

علاطلا ردـبلاو  عطاـسلا  رمقلاو  عمـاللا  رونلا  ىلع  لـص  مهللا  } 



عراشلا يبنلاو  عفاشلا  بيبحلاو  عساولا  ددـملاو  عماهلا  ضيفلاو 
فيسلاو عماسلا  بطاخملاو  عئاطلا  رومأملاو  عداصلا  لوسرلاو 

هلآ ىلعو  دمحم  انديـس  عمادلا  فرطلاو  عماجلا  بلقلاو  عطاقلا 
ةنــسلا لـهأ  نـم  مهعاـبتأو  ماـظعلا  هباحــصأو  ماركلا  هدـالوأو 

 { مالسإلاو

ةرشع ةعساتلا  ةالصلا 
ًاضيأ هنع  هللا  يضر  يعافرلا  دمحأ  انديسل 

حرشتو روطسلا  اهب  بتكت  ةالص  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  } 
روفغ اي  زيزع  اي  كنم  ةمحرب  رومألا  عيمج  اهب  نوهتو  رودصلا  اهب 

 { ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو 

نورشعلا ةالصلا 
ًاضيأ هنع  هللا  يضر  يعافرلا  دمحأ  انديسل 

ةمحرلاو ةــلمكملا  تاذــلا  ىلع  كراـبو  ملــسو  لـص  مـهللا  } 
هلآ ىلعو  دمحم  انديس  كيفصو  كبيبحو  كلوسرو  كدبع  ةلزنملا 
نع لـفغو  نوركاذـلا  كركذ  اـم  ددـع  هناريجو  هدـالوأو  هجاوزأو 

 { نولفاغلا كركذ 

نورشعلاو ةيداحلا  ةالصلا 
ًاضيأ هنع  هللا  يضر  يعافرلا  دمحأ  انديسل 

نم هملعت  ام  ددـع  هالاو  نمو  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا  } 
 { ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  هاهتنم  ىلإ  رمألا  ءدب 

نورشعلاو ةيناثلا  ةالصلا 
ًاضيأ هنع  هللا  يضر  يعافرلا  دمحأ  انديسل 

كبيبحو كليلخو  كلوسرو  كدبع  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  } 
صاـصتخإلا ةــياغ  اـهب  لاـنأو  صـالخإلا  يقارم  اـهب  ىقرأ  ةـالص 

املك كـباتك  هاـصحأو  كـملع  هب  طاـحأ  اـم  ددـع  ًاميلـست  ملـسو 
 { نولفاغلا هركذ  نع  لفغو  نوركاذلا  كركذ 

سابعلا يبأ  انديس  ريهشلا  ريبكلا  بطقلل  تسلا  تاولـصلا  هذه 
هتاكربب انعفنو  هنع  هللا  يضر  يعافرلا  دمحأ 

ةالـص دـعب  موي  لـك  يف  اـهيلع  مواد  نم  اـهنم : ىلوـألا  ةالـصلاو 
ىلاعت هللا  نذإب  هتجاح  لصحت  ةينو  دارم  يأ  ىلع  حبصلا 

هيلع هـللا  ىلـص  يبـنلا  ىري  ةرم  فـلأ  رـشع  ينثا  اـهأرق  نـمو 
ايؤرلا يف  ملسو 

يأ ىلعو  ةمهم  لكلو  ةجاح  لكل  ًاحابـص  نيعبرأ  اهيلع  مواد  اذإو 
ىلاعت هللا  ةيانعب  لصحي  ناك  دصقم 

.عماوجلا لماوكلا  تاولصلا  نم  اهراصتخإ  عم  يهو 
يبأ انديـس  ةالـص  انه  لقنن  ةدئافلل  ًامامتإو  باتكلا :  لقان  قيلعت 

باـتك يف  ةروكذـملا  هنع  هـللا  يـضر  يعاـفرلا  دـمحأ  ساـبعلا 
يهو اهدئاوفب  تاداسلا )  ديس  ىلع  تاولصلا  لضفأ   ) فلؤملا

نوثالثلاو ةثلاثلا  ةالصلا 
هنع هللا  يضر  يعافرلا  دمحأ  انديسل 

َِكطاَرـِصَو .َِقبــَْسألا  َِكرـوُن  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملــَسَو  لـَص  مـُهللا  } 
َُهتْمَْرَكَأو .َِكدوـــُُجِول  ـًةــَلِماَش  ًةــــَمْحَر  ـُهــَتْزَْرَبأ  ِيذلا  .ِققَحُْملا 

ً.ارِيَذَنو ًاريَِشب  َُهْتلـَسَْرَأو  َِكَتلاَسَِرو  َِكتُوُبِنل  َُهِتيََفطـْصَاو  .َِكدُوهُِـشب 
ِةَِرئادـلا ِءَاْبلا  َِزكْرَم  ِـةَطُْقن  ً.ارِينُم  ًاجارـِسَو  ِِهْنِذِإب  هللا  َىِلإ  ًايِعَاَدو 

َْقتَر ِـهِب  َتـَْقَتف  ِيذلا  ِ.ةِينـاَْبطُْقلا  ِِفَلـألا  ِراَرــَْسأ  رــِسَو  ِ.ةِيلَوـألا 
ِماَقَْملَاو ِنَاِنتِْمإلا  ِِبهَاوَِمب  ِتاَماَقَْملا  ِفَرَْشِأب  ُْهتـَصصََخو  ِ.دوُُجولا 
ِفَْـشْكلا ِْلِهَأل  ِ.دُوهْـشَْملا  َِكبَاِتك  يِف  ِِهتَايَِحب  َتْمـَسَْقَأو  ِ.دوُمْحَْملا 
ِةِيَرْهوَْجلا َِرْهوـَج  ُءاـََمو  .يِراسلا  ُمِيدـَْقلا  َكرـِس  َوـَُهف  ِ.دوـُهشلَاو 

.ٍتَاَبَنو ٍنَاَويََحو  ٍِنْدعَم  ْنِم  .ِتَادوُْجوَْملا  ِِهب  َْتَييَْحأ  ِيذلا  .يِراَْجلا 
َِملَْقلا .ِتـاَبيطلا  ِتاـَِمَلْكلا  َِمـْالِعَإو  ِحَاوَْرـألا  ِحوَُرو  ِبـوُلُْقلا  ِبـَْلق 

.ِْنيَرَْحْبلا ِخَزَْرَبو  .ِْنَيِنَوْكلا  ِدـَسَج  ِحوُر  ِطـيِحُْملا  ِشَْرْعلَاو  َىْلَعـألا 
َاْنديــَس ِبيطلا  ِيَبأ  ِمِساـَْقلا  ِيَبأ  .ِْنَيِنـوَْكلا  ِرَْخَفو  .ِنـَْيْنثا  ِينـاََثو 

َِكبِيبـََحو َكِيـبََنو  َِكـدَْبع  ِبـِلطُْملا  ِـدَْبع  ِنـْب  هـللا  ِـدَْبع  ِنـْب  ِدمَحُم 
ًارِيَثك ًامِيلـَْست  ْملـَسَو  ِِهبْحـَصَو  ِِهلآ  َىَلَعو  يُمـألا  ِيبنلا  َكـِلوُسََرو 
ِةِزْعلا بَر  َكبَر  َناَْحبـُس  ٍنيَِحو  ٍتَْقو  ُلك  يِف  َِكتَاذ  َةـََمَظع  ِْردـَِقب 

 { َنيَِملَاْعلا بَر  هلل  ُدْمَْحلَاو  َنِيلَسْرُْملا  َىَلع  َُمالَسَو  َنوُفَِصي  اَمع 
دمحأ نيدلا  زع  خيـشلا  ريهـشلا  يلولا  يديـس  ةالـصلا  هذه  لقن 

فئاـظولاو ةـيدمحملا  فراـعملا  هباـتك (  يف  يعاـفرلا  دايــصلا 
يبأ انديس  نافرعلا  رحبو  نامزلا  بطق  ىلإ  اهبـسنو  ةيدمحألا ) 

هتاكربب انعفنو  هرس  هللا  سدق  يعافرلا  دمحأ  نيملعلا 
ةرهوـج اهمـسأو  ةالـصلا  هذـه  ةيعرــشلا  هداروأ  نـمو  لاـقف : 

تاداسلا نم  لامكلا  لهأ  نيب  ةـفورعمو  ةـبرجم  يهو  رارـسألا 
يلاعملا لـينل  لـئاسولا  نسحأ  نم  اـهيلع  ةـموادملاو  ةـيعافرلا 

.ةيوبنلا ةرضحلا  بناج  نم  ةيفخلا  رارسألا  يناعمو 
.باتكلا لقان  قيلعت  ىهتنا 



نورشعلاو ةثلاثلا  ةالصلا 
هنع هللا  يضر  يناليجلا  رداقلا  دبع  انديس  ةالص 

ىكزأو ًادمرس  كتاكرب  ىمنأو  ًادبأ  كتاولص  لضفأ  لعجا  مهللا  } 
ندـعمو ةـيناسنإلا  قئاـقحلا  فرـشأ  ىلع  ًاددـعو  ًالـضف  كـتايحت 
رارـسألا طـبهمو  ةـيناسحإلا  تاـيلجتلا  روطو  ةـيناميإلا  قئاقدـلا 

نييبـنلا دـقع  ةطــساو  ةـينابرلا  ةــكلمملا  سورعو  ةــينامحرلا 
ءاول لماح  نيعمجأ  قئـالخلا  لـضفأو  نيلـسرملا  شيج  مدـقمو 
لزألا رارـسأ  ِدهاش  ىنـسألا  فرـشلا  ةـمزأ  كلامو  ىلعألا  زعلا 
عبنمو مدـقلا  ناـسل  ناـمجرتو  لوـألا  قـباوسلا  راوـنأ  دـهاشمو 
يلكلاو يئزجلا  دوــجولا  رــس  رهظم  مــكحلاو  مــلحلاو  مــلعلا 

نيعو نينوكلا  دسج  حور  يلفسلاو  يولعلا  دوجولا  نيع  ناسنإو 
رارـسأب ققحتملا  ةـيدوبعلا  بتر  ىلعأب  قلختملا  نيرادـلا  ةاـيح 

ليلخلا فاصوألا  عماجو  فارـشألا  ديـس  ةيئافطـصإلا  تاماقملا 
تاماقملاو بتارملا  ىلعأب  صوصخملا  مركألا  بيبحلاو  مظعألا 
تازجعملاو بعرلاب  روصنملا  تالالدلاو  نيهاربلا  حضوأب  ديؤملا 

انيبنو انديـس  يدمرـسلا  ميدقلا  رونلاو  يدبألا  فيرـشلا  رهوجلا 
دوهـشمو دهاش  لكل  حتافلا  دوجولاو  داجيإلا  يف  دومحملا  دمحم 

رس لك  رـس  هادهو  ءيـش  لك  رون  دوهـشلاو  ةدهاشملا  ةرـضح 
رـسلا راونألا  هنم  تقلفناو  رارـسألا  هنم  تقـشنا  يذـلا  هانـسو 
رخآلا لوألا  متاخلا  حـتافلا  لماكلا  ديـسلا  رهاظلا  رونلاو  نطابلا 

رـصانلا حـصانلا  رمآلا  يهانلا  رـشاحلا  بقاعلا  رهاـظلا  نطاـبلا 
دماحلا زيزعلا  دـجاملا  يحاـملا  ركاذـلا  تناـقلا  ركاـشلا  رباـصلا 

يلولا ديهـشلا  عئاـطلا  مئاـقلا  دـهازلا  لـكوتملا  دـباعلا  نمؤـملا 
ربلا عشاخلا  عضاخلا  راـتخملا  عاـطملا  ةـجحلا  ناـهربلا  دـيمحلا 
ديــس رثدــملا  لــمزملا  سيو  هـط  نيبــملا  قـحلا  رــصنتسملا 

نيملاـعلا بر  بيبحو  نييبنلا  متاـخو  نيقتملا  ماـمإو  نيلـسرملا 
ميكحلا لدــعلا  مـكحلا  ىبـتجملا  لوـسرلاو  ىفطــصملا  يبـنلا 

ميقتسملا كطارـصو  ميدقلا  كرون  ميحرلا  فؤرلا  زيزعلا  ميلعلا 
كتبخنو كـيجنو  كــليلدو  كــليلخو  كيفــصو  كــلوسرو  كدــبع 

يبنلا ةمحرلا  لوسرو  ريخلا  دئاقو  ريخلا  مامإ  كتريخو  كتريخذو 
يندــملا يكملا  يحطبـألا  يمــشاهلا  يــشرقلا  يبرعلا  يمـألا 
دوعـسملا ديعـسلا  برقملا  يلوـلا  دوهــشملا  دـهاشلا  يماـهتلا 

ريـشبلا ظعاولا  عيدبلا  حيلملا  عيفرلا  بيـسحلا  عيفـشلا  بيبحلا 
نيكملا كراـبملا  بيطلا  ميركلا  داوجلا  ميلحلا  فوـطعلا  ريذـنلا 

رينملا جارـسلا  كنذإب  كيلإ  يعادـلا  نيمـألا  قودـصملا  قداـصلا 
ًابيبح هتلعجو  اهتمرب  قئالخلا  قافو  اهتجحب  قئاـقحلا  كردأ  يذـلا 

ةلالدــلاو ةــلاسرلا  هـب  تـمتخو  ًاـبيقر  هـتيندأو  ًاــبيرق  هتيجاــنو 
بحـسلاب هتللظو  بعرلاب  هترـصنو  ةوبنلاو  ةراذـنلاو  ةراـشبلاو 

بـضلا هـل  تـقطنأو  رمقلا  هـل  تققـشو  سمــشلا  هـل  تددرو 
رجــشلاو ردـملاو  لـبجلاو  لـمجلاو  عذـجلاو  يبـظلاو  بئذــلاو 

يف هتوعدب  نزملا  نم  تلزنأو  لالزلا  ءاملا  هعباصأ  نم  تعبنأو 
هنم بشوشعاـف  رطملاو  ثـيغلا  لـباو  لـحملاو  بدــجلا  ماــع 
ًاليل هب  تيرسأو  رجحلاو  لمرلاو  لهسلاو  رعولاو  رخصلاو  رفقلا 

ىلعلا تاومسلا  ىلإ  ىصقألا  دجسملا  ىلإ  مارحلا  دجسملا  نم 
ةيــآلا هـتيرأو  ىندأ  وأ  نيــسوق  باــق  ىلإ  ىهتنملا  ةردــس  ىلإ 

ةبقارملاو ةـبطاخملاب  هتمركأو  ىوـصقلا  ةـياغلا  هـتلنأو  ىربـكلا 
ةليـسولاب هتـصصخو  رـصبلاب  ةنياعملاو  ةدهاشملاو  ةـهفاشملاو 
رــشحملا يف  ربكــألا  عزفلا  موـي  ىربــكلا  ةعافــشلاو  ارذــعلا 

ممألا ريخ  هتمأ  تلعجو  مكحلا  رهاوجو  ملكلا  عماوج  هل  تعمجو 
ىدأو ةلاسرلا  غلب  يذـلا  رخأت  امو  هبنذ  نم  مدـقت  ام  هل  ترفغو 

يف دـهاجو  ةـملظلا  ـالجو  ةـمغلا  فـشكو  ةـمألا  حـصنو  ةـنامألا 
.نيقيلا هاتأ  ىتح  هبر  دبعو  هللا  ليبس 

نورخآلاو نولوألا  هيف  هطبغي  ًادومحم  ًاماقم  هثعبا  مهللا 
ءاـقبإو هـنيد  راــهظإو  هركذ  ءــالعإب  ايندــلا  يف  هـم  ِّــ ظع مـهللا 

هتبوـثمو هرجأ  لزجأو  هتمأ  يف  هتعافـشب  ةرخـآلا  يفو  هتعيرش 
ةفاــك ىلع  هميدـــقتو  نيرخــآلاو  نيلوــألا  ىلع  هلـــضف  ْد  ِّــ بأو

دوهشلا نيبرقملا 
هلؤس هطعاو  اـيلعلا  هتجرد  عفراو  ىربكلا  هتعافـش  لـبقت  مهللا 

ىسومو ميهاربإ  تيطعأ  امك  ىلوألاو  ةرخآلا  يف 
كدـنع مهعفرأ  نمو  ًافرـش  كيلع  كداـبع  مركأ  نم  هلعجا  مهللا 

ةعافش مهنكمأو  ًارطخ  مهمظعأو  ةجرد 
هتيب لـهأ  يف  هلومأـم  هغلبأو  هتجح  جـلبأو  هناـهرب  ْم  ِّــ ظع مـهللا 

هتيرذو
ام ريخ  اـنع  هزجاو  هنيع  هب  رقت  اـم  هتمأو  هتيرذ  نم  هعبتأ  مـهللا 

ًاريخ مهلك  ءايبنألا  زجاو  هتمأ  نع  ًايبن  هب  تيزج 
راصبألا هتدـهاش  ام  ددـع  دـمحم  انديـس  ىلع  ملـسو  لص  مهللا 

لـصو هيلع  ىلـص  نم  ددـع  هيلع  ملـسو  لصو  ناذآلا  هتعمـسو 
بحت امك  هيلع  ملسو  لصو  هيلع  لصي  مل  نم  ددعب  هيلع  ملـسو 
يلصن نأ  انترمأ  امك  هيلع  ملسو  لصو  هيلع  ىلـصي  نأ  ىـضرتو 

هيلع ىلصي  نأ  يغبني  امك  هيلع  ملسو  لصو  هيلع 
هلاضفإو هللا  ءامعن  ددع  هلآ  ىلعو  هيلع  ملسو  لص  مهللا 



هجاوزأو هدـالوأو  هباحـصأو  هـلآ  ىلعو  هـيلع  ملـسو  لـص  مـهللا 
هعابتأو هبابحأو  هراهـصأو  هتريـشعو  هترتعو  هتيب  لهأو  هتاـيرذو 
قئاقحلا زونكو  هراونأ  نداعمو  هرارسأ  ةنزخ  هراصنأو  هعايـشأو 

ًاريثك ًاميلـست  ملـسو  ىدـتقا  نمل  ىدـهلا  موجن  قئـالخلا  ةادـهو 
ةنزو كقلخ  ددع  ًادمرس  ًاضر  ةباحـصلا  لك  نع  ضراو  ًادبأ  ًامئاد 

نع اهـسو  ركاذ  كركذ  املك  كتاملك  دادمو  كسفن  اضرو  كشرع 
هتآو ًاحالـص  انلو  ًءادآ  هقحلو  ًاضر  كـل  نوكت  ةالـص  لـفاغ  كركذ 

ماـقملا هـثعباو  ةـعيفرلا  ةـيلاعلا  ةـجردلاو  ةليــضفلاو  ةليــسولا 
ىلع لـصو  دوروملا  ضوحلاو  دوقعملا  ءاوـللا  هطعاو  دوـمحملا 

ءاــيلوألا عـيمج  ىلعو  نيلــسرملاو  نييبــنلا  نـم  هناوـخإ  عـيمج 
نيعمجأ مهيلع  هللا  تاولص  نيحلاصلاو 

هروـن قـلخلل  قباـسلا  دـمحم  انديــس  ىلع  ملــسو  لـص  مـهللا 
ىقب نمو  كقلخ  نم  ىـضم  نم  ددـع  هروهظ  نيملاعلل  ةـمحرلا 
دحلاب طيحتو  دعلا  قرغتست  ةالـص  ىقـش  نمو  مهنم  دعـس  نمو 

يتلا كتالـص  ءاضقنا  الو  اهل  دـمأ  الو  ءاهتنا  الو  اهل  ةـياغ  ةـالص ال 
ةمئاد ةالـص  هيدـل  ةـلوبقمو  هيلع  ةـضورعم  ةالـص  هـيلع  تـيلص 

كيـضرت ةالـص  كملع  نود  اهل  ىهتنم  ـال  كـئاقبب  ةـيقاب  كماودـب 
اهب لحت  ةالص  امسلاو  ضرألا  ألمت  ةالص  انع  اهب  ىضرتو  هيضرتو 

روـمأو يرمأ  يف  كـفطل  اـهب  يرجتو  بركلا  اـهب  جرفتو  دــقعلا 
نينمآ اـنلعجاو  اندـهاو  اـنفاعو  ماودـلا  ىلع  كراـبو  نيملــسملا 

يف ةيفاعلاو  ةمالـسلاو  اننادبأو  انبولقل  ةـحارلا  عم  انرومأ  رـسيو 
هعم انعمجاو  ةنـسلاو  باتكلا  ىلع  انفوتو  اـنترخآو  اـنايندو  اـننيد 

انب ركمت  ـالو  اـنع  ضار  تنأو  قبـسي  باذـع  ريغ  نم  ةـنجلا  يف 
بر كبر  ناحبـس  نيعمجأ  ةنحم  الب  ةـيفاعو  كنم  ريخب  انل  متخاو 
بر هـلل  دـمحلاو  نيلـسرملا  ىلع  مالـسو  نوفــصي  اـمع  ةزعلا 

{ نيملاعلا

نورشعلاو ةعبرالا  ةالصلا 
ًاضيأ هنع  هللا  يضر  يناليجلا  رداقلا  دبع  انديس  ةالص  .

م ِّــ متو دزو  مركو  كرابو  م  ِّــ ظعو فرـشو  ملـسو  لـص  مهللا  } 
هتبصنو دوجولا  زنك  قـالغأ  هب  تحتتفا  يذـلا  ٍدـمحم  انديـس  ىلع 
ةنياعملا فرغ  ىلعأ  ىلإ  هتعفرو  دوجلاو  ضيفلا  لاصيإل  ةطساو 

يذلا دودح  الب  ءاش  ثيح  كسدق  تارـضح  نم  هتأوبو  دوهـشلاو 
كالفألا هيلع  رودـت  ًابطق  هتلعجو  كـالمألا  َبرقم  هتمدـخب  تمقأ 
داشرإلل هتبطاخو  نيكمتلا  ريرسو  ةناكملا  يسرك  ىلع  هتسلجأو 

ْدََقَلو مـيظعتلاو [[  لــيجبتلا  قـيرطب  تـلقف  نييبــتلاو  مـيلعتلاو 
ِنَمْحرلا ِهللا  ِمِْسب  َمِيَظْعلا ]]  َنآْرُْقلَاو  ِينَاثَْملا  َنِم  ًاْعبـَس  َكـاَْنَيتآ 
ٍنُونْجَِمب َكبَر  ِةَْمِعِنب  َْتَنأ  اَم  َنوُُرطَْسي *  اََمو  َِملَْقلَاو  ْن   ]] ِميِحرلا

ديـس ٍمِيَظع ]]  ٍُقلُخ  َىَلَعل  َكِنَإو  ٍنُونْمَم *  َْرَيغ  ًارْجََـأل  َكـَل  ِنَإو  * 
ةرـضحلا ناـسلو  رخاـفألاو  لـثامألا  ةوفــصو  رخاوـألاو  لـئاوألا 
ءامـسألا رهظمو  تاذلا  ىلجم  ةـيهلإلا  رارـسألا  نيمأ  ةيـسدقألا 

رس ماودلا  لاد  توكلملاو  كلملا  يميمو  ةمحرلا  ءاح  تافصلاو 
عيمج يف  يراسلا  حاورألا  حور  مدآل  دوجـسلا  ةـلع  ملاعلا  ةاـيح 
قئاقح عمجم  اهملأ  دـجأو  الإ  ةـكوشب  مكدـحأ  كاشي  ـال  حابـشألا 

ُْمْتُنك ِْنإ  ْلـُق  هتماـمإ [[  ةــيار  توساـنلا  قئاـقد  عـبنم  توهــاللا 
َنِيذلا ِنإ  هتفـالخ [[  ةـعلخ  ُهللا ]]  ُُمْكِببُْحي  ِينُوِعبتاـَف  َهللا  َنوبُِحت 
َكِيْطُعي َفْوََسَلو  هتيبوبحم [[  جات  َهللا ]]  َنُوِعيـاَُبي  اـَمِنإ  َكـَنُوِعيَاُبي 

طاسب كالفألا  تقلخ  ام  دـمحم  اي  كالول  كالول  ىـَضَْرَتف ]]  َكبَر 
 [[ َىَلق اـََمو  َكبَر  َكــَعَدو  اــَم  َكــَْنع  ُهللا  اــََفع  َكُرَْمَعل  هـتلخ [[ 

ةليـسولا بحاـص  دـمحلا  ءاول  لـماح  دـجملاو  فرـشلا  بحاـص 
ىمظعلا ةعافـشلا  بحاص  هئاول  تحت  هنود  نمو  مدآ  ةليـضفلاو 

سمـش اهتنإلا  ةردسو  ءافطـصإلا  فرفر  اضرلا  م  َّــ لـٌس رثوكلاو 
مدـقألا كليلخ  دوجولا  ةرهوج  ةـيادهلا  مجن  لاـمكلا  ردـب  ملاـعلا 

ىلعو كرمأب  مئاقلا  كدـبعو  موقألا  كطارـصو  مركـألا  كـبيبحو 
نيبـألا راـهنلا  بقاـعت  اـم  ممهلا  يوذ  هباحـصأو  ميـشلا  يوذ  هلآ 
ملـسو كباتك  هاصحأو  كـملع  هب  طاـحأ  اـم  ددـع  مهبـألا  لـيللاو 

 { نيدلا موي  ىلإ  ًاريثك  ًاميلست 

نورشعلاو ةسماخلا  ةالصلا 
ًاضيأ هنع  هللا  يضر  رداقلا  دبع  انديس  ةالص 

كراوـنأ رحب  دـمحم  اـنالومو  انديـس  ىلع  ملــسو  لـص  مـهللا  } 
ماـمإو كــتكلمم  سورعو  كــتجح  ناــسلو  كرارــسأ  ندــعمو 
ذذلتملا كتعيرش  قيرطو  كتمحر  نئازخو  ككلم  زارطو  كترضح 

نيع دوجوم  لـك  يف  ببـسلاو  دوجولا  نيع  ناـسنإ  كتدـهاشمب 
يتدـقع اهب  لحت  ةالـص  كئايـض  رون  نم  مدـقتملا  كـقلخ  ناـيعأ 

بر اي  انع  اهب  ىضرتو  هيضرتو  كيـضرت  ةالـص  يتبرك  اهب  جرفتو 
كملق هب  ىرجو  كباتك  هاصحأو  كملع  هب  طاحأ  ام  ددع  نيملاعلا 

ام عـيمجو  راـحبلا  ةـكئالمو  راجـشألاو  راـجحألاو  راـطمألا  ددـعو 
 { هدحو هلل  دمحلاو  هرخآ  ىلإ  نامزلا  لوأ  نم  انالوم  قلخ 

نورسعلاو ةسداسلا  ةالصلا 



ًاضيأ هنع  هللا  يضر  يناليجلا  رداقلا  دبع  انديس  ةالص 
لهأ مامإ  ىلع  دـيرت  ام  لـمكأو  بحت  اـم  لـضفأب  لـص  مهللا  } 

اندنـسو انالومو  انديـس  دـيجمتلاو  دـيرفتلا  لهأ  ناـسلو  دـيحوتلا 
ةرربلا ماركلا  هلآ  ىلعو  دـيبعلاو  تاداـسلا  ديـس  دـمحم  اـنْالوأو 

ريغ نم  ديجملا  هبانج  ىلإ  بوسنم  لكو  هبزحو  هيثراوو  هبحـصو 
 { نيدلا موي  ىلإ  ًاريثك  ًاميلست  ملسو  ديدحت  الو  ةياهن 

نورشعلاو ةعباسلا  ةالصلا 
ًاضيأ هنع  هللا  يضر  يناليجلا  رداقلا  دبع  انديس  ةالص 

كئايبنأ نم  كتوفصو  كقلخ  نم  كدابع  لضفأ  ىلع  لص  مهللا  } 
دمحم انيبنو  انديس  ةلـضفملا  ةلـسرملا  ةمحرلاو  ةلمكملا  تاذلا 
ءلمو تاومسلا  ءلم  نيعمجأ  هبزحو  هيثراوو  هبحصو  هلآ  ىلعو 

نولفاغلا هركذ  نع  لفغ  املكو  نوركاذـلا  كركذ  اـملك  نيـضرألا 
{

هللا يـضر  يناليجلا  رداقلا  دبع  انديـسل  سمخلا  تاولـصلا  هذه 
هتاكربب انعفنو  هنع 

( ـ هامـسملا ب هداروأ  ةـعومجم  نـم  اـمهتلقن  دـقف  ناـيلوألا  اـمأ 
لــضافأ دـحأ  عـمج  ةـيرداقلا )  رثآـملا  يف  ةــينابرلا  تاـضويفلا 

ديعـس دـمحم  ديـسلا  نـبا  ليعامـسا  ديــسلا  ةرهاـطلا  هتلـالس 
.يناليكلا يرداقلا 

دمحم انالومو  انديـس  ىلع  ملـسو  لص  مهللا  يهو [  ةثلاثلا  امأو 
يف يبريدـلا  خيـشلا  اـهركذ  دـقف  اـهرخآ ]  ىلإ   …. كراوـنأ رحب 
دبع يديـس  نع  يور  اـم  ةـليلجلا  غيـصلا  نـمو  هلوـقب  هتاـبرجم 
يف راغ  باب  ىلع  رجح  يف  ةشوقنم  اهدـجو  هنأ  يناليجلا  رداقلا 

خيـشلا ىأر  كلذ  دعبو  ةالـص  فلأ  نيـسمخب  اهنأو  هتحايـس  نمز 
هل لاقف  اـهنع  هلأـسف  ماـنملا  يف  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا 

ـ ه.أ.ةالص فلأ  نيعبسب  يه  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا 
يهو تاداسلا )  ديـس  ىلع  تاولـصلا  لضفأ  يف (  اهتركذ  دـقو 

عم ةـمهم  ةريثك  تاداـيز  اـهيف  اـنه  اـهنكلو  نورـشعلاو  ةـعباسلا 
انه اهتركذ  كلذلو  كانه  ركذت  مل  يتلا  لئاضفلا  ةدايز 

حتفلا بزح  اهب  متخ  دقف  ةعبارلا  امأو 
ينابرلا حوتفلاو  ينايرسلا  بزحلا  اهب  متخ  دقف  ةسماخلا  امأو 

باتكلا لقان  قيلعت 
يف ًاقباس  يناهبنلا  يديس  اهيلإ  راشأ  يتلا  ةالصلا  ةدئافلل  ًامامتإ 
رون ةالـص  يه  تاداـسلا )  ديـس  ىلع  تاولـصلا  لـضفا  هباـتك ( 

يهو ةمايقلا 

نورشعلاو ةعباسلا  ةالصلا 
ةمايقلا رون  ةالص 

َِكراَرـَْسأ ِِندـْعََمو  َِكرَاْوَنأ  ِرَْحب  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  لـَص  ُمهللا  } 
َِكْكلُم ِزاَِرَطو  َِكتَرـْضَح  ِماَِمَإو  َِكَتَكلْمَم  ِسوَُرَعو  َكـِتجُح  ِناـَِسَلو 

ِْنَيع ِناَْسِنإ  َِكديِْحَوِتب  ِذَذَلتُْملا  َِكَتعِيرَـش  ِقِيَرَطو  َِكتَمْحَر  ِِنئاَزََخو 
ْنِم ِمدـََقتُْملا  َكِْقلَخ  ِنَاْيَعأ  ِْنَيع  ٍدوُْجوَم  ُلك  يِف  َِببسلَاو  ِدوُُجْولا 
َنُود َاَهل  ىََهْتنُم  َال  َِكئاََقِبب  ىَْقَبَتو  َكِمَاَوِدب  ُمُوَدت  ًَةالَص  َِكئَايـِض  ِرُون 
 { َنيَِملَاْعلا بَر  َاي  اَنع  َاِهب  ىَضَْرَتو  ِهيِضُْرَتو  َكيِضُِرت  ًَةالَص  َكِْملِع 
رجح ىلع  تدجو  ةالصلا  هذه  هريغو  يواصلا  دمحأ  يديـس  لاق 

ام ةرثـكل  كلذـب  تيمـس  ةـمايقلا  رون  ةالـص  يهو  ةردـقلا  طـخب 
رونلا نم  مويلا  كلذ  يف  اهركاذل  لصحي 

رـشع ةـعبرأب  اهنأ  رباكألا  ءايلوألا  ضعب  نع  لئالدـلا  حرـش  يفو 
.ةالص فلأ 

ةلقتـسم ةالـص  يف  ًءزج  اـهنم  ركذ  دـقف  هل  ىلوـألا  ةالـصلا  اـمأ 
يهو يناليجلا  رداقلا  دبع  يديسل  تبسنو 

نوثالثلاو ةيداحلا  ةالصلا 
ٌةَمْحََرو ُهُرـوُن  ِقـْلَْخِلل  ِقــِباسلا  ٍدمَحُم  َاِنديــَس  َىَلع  لــَص  مـُهللا 

ْنََمو َيَِقب  ْنََمو  َكـِْقلَخ  ْنـِم  ىـَضَم  ْنـَم  ََددـَع  ُهُروـُُهظ  َنيَِملاـَْعِلل 
ًَةالَص دَْحلِاب  ُطيُِحَتو  َدْعلا  ُِقْرَغتـَْست  ًَةالـَص  َيِقَـش  ْنََمو  ُْمْهنِم  َِدعَس 
ِِهلآ َىَلَعو  َكِمَاَوِدب  ًةَِمئَاد  ًَةالـَص  َءاَضِْقنا  ََالو  ىََهْتنُم  ََالو  َاَهل  ـَةَيَاغ  َال 

.َِكِلذ َْلثِم  ًامِيلَْست  ْملَسَو  ِِهبْحَصَو 
هنع هللا  يضر  يناليجلا  رداقلا  دبع  انديس  نأ  لئالدلا  حارُش  ركذ 

ضعب دافأ  لاق  هنأ  يواخـسلا  نع  لقنو  هبزح  ةالـصلا  هذهب  متخ 
ةرـشعب اهنم  ةرم  لك  نأ  دـيفت  ةـصق  اـهل  نأ  انخويـش  يدـمتعم 

.ةالص فالآ 
فرع يذـلا  نيدـلا  ييحم  مامإلا  لاق  هحرـش  يف  خيـشلا  لاـقو 
تارم رشع  ةالصلا  هذهب  ىلص  نم  هنع  هللا  يـضر  نميلا  دينُجب 
هطخـس نم  نامألاو  ربكألا  هللا  ءاضر  بجوتـسا  ءاسمو  ًاـحابص 

هيلع لهستو  ءاوسألا  نم  يهلإلا  ظفحلاو  ةمحرلا  هيلع  ترتاوتو 
.رومألا

لـضفأ  ) هباـتك رخآ  يف  اـهدروأ  يف  اـهركذ  يلاـتلا  ةالــصلا  اـمأ 
يناليجلا رداقلا  دبع  يديسل  يهو  تاداسلا ) ديس  ىلع  تاولصلا 

ًاضيأ



نوعبسلا ةالصلا 
يناليجلا رداقلا  دبع  انديسل  ىربكلا  ةالصلا 

ٌصِيرَح ُْمْتنِع  اَم  ِْهَيَلع  ٌزِيَزع  ُْمكـِسُْفَنأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ُْمكَءاـَج  ْدـََقل  } 
ًاْئيَش ِِهب  ُِكرَْشأ  ََالو  يبَر  هللا  ُُدْبَعأ  ٌميِحَر  ٌفُوؤَر  َنِينِْمؤُْملِاب  ُْمْكَيَلع 

ََكناَْحبُس َْتَنأ  ِالإ  ََهِلإ  َال  َاهُلك  َىنْسُْحلا  َِكئاَمَْسِأب  َكُوْعَدأ  يِنإ  ُمهللا 
َمِيهاَْرِبإ َىَلع  َْتيلَص  اََمك  ٍدمَحُم  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َىَلع  َيلـَُصت  َْنأ 

ِيبنلا ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ُمهللا  ٌ.ديِجَم  ٌديِمَح  َكِنإ  َمِيهاَْرِبإ  ِلآ  َىَلَعو 
ٍدمَحُم َىَلع  هللا  ىلَصَو  ً.امِيلَْست  ْملَسَو  ِِهبْحـَصَو  ِِهلآ  ىَلَعو  يُمألا 

.َاُهْلَهأ َُوه  ًَةالَص  ٍدمَحُم  ِلآ  َىَلَعو 
ٍدمَحُم ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ٍدمَحُم  ِلَآو  ٍدمَحُم  بَر  َاي  ُمهللا 

.ُُهْلَهأ َُوه  اَم  ًادمَحُم  ِزْجَاو 
ُلك بََرو  ـاَنبَر  ِمِيَظْعلا  ِشَْرْعلا  بََرو  ِْعبسلا  ِتَاوَمسلا  بَر  ُمهللا 

ُمهللا ِمِيَظْعلا  ِناـَقْرُْفلاو  ِرُوبزلَاو  ِلـيِْجِنإلَاو  ِةاَْروتلا  َِلْزنَُمو  ٍءْيَش 
ٌءْيَـش ََكدـَْعب  َْسَيَلف  ُرِخآلا  َْتَنَأو  ٌءْيَـش  ََكْلَبق  َْسَيَلف  ُلَوـألا  َْتَنأ 
ََكنُود َْسَيَلف  ُِنطـاَْبلا  َتـَْنَأو  ٌءْيَـش  َكـَْقَوف  َْسَيَلف  ُِرهاظلا  َتـَْنَأو 

َنيِِملاْظلا َنِم  ُْتُنك  يِنإ  ََكناَْحبُس  َْتَنأ  ِالإ  ََهِلإ  َال  ُدْمَْحلا  ََكَلف  ٌءْيَش 
هللاب ِالإ  َةُوق  َال  ُْنَكي  َْمل  ْأََشي  َْمل  اََمو  َنَاك  هللا  َءاَش  اَم 

ًَةبَيط ًَةكَرَابُم  ًَةالَص  َِكلوُسََرو  َكِيَبَنو  َِكْدَبع  ٍدمَحُم  َىَلع  لَص  ُمهللا 
ً.امِيلَْست ْملَسَو  ِْهَيَلع  َيلَُصن  َْنأ  َتْرَْمأ  اََمك 

ْمَحْرَاو ٌءْيَـش  َِكَتالـَص  ْنِم  ىَْقَبي  َـال  ىتَح  ٍدمَحُم  َىَلع  لـَص  ُمهللا 
ىتَح ٍدمَحُم  َىَلع  ِْكرَاَبو  ٌءْيَـش  َِكتَمْحَر  ْنِم  ىَْقَبي  َـال  ىتَح  ًادمَحُم 

.ٌءْيَش َِكتَاكََرب  ْنِم  ىَْقَبي  َال 
ِفَْوَأو ِْحبَْرَأو  ّكََزو  ِْحلـَْصَأو  ِمَتَأو  ْحِْجَنَأو  ْحـِْلَفَأو  ْملـَسَو  لَص  ُمهللا 
َكِيَبَنو َِكْدَبع  َىَلع  ِتايِحْتلَاو  َِننِْملا  َلَزَْجَأو  َِةالصلا  َلَضَْفأ  ْحـِجَْرَأو 

َُوه ِيذلا  َملـَسَو  ِْهَيَلع  هللا  ىلـَص  ٍدمَحُم  َاَنْالوََمو  َاِنديـَس  َِكلوُسََرو 
ِةِينابرلا ِراَرـَْسألا  ِسْمـَـش  ُةـَْعَلَطو  ِةِينَادـَْحْولا  ِرَاـوَْنأ  ِْحبــُص  ُقـََلف 

ِتاَرــَضَْحلا ِشَْرع  ُةَرــْضََحو  ِةِينَادــَمصلا  ِِقئاـَقَْحلا  ِرََمق  ُةــَْجهَبو 
َنَِمل َكِنإ  ِمِيكَْحلا  ِنآْرُْقلَاو  سي  ُهَانـَسَو  ٍلوُسَر  ُلك  ُرُون  ِةِيناَمْحرلا 
ُرِيدَْقت َِكَلذ  ُهَاُدَهو  ِيَبن  ُلك  رِس  ٍميَِقتْسُم  ٍطاَرِص  َىَلع  َنِيلـَسْرُْملا 
ٍ.ميِحَر بَر  ْنِم  ًْالَوق  ٌَمالَس  ُهَايِضَو  ِيَلو  ُلك  َُرْهوََجو  ِمِيَلْعلا  ِزِيَزْعلا 

يــِشَرُْقلا ِيبََرْعلا  يُمـألا  ِيبنلا  ٍدمَحُم  َىَلع  ْملــَسَو  لـَص  مـُهللا 
ِةَماََرْكلَاو ِجاتلا  ِبِحاــَص  يكَْملا  يِماــَهتلا  يَِحْطَبــألا  يِمــِشَاْهلا 

ِدَاهِْجلَاو ِوَْزْغلَاو  َايَاَطْعلَاو  ـاَياَرسلا  ِبِحاـَص  ِْريَْملَاو  ِْريَْخلا  ِبِحاـَص 
ِتاــََمَالْعلَاو ِتاَزِْجعُْملَاو  ِتاــيآلا  ِبِحاــَص  ِمــَسْقَْملَاو  ِـمـَْنغَْملَاو 

َِةوْرَْملَاو اَفصلا  ِبِحاَص  ِـةَِيْبلتلَاو  ِْقلَْحلَاو  جـَْحلا  ِبِحاَص  ِتاَِرهَاْبلا 
ِبِحاـَص َِرْبنِْملَاو  ِباَرْحَْملَاو  ِـةَْلبِْقلَاو  ِماـَقَْملَاو  ِماَرَْحلا  َِرعْـشَْملَاو 

برِلل ِدوُجسلَاو  ِةـَعاَفشلَاو  ِدوُْروَْملا  ِضْوَْحلَاو  ِدوـُمْحَْملا  ِماـَقَْملا 
َِمَلْعلا ِبِحاَص  ٍتَافََرِعب  ِفُوُقْولَاو  ِتاَرَمَْجلا  ِيْمَر  ِبِحاَص  ِدُوْبعَْملا 

ِْقدصلَاو َِصـالِْخإلا  ِةــَِمَلك  ِبِحاــَص  ِلــِيلَْجلا  َِمــَالْكلَاو  ِلــِيوطلا 
 ِ .قِيدْصتلاو

ٍدمَحُم َاِنديـَس  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديــَس  َىَلع  ْملــَسَو  لـَص  مـُهللا 
ِتاِيَلْبلَاو ِلَاْوَهـألَاو  ِنَِحـإلَاو  ِنَحِْملا  ِعـيِمَج  ْنـِم  اـَِهب  ـاَنيِْجُنت  ٍَةـالَص 

ِتاـَهَاْعلَاو ِتاـَفآلَاو  ِماَقـَْسألَاو  ِنـَتِْفلا  ِعـيِمَج  ْنـِم  اـَِهب  َانُملــَُسَتو 
ِتاـَهَاْعلَاو ِتاـَفآلَاو  ِتـاَئيسلَاو  ِبُوُيْعلا  ِعـيِمَج  ْنِم  اـَِهب  ـاَنُرَهُطَتو 

ُُهُبْلَطن اَم  َعيِمَج  َاِهب  َاَنل  يـِضَْقَتو  ِتَائِيطَْخلا  َعيِمَج  ْنِم  َاِهب  َانُرَهُطَتو 
َاِهب ـاَُنغَلُبَتو  ِتاَجَردـلا  َىْلَعأ  ََكـدـْنِع  اـَِهب  ـاَُنَعفَْرَتو  ِتاـَجاَْحلا  َنـِم 

َاي ِتاَمَْملا  َدـَْعَبو  ِةَايَْحلا  يِف  ِتاَْريَْخلا  ِعيِمَج  ْنِم  ِتـاَيَاْغلا  ىـَصَْقأ 
.ِتَاَوعدلا َبيِجُم  َاي  هللا  َاي  بَر 

ِيتاـَمَم َدـَْعَبو  ِيتـاَيَح  ِةدـُم  يِف  ِيل  َلـَعَْجت  َْنأ  َكـَُلأَْسأ  يِنإ  ُمهللا 
ِْلثِم يِف  ِْنَيبوُرْضَم  ٍَمالَسَو  ٍَةالَص  ِْفَلأ  َْفَلأ  َِكَلذ  ِفَاعَْضأ  َفَاعَْضأ 

يُمألا ِيبنلا  ٍدمَحُم  َكِيَبَنو  َِكـدَْبع  َىَلع  َِكَلذ  ِلـاَثَْمأ  َلـاَثَْمَأو  َكـَِلذ 
ِِهتايُرَذو ِهِجَاوَْزَأو  ِِهَدـْالَوَأو  ِِهباَحـَْصَأو  ِِهلآ  َىَلَعو  ِيبََرْعلا  ِلوـُسرلَاو 
ِهِمادَُخو ِهِيلَاوََمو  ِهِعْاْبَتَأو  ِهِعَايَْـشَأو  ِِهراَْصَنَأو  ِِهرَاهـَْصَأو  ِِهْتَيب  ِْلَهَأو 

ََةالـَص ُلـُضَْفَتو  ُقوَُفت  َكـَِلذ  ْنِم  ٍَةالـَص  ـلُك  ْلـَعْجا  يَِهِلإ  ِهِجاجَُحو 
َنِيعَمَْجأ َنيــِضََرألا  ِلـَْهَأو  ِتَاوـَمسلا  ِلـَْهأ  ْنـِم  ِـهَْيَلع  َنيلــَصُْملا 

َاَيو َنيِمَْرَكـألا  َمَْرَكأ  ـاَي  َكـِْقلَخ  ِةفـاَك  َىَلع  ـُهَْتلضَف  ِيذلا  ِِهلــْضََفك 
َاْنَيَلع ُْبَتو  ُمِيَلْعلا  ُعيِمسلا  َْتَنأ  َكِنإ  انِم  ْلبََقت  َانبَر  َنيِمِحارلا  َمَحَْرأ 

.ُميِحرلا ُباوتلا  َْتَنأ  َكِنإ 
َكِيَبَنو َِكْدَبع  ٍدمَحُم  َاَنْالوََمو  َاِنديـَس  َىَلع  ْمَرَكو  ْملـَسَو  لَص  ُمهللا 

ِةَمْحرلا ِءاَح  ِِمتاَْخلا  ـِحِتاَْفلا  ِلِمَاْكلا  ِديسلا  يُِمألا  ِيبنلا  َكـِلوُسََرو 
ِناَِسَلو َِكراَرـَْسأ  ِِندـْعََمو  َِكرَاْوَنأ  ِرَْحب  ِمَاودـلا  ِلَاَدو  ِْكلُْملا  ِميَِمو 
ُِقباسلا َكيِفـَصَو  َكِْقلَخ  ِنـاَْيَعأ  ِْنَيَعو  َكـَِتَكلْمَم  ِسوَُرَعو  َكـِتجُح 

َىـبَتْجُْملا ىََفطـْصُْملا  ُهُرُوُهظ  َنيَِملاـَْعِلل  ُةـَمْحرلَاو  ُهُرـوُن  ِقـْلَْخِلل 
ِماَِمَإو َِةيَاِدْهلا  ِْزَنَكو  ِةَمَايِْقلا  ِْنيََزو  َِةيَاِنْعلا  ِْنَيع  ىََضتْرُْملا  ىََقْتنُْملا 

ِسْمَـشَو ِةـَقيِقَْحلا  ِْزَنَكو  ِةلُْحلا  ِزاَِرَطو  ِـةََكلْمَْملا  ِنيَِمَأو  ِةَرـْضَْحلا 
ِةَمْحرلا ِيـبََنو  ِةلِْملا  ِرــِصَاَنو  ِةـَْملظلا  يِجـاََيد  ِفِشـاَك  ِةـَعِيرشلا 

ُصَخـَْـشَتو ُتَاوَْصـألا  ُعَـشَْخت  َْمـوَي  ِةــَمَايِْقلا  َْمـوَي  ِةُمـألا  ِعيِفـَـشَو 
.ُراَْصَبألا

ِءَاَهْبلَاو ِجـَْلَبألا  ِرونلا  ٍدمَحُم  َانِيَبَنو  َاِنديـَس  َىَلع  ْملـَسَو  لـَص  ُمهللا 
ُتَاَولـَص ىـَسيِع  ِليِْجِنإ  ِسوُمَاَقو  ىـَسوُم  ِةاَْرَوت  ِسوُمـاَن  ِجـَْهَبألا 



يِف َِسْلَطـألا  َكـَلَْفلا  ِمْسِلط  َنِيعَمَْجأ  ِْمْهَيَلَعو  ِْهَيَلع  ُهَُمالـَسَو  هللا 
َِكلَْملا ِسُووـاـَط  َفَْرُعأ  َْنأ  ُْتَببَْحأــَف  ايِفْخَم  ًاْزَنك  ُتــُْنك  ِنـوـُُطب 
ِينُوفََرع ِيَبف  ِْمْهَيِلإ  ُتْفَرَعَتف  ًاـْقلَخ  ُتَْقلََخف  ِرُوُهظ  يِف  ِسدـَقُْملا 

ِدُوهُـش َىِلإ  َنِيلـَسْرُْملا  َنـِم  ِمَْزْعلا  ِيلُوأ  ِةآْرِم  ِنـيَِقْيلا  ِنـَْيع  ِةُرق 
َنيِمَركُْملا ِءـاَِيْبَنألا  ِِرئاـََصب  ِراـَْصَبأ  ِرَاْوَنأ  ِرُون  ِنِيبـُْملا  قَْحلا  ِكـِلَْملا 

ىلَص َنِيرِخآلَاو  َنِيلَوألا  ِِملَاوْعَلا  َنِم  َِكتَمْحَر  َِةعَسَو  َِكَرَظن  لَحََمو 
ِِهلآ َىَلَعو  َنِيلـَسْرُْملَاو  َنيِيبنلا  َنِم  ِِهنَاوِْخإ  َىَلَعو  ِْهَيَلع  َىلَاَعت  هللا 

.َنِيِرهاطلا َنِيبيطلا  ِِهباَحَْصَأو 
ِْمْظَعَأو ِْلزَْجَأو  ِْمْرَكَأو  ـحَنْمَاو  ِْمْعَنَأو  ْفـِْحَتَأو  ْملـَسَو  لـَص  ُمهللا 

ُْهُنك ِقُُفأ  ْنِم  َِنالَزَنَتي  ًاَمالَسَو  ًَةالَص  َكَِمالَس  ىَْفَوَأو  َِكَتالَص  َلَضَْفأ 
ِتاـَفصلَاو ِءاَمــَْسألا  ِِرهـاَظَم  ِءاَمــَس  ِكــََلف  َىِلإ  ِتاذــلا  ِِنطـاـَب 

ِرونلا َِلـالَج  َِزكْرَم  َىِلإ  َنِيِفراـَْعلا  ىََهْتنُم  ِةَْردــِس  َـدـْنِع  ِنـاَيَِقتَْرَيو 
ِْملِع َكـِلوُسََرو  َكِيَبَنو  َِكـدَْبع  ٍدمَحُم  ـاََنْالوََمو  َاِنديـَس  َىَلع  ِنِيبُْملا 
ِنيَِقي قََحو  َنِيدِشارلا  ِءاََفلُْخلا  ِنيَِقي  ِْنَيَعو  َنيِينابرلا  ِءاََمُلْعلا  ِنيَِقي 

َنِم ِمَْزعلا  ـوُلُوأ  ِِهَلـالَج  ِرَاـوَْنأ  يِف  ْتَهـاَت  ِيذلا  َنيِمَركُْملا  ِءـاَِيْبَنألا 
َنيِمَيهُْملا َِةِكَئالَْملا  ُءاََمُظع  ِهِِقئاَقَح  ِكَْرد  يِف  ْتَريََحَتو  َنِيلـَسْرُْملا 

نَم ْدـََقل  ٍنِيبُم [[  ِيبََرع  ٍناَِسِلب  ِمِيَظْعلا  ِنآْرُْقلا  يِف  ِْهَيَلع  ِلَزنُْملا 
ِْمْهَيَلع ُوْلَتي  ِْمهِسُْفَنأ  ْنِم  ًالوُسَر  ِْمهِيف  ََثَعب  ِْذإ  َنِينِْمؤُْملا  َىَلع  هللا 

يَِفل ُْلَبق  ْنِم  اُونَاك  ِْنَإو  َةَْمكِْحلَاو  َبَاِتْكلا  ُُمهُمَلُعَيو  ِْمهيكَُزَيو  ِِهتَايآ 
 [[ ٍنِيبُم ٍَلالَض 

ُلِكل ِعِماَْجلا  َِكتاَفِص  ِةَرـْضَح  َىَلع  َِكتَاذ  ََةالـَص  ْملـَسَو  لَص  ُمهللا 
َِنع َهَزَنت  ْنــَم  ِلاــَمَْجلَاو  َِلــالَْجلا  ِتاَفــِِصب  ِفــِصتُْملا  ِلاــََمْكلا 

ِراَرـَْسألا ِـةَطيَِحو  ِةِينابرلا  ِفِرَاعَْملا  ِعُوْبَني  ِلَاثِْملا  يِف  َنِيقُولْخَْملا 
َنِيِكلاسلا َنـِم  ٍِرئاـَح  ـلُك  ِلـِيلَدو  َنـِيِلئاسلا  ىََهْتنُم  ِـةَيَاغ  ِةِيَهِلـإلا 

َُوه ْنََمو  ىـَضَم  ْنَم  ِدـَمَْحَأو  ِتَاذـلَاو  ِفاـَصَْوألِاب  ِدوُمْحَْملا  ٍدمَحُم 
ٌَدَدع ُهُرـُصَْحي  َال  ىتَح  َِدَبألا  ََةيَاَغو  ِلََزألا  ََةيَاِدب  ًامِيلـَْست  ْملـَسَو  ٍتآ 

ِةَقِيرطلَاو ِةــَعِيرشلا  يِف  ِِهِعبَاـوـَت  ْنــَع  َضْرَاو  ٌدــََمأ  ِهــِيْهُني  َــَالو 
َاي ـاَْنَلعْجَاو  ِةـَقِيرطلا  ِلـَْهَأو  ِءاـََمُلْعلَاو  ِباَحــَْصألا  َنـِم  ِةـَقيِقَْحلَاو 

.ْنيِمآ ًةَقيِقَح  ُْمْهنِم  َاَنْالوَم 
ِْحَتف ٍدمَحُم  َاِنديَس  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملـَسَو  لَص  ُمهللا 

َكِْسِنَإو َكنِج  َىِلإ  َِكلوُسََرو  َكِْقلَِخب  َِكَتيَانِع  ِْنَيَعو  َِكتَرْضَح  ِبَاْوَبأ 
ِتاََرَثْعلا ِليِقُم  ُتاَحـِضَاْولا  ُتـاَيآلا  ِْهَيَلع  ِلَزنُْملا  ِتاذـلا  ِينَادـَْحو 

ِتاَِمراصلا ِفُويسلِاب  َِتَالالضلَاو  ِكْرشلا  يِحاـَم  ِتَاداسلا  ِديـَسَو 
ِباَرـَـش ْنـِم  ِلـِمثلا  ِتاََرْكنُْملا  ِنـَع  ِيهانلَاو  ِفوُْرعَْملـاِب  ِرِمــآلا 

.َملَسَو ِْهَيَلع  هللا  ىلَص  ِتاِيَرْبلا  ِْريَخ  ٍدمَحُم  َاِنديَس  ِتَاَدهاَشُْملا 
ُفاـَصَْوألَاو ُةيــِضرلا  َُقـالَْخألا  ـُهَل  ْنـَم  َىَلع  ْملــَسَو  لـَص  مـُهللا 
ُتـاـَيَاِنْعلَاو ُةيِقيِقَْحلا  ُلَاوَْحــألَاو  ُةيِعْرشلا  ُلَاْوَقــألَاو  ُةيـــِضْرَْملا 
ُتاَروـُهظلَاو ُةِيكَْملا  ُتاــَحُوتُْفلَاو  ُةِيـدـََبألا  ُتَاداــَعسلَاو  ُةِيلََزــألا 

ِةِيَرـبْلا رــِسَو  ُةِينابرلا  ُِملاــَعَْملَاو  ُةِيَهِلــإلا  َُتــالاََمْكلَاو  ُةِيَندــَْملا 
َىَدتْقُْملَاو َْكَيِلإ  يِعادلا  َانبَر  َْدنِع  َاَنل  ُرِْفَغتْسُْملا  َاِنْثَعب  َْمَوي  َاُنعيِفَشَو 

َِكْرَيغ ْنِم  ُشِْحَوتـْسُْملَاو  َِكب  سِيَنألا  َكـَْيِلإ  َلوُصُْولا  َداََرأ  ْنَِمل  ِِهب 
يِف ََكَتدـَْحو  َِدهَـشَو  َِكْرَيِغب  َال  َِكب  َعَجََرو  َكـِتَاذ  ِرُون  ْنِم  َعتََمت  ىتَح 
اَِمب َْعدـْصَاف  َكـِلاََمِكب [[  َُهْتيوـََقو  َكـِلاَح  ِناـَِسِلب  َُهل  َْتُلَقو  َكـِتَْرَثك 

ُِمئاصلَاو َِكْلَيل  يِف  َكـَل  ُِركاذـلا  َنِيِكرْـشُْملا ]]  َِنع  ْضِْرَعَأو  ُرَْمُؤت 
.َكِْقلَخ ُْريَخ  ُهَنأ  َِكَتِكَئالَم  َْدنِع  ُفوُْرعَْملا  َِكرَاَهن  يِف  ََكل 

َُكَلأَْسن َكـِلاََمك  ِيناـَعَِمل  ِعِماـَْجلا  ِفْرَْحلـاِب  َكـَْيِلإ  َلسََوَتن  اِنإ  ُمهللا 
اَنع َوُحَْمت  َْنَأو  َملَسَو  ِْهَيَلع  هللا  ىلَص  َانِيَبن  َهَْجو  َاَنِيُرت  َْنأ  َِكب  َكاِيإ 

َِكرَاـوَْنأ ِراـَِحب  يِف  اَنع  ـاََنبَيُغَتو  َكـِلاَمَج  َِةدــَهاَشُِمب  ـاـَِنبُوُنذ  َدوـُُجو 
َُوه َاي  َِكب  َنِيِبئَاغ  َْكَيِلإ  َنِيبِغاَر  ِةِيَوْيندـلا  ِلـِغَاوْشلا  َنِم  َنيِموُْصعَم 

ِباَرَـش ْنِم  َانِقـْسا  َكُْرَيغ  ََهِلإ  َال  هللا  َاي  َُوه  َاي  هللا  َاي  َُوه  َاي  هللا  ـاَي 
ِةَحـوُبُْحب يِف  َـعَتَْرن  ىتـَح  َِكتِيدــََحأ  ِراـَِحب  يِف  َانــْسِْمغَاو  َكــِتبَحَم 

ِرُوِنب َانْرَوَنو  َِكتَمْحََرو  َِكلْضَِفب  َِكتَقِيلَخ  َمَاْهَوأ  اَنع  ََعطَقَتو  َِكتَرـْضَح 
ِةَمْرُِحب َاِنْرَيغ  ِبُوُيع  َْنع  َاِنبُوُيِعب  َانْرَصَبو  َانلـُِضت  ََالو  َاِنْدهَاو  َِكَتعَاط 

ِِهباَحـَْصَأو ِِهلآ  َىَلَعو  َملـَسَو  ِْهَيَلع  هللا  ىلـَص  ٍدمَحُم  َاِنديـَسَو  َانِيَبن 
َْنأ َكـَُلأَْسن  َنيِمِحارلا  َمَحَْرأ  ـاَي  ِدوـُهشلا  ِلـَْهَأو  ِدوـُُجْولا  ِحـِيباَصَم 

َِلـالَْجلا َاذ  ـاَي  ُموَيق  ـاَي  يَح  ـاَي  هللا  ـاَي  ُْمهبُح  ـاَنََحنَْمَتو  ِْمِهب  ـاَنَقِْحُلت 
َكِنإ ـاَْنَيَلع  ُْبَتو  ُمِيَلْعلا  ُعيِمسلا  َْتَنأ  َكِنإ  انِم  ْلبََقت  ـاَنبَر  ِماَْرِكـإلَاو 
ٍءْيَـش ُلك  َىَلع  َكِنإ  ًَةِعفَان  ًةـَِفْرعَم  َاَنل  ْبََهو  ُميِحرلا  ُباوتلا  َْتَنأ 
ََةْيؤُر َاَنقُزَْرت  َْنأ  َُكَلأَْسن  ُميِحَر  َاي  ُنَمْحَر  َاي  َنيَِملاـَْعلا  بَر  ـاَي  ٌرِيدـَق 
ًَةالـَص ِْهَيَلع  َملـَُسَتو  َيلـَُصت  َْنَأو  ـاَِنَتظَْقَيو  ـاَنِمَانَم  يِف  ـاَنِيَبن  ِهـَْجو 
ُمهللا .ـاََنل  ـْنَُكو  ـاَِنْريَخ  َىَلع  َيلـَُصت  َْنَأو  ِنيدـلا  ِْمـوَي  َىِلإ  ًةـَِمئَاد 
َِكتايَِحت َىكَْزَأو  ًادَمْرَس  َِكتَاكََرب  ىَْمَنَأو  ًاَدَبأ  َِكتَاَولـَص  َلَضَْفأ  َْلعْجا 
ِعَمْجََمو ِةيناَْجلَاو  ِةِيناـَْسِنإلا  ِِقئاـَقَْحلا  ِفَرَْـشأ  َىَلع  ًاَددـََعو  ًالـْضَف 

ِراَرـِْسإلا ِطـَْبهََمو  ِةِيناـَسِْحإلا  ِتـاَيلَجتلا  ِرُوَطو  ِةِيناـَمِيإلا  ِِقئاـَقرلا 
ِِدئَاَقو َنِيلَسْرُْملا  ِْشيَج  ِةَمدَقَُمو  ِنيِيبنلا  ِدْقِع  َِةطـِسَاو  ِةِيناَمْحرلا 
ِءَاـوِل ِلـِماَح  َنِيعَمَْجأ  ِقـْلَْخلا  ِلـَضَْفَأو  َنيِقيدصلَاو  ِءـاَِيْلَوألا  ِبـْكَر 
ِلََزـألا ِراَرـَْسأ  ِدـِهاَش  َىنـَْسألا  ِدـْجَْملا  ِةِمَزأ  ِكـِلاََمو  َىْلَعـألا  ِزْعلا 

َِعْبنََمو َِمدـِْقلا  ِناـَِسل  ِناـَمُجَْرَتو  َِلُوـألا  ِقـِبَاوسلا  ِرَاـوَْنأ  ِدـِهاَشَُمو 
ِْنَيع ِناـَْسِنَإو  يُلْكلَاو  يِزُْجلا  دوـُْجلا  رـِس  َِرْهظَم  ِـمْكِْحلَاو  ِمـِْلْعلا 

ِْنيَرادلا ِةَايَح  ِِْنَيَعو  ِْنَيْنَوْكلا  ِدَسَج  ِحوُر  ِيلْفسلَاو  يِْوُلْعلا  ِدوُُجْولا 
ِتاـَماَقَْملا َِقــالَْخِأب  ِقلََختُْملَاو  ِةِيدـوُُبْعلا  ِبـَتُر  َىْلَعـأـِب  ِققََحتُْملا 



َاَنـْالوََمو َاِنديـَس  ِمَْرَكـألا  ِبِيبـَْحلَاو  َِمْظَعـألا  ِلـِيلَْخلا  ِةِيئاَِفطــِْصإلا 
ِْهَيَلع هللا  ىلـَص  ِِبلطُْملا  ِـدَْبع  ِنـْب  هـللا  ِـدَْبع  ِنـْب  ٍدمَحم  ـاَِنبِيبََحو 

َكََرَكذ اَمُلك  َِكتاَِمَلك  ِدَادـَِمو  َكـِتاَمُوْلعَم  ََددـَع  ِِهباَحـَْصَأو  ِِهلآ  َىَلَعو 
ْملــَسَو َنُوِلفاـَْغلا  ِِهْرِكَذو  َِكْرِكذ  ْنـَع  َلــََفَغو  َنوُِركاذــلا  ُهََرَكَذو 

ً.اِمئَاد ًارِيَثك  ًامِيلَْست 
َاَنبُوُلق َِييُْحت  َْنأ  ِدوُُجْولا  يِف  يِراسلا  ِِهرُوِنب  َْكَيِلإ  ُلسََوَتن  اِنإ  ُمهللا 

ىَرُْـشَبو ًىدـَُهو  ًاْملَِعو  ًةـَمْحَر  ٍءْيَـش  ُِكل  ِعِسَاْولا  ِِهْبَلق  ِةَايَح  ِرُوِنب 
يِف َاْنطَرف  اَم  ِعِماَْجلا  ِِهْردَص  ِرُوِنب  َانَرُودُص  َحَرَْشت  َْنَأو  َنيِِملْسُْمِلل 

ِةَرَاَهِطب َانَسوُُفن  َرَهُطَتو  َنيِقتُْمِلل  ىَْرِكَذو  ًءَايِضَو  ٍءْيَش  ْنِم  ِبَاِتْكلا 
ُهَاْنيَصَْحأ ٍءْيَش  ُلَكو  ِمُوُلع  ِرَاْوَنِأب  َانَمَلُعَتو  ِةيـِضْرَْملا  ِةِيكزلا  ِهِسَْفن 

َاَنبَيُغت ىتَح  َِكرَاْوَنأ  ِعِمَاَوِلب  َانِيف  ُهَِرئاَرـَس  َيِرـُْسَتو  ٍنِيبُم  ٍماـَِمإ  يِف 
َِكتيِمويَِقب ـاـَنِيف  َمويَْقلا  يَْحلا  َوـُه  َنـوَُكَيف  ِـهِتَقيِقَح  قــَح  يِف  اَنع 

ِْهَيَلع هللا  ىلـَص  ِةِيـدََبألا  ِةَايَْحلا  َْشَيع  ِهِحوُِرب  َشِيَعَنف  ِةِيدـَمْرسلا 
َِكتَمْحََرو َِكلـْضَِفب  ْنيِمآ  ًارِيَثك  ًامِيلـَْست  َملـَسَو  ِِهبْحـَصَو  ِِهلآ  َىَلَعو 

ِىآْرِم يِف  َِكَتالَزَانُم  ِتَايلَجم  قَِجَبو  ُنَمْحَر  َاي  ُنانَم  َاي  ُنانَح  َاي  َاْنَيَع 
يِف َنِيدـِشارلا  ِءاـََفلُْخلا  يِف  َنُوَكَنف  َكـِتَايلََجت  َِتـالَزَانُِمل  ِِهدوـُهُش 

.َنِيبَْرَقألا َِةَيِالو 
ِنَانََحو َكِْفُطل  ِلاَمَج  ٍدمَحُم  َانِيَبَنو  َاِنديـَس  َىَلع  ْملـَسَو  لَص  ُمهللا 
ِةِيعَْملا رـِِسب  َِقْلطُْملا  ِرونلا  َكِْسُدق  ِلاََمَكو  َِكْكلُم  َِلالََجو  َكئْاَِطع 
َِكَتدَاهَـش يِف  اقَح  ِِرهاظلا  َِكْبَيغ  يِف  ًىْنعَم  ِِنطَاْبلا  ُديََقَتت  َـال  ِيتلا 

ِةِيناـَمْحرلا ِتاَرـَضَْحلا  ِةَرـْضَح  َىلْجََمو  ِةِينابرلا  ِراَرــَْسألا  ِسْمَش 
ِرـوُن ْنِم  َُهتَْقلَخ  ِيذلا  ِـةَنَيْبلا  ِتـاَيآلا  ِرـوَُنو  ِةـَميَْقلا  ُِبُتْكلا  ِِلزـاَنَم 

َءـاَِيْبَنألا ِِهرـوُن  ْنـِم  َتـَْقلََخو  َِكتاَفـِصَو  َِكئاَمــَْسِأب  ـُهَتْققََحو  َكـِتَاذ 
قَْحلا َكـِْلوَِقب  ِْمْهَيَلع  ِقـاَثيِْملا  ِذـَْخِأب  ِْمْهَيِلإ  َتـْفَرَعَتو  َنِيلـَسْرُْملَاو 
ٍبـاَِتك ْنـِم  ـْمُُكْتَيتآ  اـََمل  َنـيِيبنلا  َقـاَثيِم  هـللا  َذـََخأ  ِْذَإو  ِنِيبـُْملا [[ 

ُهنُرُْصَنَتَلو ِِهب  ُننِْمُؤَتل  ُْمَكعَم  اَِمل  ٌقدَصُم  ٌلوُسَر  ُْمكَءاَج  ًُمث  ٍةَْمكَِحو 
َلاـَق ـاَنْرَْرَقأ  اُولاـَق  يِرــِْصإ  ـْمُِكَلذ  َىَلع  ُْمّتذــََخَأو  ـْمُتْرَْرَقَأأ  َلاـَق 

 [[ َنِيِدهاشلا َنِم  ُْمَكعَم  َاَنَأو  اُوَدهْشَاف 
ِلاَمَْجلا ِءَاَهَبو  َِلالَْجلا  ِجَاَتو  ِلاََمْكلا  ِةـَْجَهب  َىَلع  ْملـَسَو  لَص  ُمهللا 

َِلـالَج زِع  ٍدوُْجوَم  ـلُك  ِةـاَيََحو  ِدوـُُجْولا  ِقـََبَعو  ِلاـَصِْولا  ِسْمَـشَو 
َِةوْفَص ِزاَِرَطو  َِكتَْرُدق  ِْعنـُص  ِكِيلََمو  َِكَتَكلْمَم  زِع  ِلالََجو  َِكَتَنْطلَس 

رـِس َِكبُْرق  ِْلَهأ  ْنِم  ِةصاَْخلا  ِةـََصالَُخو  َِكَتوْفـَص  ِْلَهأ  ْنِم  َِةوْفصلا 
َاِنديـَس ِمَركُْملا  هـللا  ِلـِيلََخو  ِمَْرَكـألا  هـللا  ِبِيبـََحو  َِمْظَعـألا  هـللا 

.َملَسَو ِْهَيَلع  هللا  ىلَص  ٍدمَحُم  َاَنْالوََمو 
َِةعاـَفشلا ِبِحاـَص  َْكَيـدَل  ِِهب  ُعفََـشَتَنو  َكـَْيِلإ  ِِهب  ُلسَـوََتن  اِنإ  مـُهللا 

َاْيُلْعلا ِـةـَنَاكَْملَاو  اَرْغلا  ِةــَعِيرشلَاو  ىَْمُظْعلا  َِةليــِسَْولَاو  ىَْرـبـُْكلا 
ًاتَاذ ِـهِب  ـاـَنَققَُحت  َْنأ  َىْنَدأ  َْوأ   ِ ْنيــَسَْوق ِباــََقو  ىَْفلزلا  ِـةـَِلْزنَْملَاو 

سُِحن ََالو  َعَمَْسن  ََالو  ىََرن  َال  ىتَح  ًارَاثَآو  ًالَاْعَفَأو  ًءاَمَْسَأو  ٍتاَفـِصَو 
ََلعَْجت َْنأ  َُكَلأَْسأ  َِكتَمْحََرو  َِكلْضَِفب  ِيديَسَو  يَِهِلإ  َكاِيإ  ِالإ  َدَِجن  ََالو 
ِِهتبَحَم ِءاَفـَصَو  ِِهتلُخ  ُدـوَِبو  ِِهَتياـَِهَنو  ِِهِلئَاَوأ  يِف  ِِهتِيوـُه  َْنَيع  ـاََنتِيُوه 

ِِهئاـَمْحَر ِميِحََرو  ِِهتَرِيرـَس  ِراَرـَْسأ  ِعِمَاوََجو  ِِهتَريـَِصب  ِرَاْوَنأ  ـِحِتَاَوَفو 
ِ.ِهئاَْمَعن ِمِيَعَنو 

َملَسَو ِْهَيَلع  هللا  ىلـَص  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َكِيَبن  ِهاَِجب  َُكَلأَْسن  اِنإ  ُمهللا 
َانـِسُْفَنأ َىِلإ  ِهِيف  َاْنِلَكت  َـال  امـاَت  ًـالُوَبق  َلُوبَْقلَاو  ىـَضْرلَاو  َةَرِْفغَْملا 

ِهاَِجب ََيْالوَم  ـاَي  ُليِخدـلا  َلـََخد  ْدـََقف  ُبيِجُْملا  َْمِعن  ـاَي  ٍْنَيع  َةـَفَْرط 
ِبـوُُنذ َناَرُْفغ  ِنإـَف  َملـَسَو  ِْهَيَلع  َىلاـََعت  هـللا  ىلـَص  ٍدمَحُم  َكِيـبَن 

ِرَْحب يِف  ٍةَْرطََقك  ِْمِهرِجَاَفو  ِْمهَرب  ِْمِهرِخَآو  ِْمِهلَوأ  ِْمِهعَمَْجِأب  ِْقلَْخلا 
ُنِيبُْملا قَْحلا  َُكْلَوَقو  َْتُلق  ْدـََقف  َُهل  َلِحاَس  َال  ِيذلا  ِعِسَاْولا  َِكدوُج 

ِِهلآ َىَلَعو  ِـهَْيَلع  هـللا  ىلـَص  َنيَِملاـَْعِلل  ًةـَمْحَر  ـِالإ  َكَاْنلـَسَْرأ  اـََمو 
ُْسَأرلا ََلَعتْـشَاو  ينِم  ُمـَْظْعلا  َنـََهو  يِنإ  بَر  .َنـِيعَمَْجأ  ِِهبْحـَصَو 

َْتَنَأو رضلا  َِينسَم  يِنإ  بَر  ايِقَـش  بَر  َِكئَاُعـدِب  ـْنَُكأ  ْمـََلو  ًاـْبيَش 
َْنوـَع ـاَي  ٌريَِقف  ٍْريَخ  ْنِم  َيِلإ  َْتلَْزَنأ  اـَِمل  يِنإ  بَر  َنيِمِحارلا  ُمَحَْرأ 

َاي َىْكَلْهلا  َيِْجنُم  َاي  َقَْرْغلا  َظِقوُم  ـاَي  ِءاـَجرلا  َمِيَظع  ـاَي  ِءاـََفعْضلا 
َال ُميَِحْرلا  ُمِيَظْعلا  هللا  ِالإ  ََهِلإ  َـال  َنيِِفئاـَْخلا  َناـََمأ  ـاَي  َىْلوَْملا  َْمِعن 

ِتَاوـَمسلا بَر  هللا  ـِالإ  ََهِلإ  َـال  ُمِيَظْعلا  ِشَْرْعلا  بَر  هـللا  ًـِالإ  ـَهَِلإ 
ِِمِيَرْكلا ِشَْرْعلا  بََرو  ِْعبسلا 

ِلَضَْفألا ِينابرلا  ِْبطُْقلَاو  ِلَْمَكألا  ِعِماَْجلا  َىَلع  ْملـَسَو  لَص  ُمهللا 
ِمَِمْهلا ِبِحاـَص  ِناــَسِْحإلَاو  ِدوـُْجلا  ِِندــْعََمو  ِناــَمِيإلا  ِةلُح  ِزاَِرط 

ِ.ةِيُندللا ِمُوُلْعلَاو  ِةِيواَمسلا 
َتـْصخََرو ِِهلِْجـأل  َدوـُُجْولا  َتـَْقلَخ  ْنـَم  َىَلع  ْملــَسَو  لـَص  مـُهللا 

َىَلَعو ِدوُْجلَاو  ِِمرـاَكَْملا  ِبِحاـَص  ِدوُمْحَْملا  ٍدمَحُم  ِِهَببـَِسب  َءَايَْـشألا 
.ِبَانَْجلا َِكَلذ  ِبَانَج  َىِلإ  َنيِِقباسلا  ِبَاطَْقألا  ِِهباَحَْصَأو  ِِهلآ 

ِيلَْجلا ِنَاَيْبلَاو  يَِهِلإلا  ِرونلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ْملـَسَو  لَص  ُمهللا 
ِحورلِاب ِدَيؤُْملا  َنيَِملَاْعِلل  ًةَمْحَر  يِفِينَْحلا  ِنيدلَاو  ِيبََرْعلا  ِناَسللَاو 

َنيَِملاـَْعِلل هللا  ِةـَمْحََرو  َنيِيبنلا  ِِمتاـََخو  ِنِيبـُْملا  ِبـاَِتْكلِاَبو  ِنيَِمـألا 
.َنِيعَمَْجأ ِِقَئالَْخلَاو 

ْنِم ُهََمَالك  َْتَلعََجو  َِكرُون  ْنِم  َُهتَْقلَخ  ْنَم  َىَلع  ْملـَسَو  لـَص  ُمهللا 
ِْهَيِلإ َْكنِم  ََةيَاعـسلا  َْتَلعََجو  َِكئَاِيْلَوَأو  َِكئَاِيْبَنأ  َىَلع  َُهْتلضََفو  َكَِمَالك 
ِيدَاه َكـَْنع  لـِضُم  ـلُك  ِيداـََهو  َكـَل  ِيَلو  ـلُك  ِلاـََمك  ِْمْهَيِلإ  ُْهنَِمو 

َِكلـْضَِفب ِتاَْريَْخلا  ِِنْدعََمو  َِكلَْجأل  ِءَايَْـشألا  ِِكرَات  قَْحلا  َىِلإ  ِْقلَْخلا 
ًامِيَظع َكـَْيَلع  هـللا  ُلـْضَف  َنـاََكو  َكـِبُْرق  ِطاـَِسب  َىَلع  َُهْتَبطاــََخو 



يِف َكـِب  ِِمئاـَْهلَاو  َِكراـََهن  يِف  َكـَل  ِِمئاصلَاو  َكـِْلَيل  يِف  َكـَل  ِِمئاـَْقلا 
.َِكَلالَج

َِكْرِكِذب ِِلَغتْشُْملا  َكِْقلَخ  يِف  ِةَفِيلَْخلا  َكِيَبن  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 
ِرـِضاَْحلا َِكلـُسُِرل  ِنَاهُْرْبلَاو  َكرـِِسل  ِنيَِمألَاو  َكـِْقلَخ  يِف  ِركََفتُْملا 

َاَنـْالوََمو َاِنديـَس  َكـَِلالَج  ِلاـَمِجل  ِدـِهاَشُْملَاو  َكِْسدـُق  ِِرئاَرــَس  يِف 
َِكتُوَكلَم يِف  ِِبئَاْغلَاو  َِكْكلُم  يِف  ِِرهاظلَاو  َِكتَايآل  ِرـسَفُْملا  ٍدمَحُم 

ِةِيناـَمْحرلا ِةَرـْضَْحلا  َكـِتوَُربَج  َىِلإ  يِعادـلَاو  َِكتاَفـِِصب  ِقلََختُْملَاو 
ِبِيبَْحلَاو يِقسلا  ِشِيَرْعلا  ِةِيلاَمَْجلا  ِلـِيباَرسلَاو  ِةِيَلـالَْجلا  َِةدُْرْبلَاو 

يِوَْقلا ِحَابْصِْملَاو  يِقنلا  ردلَاو  يَِهِلإلا  ِِرونلَاو  يَِوبنلا 
َىَلَعو َمِيهاَْرِبإ  َىَلع  َْتيلَص  اََمك  ِِهلآ  َىَلع  ِْهَيَلع  ْملـَسَو  لَص  ُمهللا 

ٌ.ديِجَم ٌديِمَح  َكِنإ  َمِيهاَْرِبإ  ِلآ 
ِِندـْعََمو َِكرَاْوَنأ  ِرَْحب  ٍدمَحُم  َانِيَبَنو  َاِنديـَس  َىَلع  ْملـَسَو  لَص  ُمهللا 
ِةَِحفانلا ِةـَِقَبْعلَاو  ِةَرِخاـَْفلا  ِةردـلا  َِكدـاَبِع  ِحَاوَْرأ  ِحوَُرو  َِكراَرــَْسأ 
ِنيــِسَو ِتاَجَردــلا  ِمـيَِجو  ِتاــَمَحرلا  ِءاــََحو  ِتَادوـُْجوَْملا  ِـؤـُْبُؤب 

ِنيِسَو ِتاَجَردلا  ِميَِجو  ِتايُلْكلا  ِلاََمَكو  ِتَايَاِنْعلا  ِنُوَنو  ِتَادَاعسلا 
ِْمتََخو ِتاِيلََزألا  ِأَْشنََمو  ِتايُلْكلا  ِلاََمَكو  ِتَايَاِنْعلا  ِنُوَنو  ِتَادَاعسلا 

ْنِم ِمـِعاطلا  ِتاِيَوْيندـلا  ِءَايَْـشألا  ِنـَع  َكـِب  ِلُوغـْـشَْملا  ِتاِيـدََبألا 
ِِملاـَْعلا ِتايـِْسدُْقلا  ِراَرــَْسأ  ْنـِم  يِقــْسَْملا  ِتَادـَهاَشُْملا  ِتاَرََمث 
ِرَايَْخألا ِِهلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاَنْالوََمو  َاِنديـَس  َِتَالبَْقتـْسُْملَاو  يـِضاَْملِاب 

ِ.راَْرَبألا ِِهباَحَْصَأو 
َىَلَعو ِحَاوَْرـألا  يِف  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  ِحوُر  َىَلع  ْملــَسَو  لـَص  مـُهللا 

يِف ِهِمـْسا  َىَلَعو  ِرـوُبُْقلا  يِف  ِِهِربـْق  َىَلَعو  ِداـَسْجألا  يِف  ِِهدـَسَج 
ِعِماَسَْملا يِف  ِِهعْمـَس  َىَلَعو  ِِرظَانَْملا  يِف  ِِهَرْظنَم  َىَلَعو  ِءاَمـَْسألا 

َىَلَعو ِتَاَنكسلا  يِف  ِِهنُوكـُس  َىَلَعو  ِتـاَكَرَْحلا  يِف  ِِهَتكَرَح  َىَلَعو 
ِِهناـَِسل َىَلَعو  ِتاـَمَايِْقلا  يِف  ِهِمـاَِيق  َىَلَعو  ِتَادُوعُْقلا  يِف  ِِهدوـُُعق 

ِِهلآ َىَلَعو  ِْهَيَلع  ْملَسَو  ُمهللا  لَص  ِيَدَبألا  ِْمتَْحلَاو  ِيلََزألا  ِشاَشْبلا 
.َتِْمَلع اَم  َءْلَِمو  َتِْمَلع  اَم  ََدَدع  ِِهباَحَْصَأو 

َُهتْمَرَكو ـُهَْتَيْطَعأ  ِيذلا  ٍدمَحُم  اِنديــَس  َىَلع  ْملــَسَو  لــَص  مـُهللا 
َُهْتـألََمو َُهْتنكََمو  َُهْتيَقـَسَو  َُهْتَيْنَدَأو  َُهْتبَرَقو  َُهْتَنَعَأو  َُهتْرـََصَنو  َُهْتلضََفو 
َِسْبَقألا َِكْلوَِقب  َُهْتنيََزو  ِسَْوَطألا  َكبُِحب  َُهْتطـََسَبو  ِسَْفَنـألا  َكـِْمِلِعب 
ِمِيدـَْقلا َِكـدَْبَعو  ِنِيبـُْملا  َِكرـوَُنو  َِقـالَْخألا  ِْبذــََعو  َِكـْالَفألا  ِرَْخف 
ِمِيَرْكلا َِكلاَمََجو  ِمِيكَْحلا  َِكَلالََجو  ِنيِصَْحلا  َِكنْصَِحو  ِنِيتَْملا  َِكْلبََحو 
ِلِيدَاَنَقو َىُدْهلا  ِحِيباَصَم  ِِهباَحَْصَأو  ِِهلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاَنْالوََمو  َاِنديَس 

.ِبُوُيْعلا َنِم  َنِيرَهطُْملا  ِدُوعسلا  ِلاََمَكو  ِدوُُجْولا 
َاِهب كـَُفت  ًَحـِيَرو  َدـَُقْعلا  اـَِهب  لـَُحت  ًَةالـَص  ِْهَيَلع  ْملـَسَو  لـَص  مـُهللا 
بَر َاي  َبََرألا  ِِهب  يِضَْقت  ًامِيْرَكَتو  ََبَطْعلا  ِِهب  ُلِيُزت  ًامحَْرَتو  َبَُرْكلا 
ْنِم َِكَلذ  َُكَلأَْسن  ِماَْرِكـإلَاو  َِلـالَْجلا  َاذ  ـاَي  ُموَيق  ـاَي  يَح  ـاَي  هللا  ـاَي 

.ُميِحَر َاي  ُمِيَرك  َاي  َِكلْضَف  ِِبئاََرَغو  َكِْفُطل  ِِلئاَضَف 
ٍدمَحُم َانِيَبَنو  َاِنديَس  َِكلوُسََرو  َكِيَبَنو  َِكْدَبع  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 

ِهِجَاوَْزَأو ِِهباَحــَْصَأو  ِـهِلآ  َىَلَعو  ِيبََرْعلا  ِلوــُسرلَاو  يُمــألا  ِيبنلا 
ِِهتَآو ًءَاَدأ  ِهقَِحَلو  ًءاـَضِر  َكــَل  ُنـوَُكت  ًَةالــَص  ِـهِْتَيب  ِلــَْهَأو  ِـهِتايُرَذو 

ُْهَثْعبَاو َةـَعِيفرلا  ـَةَِيلَاْعلا  َةـَجَردلَاو  َفَرشلَاو  ََةليـِضَْفلَاو  ََةليــِسَْولا 
.َنيِمِحارلا َمَحَْرأ  َاي  َُهْتَدَعو  ِيذلا  َدوُمْحَْملا  َماَقَْملا 

َكِيَبَنو ِزِيَزْعلا  َِكبَاِتِكب  َْكَيِلإ  ُهَجَوَتَنو  َكـَُلأَْسَنو  َكـِب  ُلسََوَتن  اِنإ  ُمهللا 
ِِهفَرَِـشَبو َملـَسَو  ِْهَيَلع  َىلاـََعت  هـللا  ىلـَص  ٍدمَحُم  اِنديـَس  ِمـِيَرْكلا 

َرَُمَعو ٍْرَكب  ِيَبأ  ِْهَيبِحاـَِصَبو  َليِعاَمــِْسَإو  َمـِيهاَْرِبإ  ِْهَيَوَبـأَِبو  ِدـيِجَْملا 
َِنــَسَْحلا اَِمْهَيـدـََلَوو  ِيَلَعو  َةــَِمطَاف  ِـهِلَآو  َناـَْمُثع  ِنـْيَرونلا  ِيَذو 

.َةَِشئَاَعو َةَجِيدَخ  ِْهَيتَْجوََزو  ِساَبْعلَاو  َةَزْمَح  ِْهيَمَعو  ِْنيَسُْحلَاو 
ِلآ َىَلَعو  َليِعاَمِْسَإو  َمِيهاَْرِبإ  ِْهَيَوَبأ  َىَلَعو  ِْهَيَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 

ِتُوَكلَْملا ِضَاِير  يِف  ِلََزألا  ُناَِسل  َاهُمِجَْرُتي  ًَةالَص  ُلك  ِبْحَصَو  ُلك 
َاِهب ُقـِْعَنَيو  ِتاَجَردــلا  ِعـْفََرو  ِتاـَماََرْكلا  ِلـَْيَنو  ِتاــَماَقَْملا  َيَلَعو 

ِفَْـشَكو ِبُونذـلا  ِناَرُْفِغب  ِتوـُسانلا  ِضيـِضَح  يِف  َِبدـألا  ُناـَِسل 
ِمِيَظْعلا َِكْنأَشَو  َكـِتِيَهِلِإب  ُِقئـاللا  َُوه  اـََمك  ِتاِمهُْملا  ِْعَفَدو  ِبوُُرْكلا 
ِِصئاَصَخ ِصوُصُِخب  ِمِيَرْكلا  ُِمِهبـِْصنََمو  ِْمِهتِيْلَهـأِب  ُِقئـاللا  َُوه  اـََمَكو 

َانْققَح ُمهللا  ِمِيَظْعلا  ِلـْضَْفلا  ُوذ  هللَاو  ُءاََـشي  ْنَم  ِـهِتَمْحَِرب  َصتَْخي 
َْكنِم ُْمَهل  ْتََقبـَس  َنِيذلا  َِةبُوثَِمب  ِْمِهِفرَاعَم  ِِجرَادـَم  يِف  ِْمِهِرئاَرـَِسب 

َِةداـَعسلِاب ُْزوـَْفلَاو  َملـَسَو  ِـهَْيَلع  هـللا  ىلـَص  ٍدمَحُم  ِلآ  َىنـْسُْحلا 
ِهِماـَقَم يِف  ِدوُمــْصَْملا  ِهزِع  يِف  ـاَنُمَغو  َىبْرُْقلا  ِِهتَدوـَِمب  ىَْرـبُْكلا 
ِناــَفْرِع ِضْوـَح  ْنـِم  َانِقــْسَاو  ِدوـُْقعَْملا  ِِهئَاـوِل  َتـَْحَتو  ِدوـُمْحَْملا 

َملَسَو ِْهَيَلع  هللا  ىلـَص  ِيبنلا  هللا  يِزُْخي  َال  َْمَوي  ِدوُْروَْملا  ِِهفوُْرعَم 
ِةَراَِشب ِرُوُهِظب  ْعفَُشت  ْعَفْشَاو  َْطُعت  ْلَسَو  ْعَمـُْسي  ُْلق  ِةَراَِشب  ِزوُُرِبب 
َِلـالَْجلا َاذ  ـاَي  َْتَيلاـََعَتو  َْتكَرـاََبت  ىـَضَْرَتف  َكـبَر  َكـِيْطُعي  َفْوََسَلو 

ِ.ماَْرِكإلَاو
َِكنَاْطلــُس ِةَْردــُِقَبو  َكـِتزِع  َِلـالَِجَبو  َكــَِلالَج  ِزِعب  ُذوـَُعن  اِنإ  مـُهللا 

ِْهَيَلع َىلاـََعت  هـللا  ىلـَص  ٍدمَحُم  َكـِيَبن  بـُِحَبو  َِكتَْردـُق  ِناْطلـِسَبو 
َراَج َاي  َنيئِجاللا  َرِيَهظ  ـاَي  ِـةَئِيدرلا  ِءَاْوَهـألَاو  ِةـَعِيطَْقلا  َنِم  َملـَسَو 
َنِم ـاـَْنظَفْحَاو  ِةِيناــَسَْفّنلا  ِِرطَاوــَْخلا  َنـِم  ـاـَنْرَِجأ  َنِيريَِجتــْسُْملا 

َانفـَصَو ِةِيرََـشْبلا  ِتاَرُوذاـَق  ْنـِم  ـاَنْرَهَطو  ِةِينـاَْطيشلا  ِتَاوـَهشلا 
ىتـَح ِلـْهَْجلا  ِمـَْهَوو  ِـةَلَْفْغلا  َِإدـَص  ْنـِم  ِةيِقيدصلا  ِةبَحَْملا  ِءاَفـَِصب 

يِف ِةِيناَْسِنإلا  ِةـَعِيبطلا  ِـةََنيَابَُمو  ِةِينـاََنألا  ِءـاَنَِفب  ـاَنُموُسُر  لِحَمـَْضت 
يلَجتلَاو ِةِيدــََحألا  ِةِيهُوُلـألِاب  يلَحْتلَاو  ِـةـَِيلْخْتلَاو  ِعـْمَْجلا  ِةَرــْضَح 



َْنَيأ ََالو  ُْثيَح  َال  ُْثيَح  ِةِينَادَْحْولا  ِدُوهُـش  يِف  ِةِينَادـَمصلا  ِِقئاَقَْحلِاب 
هللا َعََمو  هللا  َىِلَإو  هللا  َنَِمو  هللـاَِبو  هلل  ـلُْكلا  ىَْقَبَيو  َفـَْيك  َـَالو 
هللا ِْفيــَِسب  َنِيروــُْصنَم  هـللا  ِةنِم  ِرَْحب  يِف  هــللا  ِةــَْمِعِنب  ًاــِقَرغ 

َِةيَاِنِعب َنِيظُوظْحَم  هللا  ِْنَيِعب  َنِيظوُْحلَم  هللا  ِِمرَاكَِمب  َنيـِصوُصْخَم 
هللا َِنع  َُلغَْـشي  ٍلـِغاَش  ـلُك  ْنِم  هـللا  ِةَمـِْصِعب  َنِيظوـُفْحَم  هـللا 

َاي بَر  اي  هللا  َاي  بَر  َاي  هللا  َاي  بَر  َاي  هللا  ِْرَيغ  يِف  ُُرطَْخي  ٍِرطاـََخو 
.ُبِيُنأ ِْهَيِلَإو  ُْتلَكَوت  ِْهَيَلع  هللاب  ِالإ  يِقيْفَِوت  اََمو  هللا 

َلَْخدـَم ََالو  َِكْرَيِغل  َاهِيف  ََةعـَس  َال  ـًةَِبه  َاَنل  ْبََهو  َكـِب  َاْنَلغْـشا  ُمهللا 
َِقالَْخألَاو ِةينابرلا  ِتاَفصلَاو  ِةِيَهِلإلا  ِمُوُلْعلِاب  ًَةعـِسَاو  َكَاوِِسل  اـَهِيف 

دُـشَو ِنيَِقْيلا  قََحو  ِليِمَْجلا  نظلا  ِنْسُِحب  َاَنـدِئاََقع  َوَقو  ِةِيدمَحُْملا 
ِطاَرـِص ِنيـِصرلا  ِزْعلا  ِدِعاَوَقو  ِةَماَِقتـِْسالا  ِطاَرـِص  َىَلع  َاَندِعَاَوق 
ِطاَرـِص َنيلاضلا  َـَالو  ِْمْهَيَلع  ِبوُْضغَْملا  ِْرَيغ  ِْمْهَيَلع  َتَْمْعَنأ  َنِيذـلا 

ِءَادــَهشلَاو َنــيِقيدصلَاو  َنــيِيبنلا  َنــِم  ْمــِْهَيَلع  َتــَْمْعَنأ  َنــِيذلا 
ََةوِْرذ َىْلَعأ  َىَلع  ِلـِيَثألا  ِدـْجَْملا  يِف  َاَندـِصاَقَم  ْديَـشَو  َنيِِحلاصلَاو 

َخِيرـــَص ـاـَي  َنِيلـــَسْرُْملا  َنــِم  ِمَْزْعلا  ِيلَوأ  ِـمـِئاََزَعو  ِةـــَماََرْكلا 
ْنِم َِكتَمْحَر  ِفَاْطَلِأب  َاْنثَِغأ  َنِيثِيَغتـْسُْملا  َثـاَيِغ  ـاَي  َنيِِحرـَْصتْسُْملا 

َانِْفعَْسَأو بُْحلا  ِِعراَصَم  يِف  َِكَتيَانِع  ِتاَحََفِنب  َاْنلَمْشَاو  ِْدُعْبلا  َِِلالَض 
ًارـَْصن ِزِيَزْعلا  َِكرـَْصِنب  َاْندَيَأو  َىبْرُْقلا  ِِرئاـَضَح  يِف  َِكَتيَادـِه  ِرَاْوَنـأِب 

َانبَر َنيِمِحارلا  َمَحَْرأ  َاي  َِكتَمْحََرو  َِكلـْضَِفب  ِدـيِجَْملا  ِنآْرُْقلِاب  ًارَزؤُم 
ُباوتلا َْتَنأ  َكِنإ  ـاَْنَيَلع  ْبـَُتو  ُمـِيَلْعلا  ُعـيِمسلا  َتـْنأ  َكِنإ  انِم  ْلبََقت 
يُمــألا ِيبنلا  ٍدمَحُم  َاِنديــَس  َىَلع  ْملــَسَو  لــَص  مـُهللا  .ُمـيِحرلا 

َىَلع َْتيلـَص  اـََمك  ِِهْتَيب  ِلـَْهَأو  ِِهتيُرَذو  ِنِينِْمؤـُْملا  ِتاـَهُمأ  ِهِجَاوَْزَأو 
َداَمِع َال  ْنَم  َداَمِع  اي  ٌدـيِجَم  ٌدـيِمَح  َكِنإ  َمِيهاَْرِبإ  ِلآ  َىَلَعو  َمِيهاَْرِبإ 
ٍريَِسك ُلك  َِرباَج  َاي  َُهل  َرُْخذ  َال  ْنَم  َرُْخذ  َاي  َُهل  ََدنَس  َال  ْنَم  ََدنَس  َاي  َُهل 

ََكناَْحبـُس َْتَنأ  ِالإ  ََهِلإ  َال  ٍدـيَِحو  ُلك  َِسْنؤُم  َاي  ٍبِيَرغ  ُلك  َبِحاَص  َاي 
ِينَفـوَت ِةَرِخـآلَاو  َاْيندـلا  يِف  ِيير  َتـَْنأ  َنـيِِملاظلا  َنـِم  ُتـُْنك  يِنإ 

َْكَيِلإ ُْتُبت  يِنإ  ِيتيُرذ  يِف  ِيل  ِْحلَْصَأو  َنيِِحلاصلِاب  ِينْقِْحَلَأو  ًاِملْسُم 
ِِهلـُسَُرو ِِهئـاَِيْبَنَأو  ِِهَتِكَئـالََمو  هـللا  ُتَاَولـَص  َنيِِملــْسُْملا  َنـِم  يِنَإو 

َاِنديـِس ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  ـاََنْالوََمو  ـاَنِيَبَنو  َاِنديـَس  َىَلع  ِهِْقلَخ  ِعيِمََجو 
.ُُهتَاكََرَبو هللا  ُةَمْحََرو  َُمالسلا  ُِمْهَيَلَعو  ِْهَيَلَعو  ٍدمَحُم 

ِِهباَحـَْصَأو ِِهلآ  َعَم  ِِهَتياـَِعَرو  ِِهناَمـضَو  ِِهَتعاَفَِـشب  َُهعَم  ـاَْنلِْخَدأ  ُمهللا 
َِلالَْجلا َاذ  َاي  ٍِرَدتْقُم  ٍكِيلَم  َْدنِع  ٍْقدِص  َِدعْقَم  يِف  َِمالسلا  ِرَاد  َِكراِدب 

ُميِحَر ـاَي  ُمِيَرك  ـاَي  ِِهَتلَزـاَنُم  ِفِيَطِلب  ِِهَتدـَهاَشُِمب  ـاَنْفِْحَتَأو  ِماَْرِكـإلَاو 
َاْنظَفْحَاو ِمـِيَظْعلا  َكـِهَْجو  ِتاَُحبــُس  ِلاـَمَج  َىِلإ  َِرظنلـاِب  ـاـَنِْمْرَكأ 

ْنِم ًـالُُزن  ِِهلُُزِنب  ـاَنِْمْرَكَأو  ِمـِيْظعتلَاو  ِلـيِْجبتلَاو  ِمِيْركتلـاِب  ِـهِتَماََرِكب 
ُطَخـَْسأ ََالف  ِينَاوْضِر  ُْمْكَيَلع  لِحأأ  ِنَاوْضِر  ِضْوَر  يِف  ٍميِحَر  ٍروَُفغ 

يِف ِنُوْنكَْملا  رسلا  ِِنئاَزَِخل  ِْبَيْغلا  َحِيتاَفَم  ُْمكِيْطُعأَأو  ًاـدََبأ  ُْمْكَيَلع 
ِِكئاََرألا َىَلع  ِتَاذ  ِرَاْوَنِأب  ِيناـَعَْملا  ِتَفـِص  ِفِراـَعَم  ِتانَج  ِنُوْنكُم 

ِفـاَِطْعنِاب ٍميِحَر  بَر  ْنِم  ًـْالَوق  ٌَمالـَس  َنُوعـدَي  اـَم  ُْمَهَلو  َنوُُرْظَني 
َُوه َِكَلذ  َكبَر  ْنِم  ًالـْضَف  ِِهَتيَانِع  ِْنَيع  ْنِم  ِةِيدمَحُْملا  ِةـَْفأرلا  ِةـَْفأَر 

ٌسَْفن َُمْلَعت  ََالف  ِِرئاَرـَس  ِِرئاـََخذ  ِروُصُق  ِنِساـَحَم  يِف  ُمِيَظْعلا  ُْزوَْفلا 
ِةَصنِم يِف  َنُولَْمَعي  اُونَاك  اـَِمب  ًءاَزَج  ٍُنْيَعأ  ِةُرق  ْنِم  ُْمَهل  َيِفُْخأ  اـَم 

ٌَمالَس َاهِيف  ُْمُهتيَِحَتو  ُمهللا  ََكناَْحبـُس  َاهِيف  ُْمهَاْوَعد  ِِمتَاوَخ  ِنِساَحَم 
 { َنيَِملَاْعلا بَر  هلل  ُدْمَْحلا  ِنأ  ُْمهَاْوَعد  ُرِخَآو 

يناليجلا رداقلا  دبع  خيشلا  انالومو  انديـسل  ىربكلا  ةالـصلا  هذه 
ةروَثأملا تاولـصلا  نم  ريثك  ىلع  لمتـشت  يهو  هنع  هللا  يـضر 

هللا يـضر  حـلاصلا  فلـسلاو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نع 
ليمكتلا نسحب  ىظحتل  تاولـصلا  هذـه  اـهب  تـلمك  دـقو  مـهنع 
يديـسل اهحرـش  نم  اهتلقن  ليـصفتلا  دـعب  لامجإلاك  اـهل  نوكتو 

.يسلبانلا ينغلا  دبع  خيشلا 
.باتكلا لقان  قيلعت  ىهتنا 

نورشعلاو ةنماثلا  ةالصلا 
يبرعلا نب  نيدلا  يحم  يديسل 

مامإو نيلـسرملا  ديـس  ىلع  ملـستو  يلـصت  نأ  مهللا  كلأسأ  } 
كلامكب هتجوتو  كلامجب  هتنيزو  كـلالج  نم  هتقلخ  يذـلا  نيقتملا 
تنرقو كتافـصو  كئامـسأل  ًـالحم  هتلعجو  كـتاذ  ةـيؤرل  هـتل  َّــ هأو
نيعادلا هبحصو  هلآو  هللا  دبع  نب  دمحم  كتعاطب  هتعاطو  همسا 

هللا ىلإ 
ققحتملا كـتاذ  ةرــضح  بئاـن  دـمحم  انديــس  ىلع  لـص  مـهللا 

لصافلا خزربلاو  مدعلاو  دوجولا  نيب  عماجلا  كتافـصو  كئامـسأب 
ٍلوفقم لك  هب  حـتفنا  يذـلا  ةـيدحألا  نيع  مدـقلاو  ثودـحلا  نيب 

 { ٍروهقم لك  هب  قتعناو  ٍروسكم  لك  هب  ربجناو 
هبزح يف  اـهركذ  يبرعلا  نب  نيدـلا  يحم  يديـسل  ةالـصلا  هذـه 

.اهتلقن هنمو  ديحوتلا  بزح 

نورشعلاو ةعساتلا  ةالصلا 
يلوزجلا مامإلل 

هللا تاولـص  لجأو  هللا  تاولـص  نسحأو  هللا  تاولـص  لضفأ  } 
هللا تاولـص  غبـسأو  هللا  تاولـص  لمكأو  هللا  تاولـص  لـمجأو 
هللا تاولـص  مـظعأو  هـللا  تاولـص  رهظأو  هـللا  تاولـص  مـتأو 



هللا تاولـص  كربأو  هللا  تاولـص  بـيطأو  هـللا  تاولـص  ىكذأو 
هللا تاولـص  ىلعأو  هللا  تاولـص  ىنـسأو  هـللا  تاولـص  ىفوأو 

مودأو هللا  تاولص  معأو  هللا  تاولص  عمجأو  هللا  تاولص  رثكأو 
عفرأو هـللا  تاولــص  زعأو  هـللا  تاولــص  ىقبأو  هـللا  تاوــلص 

نسحأو هللا  قلخ  لضفأ  ىلع  هللا  تاولص  مظعأو  هللا  تاولص 
هللا قلخ  لـمجأو  هللا  قـلخ  مركأو  هللا  قـلخ  لـجأو  هللا  قـلخ 
هللا دـنع  هللا  قـلخ  مظعأو  هللا  قـلخ  مـتأو  هـللا  قـلخ  لـمكأو 
هللا يجنو  هـللا  يفــصو  هـللا  بيبـحو  هـللا  يبـنو  هـللا  لوـسر 
هللا قـلخ  نم  هـللا  ةريخو  هـللا  نـيمأو  هـللا  يلوو  هـللا  لـيلخو 
هللا ةورعو  هللا  ءايبنأ  نم  هللا  ةوفـصو  هللا  ةيرب  نم  هللا  ةبخنو 

لـسر نم  راتخملا  هللا  ةمحر  حاتفمو  هللا  ةـمعنو  هللا  ةمـصعو 
بهرملا يف  بلطملاــب  زئاــفلا  هـللا  قـلخ  نـم  بـختنملا  هـللا 

حجنأ لـئاق  قدـصأ  ثوعبم  مركأ  بهو  اـميف  صلخملا  بغرملاو 
غلب اـميف  قداـصلا  عدوتـسا  اـميف  نيمـألا  عفـشم  لـضفأ  عفاـش 
هللا ىلإ  هللا  لسر  برقأ  لمح  امب  علطـضملا  هبر  رمأب  عداـصلا 
هللا ءايبنأ  مركأو  ةليضفو  ةلزنم  هللا  دنع  ًادغ  مهمظعأو  ةليـسو 
ىدـل ىفلز  مهبرقأو  هللا  ىلإ  مهبحأو  هللا  ىلع  ةوفـصلا  ماركلا 

هللا ىدــل  مهاــضرأو  مهاــظحأو  هـللا  ىلع  قـلخلا  مركأو  هـللا 
ًالـضفو ًانـساحم  مهلمكأو  ًـالحم  مـهمظعأو  ًاردـق  ساـنلا  ىلعأو 

ًاباصن ءايبنألا  فرـشأو  ةعيرـش  مهلمكأو  ةـجرد  ءاـيبنألا  لـضفأو 
ًاباحـصأو ةرتعو  ًارجاهمو  ًادـلوم  مهلـضفأو  ًاباطخو  ًانايب  مهنيبأو 
مهرهطأو ًاسفن  مهريخو  ةموثرج  مهفرشأو  ةمورأ  سانلا  مركأو 

ًادـهع مهافوأو  ًالـصأ  مهتبثأو  ًالعف  مهاكزأو  ًالوق  مهقدـصأو  ًاـبلق 
ًاعرف مهبيطأو  ًاعنـص  مهنـسحأو  ًاـعبط  مهمركأو  ًادـجم  مهنكمأو 

مهاكزأو ًامالك  مهالحأو  ًاماقم  مهـالعأو  ًاعمـسو  ةـعاط  مهرثكأو 
يف مهعفرأو  ًارون  مهانسأو  ًارخف  مهمظعأو  ًاردق  مهلجأو  ًامالس 
ًاركش مهرثكأو  ًادعو  مهقدصأو  ًادهع  مهافوأو  ًاركذ  ىلعألا  ألملا 

ًارـسي مـهبرقأو  ًاريخ  مهنـسحأو  ًاربـص  مـهلمجأو  ًارمأ  مهـالعأو 
ًانازيم مهحجرأو  ًاناهرب  مهتبثأو  ًاـنأش  مهمظعأو  ًاـناكم  مهدـعبأو 
اناطلس مهرهظأو  ًاناسل  مهحصفأو  ًانايب  مهحضوأو  ًاناميإ  مهلوأو 

{
هللا يـضر  تاريخلا  لئالد  بحاص  يلوزجلا  مامإلل  ةالـصلا  هذه 

لئالدلا حارـش  ركذ  دـقو  تاولـصلا  لمكأو  لضفأ  نم  يهو  هنع 
كلذ يف  ورغ  ـالو  ةالـصلا  هذـهب  هيلع  حـت  ٌــ هنع ف هللا  يـضر  هنأ 
امك رهاط  سفن  نع  ةئشان  بولسألا  ةعيدب  بيترتلا  ةنسح  اهنإف 

.رهاظ وه 
باتكلا لقان  قيلعت 

يناـهبنلا يديـس  نـم  ًاوهـس  تطقــس  تناـك  ةـقباسلا  ةالــصلا 
.اهعضوم يف  اهتعضوف  باتكلا  رخآب  قحلم  يف  اهعضوو 

ةدراولا يلوزجلا  مامإلل  مزعلا  يلوأ  ةالـص  ركذن  ةدئافلل  ًامامتإو 
يهو تاداسلا )  ديس  ىلع  تاولصلا  لضفأ  باتك (  يف 

نوسمخلاو ةيداحلا  ةالصلا 
مزعلا يلوأ  ةالص 

َمِيهاَْرِبَإو ٍحُوَنو  ََمدَآو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَص  ُمهللا 
هللا ُتَاَولَص  َنِيلَسْرُْملَاو  َنيِيبنلا  َنِم  ُْمَهْنَيب  اََمو  ىَسيَِعو  ىَسوَُمو 

.َنِيعَمَْجأ ِْمْهَيَلع  ُهَُمالَسَو 
متخ اـمَنأكف  تارم  ثـالث  اــهأرق  نـم  مزعلا  ىلوأ  ةالــص  هذــه 

اهفلؤـم نـع  اهحارـُـش  كـلذ  لـقن  تاريخلا  لـئالد  ينعي  باـتكلا 
فيرـشلا يلوزجلا  ناميلــس  نـب  دـمحم  هـللا  دـبع  يبأ  يدـيس 

.هنع هللا  يضر  ينيسحلا 
قيلعتلا ىهتنا 

نوثالثلا ةالصلا 
هنع هللا  يضر  يلذاشلا  نسحلا  يبأ  يديسل 

ىفطـصملا دمحم  كيلع  لادلا  عماجلا  كرـس  ىلع  لص  مهللا  } 
نم هب  صيـصخ  وه  امب  هيلع  ملـسو  هيلإ  كنم  كـب  قئـال  وه  اـمك 
امهب مـمتت  ًادـئاعو  ةلـص  هتالـص  نـم  اـنل  لـعجاو  كيدـل  مالـسلا 
همالـس نمو  انديزم  امهب  صـصختو  اندوهـش  امهب  ممعتو  اندوجو 
بئاوـش نم  نطب  اـمو  اـهنم  رهظ  اـم  ناـهربل  ةمالـسو  ًامالـسإ 

بلاوقلاب كيتأنل  تارارطضإلاو  تاريبدتلاو  تارايتخإلاو  تادارإلا 
لاـمكلا نـم  كيدـل  وـه  امبـسح  ةميلــسلا  بوـلقلاو  ةملــسملا 

 { سفنألا لامجلاو  سدقألا 

نوثالثلاو ةيداحلا  ةالصلا 
ًاضيأ هنع  هللا  يضر  يلذاشلا  نسحلا  يبأ  يديسل 

ىكزأو تاــكربلا  ىمــسأو  تاولــصلا  لــضفأ  لــعجا  مـهللا  } 
انديـس تاـقولخملا  فرــشأ  ىلع  تاـقوألا  عـيمج  يف  تاـيحتلا 

انبر اي  هيلع  ملـسو  تاومـسلاو  ضرألا  لهأ  لمكأ  دمحم  انالومو 
 { تاظحللاو تارضحلا  عيمج  يف  تايحتلا  ىكزأ 

نوثالثلاو ةيناثلا  ةالصلا 



ًاضيأ هنع  هللا  يضر  يلذاشلا  نسحلا  يبأ  يديسل 
ىلـص ًاثالث ))  هتاكربو ((  هللا  ةمحرو  يبنلا  اهيأ  كيلع  مالـسلا  } 
ةالـص ىلعأو  ىمنأو  ىكزأو  لـضفأ  هـللا  لوـسر  اـي  كـيلع  هـللا 
كنأ هللا  لوسر  اي  دهـشأ  هئايفـصأو  هئايبنأ  نم  دـحأ  ىلع  اهالص 
كاـتأ ىتـح  كـبر  تدـبعو  كـتمأ  تحـصنو  هب  تلـسرأ  اـم  تغلب 

ْنِم ٌلوُسَر  ُْمكَءاَج  ْدـََقل  هباتك [[  يف  هللا  كتعن  امك  تنكو  نيقيلا 
ٌفُوؤَر َنِينِْمؤُْملـاِب  ُْمْكَيَلع  ٌصِيرَح  ْمِتَنع  اـَم  ِـهَْيَلع  ٌزِيَزع  ُْمكـِسُْفَنأ 

هقلخ عـيمجو  هلـسرو  هئاـيبنأو  هتكئـالمو  هللا  تاولـصف  ٌميِحَر ]] 
يبحاص اي  امكيلع  مالسلا  هللا  لوسر  اي  كيلع  هضرأو  هتاومـسو 

هللا امكازجف  هتاكربو  هللا  ةمحرو  رمع  ايو  ركب  ابأ  اي  هللا  لوسر 
هتاـيح يف  يبـن  يريزو  هب  ىزج  اـم  لـضفأ  هـلهأو  مالـسإلا  نـع 

كلذ نع  هللا  امكازجف  هتافو  دـعب  هتمأ  يف  هتفـالخ  نسح  ىلعو 
نيمحارلا محرأ  هنإ  هتمحرب  امكعم  انايإو  هتنج  يف  هتقفارم 

دهــشأو رمعو  ركب  اـبأو  كــلوسر  دهــشأو  كدهــشأ  ينإ  مـهللا 
ينأ نيفكاـعلاو  ةـميركلا  ةـضورلا  هذـه  ىلع  نيلزاـنلا  ةـكئالملا 

نوكيو ناك  اـمع  ربخو  يهنو  رمأ  نم  هب  ءاـج  اـم  لـك  نأ  دهـشأ 
يتيانجب يهلإ  اي  كل  رقم  ينإو  ءارتما  ـالو  هيف  بذـك  ـال  قح  وهف 
ترثأتسا امو  ةلفغلاو  ةدارإلاو  ةركفلاو  ةرطخلا  يف  يتيـصعمو 

وه اـمم  هنع  توـفع  تئـش  اذإو  هب  تذـخأ  تئـش  اذإ  اـمم  ينع 
ءوس وأ  ةيصعملا  وأ  لالـضلا  وأ  ةعدبلاو  قافنلاو  رفكلل  نمـضتم 

ةكئـالملا نم  كـئايلوأو  كـئايبنأ  عمو  كـلوسر  عمو  كـعم  بدـألا 
تملظ دـقف  كـكلم  يف  ءيـش  نم  تقلخ  اـمو  سنـإلاو  نـجلاو 

ىلع هب  تننم  يذـلاب  يلع  ننماو  يل  رفغاف  كـلذ  عيمجب  يـسفن 
 { ميحرلا ربلا  كنإف  كئايلوأ 

هللا يـضر  يلذاشلا  نسحلا  يبا  يديـسل  ةالثلا  تاولـصلا  هذـه 
هنع

 ( رارسألا زونك  يف (  ىلوألا  ركذ 
بزح  ) ىمسملا هبزح  هنع  هللا  يـضر  اهب  حتتفا  دقف  ةيناثلا  امأو 
ةيلعلا رخافملا  باتك (  يف  هبازحأ  ةـلمج  عم  روكذـملا  فطللا ) 

دابع نبإل  ةيلذاشلا )  رثآملا  يف 
قيرط نم  انيور  ءافنحلا )  كلاسم  يف (  لاق  دـقف  ةـثلاثلا  اـمأو 

رمع نب  هللا  دبع  نب  دمحم  ابأ  خيـشلا  نأ  نيدلا  لامج  يرطملا 
نب يلع  نسحلا  ابأ  فراـعلا  ماـمإلا  خيـشلا  نأ  ثدـح  يركـسلا 

هفوقو دـنع  لاق  هتكربب  هللا  عفن  ينـسحلا  يلذاشلا  رابجلا  دـبع 
كيلع مالـسلا  هعم [  ناك  نم  هربخأ  امك  ةفيرـشلا  ةرجحلا  هاجت 

رضحتسي ًاديعب  ناك  نم  نأ  ىفخي  الو  اهرخآ ]  ىلإ  يبنلا …  اهيا 
ةرضحو ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  هترـضح  يف  اهتءارق  نيح  هسفن 

.امهنع هللا  يضر  هيبحاص 
باتكلا لقان  قيلعت 

نـسحلا ابأ  يديـسل  يتاذـلا  رونلا  ةالـص  ركذـن  ةدـئافلل  ًاـمامتإو 
يهو تاولصلا )  لضفأ  باتك (  يف  ةروكذملا  يلذاشلا 

نوعبرألاو ةعبارلا  ةالصلا 
هنع هللا  يضر  يلذاشلا  نسحلا  يبأ  يديسل  يتاذلا  رونلا  ةالص 

ِيتاذـلا ِرونلا  ٍدمَحُم  َاِنديــَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملــَسَو  لـَص  مـُهللا  } 
 { ِتاَفصلَاو ِءاَمَْسألا  ِِرئاَس  يِف  يِراسلا  رسلَاو 

يبأ يديـسل  يتاذلا  رونلا  ةالـص  هذه  يواصلا  دمحأ  يديـس  لاق 
فلأ ةـباثمب  يهو  هب  اـنعفنو  هنع  هـللا  يـضر  يلذاـشلا  نـسحلا 

بركلا جيرفتل  ةئامسمخ  اهتدعو  ةالص 
 : لاـقف يتابارـشلا  تبث  نع  ًـالقن  هتبث  يف  نيدـباع  نبا  اـهركذو 

ديسلا هللاب  فراعلا  انخيش  نع  ًاقباس  اهتذخأ  ةليلج  ةالـص  ةيفيك 
يهو نيفراعلا  ضعبل  اهبسنو  يرداقلا  يدادغبلا  دمحأ 

عيمج يف  يراسلا  يتاذلا  رونلا  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا  } 
 { ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  تافصلاو  ءامسألاو  راثآلا 

مامإلل اـهنأ  هل  تاولـص  يف  يولملا  دـمحأ  خيـشلا  يديـس  داـفأو 
ةدايزب اهنكلو  بركلا  كفل  اهنأو  ةالـص  فلأ  ةئامب  اهنأو  يلذاشلا 

اهتروص هذهو  مدقت  ام  ىلع  صقنو 
يتاذـلا روـنلا  دـمحم  انديـس  ىلع  كراـبو  ملـسو  لـص  مـهللا  } 

 { تافصلاو ءامسألا  عيمج  يف  يراسلا  رسلاو 
ظفلب هل  تاولص  يف  ةليقع  دمحم  خيشلا  انخيش  اهركذو 

روـنلا دـمحم  اـنالومو  انديـس  ىلع  كراـبو  ملـسو  لـص  مهللا  } 
تافصلاو ءامسألاو  راثآلا  عيمج  يف  هرس  يراسلا  رسلاو  يتاذلا 

.ـ ه.ا ًاميلست }  ملسو 
باتكلا لقان  قيلعت  ىهتنا 

نوثالثلاو ةثلاثلا  ةالصلا 
هنع هللا  يضر  يركبلا  نسحلا  يبأ  يديسل 

اي كـيلع  مالـسلا  ًاـثالث ))  ميركلا ((  يبنلا  اـهيأ  كـيلع  مالـسلا  } 
هللا ةريخاي  كيلع  مالـسلا  هللا  يبن  اي  كيلع  مالـسلا  هللا  لوسر 

نيلـسرملا ديـس  اي  كـيلع  مالـسلا  هللا  بيبح  اـي  كـيلع  مالـسلا 
قئـالخلا ريخ  اـي  كـيلع  مالـسلا  نييبنلا  متاـخ  اـي  كـيلع  مالـسلا 



رغلا دئاق  اي  كيلع  مالسلا  نيقتملا  مامإ  اي  كيلع  مالسلا  نيعمجأ 
ةنم اي  كيلع  مالـسلا  نيملاعلل  ةمحر  اي  كيلع  مالـسلا  نيلجحملا 

مالـسلا نيبنذـملا  عيفـش  اـي  كـيلع  مالـسلا  نينمؤـملا  ىلع  هللا 
هفصو نم  اي  كيلع  مالـسلا  ميقتـسم  طارـص  ىلإ  ًايداه  اي  كيلع 
ميحر فؤر  نينمؤملابو  ٍمِيَظع ]]  ٍُقلُخ  َىَلَعل  َكِنَإو  هلوقب [[  هللا 
كتيب لهأو  كلآو  نيلـسرملاو  ءايبنألا  رئاس  ىلعو  كـيلع  مالـسلا 
هللا ةـمحرو  نيحلاصلا  هللا  دابعو  نيعمجأ  كباحـصأو  كـجاوزأو 

اي هللا  كازج  هـلهأ  وـه  اـمك  ًأدـمحم  انديـس  هـللا  ىزج  هتاـكربو 
هتمأ نع  ًالوسرو  هموق  نع  ًايبن  ىزج  ام  لـضفأ  اـنع  هللا  لوسر 
كركذ نـع  لـفغو  نوركاذــلا  كركذ  اـملك  كـيلع  هـللا  ىلــصو 

نيعمجأ هقلخ  نم  دـحأ  ىلع  ىلـص  ام  لمكأو  لـضفأ  نولفاـغلا 
هدـبع كنأ  دهـشأو  هل  كيرـش  هدـحو ال  هللا  الإ  هلإ  نأ ال  دهـشأو 
تيدأو ةـلاسرلا  تـغلب  دــق  كـنأو  هـقلخ  نـم  هـتريخو  هلوـسرو 

امك تنكو  هداهج  قح  هللا  يف  تدهاجو  ةـمألا  تحـصنو  ةـنامألا 
هباتك يف  هللا  صن 

هتدعو يذلا  ًادومحم  ًاماقم  هثعباو  ةليضفلاو  ةليسولا  هتآ  مهللا 
ىلعو يمألا  يبنلا  كلوسرو  كيبنو  كدبع  دمحم  ىلع  لص  مهللا 

لآ ىلعو  ميهاربإ  ىلع  تيلـص  اـمك  هتيرذو  هـجاوزأو  دـمحم  لآ 
امك هـتيرذو  هـجاوزأو  دـمحم  لآو  دــمحم  ىلع  كراـبو  مـيهاربإ 
ديمح كنإ  نيملاـعلا  يف  ميهاربإ  لآ  ىلعو  ميهاربإ  ىلع  تكراـب 

نيدـهاشلا عم  انبتكاف  لوسرلا  انعبتاو  تلزنأ  امب  انمأ  انبر  دـيجم 
ينلخدأو هـللا  لوـسر  اـي  كـتيؤرب  ينيع  رقأ  يذــلا  هـلل  دــمحلا 

 { هللا بيبح  اي  كترضحو  كتضورب 
عم اـهلقن  يركبلا  نسحلا  يبأ  نيفراـعلا  جاـتل  تاميلـستلا  هذـه 

نـسح هباتك (  نم  يهكافلا  رداقلا  دـبع  خيـشلا  هذـيملت  تاداـيز 
مامإلا تاميلـست  يهو  لسرلا )  لضفأ  ةرايز  بادآ  يف  لسوتلا 

 ( تاداسلا ديـس  ىلع  تاولـصلا  لضفأ  يف (  ةروكذـملا  يوونلا 
ناكم لك  يفو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هترايز  دنع  لاقت  ةدايز  عم 
ملـسو هيلع  هـللا  ىلـص  هيدـي  نـيب  هـنأ  ملـسملا  راضحتـسا  عـم 

وبأ اهداز  يتلا  ريغ  تادايز  ينالطسقلا  مامإلا  اهيف  دازو  هبطاخي 
ىلص هيلع  ةالصلا  نطاوم  باب  يف  تمدقت  دقو  يركبلا  نسحلا 
هيلع هللا  ىلـص  هيلع  ةالـصلا  اهنمو  هلوق  دـنع  ملـسو  هيلع  هللا 

.اهءاش نم  اهعجاريلف  ةفيرشلا  ةنيدملا  همودق  دنع  ملسو 

نوثالثلاو ةعبارلا  ةالصلا 
يلذاشلا يبهاوملا  ميهاربإ  نيدلا  ناهرب  خيشلا  يديسل 

اي كيلع  مالسلاو  ةالصلا  هللا  لوسر  اي  كيلع  مالسلاو  ةالـصلا  } 
ةالصلا دوبعملا  هلإلا  بيبح  اي  كيلع  مالسلاو  ةالـصلا  هللا  ةوفص 

اي كيلع  مالـسلاو  ةالـصلا  دودحلاو  ماكحألاب  ءاج  نم  اي  مالـسلاو 
ضيفم اـي  كـيلع  مالـسلاو  ةالــصلا  دوهــشملا  قـحلا  ىلع  ًـالاد 

مالسلاو ةالصلا  دوجولا  نيع  اي  كيلع  مالـسلاو  ةالـصلا  دوهـشلا 
كيعيجض ىلعو  كيلع  مالسلاو  ةالـصلا  دوجوم  لك  رـس  اي  كيلع 
فقوتلاو لطعتلا  لاحتساو  فرعتلا  ماد  ام  كبحـص  عيمجو  كلآو 

ميقتـسملا طارــصلاب  نيملاـعلل  ةـمحر  كـل  ثعاـبلا  هـللا  مـسب 
لمـــشل ًاــعماجو  نيفئرتــسملل  ةــفأرو  نيثيغتـــسملل  ًاــثيغمو 
نيرئاحلل ًاليلدو  نيفئاخلل  ًاـنامأو  نيعطقنملل  ةلـصوو  نيقرفتملا 

بر بيبح  اـي  كـلأسأو  كـب  كـيلإ  لـسوتأ  نيمـصتعملل  ةمـصعو 
كهاـجو كــتهاجوو  كــهيجوتو  كــتهجاومو  كــتهجوب  نيملاــعلا 

امبو ال كبر  نيبو  كنيب  امبو  كتيـصوصخو  كصيـصختو  كـتماركو 
لامكو دوهعو  ماقمو  دوهشو  ملع  نم  كاطعأ  امبو  وه  الإ  هملعي 

ىلع ةقفشو  ةيانعو  ةمحرو  ةفأرو  ةقيقحو  قحو  ةلصوو  دوقعو 
ىلع مهحابشأو  مهحاورأب  نيفقاولا  كبانجب  نيذئاللا  كتمأ  هديبع 
قوف كالوم  نم  كب  نيمسوتملا  كباتعأ  بارتب  نيلـسوتملا  كباب 

كدـبع اهف  كلذ  كب  نيغلابف  مهلآمو  مهاـيند  يف  مهلاـمآ  يف  اـم 
كلأـسي كيدـيو  هيدـي  نيب  هللا  ىلإ  مهلذأو  مهلقأ  نـالف  نب  نـالف 
ةلماـكلا ةـماعلا  ةـفأرلاو  وـفعلاو  ةـلماشلا  ةـمحرلاو  ةعافــشلا 

ام ال عيمج  نم  ىفاعم  كـب  هلبيـس  عاـبتاو  هتعاـط  ىلإ  قيفوتلاو 
نم ةرهاظلاو  ةنطابلا  هتانكـسو  هتاكرح  عيمج  ًاكلهتـسم  هيـضري 

دبعلا غلبيل  هماود  ماد  ام  هب  هل  ًادهاشم  هيضارم  يف  ًادبأ  هكرادم 
قوقح ءافو  ضعبب  ًامايقو  هتيدوبعب  ًاماستإ  كاضرو  هاـضر  كلذـب 
هتيلباـق عونب  كـلذ  حـيجرت  عم  هتقاـط  نم  هنكمي  امبـسح  هتيبوبر 

كل هملاـعمو  صاـخلاو  همزاولو  ماـعلا  بحلا  نم  هبيـصن  دوـفوب 
هايإ هدوهشب  ءانفلا  نع  ءانفلاو  هيف  ءانفلا  ةبتر  كلذب  ًاغلاب  كبرلو 

هدـهاشمو هملاعم  عيمج  يف  هعم  ءاقبلاب  هتدـحو  ةرـضح  يف  هب 
ايو نيملاعلا  بر  بيبح  اي  هلل  ءيش  نيلسرملا  ديس  اي  هلل  ءيش 

ملسأو يلـصأ  كيلع  هقح  رـس  روهظ  ندعم  ايو  هقلخ  نم  هتريخ 
ًامالسو ةالص  كعابتأو  كبحصو  كلآ  عيمج  ىلعو  كيعيجض  ىلعو 

ام روهظ  ماودبو  كنم  كبر  برقو  كبر  نم  كبرق  ماودـب  نيمئاد 
عماوجو هتافص  كالفأ  سومشو  هئامـسأ  فرعت  نم  رهظيو  رهظ 

 { هتاذ ةرضح  بيغ  يف  هلامجو  هلالجب  هلامك 
يبـهاوملا مـيهاربإ  يديـس  نيدـلا  ناـهرب  خيـشلل  ةالــصلا  هذـه 



اهتلقن بيرقلاو )  دـيعبلا  نم  بيبحلا  ةاجانم  اهامـس (  يلذاـشلا 
نم

يديـس ةالـص  هركذ  دعب  اهركذ  ينالطـسقلل  ءافنحلا )  كلاسم  ) 
ةالـصلا يهو  اهقــسن  ىلع  هذـه  يتـلا  يلذاـشلا  بهاوـملا  يبأ 
تاداسلا ديـس  ىلع  تاولـصلا  لضفأ  نم (  نوعبرألاو  ةسداسلا 

نمو ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هترايز  دـنع  أرقت  كلت  لثم  هذـهو  ( 
هللا ىلص  يبنلا  يدي  نيب  هنأ  رـضحتسيلف  ةرايزلا  ريغ  يف  اهأرق 

 . اهب هبطاخي  ملسو  هيلع 

نوثالثلاو ةسماخلا  ةالصلا 
كملاوـع عــيمج  ىلع  هتاــكربو  هـتمحرو  ىلاــعت  هـللا  مالــس  } 

هبيبح اي  كيلع  مالسلا  مث  هليلخ  اي  كيلع  مالسلا  مث  اهلك  ةدتمملا 
ميهاربإ ةالـصك  كيلع  هللا  ىلـص  مث  هلوسر  اي  كيلع  مالـسلا  مث 
هتالصكو كتقيقح  ثيح  نم  هتكئالم  ةالـصكو  كتعيرـش  ثيح  نم 

اي كـيلع  مالـسلا  مث  هتيناـمحرو  هقح  ثيح  نم  ىلاـعتو  هناـحبس 
ةعفر دازو  ءاـيبنألاو  لـسرلا  تاـماقم  تاومـسلا  يف  زواـج  نم 

دوصقملاو ىوصقلا  ةياغلا  غلبو  ىلعألا  ألملا  تاوذ  ىلع  العتساو 
 ]] هلوق موهفم  ناـسل  ههبنو  ىهنلا  يلوأ  ةوق  هنع  تزجع  يذـلا 

يدوـجولا ينعملا  نـم  برقلاـب  ناـكو  ىََهْتنُْملا ]]  َكبَر  َىِلإ  َنَأو 
ةلمج عوضوم  ىلع  هلامك  تاذب  ىلوتساو  ِكلَملا  نم  هيلإ  برقأ 

يف هب  ر  ِّــ ـٌشبو تالامكلاب  رهظ  نم  اي  كـيلع  مالـسلا  مث  ِكـل  َـ فلا
 { تاومسلاو ضرألا  ملاع 

ءاربكلا ضعب  نع  ًالقن  ءافنحلا )  كلاسم  يف (  ةالـصلا  هذـه  ركذ 
عم ناـك  اـمنيأو  ملـسو  هيلع  هـللا  ىلـص  هتراـيز  دـنع  أرقت  يهو 

هيلع هللا  ىلـص  هللا  لوسر  يدـي  نيب  هسفن  ءيراقلا  راضحتـسا 
.ملسو

نوثالثلاو ةسداسلا  ةالصلا 
يدنبشقنلا نيدلا  ءاهب  دمحم  يديسل 

ءايبنألا ساربن  دـمحم  انديـس  ىلع  يلـصت  نأ  كلأسن  اـنإ  مهللا  }
 { نيقفاخلا ءايضو  نيلقثلا  حويو  ءايفصألا  ناقربزو  ءايلوألا  رينو 

نيدـلا ءاهب  دـمحم  يديـس  هللاب  فراعلل  ةفيرـشلا  ةالـصلا  هذـه 
يف ةروكذـم  يهو  هتاـكربب  اـنعفنو  هنع  هـللا  يـضر  يدنبـشقنلا 

قحلا مويقلا  يحلا  كلملا  تنأ  مهللا  اهلوأ [  يتلا  ةيئاهبلا  هداروأ 
 [ نيبملا

نوثالثلاو ةعباسلا  ةالصلا 
نيعبس نبإل 

كئامــسأ نـم  هـترهظأو  كـتاذ  رــس  نـم  هـتيفخأ  اـمب  مـهللا  } 
كب يندـها  كتايلجت  رهاظمو  كتالزنت  تاـقرط  هتلعجو  كتافـصو 

ينلعجاو ًايٌندل  ًاملع  كندل  نم  يل  بهو  كيلع  كب  ينعمجاو  كيلإ 
ةعساولا ةمحرلاو  ِةل  َّــ مكملا تاذلاب  ًايلوو  ىفطـصم  ًايدهم  ًايداه 
فلـصوأب مئاقلا  ةيدحألا  دـيحوت  رارـسأ  عيمجل  عماجلا  ةلـسرملا 

بويغلا نع  ربـخملا  ةـقلطملا  ةـينادحولاب  صوصخملا  ةـيدوبعلا 
ديحوتلا دمحم  كدارم  رهظمو  كدابع  ةـصالخ  ةـققحملا  ةـينيقيلا 

ةرثكلا نم  ديحوتلا  ةملكب  عيمجلا  يعاد  دـماحملا  عيمجب  دـماحلا 
هتيرذو هجاوزأو  هبحـصو  هلآ  ىلعو  هيلع  هللا  ىلـص  دـحاولا  ىلإ 

ًاميلـست ملـسو  هتالزنت  ملاوعو  هتالزانم  ملاعم  هيعباتو  هتيب  لهأو 
 { نيملاعلا بر  هلل  دمحلاو  ًاريثك 

يف ةروكذـم  يهو  ىلاعت  هللا  همحر  نيعبـس  نبـإل  ةالـصلا  هذـه 
.اهتلقن هنمو  هبزح  رخآ 
نوثالثلاو ةنماثلا  ةالصلا 

ينوبلا خيشلل 
هباحـصأو هـلآ  ىلعو  دـمحم  اـنالومو  انديـس  ىلع  لـص  مـهللا  } 

ققحت ةالـص  هيلهأو  هعابتأو  هعايـشأو  هراـصنأو  هتيرذو  هجاوزأو 
ةليسولا مهللا  هطعاو  هيلإ  ينم  ةكئالملا  اهلصوتو  هيف  ينيقي  اهب 
ضوحلاو دومحملا  ماقملاو  ةعيفرلا  ةـيلاعلا  ةـجردلاو  ةليـضفلاو 

هزجاو هتدعو  يذلا  دوهـشملا  ناكملاو  دوقعملا  ءاوللاو  دوروملا 
ًامركو ًافرــش  هدزو  هـتمأ  نـع  ًاـيبن  هـب  تـيزج  اـم  لـضفأ  اــنع 

نيمزـالتم نيمئاد  ًامالـسو  ةالـص  هـيلع  ملـسو  يلـصو  ًاـميظعتو 
اـم ال ددـعو  سمـشلا  هيلع  علطت  اـم  ددـع  هيزنلا  كـكلم  ماودـب 

هيلع برغت  ام ال  ددعو  سمشلا  هيلع  برغت  ام  ددعو  هيلع  علطت 
 { نيملاعلا بر  اي  هللا  اي 

يف ةروكذم  يهو  ىلاعت  هللا  همحر  ينوبلا  خيـشلل  ةالـصلا  هذـه 
.اهتلقن هنمو  هبزح 

نوثالثلاو ةعساتلا  ةالصلا 
يحراجلا دوعسلا  يبأ  يديسل 

دارمو تاداعـسلا  ندـعمو  تاداـسلا  ديــس  ىلع  لـص  مـهللا  } 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  مركملا  كبيبح  تادارإلا 

ناطلـسلا يبنلا  راـتخملا  زيزعلا  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا 



 { ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  نيمألا  رونلا 
ىلاـعت هللا  همحر  يحراـجلا  دوعـسلا  يبأ  يديـسل  ةالـصلا  هذـه 

.اهتلقن هنمو  هبزج  يف  ةروكذم  يهو 

نوعبرألا ةالصلا 
يوانشلا دمحم  يديسل 

ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  ملـسو  لص  مهللا  } 
لـصو بهاوـملا  رمث  ينجأو  بلاـطملا  ضاـير  اـهب  لـخدأ  ةـالص 
ىلجمو كـتدوم  لـهأ  قاـفآ  سمـش  دـمحم  انديـس  ىلع  ملـسو 
رهظمو كتايلجت  رارـسأ  راونأ  دهـشمو  كتيدحأ  دـهاشم  سئارع 

 { كتزع زع  زازتعا 
ينارعـشلا بطقلا  خيـش  يوانـشلا  دمحم  يديـسل  ةالـصلا  هذه 

.اهتلقن هنمو  هبزح  يف  ةروكذم  يهو 

نوعبرألاو ةيداحلا  ةالصلا 
يلذاشلا افو  دمحم  يديسل 

كاوس ءيـش  يف  كـيفو ال  تلأـس  كـنمو  تلـسوت  كـب  مهللا  } 
كايإ الإ  كنم  بلطأ  الو  كاوس  كنم  لأسأ  تبغر ال 

ةليضفلاو ىمظعلا  ةليـسولاب  كلذ  لوبق  يف  كيلإ  لسوتأو  مهللا 
يبنلاو ىـضترملا  يفـصلاو  ىفطـصملا  ًادـمحم  انديـس  ىربـكلا 
ةيمويق ةيموميد  ةيدبأ  ةالص  هيلع  يلصت  نأ  كلأسأ  هبو  ىبتجملا 

ةداهــشب هلاـمك  نـيع  يف  كـلذ  يل  دهــشي  ثـيحب  ةـينابر  ةـيهلإ 
لوح الو  كلذ  يلو  كنإف  كلذـك  هبحـصو  هلآ  ىلعو  هتاذ  فراـعم 

 { ميظعلا يلعلا  هللاب  الإ  ةوق  الو 

نوعبرألاو ةيناثلا  ةالصلا 
ًاضيأ يلذاشلا  افو  دمحم  يديسل 

كنوـك دعـسأو  كـقلخ  دـمحمو  كرمأ  دـمحأ  ىلع  لـص  مـهللا  } 
هب ةصاخ  ةيتاذ  ةالص  هيلع  يلصت  نأ  كلأسأ  هبو  هب  مهللا  كلأسأ 

ةيلقعلا هبتارم  عيمجو  ةيمسإلاو  ةيفرحلا  ةحاولا  عيمج  يف  ةماع 
لب كلذ  ريغب  الو  بلسب  اهلاصفنا  نكمي  ةلصتم ال  ةالص  ةيملعلاو 

عماوـجلا تاـهمألا  هباحــصأو  هـلآ  ىلعو  ًـالقنو  ًــالقع  ليحتــسي 
 { ًاميلست ملسو  عناوملا  نئازخلاو 

يلذاشلا اـفو  دـمحم  يديـس  يناـبرلا  فراـعلل  ناتالـصلا  ناـتاه 
 ( ءافنحلا كلاسم  نم (  امهتلقن  هنع  هللا  يضر 

نوعبرألاو ةثلاثلا  ةالصلا 
افو يلع  يديسل 

نيع لـمكألا  هونـآلا  رــسلاو  لوــألا  روـنلا  ىلع  لــص  مـهللا  } 
ةلملا بحاـص  ةـيناوكألا  تاـعارتخإلا  ةـجهبو  ةــينابرلا  ةــمحرلا 

رس لك  رسو  هادهو  ءيش  لك  رون  ةيناميإلا  قئاقحلاو  ةيمالسإلا 
تحنمو توــمحرلاو  ةــمكحلا  نـئازخ  هـب  تـحتف  نــم  هانــسو 

جات ةتوقايو  لامكلا  ةرئاد  بطق  توكلملاو  كلملا  راونأ  هروهظب 
تانحورت ةـفيطلو  ةـيهلإلا  رهاظملا  نيع  ناسنإ  لالخلا  نساحم 

رسو داحآلا  دحاوو  دوجلا  دوجو  دادمألا  دادمو  ةيسدقلا  ةرـضحلا 
ردـب كولملاو  كـالمألا  فرـشو  كولـسلا  دـقع  ةطـساو  دوـجولا 

سورع يف  فراوـعلا  سمــشو  قئاقدـلا  ءامــس  يف  فراـعملا 
عماللا كقرب  موقألا  ميقتسملا  كطارـصو  مظعألا  كباب  قئاقحلا 

علاط ميلـس  بلق  لك  قفأـب  وه  يذـلا  كئايـضو  عطاـسلا  كرونو 
هتاـيولع هتاـيلكو  ملاـعلا  تاـئيزج  يف  يراـسلا  هزنملا  كرــسو 

برغم طئاسبو  تابكرمو  طئاسوو  ضرعو  رهوج  نم  هتايلفسو 
تاـيلجتلا راونأ  رهظمو  تافـصلا  راونأ  قرـشمو  تاذـلا  رارـسأ 

يلصملا تانحورتلا  حاورأب  تاقدارسلا  انس  نم  تاحبسلا  راونأب 
دمحمب قرفلا  نآرقب  يراـقلاو  دـمحأب  عمجلا  عماـج  بارحم  يف 
هتمحرب توكلملا  يف  محارلاو  هلالجو  هعرشب  كلملا  يف  مئاقلا 
كتكلمم يف  قالطإلا  ىلع  كتفيلخو  ةـلماكلا  كبيغ  نيع  هلامجو 

ةلماشلا
هملاوـعو هبتارم  يف  هاـيإ  اـهب  ينفرعت  ةالـص  هـيلع  مـهللا  لـص 
ناهربلاو ليلدلاب  نايعلا ال  نيعب  هدهـشأ  ىتح  هملاعمو  هنطاومو 

هرـس نايرـس  ىرأو  قيرطو  نطوم  لـك  يف  قيقحتلاـب  هفرعأو 
هللا لعجاو  ناسحلا  هيلاجم  يف  قرـشملا  هاـنعمو  ناوكـألا  يف 

يف ءيضتسأ  ىتح  هتعيرش  رون  نمو  هتقيقح  سمـش  نم  يددم 
يارــسم ةــبرغ  يف  سنآو  هفراـعم  قئاـقح  راونأـب  يلهج  لــيل 

ىلع ةـيدمحألا  ةيـسدقلا  هترـضح  ىلإ  ينلمحاو  هفئاطل  ساـنيإب 
هلامك راـطوأب  يـصقن  ناـطوأ  رمعو  ةـيدمحملا  هتعيرـش  لـهاك 
هتدرفأ امك  هبح  يف  يندرفأو  هلاـمجو  هلـالج  علخ  نم  ينـسبلأو 

ىتح هناـنتماو  هبرق  صئاـصخب  ينـصصخو  هناـسحإو  هنـسح  يف 
هيلع هب  هل  ًاعماجو  هيلإ  هنم  ًارظانو  هيدل  ًاثراو  نوكأ 

ةيدـبألا كرهاظم  يف  ةـيدحألا  ةـيلزألا  كتالـص  هيلع  لصو  مهللا 
راونأ تقرـشأو  ددعلا  يف  درفلا  رثكتو  كيلجت  دحوت  ام  ةـيدحاولا 

تــسدقتو مـيكحلا  ةـيبوبر  تعــستاو  ددـملا  يلاوـتب  تافــصلا 



لزأ يف  مدقلا  ناسلب  ميركتلاو  ديجمتلا  حـيبستب  ميلعلا  تاحبس 
مالس هيلع  ملـسو  لامجلاو  لالجلا  يتفـص  يف  هسيدقتو  لازآلا 

هتاجرد يقارم  ةدـحو  يف  ةـيددعلا  بتارم  تددـعت  ام  ةـينادرفلا 
ةيتاذـلا ةـمحرلا  دوهـش  يلاوـتب  ةـيدوبعلا  تاـماقم  يف  ةـيولعلا 

تاراطملاو هيراوطألا  تـالاجملا  يف  ةيتافـصلا  راونـألا  جاردـناو 
يف ةيمدآلا  بارحم  يف  ةيناحورلا  حاورألا  هل  تدجـسو  ةـيكلملا 

ةبتاـكلا ةيحوبــسلا  راونـألاب  ةـطيحملا  ةــيدمحألا  هـتطيح  عماـج 
نع ةـيفخلا  رارـسألاب  ةيدوهـشلا  حاولـألا  يف  ةـيونعملا  مـالقألاب 

ةيرشبلا تاكاردإلا 
بوجولا ناكمإلا  ضراوع  امهب  سدقتي  ًامالسو  ةالص  هيلع  لصو 

هزنت ام  تارطخلا  عيمج  يف  هتمـصع  مومعو  تالامكلاب  هفاصتا 
تاذـلاب هدـجم  خـسار  تبثو  بولـسلاو  صقنلا  نع  هزع  خـماش 

ام ادـتقإلا  موـجنو  ىدـهلا  ةـمئأ  هباحـصأ  نـع  ضراو  بوـجولاو 
ًاميلست ملسو  رارسألاب  رارـسألا  تقرـشأو  راونألا  راودأ  تبقاعت 

يلعلا هللاب  الإ  ةوق  الو  لوح  الو  ليكولا  معنو  هللا  انبـسحو  ًاريثك 
 { ميظعلا

ةفحت باتك (  نم  اهتلقن  ةلماشلا  ةعماجلا  ةلـضافلا  ةالـصلا  هذه 
فراـعلا هفلؤم  لاـق  راـتخملا )  يبـنلا  ىلع  ةالـصلا  يف  راـيخألا 

: اهنأش يف  عاصرلا  لضفل  ايبأ  نب  دمحم  ىلاعت  هللاب 
ىلاعت هللا  ءايلوأ  نم  تاحوتفلاو  برقلا  لهأل  تاولص  تيأر  دقو 

تيأر اـمو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  نع  اوثرو  نيذـلا 
هللاب فراعلا  خيـشلا  ةالـص  نم  عنمأو  عمجأو  ىكزأو  ىلحأ  ةالص 
عفنو هنع  هللا  يضر  افو  نب  يلع  يديس  هللا  لوسر  يف  بحملا 

همادـخ راـبك  نم  هنإـف  هماـقم  نـم  هـنع  هـللا  يـضر  اـهركذ  هـب 
هيلع تضافو  اهمالعأ  هيلع  ترـشنو  ةـبحملا  راونأ  هيلع  تحـالف 

ًالـسوتو اكربت  اهركذـنلف  اهماركا  هيدـل  لدـسو  ةـيندللا  بهاوملا 
اهركذو اهببسسب  ىلاعت  هللا  ىلإ 

اذه هناحبـس  ىلوملا  حنم  ام  يلثم  لفاغلا  اهيأ  عمـساف  لاق :  مث 
هل هاـسكو  بلقلا  يف  ةـبحملا  راوـنأ  نم  هنع  هللا  يـضر  يلوـلا 

عيباني مهثروأف  برلا  بيبحل  ةـمدخلا  ةدـس  نم  ةرـضحلا  لهألو 
اهراـهنأ تضاـفو  مهتنـسلأ  ىلع  اـهراهنأ  ترجفت  ىتـح  ةـمكحلا 

لامعتـسا نـم  ةالـصلا  هذـه  يف  مـكف  مهتمدـخ  لاـمكب  مـهيلع 
هكردي ام ال  ةقيرطلا  رارسأو  ةعيرشلا  ضماوغو  ةقيقحلا  قئاقد 

بر بـحب  هحراوـج  تـألتماو  باـجحلا  هـبلق  نـع  لاز  نـم  ــالإ 
ـ ه.أ.هركذب انتريس  رمعو  هبحب  انتريصب  هللا  رون  بابرألا 

هذـه ىوس  ثيداـحألا  يف  درت  مل  يتلا  تاولـصلا  نم  ركذـي  ملو 
نم غرف  اذإ  اـهلوقي  ناـك  يتـلا  ةـمدقتملا  نيدـباعلا  نيز  ةالـصو 
اهل ًالقان  اهبحاص  مسا  نييعت  نودب  نيعباتلا  ضعبل  اهبسنو  هدجهت 

اهفورحب ةفيرشلا  ةالـصلا  هذه  تيأر  دقو  يلع  نب  ناميلـس  نع 
ماــمإلل ءاــفنحلا )  كــلاسم  باــتك (  يف  اــهنم  نيتــلمج  ـــالإ 

بزح يف  يلذاشلا  بهاوملا  يبأ  يديـسل  ةبوسنم  ينالطـسقلا 
اهتيأر امنيح  اهيلع  تبرض  مث  ةيتآلا  هتاولص  يف  اهتلقنو  ةينادرفلا 
هلعلف بهاوملا  يبأ  نم  مدقأ  هنأل  افو  يلع  يديسل  ةبوسنم  انه 
ىلعو ةـقيقحلاب  ملعأ  هللاو  هبزح  يف  اـهتبثأو  همـالك  نم  اهذـخأ 

وأ لوألا  نافرع  رحب  نم  ةلـصاح  ةدـيرف  ةرهوج  يهف  لاح  لـك 
.امهتكربب انعفنو  امهنع  هللا  يضر  ناثلا 

نوعبرألاو ةعبارلا  ةالصلا 
افو يلع  يديس  نبا  رهاطلا  يبأل 

كبيبح دـمحم  تادارإلا  دارمو  تاداسلا  ديـس  ىلع  لص  مهللا  } 
 { ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  مركملا 

يديـسل اهنأ  لاقو  ءافنحلا )  كـلاسم  يف (  اـهركذ  ةالـصلا  هذـه 
.هبزح يف  افو  يلع  يديس  نبا  رهاطلا  يبأ 

نوعبرألاو ةسماخلا  ةالصلا 
يلذاشلا بهاوملا  يبأ  يديـسل  اهعيمج  تاولـص  رـشعل  ةـعماج 

هنع هللا  يضر 
ىلعو يمألا  يبنلا  ٍدـمحم  انالومو  انديـس  ىلع  لـص  مهللا  - } 1

اهب رسيتو  يردص  اهب  حرشت  ةالص  هتيرذو  هجاوزأو  هباحـصأو  هلآ 
 { يناسل ةدقع  اهب  لحتو  يرسك  اهب  ربجتو  يرمأ 

طيحت الو  ىصحي  امب ال  دبألاو  لزألا  ةالص  كيلع  هللا  ىلـص  - } 2
نيذـلا ليمكتلاو  لامكلا  لهأ  هباحـصأ  نع  هللا  يـضرو  ةرئاد  هب 

 { ةرئاحو رئاح  لك  مهب  هللا  ىده 
ىلع ةـيلمكألا  ماـقمب  جوتملا  يبـنلا  اذـه  ىلع  مهللا  لـص  - } 3

ةيبوبرلا ةرضح  يف  ةيـصوصخلا  مالـس  هيلع  ملـسو  ةيربلا  رئاس 
الو اـمهباوث  ددـجتيو  ًادـبأ  اـنل  مودـيو  اـمهرون  متي  ًامالـسو  ةـالص 

ًادمرس عطقني 
رهظمو تاذــلا  ةآرم  لوـسرلا  يبــنلا  اذــه  ىلع  لــصو  مـهللا 
مركألا ءاطعلاو  مظعألا  نانحلا  يذ  تاحبسلا  ةرضحو  تافـصلا 

طارــصلاو ميتــيلا  لاــمجلاو  قراــفلا  مـلعلاو  قراــخلا  روـنلاو 
قلطملا لاـمكلاو  ميوـقلا  يدـهلاو  ميظعلا  ٌـق  ٌـل خلاو ميقتـسملا 

ىلجألا رـسلاو  ىلغألا  فرـشلاو  ىلعألا  ماقملاو  ققحملا  زعلاو 



ناـسللاو ىقتـألا  بـلقلاو  ىقنــألا  نطاــبلاو  ىلحــألا  دروـملاو 
رهاـطلا رــصنعلاو  رهاـظلا  لـالحلاو  برقملا  ناـنحلاو  برعملا 
ةطساوو ماتخلاو  رمألا  إدتبم  ةلماكلا  ةمعنلاو  ةلماشلا  ةمحرلاو 
تومحرلا نئازخ  عدوتسمو  توكلملاو  كلملا  زارط  ماظنلا  دقع 

لامكلا نيع  ناـسنإ  دوجلا  ناـضيف  ندـعمو  دوجولا  ةرئاد  بطق 
ممهلا قالخأ  دـيؤمو  مكحلا  عيباني  رجفم  لاصخلاو  ايازملا  رخفو 

راونـألاب ةرهتــشملا  ةلمتــشملا  ةـيمدآلا  ةـفالخلا  رــس  ةــفيطل 
ةفيطللا كـلتل  اــهاضري  ةالــصب  ىلاــعت  هـللا  اهــصخ  ةــيدمحألا 

بر نم  ًادـبأ  ةـيولوم  ةـبترم  نم  اهيلع  رطاع  مالـسو  ةـيدمحألا 
هذهب تالـصلا  وجري  ريـصقتلاب  فرتعم  ريقح  دـبع  نم  مث  ةـيربلا 

نيملاعلا بر  اي  نيمآ  ةالصلا 
ماظنلا دقع  ةطساو  ماتلا  رهظملا  بيبحلا  اذه  ىلع  لصو  مهللا 
راونـألا رون  فئاـطللاو  رارـسألا  ضيفمو  فراـعملا  نئازخ  حـتاف 
دولومو دلاو  لك  ديسو  دوجولا  ددمو  دوجلا  ندعم  رارسألا  رـسو 
رـــسلاو يحورلا  ىنعملاــب  تاـــيلجتلا  ىلجمو  تـــالزنتلا  رقم 

حور ملاعلل  مولعلا  نم  ملعلا  دوصقمو  ملاعلا  جارـس  يحوبـسلا 
تارود عيمج  يف  نايعألا  نيع  ناسنإ  حاـيترإلا  ةـفيطلو  حاورـألا 

يف ةــيلعلا  مـمهلا  باــبرأل  ةينــسلا  دــصاقملا  غــلبم  ناــمزلا 
حابصلا رهاظملا  يف  ةقلأتملا  راونألا  ةجهب  ةيـسدقلا  تارـضحلا 
نئمطمو لوقعلا  دـشرمو  حـالملا  ةـلوبقملا  هوجولا  رفخ  سنأو 

يف روضحلا  ىلإ  اهيعادو  حاورألا  رونمو  سوفنلا  يداهو  بولقلا 
يذـب لاصتإلا  باطخل  لاصولا  ةـبطخ  بيطخ  سودـقلا  ةرـضح 

ةرـضح يف  نافرعلا  لهأ  مامإ  لامكلا  لهأ  نم  لالجلاو  لامجلا 
ناسحإلا

ةيلكلا هترئاد  فراعم  رارسأ  هب  انفرعت  ًامالـس  هيلع  ملـسو  مهللا 
ةيئزجلا انترئاد  يف  انفرعت  امك 

لزنأو هناـيع  تارـضح  يف  هناـيبو  همولع  قئاـقحب  اـنققح  مهللا 
عيمج يف  هتاـظحل  نـم  هـب  زوـفن  اـم  هتـالزنت  تاـكرب  نـم  اـنيلع 

هتارضح
هنع اـهثرو  يتـلا  هفراـعم  صاوخب  انـصخ  هتيـصوصخ  قحب  مهللا 

ةيربلا نيب  ةعلخ  لمكأ  يف  اهب  اوراص  ىتح  ةيصوصخلا  لهأ 
ةرونم اـنحاورأو  ةـيملعلا  هفراـعمب  ةرومعم  اـنبولق  لـعجا  مهللا 

ةروـجحم انـسوفنو  هتارومأـمل  ةـعبات  اـنلوقعو  ةينــسلا  هراونأـب 
ًادبأ انتييحأ  ام  ىدهلا  كلذ  ميظعل  ةداقنم  اننادبأو  هتايهنمب 

بيجملا هلعجاو  هتلم  ىلع  انتومو  هتنـس  ىلع  انتايح  لعجا  مهللا 
نم ةمايقلا  موي  كدنع  انل  عيفـشلاو  لاؤسلا  دنع  خزربلا  يف  انع 

لاوهألا ميظعو  لاكنلا 
كباذع نم  ًاريجم  انل  هلعجا  مهللا 

باذــع قباـس  ريغ  نـم  كـباوث  راد  يف  ًاراـج  اــنل  هـلعجا  مـهللا 
نيمحارلا محرأ  اي  نانم  اي  نانح  اي  ناحتماو 

نيرادلا يف  هتعلط  دوهشب  انعتم  مهللا 
نينوكلا يف  ًاسينأ  انل  هلعجا  مهللا 

اي نيمآ  ةياهنلاو  ةـيادبلا  يف  ةـيانعلا  لهأ  نم  هدـنع  انلعجا  مهللا 
نيملاعلا بر 

نم فلس  نمم  هبحأو  هالاو  نمو  هلآو  هباحصأ  نع  ضراو  مهللا 
مالـسلاو مَمألا  قيرطلا  اذـه  نم  ةـمألا  هذـه  يف  مهفلخو  ممألا 

ةكرحو نوكس  لك  يف  ةكربلاو  ةمحرلاو  ٌداعٌم  هيلع  مالـسلا  نم 
 { نيملاعلا بر  هلل  دمحلاو  نيلسرملا  ىلع  مالسو  نيمآ 

دواد ىلعو  حونو  ثيـش  ىلعو  ءاوحو  مدآ  ىلع  لـص  مهللا  - } 4
ميهاربإ ىلعو  طابــسألاو  فــسويو  بوــقعي  ىلعو  ناميلــسو 
ءاـيبنألا رئاـس  ىلعو  ساـيلإو  رـضخلا  ىلعو  ىـسيعو  ىـسومو 

نيدتهملا ملعو  نيملاعلا  جارسو  نييبنلا  متاخ  ىلعو  نيلسرملاو 
دمحم نوزخملا  كـبيغو  نوـنكملا  كرـس  نيلجحملا  رغلا  دـئاقو 

ماركلا هباحصأ  نع  ضراو  مالسلاو  ةالصلا  لضفأ  هيلع 
ىلعو ليئازعو  ليفارـسإو  لـيئاكيمو  لـيربج  ىلع  لـصو  مهللا 

نم روــمعملا  تيبـــلا  راوز  ىلعو  نــييبوركلاو  شرعلا  ةـــلمح 
ىلعو اـنيلع  مالـسلاو  نيعمجأ  ةـكئالملا  رئاـس  ىلعو  نـيبرقملا 

بر هلل  دـمحلاو  نيلـسرملا  ىلع  مالـسو  نيحلاـصلا  هـللا  داـبع 
 { نيملاعلا

علخ مهتحنمو  ةـيانعلا  لـهأ  تصـصخ  يذـلا  تنأ  كناحبـس  - } 5
الإ كترـضح  اوـجلو  ـالو  كلـضفب  ـالإ  كلــضف  اولاـن  اـمف  ةـيادهلا 

مهتيدان ىتح  كيلع  اولبقأ  الو  مهتببحأ  ىتح  كوبحأ  امو  كترظنب 
هذـه نيب  ةمـسق  هنم  انل  مسقت  نأ  قباسلا  دادولا  اذـهب  كلأسنف 

نم دماحملا  رسب  اهنم  ميظعلاب  ىنسحلا  ءامسألا  رـسب  قئالخلا 
دجملاـب ءاـيربكلاب  دـمحلا  ءاولب  دـماحلا  دوـمحملا  دـمحم  كدـبع 

كـسأر عفرا  هل  كلوق  ماركإب  شرعلا  قاس  تحت  كبيبح  دوجـسب 
طعت لس  كلوق  ةيانعب 

انب كب ال  قئاللا  ءاطعلاو  نوعلاو  رـصنلاب  زوفلاو  ةـباجإلا  كـلأسن 
لاؤسب لصحي  امم ال  ككلمو  كتردقو  كدوج  ةعس  هنك  ثيح  نم 

ام ددـملاب  ًالـصتم  ءاطع  لآملاو  لاحلا  يف  لاـب  ىلع  رطخي  ـالو 
دبألا ماد 



دوهـشملا رونلا  دوجولا  نيع  ىلع  يلـصت  نأ  كناحبـس  كـلأسنو 
رشبلا يبأ  مدآ  ةليـسو  دوقعملا  ءاوللاو  دوروملا  ضوحلا  بحاص 

حابـشألا شعنمو  حاورألا  دمم  رـشحملا  موي  عفـشملا  عيفـشلاو 
بذــهمو سورطلا  ةــجهب  كـيلإ  مههجوـمو  كــيلع  قـلخلا  لاد 
توكلملا تارـضح  نم  بولقلا  ىلع  فراـعملا  ضيفم  سوـفنلا 

رون ةـيدحألا  رـس  يناثلا  يلجتلا  حول  لوألا  يلجتلا  ملق  بويغلاو 
ماظن لزألا  رارسأ  حتاف  تافصلا  قرشم  تاذلا  ةرضح  ةيدحاولا 

امب وه  ثيح  نم  هصخت  ةرونم  ةلماك  ةرهطم  ةسدقم  ةالص  دبألا 
ديبعلا نم  دحأ  هيف  هكراشي  مل  يذلا  دـيرفلا  هفـصو  ةزع  يف  وه 

ةكئالملا ىلعو  ءايبنألاو  لسرلا  ىلع  ولعي  يماسلا  هفرش  ماد  ام 
يضرو كلانه  هغلبي  ًامالـس  كلذك  هيلع  ملـسو  ءايلوألا  لك  ىلعو 
ماظعلا هباحصأ  ةيقب  نعو  ماركلا  ةرـشعلا  هرحب  ءيلآل  نع  هللا 

ىلع مالــسو  نـيمآ  كلــضف  نــم  دــيزملا  كناحبــس  كــلأسنو 
 { نيملاعلا بر  هلل  دمحلاو  نيلسرملا 

لــسرلا ماـمإو  اهدـيفمو  موـلعلا  عماـج  ىلع  لـص  مـهللا  - } 6
حاتفم ةرظنو  ةـجهب  لك  حايتراو  ةرـضح  لك  سنأ  حور  اهبيطخو 

ةيــسدقلا تافــصلا  زئاـح  يلكلا  رــسلا  ماـتخو  يلزـألا  بـيغلا 
ديـسو ةقيرطلا  ةلالدو  ةقيقحلا  ةياهنو  ةيدنعلا  ةرـضحلا  سيلجو 

رد ةطــساوو  دوـجولا  قرفم  جاـت  نـييعتلا  قباــس  يف  نيوـكتلا 
ةمعنلا يلوو  ةمحرلا  لوسر  لالخلا  دمحأو  لالجلا  دمحم  دوقعلا 

هيلع ملسو  كلامك  بتارمب  كلاصتا  ةالص  انبر  اي  هيلع  مهللا  لص 
هلل دمحلاو  نيلـسرملا  ىلع  مالـسو  كتمارك  ددمب  كتيانع  مالس 

 { نيملاعلا بر 
ربأو راربألا  ريخ  ىلع  راونألا  لامكب  راودألا  يف  مهللا  لـص  - } 7
هيلإ غلب  بر  اي  جاتلاو  ءاوللا  بحاص  جارعملا  يذ  دـمحم  راـيخألا 
انديـس يقنلا  يقتلا  ىفـصملا  ىفطـصملا  هـيلع  يمالــس  ًاـمئاد 

دمحم
ىلـص دمحم  انديـس  ددملا  دمملا  دنـسلا  ديـسلا  هيلع  هللا  ىلص 

هيلع هللا 
دمحم دوجولا  يذ  حور  ىلع  العلاو  ضرـألا  يف  ـالملاب  هللا  ىلص 

دومحملا
حارفألاب حورلا  كاذ  ىلع  حابصلاو  ءاسملا  يف  ملـسو  هللا  ىلص 

حاورألا يف 
دايسألا ديس  ىلع  دابآلا  يف  ملسو  هللا  ىلص 

لامكلا يف  درفملا  ىلع  لامكإلاب  ملسو  هللا  ىلص 
ةمعنلا ةياغ  ىلع  ةمحرلاب  ملسو  هللا  ىلص 
ديرفلا درفلا  ىلع  ديزملاب  ملسو  هللا  ىلص 
ماركلا رخف  ىلع  ماركإلاب  ملسو  هللا  ىلص 

ميحرلا فؤرلا  ىلع  ميظعتلاب  ملسو  هللا  ىلص 
عيفرلا ليلجلا  كبيبح  ىلع  عيدب  اي  يهلإ  اي  ملسو  ىلص 
روكشلا دماحلا  كيبن  ىلع  روبص  اي  يهلإ  اي  ملسو  لص 

يهابلا مظعملا  ىلع  يهلإ  اي  ملسو  لص 
ديبعلا ديس  ىلع  ديمح  اي  ملسو  لص 

مالسإلل ملعملا  ىلع  مالس  اي  ملسو  لص 
يبنذ يف  عفشملا  ىلع  يبر  اي  ملسو  لص 

كلملا يف  هيجوــلا  ىلع  تومحرلاــب  ــالعلا  يف  ملـــسو  لــص 
توكلملاو

سافنألاب دوجولا  رطعم  ىلع  سارطألا  يف  ميظعتلاب  هللا  ىلص 
ةيسدقلا تارضحلا  يف  ةيربلا  ريخ  ىلع  مهللا  لص 

مالسلا عم  هيلع  لص  ماركإلاب  ماودلا  ىلع  هيلع  انمالس  هيلإ  غلبو 
 { اياطخلاب انذخاؤت  اياربلا ال  يف  عيفشلاب 

كل هتعاـط  تلعج  نم  ةعافـشلا  لوـبقم  ىلع  لـص  مهللا  - } 8
نم مدق  يذ  لك  ىلع  مدقلا  هل  ناكف  مدقلا  يف  هتمدـقو  ةـعاط 

لاـمكب هتــصصخو  لـمكألا  ماــقملاب  لوــألا  نـييعتلا  يف  هـتنيع 
ةرـضح بيطخو  سنألا  عماج  مامإ  ماـمتلا  ةـنبل  هتلعجو  ماـظنلا 
لاـمجلا ناـكمإ  رهظمو  هزنملا  بوجولا  ةـقيقح  رهظم  سدـقلا 

مالــس هـيلع  ملــسو  لــالجلا  دــمحأو  لــالخلا  دــمحم  هزنــألا 
ةيموميدلا ةرضح  يف  ةيصوصخلا 

يه لك ال  نع  دعبلا  يف  يهلإ  كيلإ  هب  لسوتأو 
كيلع دامتعالاو  كيلإ  برقلا  كلأسأو 

راسكنالاو ةلذلا  ةلاحب  تئجو  راقتفالاو  ةقافلا  دـي  تطـسب  يهلإ 
بيخت الو  يلاؤس  بجأف  بابحألاب  تلـسوتو  باـبلاب  تفقو  دـقو 

 { يلامآ
دولومو دلاو  لك  ديـس  ىلع  دوجولا  تارذ  ددـعب  لص  مهللا  - } 9

لهأ ةوفـص  الملاو  ةولخلا  يف  هبر  دـبعو  ـالتو  ىلـص  نم  لـضفأ 
لك نم  كلذـك  ًادـبأ  ملـسو  ىفطـصملا  دـمحم  انديـس  افطـصإلا 
بر اي  نيمآ  نينمؤملا  كدابع  عيمج  نمو  كلاسو  ثورومو  ثراو 

نيملاعلا
بتارمب لازألا  يف  هتصصخ  يذلا  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 

نئازخ حتاف  ةليسولا  بحاصو  ةليضفلا  زئاح  لامكلا  دعب  ليمكلا 
ىلإ ريشت  ةفيطل  ةراشإ  لك  قنور  راونألا  تارود  متاخو  رارسألا 



تارــضحلا يف  ةـينافرعلا  تاراـشإلاب  ةــفينملا  يلاـعملا  لاـمك 
عيفشلا دمحم  انالومو  انديس  عيفرلا  بانجلا  يذ  ةينابرلا 

ملـسو هلامك  تاـماقم  يف  هلاـمج  سنأ  ةالـص  هيلع  مهللا  لـص 
مالسو بابحألا  ىلع  بحملا  مالـس  باحـصألاو  لآلا  ىلعو  هيلع 

 { نيملاعلا بر  هلل  دمحلاو  نيلسرملا  ىلع 
رهطم راونـألا  عـبنمو  رارـسألا  ةرـضح  ىلع  لـص  مـهللا  - } 10
سورع لـئابقلا  رئاـس  يف  دولوم  لـمجأو  لـئاذرلا  نم  سوفنلا 

ملعأو ريخلا  ملعم  ةيـسدقلا  ةرـضحلا  ماـمإو  ةـينابرلا  ةـكلمملا 
ءاــيبنألا مركأ  قــحلا  ىلإ  اهدــشرمو  ةـــمألا  حـــصانو  قــلخلا 
تاداسلا ديـس  دـمحم  انديـس  نيملاعلا  بر  لوسر  نيلـسرملاو 

هلالجإو هماقم  ردـق  ىلع  هيلع  ملـسو  تاداعـسلا  رئاود  بطقو 
ىفطـصا نيذلا  هدابع  ىلع  مالـسو  ىفكو  هلل  دمحلاو  هماظعإو 

{
يلذاشلا بهاوملا  يبأ  خيشلا  يديسل  يه  تاولـص  رـشعلا  هذه 

هنع هللا  يضر 
هل لزألا  بزح  يف  ىلوألا 

ةيئاطعلا مكحلل  هحرش  يف  ةيناثلاو 
قارشإلا بزح  يف  ةثلاثلاو 

سنألا بزح  يف  ةعبارلاو 
ىلاعت هللا  ىلع  ءانثلا  بزح  يف  ةسماخلاو 

ديحوتلا بزح  يف  ةسداسلاو 
تاراشإلا نازيم  بزح  يف  ةعباسلاو 

 ( قارشإلا مكح  نيناوق  باتك (  يف  ةنماثلاو 
هيزنتلا بزح  يف  ةعساتلاو 
ةينادرفلا بزح  يف  ةرشاعلاو 

عيماجملا ضعب  يف  تيأر  مث  ءافنحلا )  كلاسم  نم (  اهتلقن  دـقو 
ىلع يديـسل  ًابوسنم  ةسماخلا  ةالـصلا  هرخآ  يذـلا  ءانثلا  بزح 

نم ةرـشاعلاو  ةـنماثلا  ةالـصلا  عيماـجملا  ضعب  يف  تيأرو  اـفو 
ىلع مدقتم  وهو  افو  دمحم  يديس  ىلإ  نيتبوسنم  تاولصلا  هذه 

بهاوملا وبأ  نوكيو  ةحيحـص  هيلإ  امهتبـسن  لـعلف  بهاوملا  يبأ 
يلع يديس  ةالص  يف  مدقت  امك  هيبزح  يف  امهعضوو  امهذخأ  دق 

.ملعأ هللاو  افو 

نوعبرألاو ةسداسلا  ةالصلا 
بهاوملا يبأل  ليقو  يواقردلا  يبرعلل  ةيشيشملا  ةالصلا  جزم 

ىلع نوطبلاو  روهظلا  يف  نوئـشلا  عيمجب  ملـسو  لص  مهللا  } 
ًاروـهظ ةـيلعلا  هـتاذ  يف  ةــنماكلا  رارــسألا  تقــشنا  هـنم  نـم 

هيفو ًارودب  ةينسلا  هتافـص  ءامـس  يف  ةيوطنملا  راونألا  تقلفناو 
زجعأـف هيلع  هيف  هب  مدآ  مولع  تلزنتو  هيلإ  هنم  قئاـقحلا  تقترا 
موهفلا تلءاضت  هلو  هيف  رسلا  نم  ِعدوأ  ام  مهف  قئالخلا  نم  ًالك 

يف قباس  انم  هكردي  مل  نوصملا  رسلا  كلذف  هيفكي  هزجع  لكو 
يبن نم  هب  ِمظعأف  هدوهـش  قباوس  ىلع  قحال  هغلبي  الو  هدوجو 

ضاـيحو ةــقنوم  رهازلا  هلاـمج  رهزب  توـكلملاو  كـلملا  ضاـير 
الإ ءيـش  الو  ةـقفدتم  رهابلا  هرـس  راونأ  ضيفب  توربجلا  ملاعم 
لك يف  ةطـساولا  الول  ذإ  طوحم  يراسلا  هرـسبو  طونم  هب  وهو 
كنم كب  قيلت  ةالـص  طوسوملا  لـيق  اـمك  بهذـل  طوبهو  دوعص 

ًامالـسو هيلع  دـيدملا  ضيفلاو  دـيدجلا  قلخلا  دراوب  دراوـتتو  هيلإ 
هلآ ىلعو  هـلهأ  وـه  اـمك  هلــضفو  هـضيف  ةالــصلا  هذــه  يراـجي 

الت نمو  نيعباتلاو  هباحصأو  العلا  ءامس  سومش 
عيمجل عـساولا  كروـنو  رارـسألا  لـكل  عماـجلا  كرـس  هنإ  مـهللا 

كيلإ كملاوع  بكر  دـئاقو  كيلع  كنم  كب  لادـلا  كـليلدو  راونـألا 
ىلإ الإ  لصاو  لصي  الف  كيدـي  نيب  كل  مئاـقلا  مظعـألا  كـباجحو 

ةعماللا هراونأب  الإ  رئاح  يدتهي  الو  ةعناملا  هترضح 
يحوبــسلا هبـــسحب  ينققحو  يحورلا  هبـــسنب  ينقحلأ  مــهللا 

هبحي امك  هالجم  اهب  ريصأو  هايحٌم  اهب  دهشأ  ةفرعم  هايإ  ينفرعو 
اهب عركأو  هفراوعب  لهجلا  دراوم  دورو  نم  اـهب  َملـْسأو  هاـضريو 

بئاكرو كفطل  بئاجن  ىلع  ينلمحاو  هفراعمب  لضفلا  دراوم  نم 
ميقتسملا هطارصو  ميوقلا  هليبس  يف  يب  رـسو  كفطعو  كنانح 

تاـيلجتب ةـجلبتملا  ةيـسدقلا  كترـضحب  ةلــصتملا  هترــضح  ىلإ 
ملاوعب ًابوحـصم  كترـصن  دونجب  ًافوفحم  ًالمح  ةيـسنإلا  هنـساحم 
هعاـقب عـيمج  يف  هعاونأـب  لــطابلا  ىلع  يب  فذــقاو  كترــسأ 

ةيدــحألا راـحب  يف  يب  جزو  قحـألا  هجوـلا  ىلع  قحلاـب  هغمدأـف 
ىلإ ديحوتلا  لاحوأ  نم  ينلشناو  ةطيـسبو  ةبكرم  لكب  ةطيحملا 
نيع يف  ينقرغأو  دـييقتلاو  قـالطإلا  نع  هزنملا  دـيرفتلا  ءاـضف 

الإ سحأ  الو  دجأ  الو  عمـسأ  الو  ىرأ  ىتح ال  ًادوهـش  ةدحولا  رحب 
ًادوجو لازي  نل  كلذك  وه  امك  ًادوعصو  ًالوزن  اهب 

اذإ ًاـنايعو  ًافـشك  يحور  ةاـيح  مظعـألا  باـجحلا  مـهللا  لـعجاو 
ًانانحو كنم  ةمحر  كلذك  رمألا 

عماـج هتقيقحو  ًـالاحو  ًاـقوذ  يتـقيقح  رـس  هحور  مـهللا  لـعجاو 
ام ىلع  كلذـب  ينققحو  ًآلامو  ًالاح  يملاـعم  عماـجم  يف  يملاوع 

لوأ اي  نطاـبلاو  رهاـظلاو  رخـآلاو  لوـألا  قحلا  قيقحتب  كـل  اـنه 



سيلف رهاظ  اي  ءيـش  كدـعب  سيلف  رخآ  اـي  ءيـش  كـلبق  سيلف 
يئاقب يف  يئادن  عمسا  ءيش  كنود  سيلف  نطاب  اي  ءيش  كقوف 
كدنعو ايضار  ينلعجاو  ايركز  كدبع  ءادن  هب  تعمـس  امب  يئانفو 
كلَملاو سنـإلاو  نـجلا  ملاوـع  ىلع  كـل  كـب  ينرـصناو  ًايـضرم 

عمجاو كلـسف  كلم  نمو  كلمف  كلـس  نم  دييأتب  كل  كب  ينديأو 
كريغ نـيبو  ينيب  لــٌحو  كــنيغ  نــيعلا  نــع  لزأو  كــنيبو  ينيب 

هنم هـللا  هـللا )  هـللا  هـللا  كريمو (  كريخ  ةــمئأ  نـم  ينلعجاو 
هاوس اـمو  دوجولا  بجاو  هللا  دوعي  هيلإ  رمـألا  هللا  رمـألا  ءيدـب 

يف ٍداـَعَم ]]  َىِلإ  َكداََرل  َنآْرُْقلا  َكـَْيَلع  َضََرف  ِيذلا  ِنإ  دوقفم [[ 
ًةَمْحَر َْكُنـدَل  ْنِم  َاِنتآ  َانبَر  داعتقاو [[  ضاهتناو  داعتباو  بارتقا  لك 

ىتح ىدهف  كب  ىدتها  نمم  انلعجاو  ًادَشَر ]]  َاِنرَْمأ  ْنِم  َاَنل  ْئَيَهو 
يف انب  رسو  كيلإ  الإ  رطو  انب  ريـسي  الو  كيلع  الإ  رظن  انم  عقي  ال 
َاهَيأ ـاَي  ِيبنلا  َىَلع  َنولــَُصي  َُهَتِكئـالََمو  َهللا  ِنإ   ]] جرادــم جراـعم 

 [[ ًامِيلَْست اوُملَسَو  ِْهَيَلع  اولَص  اُونَمآ  َنِيذلا 
انإف ميلستلا  لمكأو  ةالـصلا  لضفأ  هيلع  انم  ملـسو  لصف  مهللا 

مارتحـإلا نـم  هـب  قـيلي  اـم  كردـن  ـالو  مـيظعلا  هردـق  ردــقن  ـال 
هتاكربو هتمحرو  هتايحتو  همالـسو  ىلاعت  هللا  تاولـص  ميظعتلاو 

هلآ ىلعو  يمألا  يبنلا  كلوسرو  كيبنو  كدبع  دمحم  انديـس  ىلع 
تاكرابملا تاماتلا  انبر  تاملك  ددعو  رتولاو  عفشلا  ددع  هبحصو 

{
لـضفأ نم  يهو  هنع  هللا  يـضر  يواقردلا  يبرعلل  ةالـصلا  هذه 

نب مالـسلا  دـبع  يديـس  ةالــص  اـهب  جزم  دـقو  اـهلمكأو  غيــصلا 
يف ةروكذـملا  تاكربلا  ةدايزو  لضفلا  ةرثكب  ةروشملا  شيـشم 
اذـه نأ  ليقو  تاداسلا )  ديـس  ىلع  تاولـصلا  لـضفأ  يباـتك ( 

.هنع هللا  يضر  يلذاشلا  بهاوملا  يبأ  يديسل  جزملا 
باتكلا لقان  قيلعت 

شيـشم نب  مالـسلا  دبع  يديـس  ةالـص  انه  لقنن  ةدـئافلل  ًامامتإ 
 ( تاداـسلا ديـس  ىلع  تاولـصلا  لـضفأ  باـتك (  نـم  اهدـئاوفب 

يهو

نوعبرألاو ةثلاثلا  ةالصلا 
هنع هللا  يضر  شيشم  نب  مالسلا  دبع  يديسل 

.ُرَاْونألا ِتََقلَْفنَاو  .ُراَرـْسألا  ِتقَْـشنا  ُْهنِم  ْنَم  َىَلع  لـَص  ُمهللا  } 
َُهَلو .ِِقَئـالَْخلا  َزَْجعأـَف  ََمدآ  ُمـوُُلع  َْتلَزَنَتو  ُ.ِقئاـَقَْحلا  ِتََقتْرا  ِهِيَفو 

ُضـاَِيَرف ٌ.قَِحـال  َـَالو  ٌِقباـَس  انِم  ُْهِكْرـدـُي  ْمـََلف  ُموـُهُْفلا  َِتلَءاــََضت 
ِِهرَاْونأ ِْضيَِفب  ِتوَُربـَْجلا  ُضـاَيَِحو  .ٌةـَِقنوُم  ِِهلاـَمَج  ِْرهَِزب  ِتُوَكلَْملا 
َبََهـذَل َُةطـِسَاْولا  َْالَول  ِذإ  .ٌطُونَم  ِِهب  َُوَهو  ًِالإ  َءْيَـش  َـَالو  .ٌةـَقَفَدتُم 

ُُهْلهأ َُوه  اََمك  ِْهَيِلإ  َْكنِم  َِكب  ُقِيَلت  ًَةالَص  .ُطوُسْوَْملا  َلِيق  اََمك 
ََكل ُِمئاَْقلا  َُمْظعألا  َُكباَجَِحو  .َْكَيَلع  ُلادلا  ُعِماَْجلا  َكرِس  ُهِنإ  ُمهللا 
ُهاِيإ ِيْنفَرَعو  ِ.ِهبَسَِحب  ِينْققََحو  ِ.ِهبـََسِنب  ِينْقِْحلأ  ُمهللا  .َْكَيَدي  َْنَيب 

ِِدرَاوـَم ْنـِم  اـَِهب  ُعَْركَأو  .ِلـْهَْجلا  ِِدرَاوـَم  ْنـِم  اـَِهب  َُملــْسأ  ًةـَِفْرعَم 
ًافوـُفْحَم ًــالْمَح  .َِكتَرــْضَح  َىِلإ  ِِهلِيبـَس  َىَلع  ِيْنلِمْحَاو  .ِلــْضَْفلا 

ِراـَِحب يِف  ِيب  جَُزو  َُهغَْمدأـَف  ِلـِطَاْبلا  َىَلع  َِيب  ِْفذـْقَاو  .َِكتَرــُْصِنب 
ِرَْحب ِنـَْيع  يِف  ِيْنِقْرغَأو  ِدـيِْحوتلا  ِلاـَْحوأ  ْنـِم  ِيْنلُْـشنَاو  ِةِيدـَحألا 

َِلعْجَاو َاِهب  ًِالإ  سُِحأ  ََالو  َدـِجأ  ََالو  َعَمـْسأ  ََالو  ىَرأ  َال  ىتَح  َِةدـَْحْولا 
ِِهتَقيِقََحو ِيتـَقيِقَح  رــِس  ِهـِحوَُرو  يِحوُر  َةـاَيَح  ََمْظعـألا  َباـَجِْحلا 

َاي ُِرهـاَظ  ـاَي  ُرِخآ  ـاَي  ُلوأ  ـاَي  ِلوـألا  قَْحلا  ِقيِقَْحِتب  يِِملَاَوع  َعِماـَج 
ِكَب ِينْرـُْصنَاو  اِيَركَز  َِكْدَبع  َءَاِدن  َْتعِمـَس  اَِمب  ِيئَاِدن  ْعَمـْسا  ُِنطَاب 

َِكْرَيغ َْنَيَبو  ِيْنَيب  ْلـَُحو  َكـَْنَيَبو  ِيْنَيب  ْعَمْجَاو  َكـَل  َكـِب  ِيْنديَأو  َكـَل 
َانبَر ِدَاعَم  َىِلإ  َكداََرل  َنآْرُْقلا  َكـَْيَلع  َضََرف  ِيذلا  ِنإ  هللا  هللا  هللا 

َُهَتِكَئالََمو هللا  ِنإ  ًادَشَر  َاِنرْمأ  ْنِم  َاَنل  ئيهو  ًةـَمْحَر  َْكُنـدَل  ْنِم  َاِنتآ 
اوُملـَسَو ِـهَْيَلع  اولـَص  اـوُنَمآ  َنـِيذلا  اـَهيأ  ـاَي  ِيبنلا  َىَلع  َنولــَُصي 

ً.امِيلَْست
لـضفأ نم  يهو  شيـشم  نـب  مالـسلا  دـبع  يديـس  ةالـص  هذـه 

.ميظعلا لضفلا  تاذ  ةروهشملا  غيصلا 
يف ردلا )  ةيـشاح   ) بحاص نيدـباع  دـمحم  ديـسلا  ةـمالعلا  لاق 
هيلع لادلاو  ىلاعت  هللاب  فراعلا  بطقلا  مامإلا  خيشلا  ةالص  هتبث 

ةميظعلا ةينـسلا  لاوحـألاو  ةميقتــسملا  ةينــسلا  ةـقيرطلا  يذ 
فيرشلا ديـسلا  انالومو  انديـس  بسحلا  ليـصأو  بسنلا  فيرش 
ينـسحلا ميملابو  هلوأ  يف  ءابلاب  لاقي  شيـشب  نب  مالـسلا  دـبع 

رارسألا تقشنا  هنم  نم  ىلع  ىلص  مهللا  اهلوأ [  يتلا  يبرغملا 
يلخنلا دـمحأ  باهــشلا  اـهدروأ  دـق  خـلا ]  راونـألا .… تـقلفناو 
اهذـخأ هـنأ  يلخنلا  ركذو  اـمهيتبث  يف  ينينملا  باهـشلا  هذـيملتو 

 : لاق يبلاعثلا  ىسيع  خيشلاو  يلبابلا  دمحأ  خيشلا  نع 
برغملا ةالـص  دعبو  ةرم  حبـصلا  ةالـص  دـعب  اهأرقأ  نأ  ينارمأو 

حبـصلا دعب  تارم  ثالث  أرقت  قيلاعتلا  ضعب  يف  تيأرو  لاق  ةرم 
نمو رارــسألا  نـم  اـهتءارق  يفو  ءاـشعلا  دـعبو  برغملا  دــعبو 

يهلإلا ددـملا  اهتءارقبو  ىلاعت  هللا  الإ  هتقيقح  ملعي  ام ال  راونـألا 
ردصلا حورـشم  صالخإو  قدصب  اهئراق  لزي  ملو  ينابرلا  حـتفلاو 
تاـفآلا عـيمج  نـم  ىلاـعت  هـللا  ظـفحب  اـظوفحم  رمـألا  رــسيم 

عيمج ىلع  ًاروـصنم  ةــنطابلاو  ةرهاـظلا  ضارمــألاو  تاــيلبلاو 



نيعب ًاظوحلم  هرومأ  عيمج  يف  ميظعلا  هللا  دييأتب  ًاديؤم  ءادـعألا 
هيلع ىلاعت  هللا  ىلـص  هلوسر  ةيانعو  باهولا  ميركلا  هللا  ةيانع 

عم اـهيلع  ةــموادملاب  اهتدــئاف  رهظتو  باحــصألاو  لــآلا  ىلعو 
هللا شخيو  هلوسرو  هللا  عطي  نمو  ىوقتلاو  صـالخإلاو  قدـصلا 

.ـ ه.ا نوزئافلا  مه  كئلوأف  هقتيو 
اهيف ةيلذاشلا  ةقيرطلا  خياشم  نم  نيفراعلا  رباكأ  ضعب  داز  دقو 

هتقيرط لهأ  اهؤرقي  ةـفيظو  اهلعجو  اهب  اهجزم  ةفيرـش  تاداـيز 
.مهب هللا  انعفن  ءاسمو  ًاحابص  ةيلعلا 

قيلعتلا ىهتنا 

نوعبرألاو ةعباسلا  ةالصلا 
ينامعنلا ناهربلل 

عماـج ةـلماكلا  ةـكربلاو  ةـلماشلا  ةــمحرلا  ىلع  لـص  مـهللا  } 
عماجلا كسدـق  رئاظح  ةريظح  ةرـضح  قئالخلا  لضفأو  قئاقحلا 

عـضاوتملا كـعوضوم  ةدوبع  ةـيدوبع  دـبعو  عمـاللا  كراونأ  رونو 
قحاوللا قحاول  دعب  هتقحلأو  قباوسلا  قباوس  لبق  هترتخا  يذلا 

لغ هردـص  نم  تعزنو  ةـيقبلا  راـثآ  هـنع  تـقحمو  كـب  هـتيقبأو 
تانوعر توربجلا  حور  ةرـشابمب  هنم  تْرََـشبو  ةيـسفنلا  لولغلا 
قـالخألا باـجح  هقـالخأ  قيلختب  هنع  تعفر  ذإ  هتعفرو  ةيرـشبلا 
تاـملكل ًاـظفاح  ًاـحولو  كـلومحمل  ًاـعوضوم  هـتلعجو  ةــيقلخلا 

ةوـق تفرـصو  كـعومجم  تاـقرفتمل  ًاعـساو  ًايــسركو  كـلوقم 
هقاـفآ علاـطم  يف  تـعلطأو  ةرئادـلا  كـالفأ  كـالمأ  يف  هتردــق 

ًارارق هتطـسب  طاسب  تطـسبو  ةرهازلا  هراونأ  بكاوك  حـيباصم 
يلجت ىلجنا  ليلجلا  هيأر  ةآرم  ءالج  يفف  ةرظاـنلا  نيعـألا  ةرقل 
روصت راط  ام  هماـمتها  ممه  يلاـعت  ىلعأ  ىلعو  هلـالجو  هلاـمج 

ىرـشبلا رـشابف  نزحلا  نوزح  هب  تزواـج  يذـلا  هلاـمك  ةروـص 
باـقعألا ىلع  صكنلا  نم  هينمت  ناـميإ  تنمأو  باوصلا  ةـباصإل 
تابوثمل تفلتلا  راـثآ  نم  هصـالخإ  تصلخو  باـقعلا  باـقع  يف 

قلخلاب سنأي  بيع ال  ةورع  الو  بير  ةـيقب  هيلع  قبي  ملف  باوثلا 
عمج نيع  هتظحالم  ظحاول  ظحلت  ـالو  قحلا  نم  شحوتـسي  ـالو 

حورلاو مظعألا  لـيلخلاو  مركـألا  بيبحلا  قرفلا  نيع  يف  عمجلا 
ميهاربإ هيبأ  ىلعو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  دمحم  انديـس  معنملا 

دواد ىلعو  نيمـألا  ىــسيعو  مـيلكلا  ىــسوم  هيوـخأو  لــيلخلا 
نيحلاصلاو ءايلوألاو  نيلـسرملاو  ءاـيبنألا  عيمج  ىلعو  ناميلـسو 

املك نيملـسملا  ةمألاو  نيدتقملاو  ةـمئألاو  نيعباتلاو  ةباحـصلاو 
يف لوقعلا  تهاتو  نولفاغلا  كركذ  نع  لفغو  نوركاذـلا  كركذ 

تافـصلاو ءامـسألاب  ةـسيفنلا  سوفنلا  تحورتو  تاذـلا  ةرـضح 
تقو ةروكذلاب  ةيركاذلا  تلدبتو  حاورألل  قحلا  اذه  دـهاش  رهظو 

 { ًاريثك ًاميلست  ملسو  حالفلا  لوصح 
يف اـهتيأر  لاـقو  ءاـفنحلا )  كـلاسم  يف (  اـهركذ  ةالـصلا  هذـه 

.ينامعنلا ناهربلا  انبحاصل  بسن  بزح 

نوعبرألاو ةنماثلا  ةالصلا 
يعفايلا دعسأ  نب  هللا  دبع  يديسل 

اـوُنَمآ َنـِيذلا  اـَهَيأ  ـاَي  ِيبنلا  َىَلع  َنولـَُصي  َُهَتِكئـالََمو  َهللا  ِنإ  } ]] 
هتاـيحتو همالـسو  هـللا  تاولـص  ًامِيلـَْست ]]  اوُملـَسَو  ِـهَْيَلع  اولَص 

ددع هبحـصو  هلآ  ىلعو  يمألا  يبنلا  دـمحم  انديـس  ىلع  هتاكربو 
هللا ناحبـسو  تاكرابملا  تاـماتلا  اـنبر  تاـملكو  رتولاو  عفـشلا 

ميظعلا هللا  رفغتـسأو  ربـكأ  هللاو  هللا  ـالإ  هـلإ  ـالو  هـلل  دـمحلاو 
لوح الو  ليكولا  معنو  هللا  انبسحو  نيقلاخلا  نسحأ  هللا  كرابتو 
دمحم انديـس  ىلع  هللا  ىلـصو  ميظعلا  يلعلا  هللاب  ـالإ  ةوق  ـالو 
ددعو هللا  قلخ  ام  ددع  نيعمجأ  هبحـصو  هلآ  ىلعو  نييبنلا  متاخ 

قلخ ام  ءلمو  قلاخ  وه  ام  ةنزو  هللا  قلخ  ام  ةـنزو  قلاخ  وه  ام 
كلذ لاثمأو  هضرأ  ءلمو  هتاومـس  ءلمو  قلاخ  وه  ام  ءلمو  هللا 

دادـمو هتمحر  ىهتنمو  هشرع  ةـنزو  هقلخ  ددـعو  كلذ  فاعـضأو 
هركذ اـم  ددـعو  يـضر  اذإو  ىـضري  ىتـح  هاـضر  غـلبمو  هتاـملك 

لك يف  ىقب  اميف  هوركاذ  مه  اـم  ددـعو  ىـضم  اـميف  نوركاذـلا 
مـشو تاـعاسلا  نم  ةـعاسو  ةـليلو  مويو  ةـعمجو  رهـشو  ةـنس 
ةرخآلا دبأو  ايندلا  دبأ  دبألا  ىلإ  دبألا  نم  ةـفرطو  ةـحملو  سفنو 

 { هرخآ دفني  الو  هلوأ  عطقني  كلذ ال  نم  رثكأو 

نوعبرألاو ةعساتلا  ةالصلا 
ًاضيأ يعفايلا  دعسأ  نب  هللا  دبع  يديسل 

دمحم انديـس  ىلع  لص  ماركإلاو  لالجلا  اذ  اي  مويق  اـي  يح  اـي  } 
كب ايحأ  ىتح  يـسفن  تمأو  يبلق  يحأو  دمحم  انديـس  لآ  ىلعو 

 { ريدق ءيش  لك  ىلع  كنإ  ةرخآلاو  ايندلا  يف  ةبيط  ةايح 
دبع فيفعلا  نع  نيتالـصلا  نيتاه  ءاـفنحلا )  كـلاسم  يف (  لـقن 
نم ًاثالث  هلك  اذه  لق  ىلوألا  يف  لاق  هنأو  يعفايلا  دعسأ  نب  هللا 

.ةريثك لئاضف  اهل  نإ  لاقو  هلل ] ..  دمحلاو  هللا  ناحبس  هلوق [ 

نوسمخلا ةالصلا 



ريشبلا ىلع  ةالـصلا  يف  رينملا  رجفلا  باتك (  بحاص  يناهكافلل 
 ( ريذنلا

ملظلا هرونب  تقرشأ  يذلا  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  } 
ممألا لكل  ةمحر  ثوعبملا  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

لبق ةـلاسرلاو  ةدايـسلل  راتخملا  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملقلاو حوللا  قلخ 

ميشلاو قالخألا  لضفأب  فوصوملا  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
صاوخو ملكلا  عماوجب  صوصخملا  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

مكحلا
هـسلاجم يف  كهتنت  ناك ال  يذـلا  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 

ملظ نمع  يفعي  الو  مرحلا 
هللظت ىــشم  اذإ  ناـك  يذــلا  دــمحم  انديــس  ىلع  لـص  مـهللا 

ممي امثيح  ةمامغلا 
هملكو رمقلا  هـل  قـشنا  يذـلا  دـمحم  انديــس  ىلع  لـص  مـهللا 

ممصو هتلاسرب  رقأو  رجحلا 
يف ةزعلا  بر  هيلع  ىنثأ  يذـلا  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مـهللا 

مدقلا فلاس 
مكحم يف  انبر  هيلع  ىلـص  يذلا  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 

ملسيو هيلع  ىلصي  نأ  رمأو  هباتك 
امو ميدلا  تلهنا  ام  هجاوزأو  هباحصأو  هلآ  ىلعو  هيلع  هللا  ىلص 
 { مركو فرشو  ًاميلست  ملسو  مركلا  لايذأ  نيبنذملا  ىلع  ترج 

ريشبلا ىلع  ةالصلا  يف  رينملا  رجفلا  هباتك (  يف  يناهكافلا  لاق 
مالـسلاو ةالـصلا  لضفأ  اهنكاس  ىلع  ةنيدملا  انبراق  امل  ريذنلا ) 

نأ تربـخأ  مث  اـهوظفحو  ةـعامج  اـهبتكف  ةالـصلا  هذـه  تـمهلأ 
ىلع اهب  يلصي  هنأ  مونلا  يف  ىأر  ةيكلاملا  نم  ملعلا  ةبلط  ضعب 

.اهريغو كلاسملا )  يف (  هلاق  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ربنم 

نوسمخلاو ةيداحلا  ةالصلا 
ىلعو كـليلخ  ميهاربإو  كـيبن  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مـهللا  } 
كقلخ ددـع  كئامـسو  كضرأ  لـهأ  نم  كئايفـصأو  كـئايبنأ  عيمج 

ةنزو كملع  ىهتنمو  كتاملك  دادـمو  كشرع  ةـنزو  كسفن  اـضرو 
ءلمو كملع  ىـصحأ  ام  ددع  ًادبأ  ةرركم  ةالـص  كتاقولخم  عيمج 
قوفتو ديزت  ةالص  كملع  ىـصحأ  ام  فاعـضأو  كملع  ىـصحأ  ام 

ىلع كلضفك  نيعمجأ  قلخلا  نم  مهيلع  نيلصملا  ةالـص  لضفتو 
 { كقلخ عيمج 

اهتغـالب لاـمكل  تاريخلا )  لــئالد  نـم (  اــهتلقن  ةالــصلا  هذــه 
ىلع هللا  لضفف  الإو  اهلـضف  يف  ةغلابملا  ةدـش  اهنم  دوصقملاو 

.ءيش هب  ساقي  الو  هل  ةياهن  هقلخ ال 

نوسمخلاو ةيناثلا  ةالصلا 
يسونسلا دمحم  خيشلل 

نيلوـألا ديـس  دـمحم  اـنالومو  اـنيبنو  انديـس  ىلع  لـص  مـهللا  } 
متاـخلا حـتافلا  لـماكلا  ديــسلا  نـيلجحملا  رغلا  دـئاق  نيرخـآلاو 

قلخلل قباسلا  نيمـألا  قداـصلا  ميحرلا  فؤرلا  عيفـشلا  بيبحلا 
نمو كقلخ  نم  ىـضم  نم  ددـع  هروهظ  نيملاعلل  ةـمحرو  هرون 

طيحتو دـعلا  قرغتـست  ةالـص  ىقـش  نمو  مهنم  دعـس  نمو  ىقب 
ةمئاد ةالـص  ءاـضقنا  ـالو  ىهتنم  ـالو  اـهل  ةـياغ  ـال  ةالــص  دـحلاب 

هتاـيرذو هـجاوزأو  هبحــصو  هـلآ  ىلعو  كــئاقبب  ةــيقاب  كماودــب 
يفخ انالوم  اي  رجأو  كلذ  لثم  ًاميلست  ملـسو  هراصنأو  هراهـصأو 

 { نيملسملا رومأو  اهلك  انرومأ  يف  كفطل 
: اهلضف حرش  يف  لاقو  رارسألا )  زونك  يف (  ةالصلا  هذه  ركذ 

: هصن ام  هللا  هظفح  يشايعلا  انخيش  طخب  تدجو 
لهأ نم  ًالجر  نأ  هللا  همحر  يلاكدلا  هماس  يبأ  هيقفلا  نع  يور 
ناكو ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  ةالـصلا  رثكي  ناك  ةقافلا 
ةقافلا هل  اكشف  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  ىأرف  نيد  هبكترا 

هنع يضقي  نأ  يسونسلا  دمحم  يديس  خيشلا  ىلإ  هثعبف  رقفلاو 
يلع يلصي  ىتح  ماني  هنأ ال  ةرامأب  هل  لاقو  هيقوأ  فلأ  وهو  هنيد 
امب هثدـحو  خيـشلا  ىلإ  بهذو  لجرلا  ظـقيتساف  ةرم  فلأ  ةـئام 
ديرن يديـس  اي  لجرلا  لاقف  ةيقوأ  فلأ  ناوت  ريغب  هل  عفدـف  ىأر 
هللا ىلـص  يبنلا  ىلع  يلـصت  فيك  يل  نيبت  نأ  كنم  مث  هللا  نم 
رئاح انأو  ةليل  لك  يف  كلذ  كنكمي  فيكو  ددعلا  اذه  ملـسو  هيلع 

نأ تدرأ  نإ  هل  ًاربتخم  خيـشلا  لاقف  ةليل  لك  دـحاولا  فلألا  يف 
لاقف كـلذ  هل  لـجرلا  درف  ةـيقوأ  فلـألا  يلإ  درف  كلذـب  كربخن 
ىلـص هللا  لوسر  ينرمأ  ام  ذخآ  تنك  ام  كيف  هللا  كراب  خيـشلا 
ىلـص هتبحم  يف  كرابتخا  تدرأ  امنإو  هئاطعاب  ملـسو  هيلع  هللا 

ةالصلا هذه  ركذف  ةرم  ةئام  ةليل  لك  لوقأ  تنك  ملسو  هيلع  هللا 
ـ ه.أ .

ديـس ىلع  تاولـصلا  لضفأ  نم (  نوثـالثلاو  ةـيداحلا  يهو  تلق 
اهتدرفأ كلذـلو  اهرخآو  اهلوأ  يف  انه  ةـمهم  تادايزب  تاداسلا ) 

ةروكذملا ةدـئافلا  ريغ  دـئاوف  كانه  اهل  تركذو  باتكلا  اذـه  يف 
.انه



باتكلا لقان  قيلعت 
 ) باتك نم  نوثالثلاو  ةـيداحلا  ةالـصلا  انه  لقنن  ةدـئافلل  ًامامتإو 

: يهو اهدئاوفب  تاداسلا )  ديس  ىلع  تاولصلا  لضفأ 

نوثالثلاو ةيداحلا  ةالصلا 
ٌةَمْحََرو ُهُرـوُن  ِقـْلَْخِلل  ِقـِباسلا  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  لـَص  ُمهللا  } 

ْنََمو َيَِقب  ْنََمو  َكـِْقلَخ  ْنـِم  ىـَضَم  ْنـَم  ََددـَع  ُهُروـُُهظ  َنيَِملاـَْعِلل 
ًَةالَص دَْحلِاب  ُطيُِحَتو  َدْعلا  ُِقْرَغتـَْست  ًَةالـَص  َيِقَـش  ْنََمو  ُْمْهنِم  َِدعَس 
ِِهلآ َىَلَعو  َكِمَاَوِدب  ًةَِمئَاد  ًَةالـَص  َءاَضِْقنا  ََالو  ىََهْتنُم  ََالو  َاَهل  ـَةَيَاغ  َال 

 { َِكِلذ َْلثِم  ًامِيلَْست  ْملَسَو  ِِهبْحَصَو 
هنع هللا  يضر  يناليجلا  رداقلا  دبع  انديس  نأ  لئالدلا  حارُش  ركذ 

هبزح ةالصلا  هذهب  متخ 
اهل نأ  انخويش  يدمتعم  ضعب  دافأ  لاق  هنأ  يواخـسلا  نع  لٌقنو 

.ةالص فالآ  ةرشعب  اهنم  ةرم  لك  نأ  ديفت  ةصق 
فرع يذـلا  نيدـلا  ييحم  مامإلا  لاق  هحرـش  يف  خيـشلا  لاـقو 
تارم رشع  ةالصلا  هذهب  ىلص  نم  هنع  هللا  يـضر  نميلا  دينُجب 
هطخـس نم  نامألاو  ربكألا  هللا  ءاضر  بجوتـسا  ءاسمو  ًاـحابص 

هيلع لهستو  ءاوسألا  نم  يهلإلا  ظفحلاو  ةمحرلا  هيلع  ترتاوتو 
.رومألا

قيلعتلا ىهتنا 

نوسمخلاو ةثلاثلا  ةالصلا 
ًاضيأ يسونسلا  دمحم  خيشلل 

اهب لحت  ةالـص  دـمحم  انالومو  انديـس  ىلع  ملـسو  لـص  مهللا  } 
اهب لـيقتو  يتلحو  نم  اـهب  ينذـقنتو  يتـبرك  اـهب  جرفتو  يتدـقع 

 { يتجاح اهب  يضقتو  يترثع 
نم رـشع  ثلاثلا  بابلا  يف  يبريدلا  خيـشلا  اهركذ  ةالـصلا  هذه 

 : لاقف هتابرجم 
وأ ىلاعت  هللا  ىلإ  ةجاح  هل  تناك  نم  نأ  كايإو  هللا  ينقفو  ملعا 

ليللا فوج  يف  مقيلف  ةبيـصم  هب  تلزن  وأ  مه  وأ  برك  يف  ناك 
نم ملـس  اذإف  نآرقلا  نم  يأ  رـسيت  امب  نيتعكر  لصيو  أـضوتيو 
هللا ىلـص  هللا  لوسر  ىلع  ىلـص  ةـلبقلا  لبقتـسم  وهو  هتـالص 
 … دمحم انديـس  ىلع  لص  مهللا  لوقي [  ةرم  فلأ  ملـسو  هيلع 
هذه ىلع  كدي  دـشف  هب  لزن  ام  هنع  جرفي  هللا  نإف  اهرخآ ]  ىلإ 

.هتابرجم يف  يسونسلا  همالعلا  هلاق  ةريثك .  اهعفانمف  ةريخذلا 

نوسمخلاو ةعبارلا  ةالصلا 
هبحصو هلآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملـسو  لص  مهللا  } 

قيفدلا رحبلا  جاومأ  ددع 
ددع هبحـصو  هلآ  ىلعو  دـمحم  انديـس  ىلع  كرابو  ملـسو  لصو 

قيقدلا لمرلا 
ددع هبحـصو  هلآ  ىلعو  دـمحم  انديـس  ىلع  كرابو  ملـسو  لصو 

قيدصلا ركب  يبأ  انديس  تانسح 
ددع هبحـصو  هلآ  ىلعو  دـمحم  انديـس  ىلع  كرابو  ملـسو  لصو 

قيفوتلا لهأ  ديس  باطخلا  نب  رمع  انديس  تانسح 
ددع هبحـصو  هلآ  ىلعو  دـمحم  انديـس  ىلع  كرابو  ملـسو  لصو 

قيقحتلا لهأ  ديس  نافع  نب  نامثع  انديس  تانسح 
ددع هبحـصو  هلآ  ىلعو  دـمحم  انديـس  ىلع  كرابو  ملـسو  لصو 

قيقدتلا لهأ  ديس  بلاط  يبأ  نب  يلع  انديس  تانسح 
ددع هبحـصو  هلآ  ىلعو  دـمحم  انديـس  ىلع  كرابو  ملـسو  لصو 

نيعمجأ ةباحــصلا  ةــيقب  تانــسح  ددــعو  تيبــلا  لآ  تانــسح 
قيرط موقأ  ىلإ  ناسحإب  مهيعبات  يعباتو  مهيعباتو 

ءلم هبحـصو  هلآ  ىلعو  دمحم  انديـس  ىلع  كرابو  ملـسو  لصو 
 { قيضت ىتح  امهنيب  امو  عبسلا  نيضرألاو  عبسلا  تاومسلا 

اهنإ لاقو  تابرجم  يف  يبريدلا  دمحأ  خيـشلا  ةالـصلا  هذـه  ركذ 
.ةليلجلا غيصلا  نم 

نوسمخلاو ةسماخلا  ةالصلا 
يعرسملا ىسوم  نب  دمحأ  سابعلا  يبأ  يديسل 

ًادـمح َنيَِملاـَْعلا  بَر  ِهِلل  ُدــْمَْحلا  ِمـيِحرلا  ِنـَمْحرلا  ِهللا  ِمـِْسب  } 
تنأ كيلع  ءانث  يصحأ  كناحبـس ال  هديزم  ءيفاكيو  كمعن  يفاوي 
ِِعُطي ْنََمو  ىـضرت [[  ىتح  دـمحلا  كـلف  كـسفن  ىلع  تينثأ  اـمك 

َنيِيبنلا َنِم  ِْمْهَيَلع  ُهللا  َمـَْعَنأ  َنـِيذلا  َعـَم  َكـَِئلُوَأف  َلوـُسرلَاو  َهللا 
َِكَلذ ًاـقِيفَر *  َكـَِئلُوأ  َنُسََحو  َنيِِحلاصلَاو  ِءَادـَهشلَاو  َنـيِقيدصلَاو 

لـضفأ ملـسو  لص  مهللا  ًامِيَلع ]]  ِهللِاب  ىََفَكو  ِهللا  َنِم  ُلـْضَْفلا 
ةالص كمالس  ىفوأو  كتاولـص  رهزأو  رهظأو  لبنأو  لمكأو  لجأو 

وكزتو ومنتو  كـمرك  دوـج  بهاوـم  بئاحـس  لـباوب  دـيزتو  دـتمت 
كئاقبب ةيقاب  كماودب  ةـمئاد  كتنِم  دوج  فئاطل  فئارـش  سئافنب 

لوزت كتيلزأب ال  ةيلزأ  كملعل  ىهتنم  الو  كملع  نود  اهل  ىهتنم  ال 
دمحم انديـس  كلوسرو  كيبنو  كدبع  ىلع  لوحت  كتيدبأب ال  ةيدبأ 

عـساشلا زعلا  كتكلمم  سورعو  كـتجح  ناـسلو  كترـضح  ماـمإ 



ةرـضحلاو ةعـساولا  ةـمحرلاو  عطاقلا  ناهربلاو  عطاسلا  رونلاو 
ةرد راـخفلا  ةـلح  زارطو  رارـسألا  ندـعمو  راونـألا  رون  ةـعماجلا 
جات دوجلاو  لئاضفلا  عبنمو  دودولا  ِِكلَملا  ةريخذو  دوجولا  ةـفدص 

قئـالخلا ىلع  هـللا  ةـمعنو  نينمؤملاـب  فؤرلا  نـيكمتلا  ةــكلمم 
تمركأ هل  اـهلئاضفبو  تـمعنأ  اـهب  هـيلع  يتـلا  كتالـص  نـيعمجأ 
كيـضرت ةالـص  هتيادـه  موـجنو  هملع  نئازخ  هبحـصو  هـلآ  ىلعو 

انقالخأ اهب  نسحت  ةالص  نيملاعلا  بر  اي  انع  اهب  ىضرتو  هيضرتو 
حرـشتو انبونذ  اهب  رفغتو  انلامعأ  اـهب  يكزتو  اـنقازرأ  اـهب  عسوتو 

اهب سدـقتو  اـنحاورأ  اـهب  حورتو  اـنبولق  اـهب  رهطتو  انرودـص  اـهب 
انرئاصب اهب  رونتو  انرئارس  اهب  يفصتو  انراكفأ  اهب  هزنتو  انرارسأ 

ةالـص نيمحارلا  محرأ  اـي  نيمركـألا  مركأ  اـي  نيبـملا  حـتفلا  رونب 
اي داوج  اي  هبعتو  هلزالزو  هبـصنو  ةـمايقلا  موي  لوه  نم  اهب  انيجنت 

باذـع نم  اـهب  اـنريجتو  ميقتـسملا  طارـصلا  اـهب  انيدـهتو  ميرك 
اي نمحر  اـي  هللا  اـي  بر  اـي  ميقملا  ميعنلاـب  اـهب  اـنمعنتو  ميحجلا 

ريـصاقمو كسدـق  رئاظح  يف  ةماقتـسالا  ةـقيقح  كـلأسن  ميحر 
تاعطسب نيهلاو  كتلزانم  تايلجتو  كتدهاشم  كئارأ  ىلع  كسنأ 

يف كتافـص  قئاقر  قئاقح  قالخأب  نيقلخم  كـتاذ  راونأ  تاـحبس 
رهاقلا لالجلاو  رهازلا  لاـمجلا  كيفـصو  كـليلخو  كـبيبح  دـعقم 
ةوتفلاو مركلا  راخز  ةجلو  ةوبنلا  دـقع  ةطـساو  رخافلا  لامكلاو 

يف هيلع  لزنملا  نيلـسرملا  ديـس  دـمحم  اـنبيبحو  اـنيبنو  اندـيس 
َناَْحبـُس َنيَِملَاْعِلل [[ ]]  ًةَمْحَر  ِالإ  َكَاْنلـَسَْرأ  اََمو  نيبملا [[  ركذـلا 
ُدْمَْحلَاو َنِيلَسْرُْملا *  َىَلع  ٌمالَسَو  َنوُفَِصي *  اَمع  ِةِزْعلا  بَر  َكبَر 

 [[ { َنيَِملَاْعلا بَر  ِهِلل 

نوسمخلاو ةسداسلا  ةالصلا 
ًاضيأ يعرسملا  ىسوم  نب  دمحأ  سابعلا  يبأ  يديسل 

ِةَرَجشلا َتَْحت  َكـَنُوِعيَاُبي  ِْذإ  َنِينِْمؤـُْملا  َِنع  ُهللا  َيـِضَر  ْدـََقل  } ]] 
 * ًابِيَرق ًاْحَتف  ُْمَهبَاَثَأو  ِْمْهَيَلع  ََةنِيكسلا  َلَْزَنَأف  ِْمِهبُوُلق  يِف  اَم  َِمَلَعف 

ُهللا ُُمَكدـََعو   * ًاـمِيكَح ًازِيَزع  ُهللا  َنـاََكو  َاَهنُوذـُْخَأي  ًةَرِيَثك  َِمناـَغََمو 
ُْمْكَنع ِسانلا  َِيْدَيأ  َفَكو  ِِهذـَه  ُْمَكل  َلَجَعف  َاَهنُوذـُْخَأت  ًةَرِيَثك  َِمنَاغَم 

لـص مهللا  ًاميَِقتـْسُم ]]  ًاطاَرـِص  ُْمَكِيْدَهَيو  َنِينِْمؤُْمِلل  ًَةيآ  َنُوَكِتَلو 
دمحم انديـسو  انالوم  ىلع  مظعو  فرـشو  مركو  كرابو  ملـسو 

ميحرلا فؤرلا  مـيلحلا  مـيلعلا  مـيظعلا  لوـسرلا  مـيركلا  يبـنلا 
روفغلا وفعلا  ميقتسملا  طارصلاو  ىقثولا  ةورعلا  ميكحلا  زيزعلا 

لبح نيبملا  رونلا  ديمحلا  يلولا  ديجملا  دودولا  روبـصلا  روكـشلا 
لـص نيطلاو  ءاـملا  نيب  مدآو  أبنملا  نيمـألا  هزرحو  نيتـملا  هللا 

كننحت ةـفأرو  كـتاكرب  يماوـنو  كتاولـص  فئارــش  هـيلع  مـهللا 
كردـق َبـَسَح  كمالــس  ىفوأو  كـتايحت  ىكزأو  كـئالآ  لـئاضفو 

هفرش ةورذب  قيليو  نسحي  امك  كنأش  ميظعو  كتبيه  كقدارسو 
هلآ ىلعو  هنأـش  مـيظعو  ههاـجو  هردــق  َبـَسَح  هبــصنم  وـلعو 

بانجلا كلذ  ةـحوبحب  ىلإ  نيقباسلا  باـجنألا  دارفـألا  باـطقألا 
ىلإ نيدشارلا  قيدصتلاو  قدصلا  ةـمئأ  قيقحتلا  ةادـه  هباحـصأو 

نمــض يف  كـتيانعب  ةـبوبرملا  كتالــص  قـيفوتلا  لـيبس  ةـجردم 
رتس يف  كتماركب  ةـفوفحملا  لـبق  ـال  نيح  لـبقلا  لـبق  كـتبحم 

اهيلإو تلـضفأو  تببحأ  اهل  امك  دـعب  نيح ال  دـعبلا  دـعب  كتداعس 
تْلوعو تبْجوأ  اهيلعو  تلزجأو  تيطعأ  اـهبو  تدـشرأو  تيدـه 

ىلع تينثأ  امك  تنأ  كيلع  ءانث  يـصحن  تمعنأ ال  امب  دمحلا  كلف 
مومهلا اهب  ليزتو  بركلا  اهب  جرفتو  دقعلا  اهب  لحت  ةالص  كسفن 
ةعيطقلا رح  جـهو  اـنع  ءيفطت  ةالـص  بلط  اـم  دـبعلا  اـهب  غلبتو 

لامج دجم  قنور  جـلبت  ررغ  راونأ  اهب  انـسبلتو  كلاصو  نيقي  دربب 
نع نيعلخنم  ةيـسدقلا  دهاشملاو  ةيدعلا  تارـضحلا  يف  كلامك 

ةينابرلا رارسألا  رئارسو  ةيندللا  مولعلا  فئاطلب  ةيرـشبلا  تاوذ 
مراـكمو ةـيهلإلا  تافــصلا  قئاـقحو  ةـينادرفلا  مـكحلا  رهاوـجو 

اي حاتف  اي  بيجم  اي  بيرق  اي  عيمـس  اي  هللا  اي  ةـيدمحملا  قـالخألا 
قيفوتلا ةـبلح  يف  نيقباسلاب  انقحلت  نأو  ميحر  اي  ميرك  اي  باهو 
قيفرلا يف  نـيمعنملا  قـينأ  قـلخ  لـك  يف  ةــيلمكألاب  نيزئاـفلا 
ىلجـألا كـئاهب  راونأ  بهاوـمب  مهيلع  تمعنأ  نيذـلا  عـم  ىلعـألا 

هيلع هللا  ىلـص  دـمحم  ةـبحألا  عـم  ةـبحملا  قدـص  طاـسب  ىلع 
ؤبؤبو كتمحر  يبنو  كرارـسأ  ندعمو  كراونأ  رحب  هبزحو  ملـسو 
هروهظ نيملاـعلل  ةـمحرلاو  هرون  قلخلل  قباـسلا  كـتكلمم  نيع 
ممألا عيفش  ةماركلاو  زعلا  جات  قلخلا  ىلع  هللا  ةنمو  قحلا  حور 
كلملا هللا  بيبـحو  نـمحرلا  لـيلخو  نآرقلا  بـلق  ةـمايقلا  موـي 

ةاروـتلا يف  توـعنملاو  ناــهربلاو  ليلدــلاب  ثوــعبملا  نايدــلا 
َاي ًاريقوتو [[  ًازيزعت  هتفـصو  هتمـسب  ناقرفلاو  روبزلاو  ليجنإلاو 

ِهللا َىِلإ  ًايِعَاَدو  ًارِيَذَنو *  ًارَشبَُمو  ًادـِهاَش  َكَاْنلـَسَْرأ  اِنإ  ِيبنلا  َاهَيأ 
ًالـْضَف ِهللا  َنِم  ُْمَهل  َنـأِب  َنِينِْمؤُْملا  ِرَشَبو  ًارِينُم *  ًاجاَرـِسَو  ِِهْنِذـإِب 
هقحل ًـالالجإ  ضرــألاو  تاومــسلا  يف  هركذــب  هوـنملا  ًارِيـبَك ]] 

َىَلع َنولـَُصي  َُهَتِكئالََمو  َهللا  ِنإ  ًاميركتو [[  هل  ًافيرـشتو  ًاميظعتو 
 [[ ًامِيلَْست اوُملَسَو  ِْهَيَلع  اولَص  اُونَمآ  َنِيذلا  َاهَيأ  َاي  ِيبنلا 

خيـشلل امهنأ  لاقو  ءافنحلا )  كلاسم  يف (  نيتالـصلا  نيتاه  ركذ 
انعفن يرداقلا  يفوصلا  يعرسملا  ىسوم  نب  دمحأ  سابعلا  يبأ 



.هتكربب هللا 
ةعماج ةـيفاك  ةـكرابم  ةـيفيك  يهو  ىلوألا  يف  ينالطـسقلا  لاـق 

دـصاقملا عيمج  ىلإ  دصاقلا  ةيغبب  هامـسملا  يهو  ةـعفان  ةـعفار 
بحاـص ملـسو  هيلع  هـللا  ىلـص  هـللا  لوـسر  ىلع  ةالـصلا  يف 

.دماحملاو رخافملا 
نيـصرلا زعلاو  نيكملا  لوقلاو  نيبـملا  حـتفلاب  هامـسم  ةـيناثلاو 

نييبنلا متاخ  هللا  دبع  نب  دـمحم  نيملاعلا  ريخ  ىلع  ةالـصلا  يف 
.ملسو هيلع  هللا  ىلص 

نوسمخلاو ةعباسلا  ةالصلا 
قارع نب  دمحم  يديسل 

كتيميحر ملقب  هيف  تبتك  يذلا  كتينامحر  حول  ىلع  لص  مهللا  } 
 [[ ِْمهِيف َْتَنَأو  ُْمَهبذـَُعِيل  ُهللا  َنَاك  اََمو  كـتيتومحر [[  ددـم  دادـمو 

ةيدحأ ةطاحإ  ثيح  نم  كتينادحو  ءاوتسا  شرع  ىلع  لص  مهللا 
ةطاـحإ ثيح  نـم  ةـلماكلا  كـتكربو  ةـلماشلا  كـتمحر  كـتيهولأ 

بر اي  لـص  لـب  َنيَِملاـَْعِلل ]]  ًةـَمْحَر  ِالإ  َكَاْنلـَسَْرأ  اـََمو  كـلوق [[ 
نيملاعلا ةمحر  ىلع  نيملاعلا 

عمجو كتينادـحو  ةرـضح  يف  لكلا  نيع  ناسنإ  ىلع  لـص  مهللا 
َكَاْنلَسَْرأ اِنإ  ِيبنلا  َاهَيأ  َاي  كلوق [[  ةطاحإ  ثيح  نم  كتيدحأ  عمج 

 * ًارِينُم ًاجاَرـِسَو  ِِهْنِذِإب  ِهللا  َىِلإ  ًايِعَاَدو  ًارِيَذَنو *  ًارَشبَُمو  ًادـِهاَش 
رَشبملا ناـكف  ًارِيَبك ]]  ًالـْضَف  ِهللا  َنِم  ُْمَهل  َنـأِب  َنِينِْمؤُْملا  ِرَشَبو 

انبوـلق لاـفقأ  مهللا  حـتفاو  هتاـكرب  نم  اـنِلنأف  هـب  رَشبملا  نـيع 
رارـسأ رهطو  هروـن  دـمثإب  اـنرئاصب  راـصبأ  لـحكو  هـبح  حـتافمب 

هب تنأ  ـالإ  دوجولا  يف  ىرن  ـال  ىتح  هبرقو  هتدـهاشمب  اـنرئارس 
هبتنن انتلفغ  مون  نمو 

نيعو كنٌمي  ءاـيو  كتيادـه  ءاـهو  كـتيافك  فاـك  ىلع  لـص  مهللا 
ِْرَيغ ِْمْهَيَلع  َتـَْمْعَنأ  َنـِيذلا  َطاَرـِص  كطارـص [[  داـصو  كتمـصِع 
يِف اَم  َُهل  ِيذلا  ِهللا  ِطاَرـِص  َنيلاضلا [[ ]]  َالو  ِْمْهَيَلع  ِبوُْضغَْملا 

 [[ ُروُمُْألا ُريَِصت  ِهللا  َىِلإ  َالأ  ِضْرَْألا  يِف  اََمو  ِتَاواَمسلا 
ةرـضح يف  امـْسألاب  عفـشتملا  ىمـسألا  كرون  ىلع  لـص  مهللا 

كملع ةـطاحإ  ثيح  نم  ةـيدوجولا  اهرهاظم  نيع  ناكف  امـْسألا 
نيعو كــمرك  ةــطاحإ  ثــيح  نــم  ةــيدوجلا  اهرارــسأ  نــيعو 
نيعو كـتدارإ  ةــطاحإ  ثـيح  نـم  ةــينوكلا  ةــيلكلا  اــهتاعارتخا 
نيعو كرهقو  كتردـق  ةـطاحإ  ثـيح  نـم  ةـيتوربجلا  اهتارودـقم 

كتمحر ةعس  ةطاحإ  ثيح  نم  ةيناسحإلا  اهتاءاشنإ 
لادو كتوكلم  ميمو  كـتمكح  ءاـحو  كـكلم  ميم  ىلع  لـص  مهللا 

دحلاب طيحتو  دعلا  قرغتست  ةالص  كتيموميد 
رسلا يناثملا  عبـسلاب  صوصخملا  يناثلا  دحاولا  ىلع  لص  مهللا 
ددـملا دادـمب  يراجلا  ملقلا  ينامحرلا  قفألا  لزانم  يف  يراسلا 
ددـجتب ددـجتت  ةالــص  يناـسنإلا  لـقعلا  روطــسم  ىلع  يناـبرلا 

نيملاعلا بر  اي  هيلإ  كرسو  كرون  ءاهتناو  هيلع  كتمحر 
لادو ككلم  ميمو  كتينادـحو  ءاحو  كتيدـحأ  فلأ  ىلع  لص  مهللا 
مئاقلا صلاخلا  تصلخأ  دـقف  ُِصلاَْخلا ]]  ُنيدـلا  ِهِلل  َالأ  كـنيد [[ 

امب كيلإ  ماق  نم  ىلع  بر  لصف  كيلإ  هتفـضأف  صلاخلا  نيدـلاب 
كليبس حـضوأو  كتلاسر  غلبو  كـنيد  ماـقأ  قيقحتلا  ىلع  تفـضأ 

بولقلا يف  تبثأو  كتينادـحو  ىلع  ناهربلا  ماـقأو  كـتنامأ  ىدأو 
روـنب جوـتملا  كـلالجو  كــتبيهب  نوـصملا  كرــس  وـهف  كتيدــحأ 
ىلعو كيدل  ميظعلا  هماقم  ردق  هيلع  لص  لب  كلامجو  كرارـسأ 

كيلع هتزع  ردق 
ىلجمو كـمرك  نـئازخ  رهظمو  كرظن  عـضوم  ىلع  لـص  مـهللا 

نم كتصالخ  كتمظع  دجمو  كتمحر  لحمو  كتردق  حاتفمو  كزع 
يمـألا يبـنلا  كئافطـصإب  هتـصصخ  نـمم  كتوفـصو  كـنوك  هـٌنك 

يف نيدــماحلا  دــمحأ  يـــشرقلا  يحطبــألا  يبرعلا  لوــسرلا 
كلامج طاسب  يف  نيدومحملا  دمحمو  كلالج  تاقدارس 

يف كدو  واوو  كعارتخإ  ةيادب  ءابو  كعادـبإ  فلأ  ىلع  لص  مهللا 
كتاريبدـت يف  كفطل  مـالو  كـتاقولخمل  كزاربإ  فلأو  كـتاءاشنإ 

كرس نيـسو  كتاومـسو  كضرأ  قلخ  ىلع  كتردق  ةطاحإ  فاقو 
كتامولعمب ةطيحملا  كتكلمم  ميمو  كتاعدبم  دارفأ  عيمج  نيب 

كدوجوم ةنازخو  كدوج  رهظمو  كدوجو  رس  ىلع  لص  مهللا 
باق بارحم  يف  يلصملا  كتوربج  ةرضح  مامإ  ىلع  لص  مهللا 

هتعمجف هتالـص  يف  كب  عمجناـف  هعمج  ةـيدحأل  ىندأ  وأ  نيـسوق 
كيدـي نـيب  دوجـسلاب  هتـصلخأو  كـيلإ  رظنلاـب  هتــصصخو  كـيلع 

صتخملا وـهف  كيدـل  ةــصلاخلا  ةالــصلا  يف  هـنيع  ةرق  تـلعجو 
كتدهاشم تاحفن  تاحمل  تاعمالل  صنتقملا  َكِدهاشم  راكبأب 

عادــتبإلاو عارتخـإلا  ثـيح  نـم  اـيلعلا  كـتملك  ىلع  لـص  مـهللا 
دنع مََصتعملا  كـلبحو  عاـبتإلا  عباـتت  ثيح  نـم  ىقثوـلا  كـتورعو 

 * ملا  ] عابتإلاو ةـيادهلل  ميقتـسملا  كطارـصو  عاـستإلاو  قيـضلا 
َُهعَم َنِيذلَاو  ِهللا  ُلوُسَر  ٌدمَحُم  مسط [[ ]  ق *  ح *  ٌمدا *  مح * 
ًالْضَف َنُوَغْتَبي  ًادجُس  ًاعكُر  ُْمهاََرت  ُْمَهْنَيب  ُءاَمَحُر  ِراُفْكلا  َىَلع  ُءادَِشأ 

َِكَلذ ِدوـُجسلا  َِرَثأ  ْنِم  ِْمِههوـُُجو  يِف  ُْمهاَميـِس  ًاـنَاوْضَِرو  ِهللا  َنِم 
ُهَرَزَآف َُهْأطَش  َجَرَْخأ  ٍعْرََزك  ِليِْجِنْإلا  يِف  ُْمُهَلثََمو  ِةاَْروتلا  يِف  ُْمُهَلثَم 



َراُفْكلا ُِمِهب  َظِيَغِيل  َعارزلا  ُبِْجُعي  ِِهقوُس  َىَلع  ىََوتْسَاف  ََظْلَغتـْسَاف 
ًارَْجَأو ًةَرِْفغَم  ْمـُْهنِم  ِتاـَِحلاصلا  اـوُلَِمَعو  اـوُنَمآ  َنـِيذلا  ُهللا  َدـََعو 

 [[ َنوُُرطَْسي اََمو  َِملَْقلَاو  ْن  سي ق [[  هط  ٌدودو  ٌنوٌحأ  ًامِيَظع ]] 
كتاذ ةدهاشم  يف  قرغتسملا  كتافصب  قلختملا  ىلع  لص  مهللا 

ُهِنإ يبََرو  ِيإ  ُْلق  َُوه  قََحأ  قحلا [[  ةقيقح  قحلاب  قلختملا  قحلا 
َنِيذلا اـَهَيأ  ـاَي  ِيبنلا  َىَلع  َنولــَُصي  َُهَتِكئــالََمو  َهللا  ن   [[ ]] ِ قـََحل

 [[ ًامِيلَْست اوُملَسَو  ِْهَيَلع  اولَص  اُونَمآ 
انماـهفأ ةـياغو  اـنلوقع  ةـطاحإ  ثيح  نـم  اـنزجع  دـق  اـنإ  مـهللا 

وه ثيح  نـم  هـيلع  يلـصن  نأ  اـنممه  قـباوسو  اـنتدارإ  ىهتنمو 
كئامــسأو هـٌقلٌخ  كـمالك  تـلعج  دـقو  كـلذ  ىلع  ردــقن  فـيكو 

ىلعـألا كؤلمو  هنكرو  هؤـجلم  تنأو  هنم  كـنوك  أـشنمو  هرهظم 
هترصنو هتباصع 

ققحتو كتاعونـصمب  كتردـق  قـلعت  ثيح  نم  هـيلع  لـص  مـهللا 
ةياـغ تـَلعَج  هـيلإو  تاـمولعملا  تأدـتبا  هـنم  كـتدارإب  كئامـسأ 
نزاخ كـنيمأ  وهف  تاـقولخملا  ىلع  جـجحلا  تمقأ  هبو  تاـياغلا 
ةرئاد ةطقن  كزع  رهظم  كرـس  ندعم  كدمح  ءاول  لماح  كملع 

هطيسبو ٌهبكرمو  هطيحمو  ككلم 
ىلحـألا دروـملاو  ىلعــألا  دهــشملاب  درفنملا  ىلع  لــص  مـهللا 
امـسألا ةرـضح  يف  صتخملا  ىنــسألا  روـنلاو  ىلجـألا  روـطلاو 

ىمحألا رسلاو  ىهبألا  رونلاو  ىمسألا  ماقملاب 
ةيبيبحلا ةأشنلا  ىلع  لص  مهللا 

كتبيه نداعم  يف  اهلصأ  تباثلا  ةيوُلعلا  ةرجشلا  ىلع  لص  مهللا 
كتمظع تاقدارس  يف  اهعرف  يماسلا 

رهطملا ربكملا  رـشبملا  رذنملا  رثدـملا  لمزملا  ىلع  لص  مهللا 
ِْهَيَلع ٌزِيَزع  ُْمكـِسُْفَنأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ُْمكَءاَج  ْدـََقل  ميلحلا [[  فوطعلا 

ْاوَلـوَت ِْنإـَف  ٌمـيِحَر *  ٌفُوؤَر  َنِينِْمؤُْملـاِب  ـْمُْكَيَلع  ٌصِيرَح  ْمِتَنع  اـَم 
ِشَْرْعلا بَر  َوـَُهو  ُْتلَكـوَت  ِْهَيَلع  َوـُه  ِالإ  ََهِلإ  ـال  ُهللا  َِيبـْسَح  ْلـَُقف 
ٍةَاكْـشَِمك ِِهرُون  ُلـَثَم  ِضْرَْـألَاو  ِتَاواـَمسلا  ُرُون  ُهللا  ِمِيَظْعلا [[ ]] 

يُرد ٌَبْكَوك  اـَهَنَأك  ُةـَجاَجزلا  ٍةـَجاَجُز  يِف  ُحَابـْصِْملا  ٌحَابـْصِم  اـَهِيف 
َاُهْتيَز ُدَاَكي  ٍةِيبَْرغ  َالو  ٍةِيقْرَـش  ٍَةنُوْتيَز ال  ٍـةَكَرَابُم  ٍةَرَجَـش  ْنِم  ُدـَقُوي 

ْنَم ِِهرُوِنل  ُهللا  ِيدـَْهي  ٍرُون  َىَلع  ٌرُون  ٌرـاَن  ُهْسـَسَْمت  َْمل  َْوَلو  ُءيـُِضي 
 [[ ُءاََشي

هلقع ةـجاجزو  هبلق  حابـصمو  همـسج  ةاكـشم  ىلع  لـص  مـهللا 
رون نم  هيلع  ضافٌملا  هلـصأ  ةرجـش  نم  دـقوملا  هرـس  بكوكو 
يف روتـسملا  زراـبلا  ريمـضلا  ىلع  لـص  لـب  روـن  ىلع  روـن  هبر 

لاثملا ملاع  يف  لاثمألا  هب  بورضملا  رخآلا  يناثلا  رونلا 
لثم كضرأو  كتاومـس  توكلم  هرونب  ترون  نم  ىلع  لص  مهللا 

ةجاجز يف  حابصملا  هرون  نم  حابصم  اهيف  كنوك  ةاكـشمك  هرون 
يرد بكوك  اهنأك  ةـجاجزلا  كلـسرو  كـتكئالمو  كـئايبنأ  ماـسجأ 
ضيف نم  هيلع  ضافملا  وه  يذلا  رونلا  هلـصأ  ةرجـش  نم  دـقوت 

هيلع هللا  ىلـص  دـمحم  هرونل  هللا  يدـهي  رون  ىلع  رون  كئامـسأ 
ُهللَاو ِسانِلل  َلـاَثْمَْألا  ُهللا  ُبِرـَْضَيو  هقلخ  نم  ءاـشي  نـم  ملـسو 

ٌمِيَلع ٍءْيَش  ُلِكب 
يذلا روهشملا  رهابلا  روتسملا  زرابلا  رونلا  اذهب  ميلع  كنإ  مهللا 

ناـكرأ هـب  تنيزو  نـيلقثلا  هـب  تزرطو  نينوـكلا  ةيلك  هـب  ترهب 
هتلعجو كـتوربج  ةرـضح  نم  هـتيندأو  كسدـق  ةـكئالمو  كـشرع 
اـضرلا باب  وهف  كلـسرو  كئايبنأو  كـتكئالم  يف  كـيلإ  عفـشتملا 

هرونب كـقلخ  نم  كتوفـصو  كـقح  ةـقيقح  ىـضترملا  لوـسرلاو 
كضرأ تطـسبو  كتاومـس  ْتعفر  هرـسبو  كشرع  ةلمح  ْتلمح 

كزع رهظمو  كــناسحإ  بوــيغ  ةــبايغو  كئامــس  امـــس  وــهف 
بر لصف  ةـقيقحلاو  قحلا  ثيح  نم  هب  ميلعلا  تنأف  كناطلـسو 

كلانه امب  هققحتو  كلذب  كملع  ةقيقح  ثيح  نم  هيلع 
كدـيحوت رمقو  كـنيقي  بكوـكو  كـنيد  جارــس  ىلع  لـص  مـهللا 

هيلع بر  لـص  كـناسنإ  داـجيإ  يف  كـناسحإ  ةدـهاشم  سمـشو 
ةـصلاخ اهنأ  ىلعألا  ألملا  يف  فرٌعتو  كيلإ  كنم  كب  دعـصت  ةالص 
ددـجتت لكلا  ةـقيقح  لـكلاب  طـيحملا  ملعلا  اـهغلبم  ةالـص  كيدـل 

هب صتخملا  ماـقملا  نـم  هـيلع  مـهللا  ملـسو  لـكلا  كـلذ  ةـيلكب 
هلل دـمحلا  مث  كلذ  ىلع  هلل  دـمحلاو  كلذـك  كلذ  هغلبم  ًاميلـست 

ةالصلاب تحتف  دق  انرئاصب  راصبأ  هب  يذلا  حتفلا  نم  حنم  ام  ىلع 
دوجولا هب  لـمك  يذـلا  دوـسم  لـك  ديـسو  دوـجوم  فرـشأ  ىلع 

قيقحتلا ىلع  انلامكا  لامك  بلطي  هبو  قيفوتلا  هناحبس  هللابو 
يذـبو قيدـصتلل  يفوملا  قورافلابو  قيدـصلا  هبحاص  هاجب  مهللا 

قيقحتلا ىلع  يلع  همع  نبا  ةفالخلا  متاخبو  نينرونلا 
عمج ةرـضح  يف  هـيلإ  اندـشراو  كـيلإ  كـيلع  كـب  اـنعمجا  مـهللا 

ام حـنمت  حـتافلا  حـناملا  تنأ  كنإ  عنم  ـالو  ةـقرف  ـال  ثيح  عمجلا 
كتينابهرب هتصصخ  نمم  تئش  نمل  كتينابر  بهاوم  نم  تئش 

لهأ نم  اـنلعجت  نأو  هـترمز  يف  انرـشحت  نأ  كـلأسن  اـنإ  مـهللا 
كنإ هتقيرط  نع  ـالو  هتلم  نـع  اـنالوم  اـي  اـنب  فلاـخت  ـالو  هـتنس 

 [[ ٌدِيهَش َُوَهو  َعْمسلا  ىَْقَلأ  َْوأ  اعد [[  نمل  بيجم  اعدلا  عيمس 
باتكلا مهفب  انيلع  ننماـف  هيلع  ةالـصلاب  اـنيلع  تننم  اـمك  مهللا 

ُرِخَآو نيملاعلل [[  ةـمحرو  نينمؤملل  ءافـش  هنأل  هيلإ  لزنأ  يذـلا 



 [[ { َنيَِملَاْعلا بَر  ِهِلل  ُدْمَْحلا  َِنأ  ُْمهَاْوَعد 
اهلضف حرش  يف  لاقو  رارسألا )  زونك  يف (  اهركذ  ةالـصلا  هذه 

هللا لوـسر  ميدـخ  هللاـب  فراـعلا  لـماكلا  بطقلا  بحملل  اـهنأ 
نيمآ هب  هللا  انعفن  قارع  نب  دمحم  يديس  ملسو  هيلع  هللا  ىلص 
رباكأ نم  هنأ  ىلع  لد  امبو  لوقعلاو  بابلألا  ريحي  اـمب  اـهيف  ىتأ 

: لاق اهحدم  يف  بنطأ  نأ  دعبو  لوحفلا 
خيـشلا نأ  ةكرابملا  ةالـصلا  هذه  خسن  ضعب  ىلع  ًابوتكم  تدجو 

مهئاـملعو ريهاـشملا  ةـيفوصلا  ةـمئأ  دـحأ  وـه  قارع  نـبا  ينعي 
لئاوأ نم  اهيف  يتلا  فورحلا  زومر  حرـش  يف  ذـخأ  مث  ريراـحنلا 

: لاق مث  اهريغو  روسلا 
هباتك يف  هنع  هللا  يـضر  قورز  دمحأ  يديـس  هللاب  فراعلا  لاق 

ساـبعلا يبأ  يوـلعلا  لوـق  لـثم  اـمأ  عدــبلاو :)  ثداوـحلا  در  ) 
فورحف كـلذ  وـحنو  مـح ]  مدأ  نوـحأ  يودـبلا [  دـمحأ  يدــيس 

.مهريغ رضت  اهلهأ ال  اهمهفي  تاراشإل  تدصق 

نوسمخلاو ةنماثلا  ةالصلا 
ام ددع  ملسو  هبحصو  هلآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  } 

رجأو كقلخ  يف  كمكح  هب  ذفنو  كملق  هب  ىرجو  كملع  هب  طاحأ 
 { نيملسملاو انرومأ  يف  كفطل 

نوسمخلاو ةعساتلا  ةالصلا 
لضافتت ةالص  هبحصو  هلآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  } 

لضفك هرخآ  ىلإ  رهدلا  لوأ  نم  نولصملا  اهالص  ةالص  لك  ىلع 
 { ملعلا ىهتنمو  نازيملا  ءلمو  هقلخ  ىلع  هللا 

ةغيص امهلبق  ركذو  ءافنحلا )  كلاسم  يف (  نيتالـصلا  نيتاه  ركذ 
هقحلو اضر  كل  نوكت  ةالص  هلآو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  ] 

ىلإ هتدـعو …  يذـلا  دوـمحملا  ماـقملاو  ةليــسولا  هـطعأو  ءادآ 
ديــس ىلع  تاولــصلا  لـضفأ  يباـتك (  يف  ةروكذـملا  اـهرخآ ] 

عم اهتلقن  دقو  هتاولـص  نم  نورـشعلاو  ةيداحلا  يهو  تاداسلا ) 
ءاـش نـمف  يلازغلا  ماـمإلل  ءاــيحإلا )  نـع (  ةــمهملا  اهدــئاوف 

كانه اهعجاريلف 
نيتاــه عـم  اهعمــس  هـنأ  كــلاسملا )  يف (  ينالطــسقلا  لاــق 

دبع يبأ  رهاـبلا  لـضافلا  دـحوألا  رهاـملا  سيئرلا  نم  نيتغيـصلا 
.ىلاعت هللا  همحر  يضوقلا  دمحم  نب  هللا 

نوتسلا ةالصلا 
ةريهظ نب  نيدلا  ريخل 

بيبحو نيلسرملاو  ءايبنألا  متاخ  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  } 
بحاـص نيبنذـملا  عيفـشو  نـيلجحملا  رغلا  دـئاقو  نيملاـعلا  بر 

نيرخـآلاو نيلوـألا  عـيمج  نـع  هـب  زيمت  يذـلا  دوـمحملا  ماـقملا 
يبأ دـمحأ  نيدراولا  هنم  ىِوَري  يذـلا  رثوكلاو  ضوـحلا  بحاـصو 
متاخ غئاص  ملاعلا  نيع  ناسنإ  سي  هط  رثدـملا  لمزملا  مساقلا 
برك فشاـك  لزـألا  رــس  ظـفاح  يحوـلا  يدـث  عيــضر  دوـجولا 
ةمزأ كـلام  زعلا  ءاول  لـماح  مدـقلا  ناـسل  ناـمجرت  نيبوركملا 

جات ةرد  ةوبنلا  دـقع  ةطـساو  نينمؤملاب  ميحرلا  فوؤرلا  دـجملا 
ركـسع مدـقم  ةرـضحلا  لهأ  ماـمإ  ةـيالولا  بكر  دـئاق  ةـلاسرلا 

نيملاعلا بر  دـنع  نم  نيمألا  حورلا  هاتأ  نم  نيلـسرملا  ةداسلا 
لالجلا لامج  ةرـشابمل  قابطلا  عبـسلا  هب  قرخو  قاربلا  هبكرأـف 

ءابنأ تاردخم  هيلع  تفزو  يدـبألا  زعلا  لامك  ةرـضاحمو  يلزألا 
يف نيلقثلا  موـلعو  نيرادـلا  روـمأو  نـيْكلٌملا  رارـسأو  نينوـكلا 

لـسرلا ءاـسؤر  هتتأو  ىربـكلا  هـبر  تاـيآ  نـم  ىأر  دـقل  سلجم 
كولم تلبقأو  ىلعألا  قفـألاب  وهو  هيلع  ٍةملـسٌم  مالـسلا  مهيلع 
راصنأ هلامجل  تشٌهدو  هيدـي  نيب  ىعـست  مالـسلا  مهيلع  كالمألا 

قدارـسلا لهأ  قانعأ  هتبيهل  تعـشخو  ىمـسألا  حيفـصلا  ناكس 
تصَخَشو رونلا  عماوص  باحصأ  سوؤر  هتزعل  تعضخو  ىنسألا 
ةكئـالملا تفقوو  نييناـحورلاو  نـييبوركلا  نـيعأ  هدـجم  لاـمكل 

نيحبسملا لجزب  سدقلا  رئاظح  تجهتباو  نيبرقملا  نم  ًافوفص 
روـحلاو ناـنجلا  تنيٌزو  هـتيؤرب  اـبرط  يـسركلاو  شرعلا  زتـهاو 

ىأر اــمب  ىَرثـلا  ىلع  ىٌلعلا  رختفاو  همدــقمب  ًاــحرف  ناــسحلا 
راونـألا بحاـصل  تـعفرو  رارــسألا  راــتخملا  نـيعل  تفــشكناو 

ماقم هل  الإ  انم  امو  ةرئاد  ىلإ  نيمـألا  حورلا  هب  مدـقتو  راتـسألا 
ىلاـعت هللا  ىقلتل  أـيهت  برقملا  بيبـحلا  اـهيأ  هـل  لاـقو  موـلعم 

لواـطتملا ٌرـٌصقي  يهاـنتلا  دـنعو  روـنلا  يف  هجَزو  ًاـيلاخ  كدـحو 
ىحوي امب  مالقألا  فيرص  هيف  عمسي  ىوتسم  ىلإ  هارسم  ىهتناف 
قفـألا ىلإ  روـنلا  فرفر  ىلع  راـسو  مظعـألا  حوـللا  افـص  ىلع 

يف هلزنأو  ىلدـتف  اند  ماقم  ىلإ  قاوشألا  حاـنجب  راـطو  ىلعـألا 
وندلا شارف  هل  طسبو  نيـسوق  باق  ةـضور  يف  مركلا  فيـضم 

اهيأ كيلع  مالسلا  ىلعألا  عيفرلا  بانج  نم  عمس  ىندأ  وأ  شارف 
مالـسلاب ليلجلا  هادانو  ماركإلاب  بيبحلا  هاقلت  هللا  ةمحرو  يبنلا 

تابطاخمب َيِغٌون  هتـشحو  جـعزنم  سنآو  هتعور  ضبقنم  طسبو 
ىرخأ ةلزن  هآر  دـقلو  نايعب  فشوك  ىحوأ  ام  هدـبع  ىلإ  ىحوأف 

نم ةرطق  هيف  ترطقف  همف  حتفف  ردـقلا  هقبـسف  بيجي  نأ  مه 



ىلإ داع  مث  نيرخـآلاو  نيلوـألا  ملع  اـهب  ملعف  يلزـألا  ملعلا  رحب 
هيلع كرابو  ملـسو  هللا  ىلـص  هيدـي  نيبو  هملاوع  لهأو  هملاـعم 

هفرـش جات  هيلع  انمعنأ  دبع  ديـشانأب  منرتي  انؤاطع  اذـه  شيواش 
ىداـن ىغط  اـمو  رـصبلا  غاز  اـم  هتلح  زارط  هللا  لوـسر  دـمحم 

دوـجولا تاحفـصو  ناوكـألا  تاـقبط  يف  هزع  ناطلــس  يداـنم 
َُهَتِكئالََمو َهللا  ِنإ  ًاميركتو [[  هل  ًاميظعت  فيرـشتلاب  رمألا  ناسلب 

ًامِيلَْست اوُملَسَو  ِْهَيَلع  اولَص  اُونَمآ  َنِيذلا  َاهَيأ  َاي  ِيبنلا  َىَلع  َنولَُصي 
هزجأو مالـسلاو  ةالـصلا  لضفأ  انم  ةرهاـطلا  هحور  غلب  مهللا  [[ 

هتمأ نع  ًايبن  تيزج  ام  لمكأو  لضفأ  انع 
امك دمحم  بيبحلا  ىلع  ملـسو  لص  دمحم  بيبحلا  بر  اي  مهللا 

ًادمحم بيبحلا  بحت 
يف انبر  اي  انرـشحاو  ٍدـمحم  انديـس  ضئاف  نم  اـنيلع  ضفأ  مهللا 
موي لاوهأو  ربقلا  باذـع  نم  انبر  اي  انرجأو  دـمحم  انديـس  ةرمز 

ةعافـشب ةنجلا  انيدـلاوو  انلخدأو  دـمحم  انديـس  تاكربب  ةـمايقلا 
انديــس هاـجب  مـيركلا  كـهجو  ىلإ  رظنلا  اـنقزراو  دـمحم  اندـيس 

دمحم
هراـصنأو هجاوزأو  هباحـصأو  هلآ  ىلعو  هيلع  ملـسو  لـص  مـهللا 

 { نيملاعلا بر  اي  مهعم  انيلعو  هعايشأو 
هنإ لاقو  افنحلا )  كلاسم  يف (  ينالطسقلا  اهركذ  ةالـصلا  هذه 

ةريهظ نب  دوعـسلا  يبأ  نبا  نيدـلا  ريخ  خيـشلا  طـخ  نـم  اـهلقن 
.ىلاعت هللا  همحر  يكملا 

نوتسلاو ةيداحلا  ةالصلا 
يركبلا نسحلا  يبأ  يديسل 

تايادـبلا بطقو  تالامكلا  كلم  ىلع  يلـصت  نأ  مهللا  كلأسأ  } 
ءاـبو ةـمامإلا  فـلأ  تاومـسلاو  ضرـألا  لـهأ  ديــسو  تاـياهنلاو 
قحلا ءاـحو  لاـمجلا  ميجو  زعلا  ةرمث  ءاـثو  ماـمتلا  ءاـتو  ةـكربلا 

مذ لاذو  ةـيدبألا  ةـموميدلا  لادو  مئادــلا  دوـلخلا  ءاـخو  لـماكلا 
ةيلامجلا ةـنيزلا  يازو  ةـيبطقلا  ةـعفرلا  ءارو  ةيناطيـشلا  رايغألا 

داصو ربكألا  فرشلا  نيشو  ةيلعلا  فراعملا  ىلإ  ومـسلا  نيـسو 
سمـش عولط  ءاطو  رهزألا  عماللا  ءوضلا  داـضو  رونـألا  قدـصلا 

نيعو ةفرـشملا  زعلا  بتارم  يف  روهظلا  ءاـظو  ةـفرعملاو  زعلا 
بترو كلـضف  نم  دراولا  نارفغلا  نيغو  ةـيدبألا  ةـيلزألا  كـتيانع 
كلامك فاكو  ةيوقلا  ةئيطخلاب  فلاخملا  رهق  فاقو  ءافو  كلامك 
ًانطابو ًارهاـظ  ءايـشألا  أدـبم  ميمو  يلاـغلا  كـئاقل  مـالو  يلاـعلا 

دورو واوو  ىمظعلا  ةــيوهلا  ءاـهو  ًاــنلعو  ًارــس  اــهتاياهن  نوـنو 
يف هل  يواسم  الو  كقلخ  يف  هل  ريظن  نم ال  ىنـسألا  برـشملا 
زعلا كالفأ  نيع  هتكربب  مث  كتكربب  ركذلا  رسي  ءايو  كزع  ةرـضح 

نارينلا نم  عفاشلاو  نانجلا  سيئرو  ظفحلا  تاقدارس  ناطلسو 
فوؤرلا راـبجلا  نطاـبلا  رهاـظلا  رخـآلا  لوــألا  متاــخلا  حــتافلا 
نيبرقملا كـتكئالمو  نيفراـعلا  كـئايلوأ  ديــس  نـميهملا  مـيحرلا 

ىلإ هرون  قرشأو  مدقلا  يف  هلامج  حال  نم  نيلسرملاو  ءايبنألاو 
توبغرلا ةياهنب  ملاعلاو  توكلملا  رارـسأ  ديـس  مدـع  الب  دوجولا 

كلـضفو متألا  كرونو  توغاطلا  لذأو  قحلا  ماقأ  نم  توربجلاو 
بابلا نم  كيلإ  لخادـلاو  بابحألا  ذـالمو  باـطقألا  بطق  معـألا 
ديـسو ةرهازلا  يناعملا  سمـش  تاكربلا  حاتفمو  تاريخلا  باـب 
فرعي ملو  نيع  ةفرط  كترـضح  نع  بغي  مل  نم  ةرخآلاو  ايندلا 

رون كيلإ  نيلصوملا  كيلع  نيلادلا  ديس  نيألاو  نامزلا  نم  كريغ 
روفغلا كفصو  نم  رتاسلا  راتسألا  فشكب  ملاعلا  رارـسألا  ةجهب 

انرونو لمكألا  انديـس  ماعلا  كدوج  نيعو  ماـتلا  كرهظم  راتـسلا 
ةجحلا روهظلا  حـضاو  رونلا  مئاد  قحلو  قبـس  نم  ريخ  لـضفألا 

ءـالج رمقو  موـلعلا  سمــش  ةـعطاسلا  نيهراـبلا  يذ  ةــعطاقلا 
نم لوبقملا  زعلا  رئاود  بطقو  لوهكلاو  لاـفطألا  ديـس  مومغلا 

هئاول تحت  لسرلا  جردو  باطقألا  هل  تلذو  باقرلا  هل  تعـضخ 
دتوو باطقألا  بطقو  دارفألا  درف  هئاويإو  هلاـمك  فرـش  اولاـنو 

وأ نيـسوق  باق  برق  نم  ىقتا  نم  ريخ  ىقثولا  ةورعلا  داـتوألا 
ةلماـكلا تارـضحلا  ماـمإ  ىنـسألا  روـنلا  رهظم  نـم  حـالو  ىندأ 
فـشاكلا رخذلا  زنكو  ةـلملا  جارـس  ةلـضافلا  بترلا  لهأ  ديـسو 

كلأس نم  نيبغارلا  ةبغر  ةياغو  نيلصاولا  لامعأ  ةياهن  ةلع  لكل 
نيبو كنيب  دتمملا  لبحلا  اجتلا  دـق  هيلإ  كلـسر  لكو  اجنف  مدآ  هب 

تالامكلاو تاطاحإلا  درف  تاداسلا  ديسو  ءادعسلا  ديعس  كقلخ 
بيـصملا لوقلا  رـس  رهظمو  بيـصخلا  ملعلا  ضورو  تاياهنلاو 

ميظعلا كرـس  رون  هيف  رهظو  ميدـقلا  كمالك  هيلعو  هيف  حال  نم 
وهو كسدـقو  كزع  نم  هتبرقو  شرعلا  ىلع  هتبرت  تلـضف  نـم 

موقألا كطارـصو  مدقألا  كلامكو  مركألا  كلامجو  مظعألا  كرون 
هتدايسل كلذ  فصوب  كلذ  يف  هتفرشو  هتمظعل  هب  تمـسقأ  نم 
رخاوألاو لئاوألا  ريخ  دـحوتف  كب  هتدـحوو  درفناف  كل  هتدرفأ  نم 

دمملا كـيلإ  نيدراولا  ىلع  ضيفملا  رهاوظلاو  نطاوبلا  قرـشم 
امو ضرـألاو  تاومـسلا  هروـن  ـألم  نم  كترـضح  ىلإ  نيلـصاولل 

نافرعلا قئاقحب  ققحتو  نيرخـآلاو  نيلوـألا  ملعب  طاـحأو  اـمهنيب 
كـشرع ىلع  همـسا  تبتكو  نيوـكتلا  رهاـظم  لـبق  متو  نيقيلاو 



ةياـفكو دادـمإلاو  دادـمألا  ةـياهن  نيرخـآلاو  نيلوـألا  روـهظ  لـبق 
نودشرتسملا هب  تدشرتساو  نورئاسلا  هب  تدتها  نم  داعسإلا 

فيرـش دوهـشل  هب  نيقيدصلا  تيلعأو  هببـسب  ملاعلا  تمحر  نم 
كمـسا نم  هل  تققـشو  لـطابلا  لـطبأو  قـحلا  قـح  نـم  هـبتر 
ريغـصلاو ريبـكلا  ملعلا  اذـه  دـمحأ  لـئاوألاو  رخاوـألا  نع  درفنيل 

دمحم لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ريداقتلا  رئاس  يف  هلجأو  هفرـشأو 
عمجو دمٌحو  دـمَح  نم  لجأ  دـماحو  كقلخ  نم  دومحم  لك  دـيس 

ديمح كنإ  ميهاربإ  لآ  ىلعو  ميهاربإ  ىلع  تيلـص  اـمك  دـماحملا 
ملق طخو  مف  قطن  ام  ديجم 

انل بجتساو  انع  فعاو  انم  لبقت  مهللا 
كلجأ نم  هانببحأ  نملو  كيف  انبحأ  نملو  انيدلاولو  انل  رفغا  مهللا 

ملسو هيلع  هللا  ىلص  دمحم  ةمألو 
نيملسملا رئاسلو  انلو  مهل  نكو  مهمحراو  مهل  رفغا  مهللا 
نيعمجأ هبحصو  هلآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

َىَلع ٌمالــــَسَو  َنوُفـــــَِصي *  اَمع  ِةِزْعلا  بَر  َكبَر  َناَْحبـــــُس  ]] 
ِِهَدِيب ِيذلا  َناَْحبُسَف  َنيَِملَاْعلا [[ ]]  بَر  ِهِلل  ُدْمَْحلَاو  َنِيلَسْرُْملا * 

ََكناَْحبـُس اـَهِيف  ُْمهَاْوَعد  َنُوعَجُْرت [[ ]]  ِْهَيِلَإو  ٍءْيَـش  ـلُك  ُتُوَكلَم 
بَر ِهِلل  ُدــْمَْحلا  َِنأ  ُْمهَاوـَْعد  ُرِخَآو  ٌمالــَس  اـَهِيف  ْمـُُهتيَِحَتو  مـُهللا 

[b  [[] َنيَِملَاْعلا

نوتسلاو ةيناثلا  ةالصلا 
ًاضيأ يركبلا  نسحلا  يبأ  يديسل 

ىنـسألا رونلا  لـهأ  ةـلمكم  ىمظعلا  تاذـلا  ىلع  لـص  مهللا  } 
ةوفـص نيلـسرملاو  ءايبنألا  دـقع  ةطـساو  نيملاعلا  ةرئاد  بطق 
ثراو عطاـسلا  كرونو  عطاـقلا  كـناهرب  نيدـلاو  ةرخـآلاو  ايندـلا 
رـسلاو دوقعملا  ءاوللا  يذ  ىرخألاو  ايندلا  مامإو  ىربكلا  ةفالخلا 

دودـمملا ميقتــسملا  طارــصلاو  دوـمحملا  ماـقملاو  دوهــشملا 
كلم يراــسلا  روــنلاو  يراــجلا  رثوــكلاو  دوروــملا  ضوــحلاو 

دمحمو ملاع  لك  دـمحأ  تاياهنلاو  تايادـبلا  ناطلـسو  تالامكلا 
لامكلا تافـصب  فصتملا  نآرقلا  عماج  مدآ  قلخ  نم  ماـقم  لـك 
فوؤرلا زيزعلا  راـبجلا  نميهملا  ميحرلا  ربـلا  ناوأو  نآ  لـك  يف 

حتافلا ةمئاقلا  هتزعو  ةمئادلا  هتايحب  َتمـسقأ  نم  ردـبلا  ديـسلا 
لهـأل رـشاحلا  عـماوجلا  كرارـسأ  ىلع  نيمـألا  عفاـشلا  متاـخلا 
لكب كرهظم  هيف  مت  يذـلا  نارينلل  رـشلا  لـهألو  ناـنجلل  ريخلا 

ماركلا كلـسرل  متاخلا  نانتمالا  لامكب  ماقم  لكب  مئاقلاو  ناـمز 
يرــشبلا لاـمجلاب  رهاوـظلل  لوـسرلا  ماـعنإلا  داوـمب  طـيحملا 

ِينهلا شيعلاو  ِىنـسلا  رونلاـب  نطاوـبللو  يروـهظلا  قارــشإلاو 
كِدهَـش يذـلا  لوسلا  ةـياهنل  غلبٌملاو  لوـسر  لـك  ىلع  دـهاشلا 
هــسدق ةرــضح  يف  هـل  ًازييمت  كلذــب  هتصــَصَخو  هـسأر  نـيعب 

ىلع كروـن  قارـشإب  يلاـعلا  هناـنتما  رهظمو  هـفطلل  كوحــضلا 
يف ماركلا  لـسرلل  بقاـعلا  هناــسلو  هاــيانثو  هـهجو  تاــحفص 

حتاوـفو لصَفملاو  ناـكملاو  ةــناكملاب  مـهيلع  مدــقتملا  روصلا 
لاتقلا تالـضعملا  لحب  مئاقلا  تـالفقملل  حـتافلا  روسلا  متاوخو 

روـهظ لـك  هب  مت  يذـلا  مسقلا  يند  لـكل  لـيزملاو  يوـغ  لـكل 
ماـهوألاو كوكـشلاو  كرــشلا  مـالظل  يحاـملا  روـن  لـك  عـمجو 

ءاقلب رـشبملا  مانألا  لك  ىلع  ىفطـصملا  مالـسلا  رادل  لصوملا 
رادـب مالـسلا  نم  مالـسإلا  متاوخو  ماعنإلا  حـتاوفو  مالعلا  كلملا 
قلخلا فلأي  الئل  هلاقم  يف  كلذل  ِرْهظٌملا  هلاحب  لكوتملا  مالسلا 

الإ نولمؤي  الو  كيلع  الإ  نودمتعي  الو  كيلإ  الإ  نوتفتلي  الف  كاوس 
يبنلا كروهظ  ملاعم  يلاـعم  يف  كرون  ءاـهب  عاـنقب  عنقملا  كاـيإ 

كنم كب  هفيوختب  كاصع  نمل  ريذـنلا  كنع  أبنأف  كب  هتأـبنأ  يذـلا 
ريغ نم  سوفنلل  رهاظ  لتق  الب  هتمأ  نم  اـهتلبق  يتلا  ةـبوتلا  يبن 

نيملاـعلل ةـمحر  هتلـسرأ  يذـلا  ةـمحرلا  يبـن  سؤب  ـالو  ةقـشم 
ىمهـألا ريخلا  عـقاومو  ىمظعلا  محـالملا  يبـن  نيكلاـهلا  ذاـقنإو 

ًانيعأو امـص  ًاناذآ  هب  تحتفو  ىمعأ  هنع  ناك  نم  هب  تيده  يذـلا 
ملسو هيلع  هللا  ىلص  دمحم  انديس  افلغ  ًابولقو  ايمع 

ميهاربإ ىلع  تيلص  امك  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا 
امك دــمحم  لآ  ىلعو  دـــمحم  ىلع  كراــبو  مــيهاربإ  لآ  ىلعو 

ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ  لآ  ىلعو  ميهاربإ  ىلع  تكراب 
َىَلع ٌمالــــَسَو  َنوُفـــــَِصي *  اَمع  ِةِزْعلا  بَر  َكبَر  َناَْحبـــــُس  ]] 
مهللا كناحبـــس  َنيَِملاــَْعلا ]]  بَر  ِهِلل  ُدـــْمَْحلَاو  َنِيلـــَسْرُْملا * 

َاهِيف ُْمهَاْوَعد  كيلإ [[  بوتأو  كرفغتـسأ  تنأ  الإ  هلإ  ـال  كدـمحبو 
ِهِلل ُدـْمَْحلا  َِنأ  ُْمهَاْوَعد  ُرِخَآو  ٌمالـَس  َاهِيف  ُْمُهتيَِحَتو  ُمهللا  ََكناَْحبُس 

 [[ َنيَِملَاْعلا بَر 
يركبلا نـسحلا  يبأ  يديــس  هللاـب  فراــعلل  ناتالــصلا  ناــتاه 

هنع هللا  يضر  يرصملا  يقيدصلا 
قئاـقح ىمـسملا ب ( ـ ريبـكلا  هـبزح  اـهب  مـتخ  هنإـف  ىلوـألا  اـمأ 
اهعفنأو اهربكأو  ىلاعت  هللا  ءاـيلوأ  بازحأ  لـجأ  وهو  تـالامكلا ) 

اهيف ركذ  ةـعونتم  راـكذأب  هحتتفا  ةـقرو  نيعبرأ  وحن  يف  اـهرونأو 
اهنم نيتيآ  لك  نيب  ًالـصاف  ةحتافلاب  اهعبتأو  تارم  عبـس  ةلمـسبلا 
اهمتأ اذإ  ىتح  ىنسحلا  هللا  ءامسأب  اهعبتأ  مث  اهبساني  غيلب  ءاعدب 



ىلإ اذـكهو  هللا  الإ  ميحر  هللا ال  الإ  نمحر  هللا ال  الإ  هلإ  ـال  لاـق 
مـسا لك  دـعبو  ًاضيأ  اهبيترت  ىلع  اهركذ  مث  بيترتلا  ىلع  اهرخآ 
ٍناعمو ةحيصف  ظافلأب  فراعملا  قئاقح  ىلع  لمتـشي  ءاعد  اهنم 

لك متخو  ميلعلا  يلعلا  نم  ضيف  اهنكلو  ميلعتلاب  يتأـت  ـال  ةـغيلب 
بزحلا اذـه  ءاج  ىتح  ميحر  اي  نمحر  اي  هللا  اي  هلوقب  اهنم  ءاـعد 

بازحألا نم  هتيأر  اميف  هاوس  يف  دجوت  مل  ةعيدب  ةفصب  ليلجلا 
ثلث وحن  وـهو  راونـألا  بزح  اـهب  متخ  دـقف  ةـيناثلا  ةالـصلا  اـمأو 

 ( تالامكلا قئاقح  بزح ( 

نوتسلاو ةثلاثلا  ةالصلا 
يبرعلا نب  نيدلا  يحم  يديس  ربكألا  خيشلل  ىطسولا  ةالصلا 

يلعلا هللاـب  ـالإ  ةوـق  ـالو  لوـح  ـال  ِميِحرلا  ِنَمْحرلا  ِهللا  ِمِْسب  } 
هللا لوسر  دـمحم  نيبـملا  قـحلا  كـلملا  هللا  ـالإ  هلإ  ـال  ميظعلا 

َلوـُسرلا ـاَْنَعبتَاو  َْتلَْزَنأ  اـَِمب  انَمآ  ـاَنبَر  نيمـألا [[  دـعولا  قداـص 
 [[ َنِيِدهاشلا َعَم  َاْنُبْتكَاف 

دجملاو خـماشلا  زعلا  ىلع  ِْمعنأو  ْمِركأو  ِْربأو  ملـسو  لص  مهللا 
ةمحرلا ءاحو  ةكلمملا  ميم  حضاولا  قحلاو  حماطلا  رونلاو  خذابلا 

ميمو توـمحرلا  ءاـحو  تاذـلا  فـلأو  ةـلالدلا  لادو  ملعلا  مـيمو 
ةيفخلا فاـطلألا  مـالو  توربـجلا  ميجو  ةـيادهلا  لادو  توـكلملا 

ءايو ةيافكلا  فاكو  ةيانعلا  نيعو  ننملا  نونو  ةيقحلا  ةفأرلا  ءارو 
ءاهو ةنطلـسلا  ءاـطو  ةـبرقلا  فاـقو  ةداعـسلا  نيـسو  ةدايـسلا 
هملع رهاوـج  هـلآ  ىلعو  ةمــصعلا  داــصو  ىقثوــلا  واوو  ةورعلا 
كتالـص زيرح  زرح  يف  نيدـلا  مـهب  حبـصأ  نـم  هباحـصأو  زيزعلا 
ميظعب ةمركملا  كلامج  لالجب  ةفرشٌملا  كلالج  ةمظعب  ةنميهملا 

كتعفر ال ومـسب  ةـيماس  اهل  ءاهتنا  ككلم ال  ماودـب  ةـمئاد  كلاون 
ميظعو كـمرك  دـجمب  قيلتو  لـضفتو  قوـفت  ةالـص  اـهل  ءاـضقنا 

يغبني امك  اهٌردـق  ٌردـٌقي  الو  اـههنك  غلبي  ـال  لـهأ  اـهل  تنأ  كلـضف 
اهب انع  جرفت  ةالص  لهأ  اهل  وه  امكو  هردق  ميظعو  هتوبن  فرشل 

ءامـس ءامب  اندوجو  بونذ  انع  اهب  وحمتو  راـيتخإلا  ثداوح  مومه 
رارق الو  ةـهج  الو  فيك  الو  نيأ  الو  نيب  الو  ثيح  ـال  ثيح  ةـبرقلا 

بقاعتب رعـشن  الف  كتيدـحأ  راونأ  بويغ  بهاـيغ  يف  اـهب  اـنبيٌغتو 
لامج عيدـب  قئاقح  حوتف  حاير  حامـس  اهب  انلوختو  راـهنلاو  لـيللا 

يف كـتينوتيز  راوـنأ  رارـسأب  اـهب  اـنفحتتو  راـتخملا  دـمحم  كـيبن 
دح الو  ءارتما  الب  انراونأ  فعاـضتف  ةـيدمحملا  ةـجاجزلا  ةاكـشم 
اي ماركإلاو  لالجلا  اذ  اي  مويق  اي  يح  اي  هللا  اي  بر  اي  راصحنا  ـالو 

ميظعلا نآرقلا  يناـــعم  قئاقدـــب  كـــلأسن  نــيمحارلا  مـــحرأ 
نوزخملا كـملع  نـئازخ  نطاــب  رحب  يف  اــهجاومأ  ةــمطالتملا 

نيع ناـسنإ  رهظم  ىلع  تارهاــبلا  تارهازلا  تاــنيبلا  هتاــيآبو 
نأو دجملا  سنأ  رونب  دقفلا  مالظ  انع  بهذـت  نأ  نوصملا  كرس 
هيلع هللا  ىلـص  دـمحم  انديـس  لامك  تافـص  لـلح  نم  اـنوسكت 

ميلـست قيحر  هتفرعم  رثوك  نم  انيقـست  نأو  ةلالجلا  رون  ملـسو 
ةلاسرلا بارش  مينست 

مظعـألا زعلاو  مخفـألا  روـنلاو  مركـألا  دوـجلا  ىلع  لـص  مـهللا 
انديس مجعأو  حيـصف  لك  ىلع  هللا  ةنمو  موقألا  ليقلاب  ثوعبملا 

نييبنلا ىحر  بطق  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  دـمحم  انبيبحو  انيبنو 
كلوقب نونكملا  باتكلا  يف  بطاخملا  نيلـسرملا  ةرئاد  ةطقنو 

 [[ ٍنُونْمَم َْرَيغ  ًارْجََـأل  َكـَل  ِنَإو  ٍنـوُنْجَِمب *  َكبَر  ِةـَْمِعِنب  َْتَنأ  اـَم  ]]
ضراو ٍمِيَظع ]]  ٍقـُلُخ  َىَلَعل  َكِنَإو   ]] مـيركلا كـلوقب  فوـصوملا 
ىدتقا نمل  ادتقإلا  موجنو  ىدتها  نمل  ىدهلا  ةـمئأ  هباحـصأ  نع 

رارــسألاب رارــسألا  راوـنأ  تقرــشأو  راونـألا  راودأ  تبقاـعت  اـم 
 { نيملاعلا بر  هلل  دمحلاو 

نوتسلاو ةعبارلا  ةالصلا 
ًاضيأ يبرعلا  نب  نيدلا  يحم  يديس  ربكألا  خيشلل  ةيتاذلا  ةالصلا 

مــسلطملا تاذـلا  ةـعلطلا  ىلع  كراـبو  ملــسو  لـص  مـهللا  } 
توساـنو لاـمجلا  توهـال  متكملا  لاـمكلاو  مطمطملا  ثـيغلاو 

لزي مل  نم  رـشن  يف  لزألا  ناسنإ  ةـيوه  قحلا  ةـعلطو  لاصولا 
هب مهللا  لـصف  قـحلا  قرط  ىلإ  قرفلا  تيـساون  هب  تمقأ  نـم 

 { نيملاعلا بر  هلل  دمحلاو  ًاريثك  ًاميلست  ملسو  هيلع  هيف  هنم 

نوتسلاو ةسماخلا  ةالصلا 
ًاضيأ يبرعلا  نب  نيدلا  يحم  يديس  ربكألا  خيشلل  رسلا  ةالص 

لكل حتافلا  دوجولاو  دوجلاو  داجيإلا  يف  لوألا  ىلع  هللا  ىلـص  } 
رهاظلا رونلاو  نطابلا  رسلا  دوهشملاو  دهاشلا  يترضح  دهاشم 

قلخلا ملاـع  يف  قبـسلا  بصق  زئاـح  دوـصقملا  نيع  وـه  يذـلا 
يهبلا لمكألا  رونلاو  يلعلا  سدـقألا  حورلا  ةـيلوألاب  صوصخملا 

ىلع َضيٌفأ  يذـلا  دوـبعملا  ةرـضح  يف  ةـيدوبعلا  لاـمكب  مئاـقلا 
ةيـشأ يبـلق  ةاكــشمب  تلــصتاو  هتيناـحور  ةرــضح  نـم  يحور 

برقملا يلولاو  مركـألا  يبـنلاو  مظعـألا  لوسرلا  وهف  هتيناروـن 
هراونأ فراـعمو  هرارـسأ  نئازخ  هباحـصأو  هلآ  ىلعو  دوعـسملا 

نمل ىدـهلا  موجن  قئالخلا  ةادـهو  قئاقحلا  زونك  هرامقأ  علاطمو 



نيكرشملا نم  انأ  امو  هللا  ناحبسو  ًاريثك  ًاميلست  ملـسو  ىدتها 
يلعلا هللاـب  ـالإ  ةوـق  ـالو  لوـح  ـالو  لـيكولا  معنو  هللا  انبـسحو 

نيعمجأ هبحـصو  هلآو  دـمحم  انديـس  ىلع  هـللا  ىلـصو  مـيظعلا 
َنِيلَسْرُْملا َىَلع  ٌمالَسَو  َنوُفَِصي *  اَمع  ِةِزْعلا  بَر  َكبَر  َناَْحبُس  ]]

 [[ { َنيَِملَاْعلا بَر  ِهِلل  ُدْمَْحلَاو  * 

نوتسلاو ةسداسلا  ةالصلا 
ًاضيأ يبرعلا  نب  نيدلا  يحم  يديس  ربكألا  خيشلل 

ةمدـقمب هلوبق  يف  كيلإ  لسوتأو  كـتلأس  اـميف  مهللا  كـلأسأ  } 
طاسبو لمكألا  ملعلا  رونو  لـضفألا  ةاـيحلا  حورو  لوـألا  دوجولا 
لضفلاو حورلاب  قباسلا  ْلجألا  قلٌخلا  ءامسو  لزألا  يف  ةمحرلا 

دمحم ناــيبلاو  ةــيادهلاب  روــنلاو  ثــعبلاو  ةروصلاــب  متاــخلاو 
هبحصو هلآ  ىلعو  هيلع  هللا  ىلص  ىبتجملا  لوسرلاو  ىفطصملا 

بر هـلل  دـمحلاو  نيدـلا  موـي  ىلإ  ًاريثـك  ًاريثـك  ًاميلــست  ملــسو 
 { نيملاعلا

نوتسلاو ةعباسلا  ةالصلا 
ًاضيأ يبرعلا  نب  نيدلا  يحم  يديس  ربكألا  خيشلل 

دحأ يف  كيفو ال  تلأس  كنمو  تهجوت  كيلإو  لسوتأ  كب  مهللا  } 
مهللا كاـيإ  ـالإ  كـنم  بلطأ  ـالو  كاوس  لأـسأ  ـال  تبغر  كاوـس 

ةليــضفلاو ىمظعلا  ةليــسولاب  كـلذ  لوـبق  يف  كـيلإ  لــسوتأو 
ىفطـصملا يفـصلاو  ىلوملا  يلولاو  ىندـألا  بيبـحلاو  ىربـكلا 

نأ كـلأسأ  هبو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  دـمحم  ىبتجملا  يبـنلاو 
ةمئاد ةـيمويق  ةـيهالإ  ةـيلزأ  ةيدمرـس  ةـيدبأ  ةالـص  هـيلع  يلـصت 

امك راـيغألا  نيع  هلك  كـلذ  يف  يندهـشأ  ثيحب  ةـينابر  ةـيموميد 
الإ ةوق  الو  لوح  الو  كلذ  يلو  تنأف  هتاذ  فراعم  يف  ينكلهتست 

 { ميظعلا يلعلا  هللاب 

نوتسلاو ةنماثلا  ةالصلا 
ًاضيأ يبرعلا  نب  نيدلا  يحم  يديس  ربكألا  خيشلل  حتفلا  ةالص 

شرع دمحم  انديـس  لآ  ىلعو  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا  } 
رهبألا رـسلاو  رهزألا  رونلا  كتالزنت  ةـيوه  هنكو  كـتايلجت  ءاوتـسا 

توكلملا بئاجع  اهب  دهاشأ  ةالـص  عساولا  رتولاو  عماجلا  درفلاو 
تومحرلا ثويغ  اهب  رطمتسأو  توربجلا  سئارع  اهب  يلجتـسأو 

اي توسان  لك  توهال  اي  تومهبلا  توسان  ةقالع  نع  اهب  ضاترأو 
 { هللا

نب نيدـلا  يحم  يديـس  ربكـألا  خيـشلل  تـسلا  تاولــصلا  هذـه 
هتاكربب انعفنو  هنع  هللا  يضر  يبرعلا 

امهحرش نم  امهتلقن  دقف  ةيتاذلا  ةالصلاو  ىطـسولا  ةالـصلا  امأ 
مظعألا ذاتسألا  انالوم  ةفيلخ  ناميلـس  نب  دمحأ  خيـشلا  لضافلل 

روهـشملا ةيدنبـشقنلا  ةقيرطلا  ددجم  يدنبـشقنلا  دـلاخ  خيـشلا 
بازحألا ةـعومجم  يف  اهتيأر  ىرخأ  خـسن  ىلع  امهتححـص  دـقو 

روكذملا حرشلا  اهشماه  ىلع  عوبطملا 
يهو ةروكذملا  ةعومجملا  نم  اهتلقن  دـقف  تاولـصلا  ةـيقب  امأو 

ةيدنبشقنلا ةقيرطلا  خيـش  نيدلا  ءاهب  يدنفأ  دمحأ  ذاتـسألا  عمج 
ةالصلا ربكألا  خيـشلل  اهيف  ركذ  دقو  ةيمحملا  ةينيطنطـسقلا  يف 

امهو رونلا )  ةالص  ةامسملا (  ةيربكألا  ةالصلاو  ىربكلا  ةيضيفلا 
 ( تاداسلا ديـس  ىلع  تاولـصلا  لضفأ  يباـتك (  يف  ناتروكذـم 

ةعساتلا يركبلا  دمحم  يديس  ةالـص  ةعومجملا  هذه  يف  بسنو 
ىلإ تاداـسلا )  ديـس  ىلع  تاولــصلا  لـضفأ  نـم (  نيعبرـألاو 
مهللا هلوقب [  اهعبتأو  اـهلوأ  يف  ةـيلامكلا  ةداـيزب  ربكـألا  خيـشلا 

 [ اهرخآ ىلإ  بحت …  ام  لضفأب  ملـستو  يلـصت  نأ  كـلأسأ  ينإ 
عقي مل  ىرخأ  تاولـص  هريغلو  هـل  ركذو  يه  اـمهيأل  مـلعأ  هللاـف 

ةعماـج ةـسيفن  ةـعومجم  يهو  اـهنم  ءيـش  لـقن  ىلع  يراـيتخإ 
ريخ هللا  هازج  ءازجأ  ةـثالث  يف  ةريثك  تاولـصو  بازحأو  ةـيعدأل 

يباتك يف  هنع  هللا  يـضر  نيدلا  يحم  يديـسل  تمدـقو  ءازجلا 
تاولصلا هذه  ركذأ  مل  امنإو  هنم  نيرشعلاو  ةنماثلا  ةالـصلا  اذه 

نم اهمدقت  ام  عبط  دعب  نآلا  الإ  اهيلع  علطأ  مل  ينأل  اهعم  تسلا 
لهس كلذ  يف  رمألاو  انه  اهتركذف  تاولصلا 

ةعبارلا يهو  ةــمدقتملا  اــفو  ىلع  يديـــس  ةالـــص  نأ  مــلعاو 
ةروكذـملا ىطــسولا  ةالــصلا  اـهب  ًاـموتخم  اهتدـجو  نوعبرـألاو 

افو يلع  يديسل  اهنأ  يدنع  حجرت  هنأل  اهنم  اهتفذحف 
يف هللا  همحر  ناميلـس  نب  دمحأ  خيـشلا  روكذـملا  حراشلا  لاق 

: ةروكذملا ةيتاذلا  ةالصلا  حرش  رخآ 
دـشرملا يديـس  نع  مـيلعتلاو  مـلعلا  لـهأ  ضعب  نـع  لـٌقن  دـق 

خيشلا فراعلا  يديس  نع  يقيدصلا  ينيسحلا  ىفطصم  لماكلا 
 ) باوث لدعت  ةالصلا  هذه  ةغيـص  ةءارق  نأ  يـسلبانلا  ينغلا  دبع 

يديـس رخفألا  بطقلا  اهفلؤم  اهب  لـصو  دـقو  تاريخلا )  لـئالد 
اهبو نامزلا  ثوغ  راصو  نافرعلا  لهأ  ماـقم  ىلإ  ربكـألا  خيـشلا 

نوعلاو دجملا  اهب  هل  راصو  نوكلا  ىحر  تراد 
ةنـس لوألا  عيبر  رهـش  يف  روكذملا  هحرـش  نم  غرف  هنأ  ركذ  مث 



اهلعج ةيلعلا  ةـفالخلا  راد  يف  فلألاو  نيتئاملا  دـعب  نيتسو  نامث 
ةظوفحم ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  ىفطـصملا  ةـكربب  ىلاعت  هللا 

دالب عيمج  كلذـكو  نيدـساحلا  رـشو  نينئاـخلا  دـيك  نم  ةـيمحمو 
نيملسملا

يف ربكـألا  خيـشلا  لوق  دـنع  هركذ  اـم  حرـشلا  اذـه  دـئاوف  نمو 
ناهربلاو ليلدلاب  نايعلا ال  نيعب  هدهشأ  ىتح  ىطسولا [  ةالصلا 

الو نآرقلاو  ةيوبنلا  ثيداحألا  نم  هتاذ  ىلع  ليلدـلاب  يأ ال  لاق  [ 
امك ةظقي  هارأ  لب  ناوخإلا  نم  ريثكل  لصحت  اهنإف  مانملا  ةـيؤرب 
يف هسلجأو  هرـس  هللا  سدق  يعافرلا  دـمحأ  يديـسل  كلذ  عقو 
ىلص ىفطـصملا  مظعألا  هدج  راز  امل  هنإف  ةرـسألا  ىلع  ةنجلا 

دشنأ ملسو  هيلع  هللا 
ينع ضرـألا  لـبقت  اهلـسرأ *****  تنك  يحور  دـعبلا  ةـلاح  يف 

ي ـــــ تبئان يهف 
يك كنيمي  ددـماف  ترـضح *****  دـق  حا  ـــــ بـشألا ةـبون  هذـهو 

يتفش اهب  ىظحت 
فيرشلا هربق  نم  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  ىفطـصملا  هنيمي  دمف 

هنع هـللا  يـضر  ددؤـسلاو  فرـشلا  لاـنو  دـمحأ  ديـسلا  اـهلبقف 
هتاكربب انعفنو 

: كلذ لقن  نأ  دعب  ناميلس  نب  دمحأ  خيشلا  لاق 
ترز اــمل  يننأ  هــسفن  ينعي  ريقحلا  دــبعلا  اذـــهل  عــقو  دـــقو 
جراخ ةخانملا  ىلإ  تجرخو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  ىفطـصملا 
هاوـس اـهيف  نكي  مـل  ةـالف  يف  ًاصخـش  تـيأر  ةروـنملا  ةـنيدملا 
هفـصو يننكمي  ـالو  يبلو  يلقع  هيلإ  لاـمو  يبـلق  هيلإ  بذـجناف 

يف تممـصف  هروهظب  يل  تلـصح  يتلا  ةـشهدلاو  هرون  ةرثـكل 
هيلإ تلصو  املف  هرضحو  هرفس  يف  هقرافأ  ينأ ال  ىلع  يـسفن 

نم يب  تدازف  نوريثـك  ةـقفر  لاـقو  مسبتف  ينقفارت  هـل  تـلق 
ناـيعلا نع  بجتحاـف  هعم  ًاـمئاد  نوكـأل  هتعبتف  نوجـشلا  هتبحم 

.نآلا ىلإ  نانجلاو  بلقلاب  راصو 
هيلع هللا  ىلـص  هللا  لوسر  ينع  بجتحا  ول  مهـضعب [  لاق  اذلو 

هب ءانفلاف  نيملسملا ]  نم  يسفن  تددع  ام  نيع  ةفرط  ملـسو 
اكـش دـقو  ىلاـعت  هللاـب  ءاـنفلا  ةـمدقم  ملـسو  هـيلع  هـللا  ىلص 

هكاكفنا مدع  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  ىفطصملل  مظعألا  قيدصلا 
ىتح بوبحملاب  ءانفلاو  ةبحملا  ةدشل  كلذو  ءالخلا  يف  ىتح  هنع 

فلؤم ناك  دـقو  بحملا  هباـجأ  بوبحملا  مساـب  فتاـه  فته  ول 
هللا لوسر  ةبحم  يف  ًايناف  كلذك  هرس  هللا  سدق  تاولصلا  هذه 

ماـقملا يف  ناـك  نم  نـأل  يدـمحم  وهف  ملـسو  هيلع  هللا  ىلص 
عطقني الف  تاجردلا  عيفر  ةرضح  ىلإ  ريسلا  مئاد  وهف  يدمحملا 

يتأيــسو روكذـملا  حراـشلا  مـالك  ه.أ ـ  . تاـمملا دـعب  ـالو  هريس 
ةظقي ملـسو  هـيلع  هـللا  ىلـص  يبـنلا  ةـيؤر  ىلع  مـالكلا  طـسب 

.ىلاعت هللا  ءاش  نإ  يفكيو  يفشي  امب  ًامانمو 
باتكلا لقان  قيلعت 

ةالـصلاو ىربكلا  ةيـضيفلا  ةالـصلا  انه  لقنن  ةدـئافلل  ًامامتإ  الوأ :
لضفأ باتك (  يف  ناتروكذملا  رونلا )  ةالص  ةامسملا (  ةيربكألا 

امهو تاداسلا )  ديس  ىلع  تاولصلا 

نوثالثلاو ةعباسلا  ةالصلا 
ةيضيفلا ةالصلا 

هنع هللا  يضر  يبرعلا  نبا  نيدلا  ييحم  انديس  ربكألا  خيشلل 
ِلَوأ َىَلع  .َِكتاَمِيلـَْست  َةََمالـَسَو  .َِكتَاَولــَص  ََةلــِص  ْضَِفأ  مـُهللا  } 

َِةفاَضُْملا َِتالَزنتلا  ِرِخَآو  .ِينابرلا  ِءاََمْعلا  َنِم  ِةـَضاَفُْملا  ِتـاَنَيعْتلا 
َُهعَم ُْنَكي  َْمَلو  هللا  َنـاَك  ٍةكَم  ْنِم  ِرِجاـَهُْملا  .ِيناـَْسِنإلا  ِْعونلا  َىِلإ 

يـِصْحُم .َنـاَك  ِْهَيَلع  اـَم  َىَلع  َنـآلا  َوـَُهو  ِـةَنِيدَم  َىِلإ  .ٍنـاَث  ٌءْيَش 
ٍءْيـَـش ـلـَُكو  ِِهدوـُُجو  يِف  ِسْمَْخلا  ِةِيَهِلــإلا  ِتاَرــَضَْحلا  ِِملَاوــَع 
ِِهدوَُجو ُهَاَدِنب  َاِهَتدَاْدِعتْسا  ِيِلئاِس  ِمِحاََرو  .ٍنِيبُم  ٍماَِمإ  يِف  ُهَاْنيَصَْحأ 

اَِمل َِةعِماَْجلا  ِِةلَمـَْسْبلا  ِـةَطُْقن  .َنيِِملَاْعِلل  ًةـَمْحَر  ِالإ  َكَاْنلـَسَْرأ  اََمو 
رـِس .ِنَاِوَكـألا  ِِرئَاَوـدِب  ِـةَلاوَْجلا  َرَْمـألا  ِـةَطُْقَنو  .َنـاَك  اـَِمَلو  ُنُوَكي 

ٌَةدرَجُم ٍءْيـَـش  ـلُك  ْنـََعو  .ـٌةًِيراَس  ٍءْيـَـش  ـلُك  يِف  ِيتلا  ِةِيوـُْهلا 
َاهِمسَقَُمو .َاهَِعْدَوتْسََمو  َلِضَاوَْفلا  ِِنئاَزَخ  َىَلع  هللا  ِنيَِمأ  .ٌَةِيرَاَعو 

ِةَِحتَاَفو ِ.َمْظَعـألا  ِمْسـالا  ِةـَِمَلك  .اـهِعَزوَُمو  ِلـِبَاوَْقلا  ِبَسَح  َىَلع 
ِ.ةِيبُوبرلَاو ِةِيدـوُُبْعلا  َْنَيب  ِعِماـَْجلا  َْمَتـألا  َِرْهظَْملا  ِ.مَْسَلطُْملا  ِِزَنْكلا 

ِيذلا ْمََشألا  ِْدوطلا  ِ.ةِيبوُُجولَاو  ِةِينَاكِْمِإلل  ِلِماشلا  َمَعـألا  ِءْشنلَاو 
مـَضِْخلا ِرَْحْبلَاو  .ِنِيكْمتلا  ِماـَقَم  َْنع  ِتـاَنَيعتلا  يلََجت  ُهِْحزْحَُزي  َْمل 
ِيناَرونلا َِملَْقلا  .ِنيَِقْيلا  ِءاَفَص  َْنع  َِتالََفْغلا  ََفيِج  ُهْرَكُعت  َْمل  ِيذلا 
يِراسلا ِيناـَمْحرلا  ِسَفنلَاو  .ِتـاَِيلَاْعلا  ِفوُرُْحلا  ِدَادـِِمب  يِراـَْجلا 

ِِهب َْتنَيَعت  ِيذلا  ِيتاذلا  َِسدـَْقألا  ِْضيَْفلا  .ِتاماتلا  ِتاَِمَلْكلا  ِدَاوََمب 
َْتنَوَكت ِيذلا  ِيتاَفـَصلا  ِسدَقُْملا  ِْضيَْفلَاو  .َاُهتَادَاْدِعتـْسَاو  ُنَاْيَعألا 

ِءاَمــَس يِف  ِتاذـلا  ِسْمـَـش  ـِعَْلطَم  .َاُهتَادَادِْمتــْسَاو  ُنَاْوَكـألا  ِـهِب 
ِبـَسلا ِضـاَِير  يِف  ِتاـَضَاِفإلا  ِرـوُن  ـِعَْبنََمو  .ِتاـَفصلَاو  ِءاَمــَْسألا 

ِ.ةِيدــِحَاْولَاو ِةِيدــََحألا  ِيــَسَْوق  َنـَْيب  َِةدــَْحْولا  طـَخ  .ِتاـَفاَِضإلَاو 
ِةَخـْسنلا ِ.ةِيـدََبألا  ِضَْرأ  َىِلإ  ِةِيلََزـألا  ِءاَمـَس  ْنِم  ِلُزنتلا  َِةطـِسَاَوو 

َْتلَزَنت ِيتلا  ءاَْضَيْبلا  ِةردلَاو  .ىَْرُبْكلا  َاْهَنع  َْتعرََفت  ِيتلا  ىَْرغصلا 



ُولَْخت َـال  ِيتلا  ِةِينـاَكِْمإلا  ِِثدَاوَْحلا  ِةََرْهوَج  .ءاَرْمَْحلا  ِـةَتُوقَاْيلا  َىِلإ 
ِنك ْنِم  َِةِعلَاْطلا  ِةِينَاْوهَْفلا  ِةَِمَلْكلا  ِةداََمو  .ِنُوكسلَاو  ِـةَكَرَْحلا  َْنع 

َاهَادـِْحِإب ىلََجَتت  َـال  ِيتلا  َروصلا  َىلـوُُيه  .ُنـوَُكَيف  َِةدَاهَـش  َىِلإ  ُْنك 
ِلِماشلا ِعْمَْجلا  ِنآُْرق  .ِْنَيترَم  ٍدـَِحَأل  َاْهنِم  ٍةَروُِصب  ََالو  .ِْنَيْنِثـال  ًةرَم 
ِ.مِيدَْقلَاو ِِثداَْحلا  َْنَيب  ًلِصاَْفلا  ِقْرَْفلا  ِنَاقُْرَفو  ِ.مِيدـَْعلَاو  ِِعَنتْمُْمِلل 

ُمَاَني ََالو  َيَاْنَيع  ْمَاَنت  ٍْلَيل  ِِمئاـََقو  .يبَر  َـدْنِع  ُتِيَبأ  يِنإ  ِراـََهن  ِِمئاـَص 
.ِنـاَيَِقْتَلي ِْنيَرَْحْبلا  َجَرَم  ِمدـَْعلَاو  ِدوـُُجْولا  َْنَيب  اـَم  ِِةطـِسَاو  .ِيـبَْلق 

َِةَكْلذـَف .ِنـاَِيْغَبي  َـال  ٌخَزَْرب  اـَُمَهنَيب  َِمدـِْقلِاب  ِثُودـُْحلا  ِقَلَعت  ِـةَِطباََرو 
ِيذلا َِكبِيبَح  ِ.ِرهاظلَاو  ِِنطَاْبلا  َِةطاَِحإ  َِزكْرََمو  ِ.رِخآلَاو  ِلَوألا  َِرْتَفد 

ًَةْلِبق َُهْتبـََصَنو  .َكـِتَايلََجت  ِةَصنِم  َىَلع  َكـِتَاذ  َلاـَمَج  ِـهِب  َْتَيلَْجتــْسا 
ِتاـَفصلا َةــَْعلِخ  ِـهَْيَلع  َتـَْعلََخو  .َكـِتَايلََجت  ِعماـَج  يِف  َكــِتَاهَجَوِتل 

ِِهدـَسَِجب َْتيَرـَْسَأو  .ىَْمُظْعلا  ِةـََفالِْخلا  ِجـاََتب  َُهتْجـوََتو  .ءاَمــَْسألَاو 
ىََهْتنا ىتَح  .ىـَصَْقألا  ِدِجـْسَْملا  َىِلإ  ِماَرَْحلا  َدَجـْسَْملا  َنِم  ـَةَظَْقي 
رـَْسنَاف .َىْنَدأ  َْوأ  ِْنيـَسَْوق  ِبَاق  َىِلإ  ىقََرَتو  .ىََهْتنُْملا  ِةَْردـِس  َىِلإ 

.َىأَر اَم  ُدَاؤُْفلا  ََبَذك  اَم  .اَسَم  ََالو  َحَابَص  َال  ُْثيَح  َِكدُوهُِـشب  ُُهدَاُؤف 
اََمو ُرـََصْبلا  َغاَز  اـَم  َ.ـالَم  َـَالو  ََءـالَخ  َـال  ُْثيَح  َِكدوُُجِوب  ُهُرـََصب  َرَقو 

.ِيلــَْصأ َىِلإ  يِعَْرف  اـَِهب  ُلـَِصي  ًَةالــَص  ِـهَْيَلع  مـُهللا  لـَص  .َىَغط 
رََقَتو ِ.ِهتاَفـِِصب  ِيتاَفـِصَو  .ِهتَاـذِب  ِيتَاذ  َدـِحَتِتل  .يُلك  َىِلإ  يــِْضَعَبو 

ِِهب َُملَْسأ  ًاَمالَس  ِْهَيَلع  ْملـَسَو  .ِْنَيْبلا  َنِم  ُْنَيْبلا  رَِفَيو  .ِْنَيْعلَاب  ُْنَيْعلا 
َنِم ِِهَتعِيرـَـش  ِقــِيَرط  يِف  َُملـــَْسَأو  .ِفلَختلا  َنــِم  ِِهَتَعبـاـَتُم  يِف 
يِف ََكَدهَْـشَأو  ِ.ِهَتَعبَاتُم  ِحَاتْفِِمب  َياِيإ  َِكتبَحَم  َبَاب  ـَحَْتِفَأل  .ِفَسعتلا 

ُهَءاََرو َلُْخَدَأو  ِ.ِهَتعـاََطو  ِهِعْرَـش  ِةَاكْـشِم  ْنِم  َيئاـَْضَعَأو  يسَاوَح 
.هللا َعَم  ٌتَْقو  ِيل  َِةْولَخ  َىِلإ  ِِهَرَثأ  يَِفو  .هللا  َالإ  ََهِلإ  َال  ِنْصِح  َىِلإ 

ُقُرطلا ِـهَْيَلع  ْتدــُس  ـُهْنِم  َْكدــَصَْقي  ْمـَل  ْنـَم  ِيذلا  َكـُبَاب  َوـُه  ِْذإ 
َاي بَر  َاي  ُمهللا  .بَاودلا  ِْلَبطـِْسإ  َىِلإ  َِبَدألا  اََصِعب  دَُرو  .ُبَاْوَبألَاو 

َُكَلأَْسأ ِ.رُوهظلا  َةدـِش  َالإ  ُُهؤاَفَخ  َـَالو  .َرونلا  ـَالإ  ُُهباـَجِح  َْسَيل  ْنَم 
ُءاََشت اَم  َاهِيف  َُلعَْفت  ِيتلا  ٍ.دـِييَْقت  َلك  َْنع  َِكَقْالِطإ  ِـةََبتْرَم  يِف  َكـِب 

َِروُص يِف  َكـِلوََحَتو  .يِرونلا  ِْمِلْعلـاِب  َكـِتَاذ  َْنع  َكَفَْـشِكَبو  ُ.دـِيُرَتو 
ٍدمَحُم َاِنديَس  َىَلع  يلَُصت  َْنأ  .يِروصلا  ِدوُُجْولَاب  َِكتاَفِصَو  َِكئاَمَْسأ 
ََدهِْـشَأل .ِلََزألا  يِف  ِشوُشْرَْملا  ِرونلِاب  ِيتَريـَِصب  اـَِهب  ُلـَْحَكت  ًَةـالَص 

يِف َِيه  اََمك  َءَايَْـشألا  ىََرَأو  .ْلََزي  َْمل  اـَم  َءاـَْقَبو  ُْنَكي  َْمل  اـَم  َءـاََنف 
ًالـْضَف ِدوُُجْولا  َةـَِحئاَر  مََشت  َْمل  اـََهْنَوَكو  ً.َةدوُقْفَم  ًةـَمُوْدعَم  َاِهلـَْصأ 
ِةَْمُلظ ْنِم  ِْهَيَلع  َِةـالصلِاب  مـُهللا  ِينِْجرَْخَأو  ً.َةدوـُْجوَم  اـَِهْنَوك  ْنـَع 
ِقَْرَفو ِرْـشَْحلا  ِعْمَج  َىِلإ  ِيتِيناـََمثُج  ِِربـَق  ْنَِمو  ِ.روْنلا  َىِلإ  ِيتِينـاََنأ 

ِِهب ِينُرَهُطت  اـَم  .َكاِيإ  َِكدـيِْحَوت  ِءاَمـَس  ْنِم  َيَلع  ْضَِفَأو  ِ.روُـشنلا 
َِةَدِالْولَاو َىلُوألا  َِةْتوَْملِاب  ِينِْشْعَنَأو  .ِكاَرِْشإلَاو  ِكْرشلا  ِسِْجر  ْنِم 

ِيل َْلعْجَاو  ِ.َةِيناَْفلا  َاْيندلا  ِِهَذه  يف  َِةِيقَاْبلا  ِةَايَْحلِاب  ِيِنيَِحَأو  ِ.َةِيناثلا 
ِنُوـدِب ُْتيَلَوت  اـََمْنَيأ  َكـَهَْجو  ِِهب  ىََرَأو  .ِسانلا  يِف  ِِهب  يـِشَْمأ  ًارـوُن 
ِْمكُِحب ًالـِصَاف  .ِقْرَْفلَاو  ِعْمَْجلا  َِيْنَيِعب  ًاِرظـاَن  .ٍسـاَِبْتلا  َـَالو  ٍهَاِبتْـشا 

َاي .َكـَْيِلإ  َكـِْنِذِإب  ًاـِيدَاَهو  .َكـَْيَلع  ـالَاد  .قَْحلَاو  ِلـِطَاْبلا  َْنَيب  ِْعطَْقلا 
ًَةالـَص ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ْملـَسَو  لـَص  ًاـثالث )  ) َنـيِمِحارلا َمـَحَْرأ 

ِدوـُهشلا ِلآ  ِـهِلآ  َىَلَعو  .ِيئاـَجَر  اـَِهب  ُققَُحَتو  .ِيئاـَُعد  اــَِهب  ُلبََقَتت 
ُةُرط ْتَرََشْتنا  اَم  .ِنَادِْجْولَاو  ِْقوذلا  ِباَحَْصأ  ِِهباَحَْصَأو  .ِنَافِْرْعلَاو 
َىَلع ٌَمالَسَو  ًاثالث )  ) ْنيِمآ ِنَاِيْعلا  ِنِيبَج  ُةُرغ  ْتَرَفَْسَأو  .ِنَاِيْكلا  ِْلَيل 

{ .َنيَِملَاْعلا بَر  ِهِلل  ُدْمَْحلَاو  َنِيلَسْرُْملا 

نوثالثلاو ةنماثلا  ةالصلا 
يبرعلا نبا  نيدـلا  ييحم  انديـس  ربكألا  خيـشلل  ةـيربكألا  ةالـصلا 

هنع هللا  يضر 
ِديَسَو .َِكتَاقُولْخَم  ِلَْمَكأ  ًادمَحُم  اِنديَس  َىَلع  ْملـَسَو  لَص  ُمهللا  } 

ٍ.مَْسَلطُْملا ِْزَنكلَاو  ِ.َمْظَعألا  ِرونلا  .َِكتَاوَمـَس  ِلـَْهَأو  َكـِضَْرأ  ِلـَْهأ 
ََالو ٌ.قُوْطنَم  ٌْليِم  َُهل  َْسَيل  ِيذلا  .ـدَتْمُملا  رسلَاو  َ.دْرَْفلا  َِرْهوَْجلَاو 

ِْسنِج ْنِم  .ِناـَمزلا  َاذـَه  يِف  ِـهِتَفِيلَخ  ْنـَع  َضَْرَأو  ٌ.قـوُلْخَم  ـٌهْبِش 
يِف هللا  ِةجُح  ِ.ددـََعتُْملا  دْرَْفلَاو  ِ.دسََجتُْملا  ِحورلا  .ِناَْسِنإلا  َِملاـَع 

ِ.هِْقلَخ ْنِم  هللا  َِرَظن  لـَحَم  ِ.َةيـِضَْمألا  يِف  هللا  َِةدـُْمَعو  ِ.َةيـِضَْقألا 
ِضيِفُْملا ِ.ِهتِيناَحوُِرب  ِِملَاَوْعِلل  دِمُْملا  ِ.ِهْقدـِِصب  ُْمَهْنَيب  ِهِمَاكَْحأ  ًاذَفنُم 
َُهَدهَْـشَأو ِ.ِهتَروـُص  َىَلع  هللا  ُهََقلَخ  ْنَم  ِ.ِهتِيناَرـوُن  ِرـوُن  ْنِم  ِْمْهَيَلع 

.ناََمأ َنيَِملَاْعِلل  َنُوَكِيل  .ِناَمزلا  َاَذه  يِف  ُهَصصََخو  ِ.ِهَتِكَئالَم  َحَاوَْرأ 
ُكرََحَتت َـَالف  ِ.دُوهشلَاو  ِعْمسلا  لـَحََمو  ِ.دوـُُجْولا  ِةَِرئَاد  ُْبطُق  َوـَُهف 

َُرْهظَم ُهِنَـأل  ِ.هِْمكُِحب  ـِالإ  ُُنكـَْست  َـَالو  ِ.هـِْمِلِعب  ـِالإ  ِْنـوَْكلا  يِف  ٌةَرذ 
َْنَيب ِينِْفْقَوَأو  ِ.ـهَْيِلإ  يَِمالــَس  ْغَلب  مـُهللا  .ِْقدصلا  َُندـْعََمو  .قـَْحلا 
ْنِم يِف  ْخُْفنَاو  ِ.ِهَدُدِعب  ِينـْسُرْحَاو  ِ.ِهَددـَم  ْنِم  َيَلع  ْضَِفَأو  ِ.ْهَيـدَي 

.ِليــِصْفتلا َىَلع  ِيتــَقيِقَح  ََدهـَْـشَألو  ِ.هـِْحوُِرب  َىيَْحأ  َْيك  ِ.هــِحوُر 
ىلََجَتت .َةِيـبَْيْغلا  يِِملَاوـَع  ىََرَأو  .َلـِيلَْقلَاو  َرِيـثَْكلا  َِكَلـذِب  َفِْرَعأـَف 
ِلَوـألا َْنَيب  َعَمِْجَـأل  ِ.ِرهـاَظَْملا  َِفـِالتْخا  َىَلع  ِ.ةِيناـَحورلا  يَِروـُِصب 
ِِهتاَفـِص َنـَْيب  .ـْهِلآ  ِهـللا  َعـَم  َنُوَكأـَف  ِ.ِرهاظلَاو  ِِنطـاَْبلَاو  ِ.رِخـآلَاو 

.ٌموُسْقَم ٌءْزُج  َـَالو  .ٌمـوُْلعَم  ٌءْيَـش  ِرَْمـألا  َنِم  ِيل  َْسَيل  .ِْهلاـَْعَفَأو 
َِلـالَْجلا ِيذ  ِةوـَُقو  ِْلوـَِحب  ْلـَب  .ِلَاوَْحــألا  ِعـيِمَج  يِف  ِـهِب  َُهـدـُْبَعَأف 

ِِهب ِيْنعَمْجا  ِ.هِيف  َْبيَر  َـال  ٍْمـوَِيل  ِسانلا  َعِماـَج  ـاَي  ُمهللا  ِ.ماَْرِكـإلَاو 
يِف ُْهَنع  َلـِصَْفَنأ  َـَالو  .ِْنيَرادـلا  يِف  َُهِقراـَُفأ  َـال  ىتَح  ِ.هِيَفو  ِْهَيَلَعو 

ِقِيَرط ْنـِم  ُ.هـَالَوت  ٍرَْمأ  ـلُك  يِف  ُ.هاَيإ  يَنـأَك  َنـوَُكأ  ْلـَب  .ِْنَيلاـَْحلا 



َُكَلأـَْسَأو .ِعاـَِفتْرالَاو  ِـةََلثاَمُْملا  ِقـِيَرط  ْنـِم  َـال  .ِعاـَِفْتِنالَاو  ِعـاَبِتإلا 
.ًَةبَاَطتْسُم ًةنِم  َِكَلذ  ِيَنغَلُبت  َْنأ  ِ.َةباََجتـْسُْملا  َىنـْسُْحلا  َِكئاَمـَْسِأب 

.ُمِيُرْكلا ُدـِجَاْولا  ًَكِنَإف  .ِبئَان  ََكل  ْنمِم  ََالو  .ِبئاَخ  َْكنِم  ِيندَُرت  َـَالو 
َىَلَعو ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  َملـَسَو  هللا  ىلـَصَو  .ُمِيَدْعلا  ُـدَْبْعلا  َاَنَأو 

{ .َنيَِملَاْعلا بَر  هلل  ُدْمَْحلَاو  .َنِيعَمَْجأ  ِِهبْحَصَو  ِِهلآ 
نيفراعلا ماِمإ  انالومو  انديـسل  امه  ناتفيرـشلا  ناتالـصلا  ناـتاه 

نبا نيدلا  ييحم  يديس  ربكألا  خيشلا  نيققحملا  ءايلوألا  ةمتاخو 
.هنع هللا  يضر  يبرعلا 

ةمالـسو .كتاولـص  ةلـص  ضَفأ  مهللا  يهو [  ىلوألا  ةالـصلا  اـمأ 
درو ىمسملا  اهحرـش  نم  اهتلقن  دقف  اهرخآ ]  ىِلإ  كتاميلـست …

ريهــشلا فراـعلا  ريبـكلا  يلوـلل  دوروـملا  رحبلا  ضيفو  دوروـلا 
يف ركذو  .هنع  هللا  يـضر  يـسلبانلا  ينغلا  دـبع  خيـشلا  يدـيس 
ةليل ًاصوصخ  تاقوألا  نم  تقو  لك  يف  أرقت  اهنأ  دـيفي  اـم  هرخآ 

.بيجع رمأو  بيرق  رسلا  اهمويو  ةعمجلا 
لوق دـنع  هنع  هللا  يـضر  لاق  حرـشلا  اذـه  دـئاوف  نم  ةدـئاف ) )

 [ : مسلطملا زنكلا  ةحتافو  مظعألا  مسالا  ةملك [  فنصملا 
َْنأ ُْتَببَْحَأف  ْفَْرُعأ  َْمل  ًاْزَنك  ُْتُنك  يسدقلا : ثيدحلا  يف  درو  دقو 

.ِينُوفََرع ِيَبف  ِْمْهَيِلإ  ُتْفَرَعَتو  ًاْقلَخ  ُتَْقلََخف  َفَْرُعأ 
باسح ددعو  نوعـستو  نانثا  لمجلا  ددـع  ثيح  نم  يبف  هلوقو 
دمحمبف هانعم  ينوفرع  يبف  ىلاعت  هلوقف  نوعستو  نانثا  دمحم 

.ـ ه.ا ينوفرع  ملسو  هيلع  هللا  ىلص 
نم اـهتلقن  دـقف  ةـيربكألاب  ةامـسملا  يهو  ةـيناثلا  ةالــصلا  اـمأو 

ةيربكـألا تاولــصلا  ىلع  ةــيرونألا  تاـبهلا  ىمــسملا  اــهحرش 
لامك نب  ىفطصم  ديسلا  ريهشلا  فراعلا  ريبكلا  يلولا  يديـسل 
يتلا حرـشلا  ةخـسنو  هنع  هللا  يـضر  يقيدـصلا  يركبلا  نيدـلا 

فلؤملا ىلع  تئُرق  اهنأل  ةحصلا  ةياغ  يف  اهنم  اهتلقن 
هذه فلؤم  نيدلا  يحم  خيـشلا  يديـس  ةمجرت  حراشلا  ركذ  دقو 
ًاكربت اهفورحب  اـنه  اهركذـنلف  ةرـصتخم  هنع  هللا  يـضر  ةالـصلا 

: لاق .هنع  هللا  يضر  فيرشلا  هركذب 
كاـيإو هللا  ينقفو  .مالـسإلا  يدـث  ةـعاضر  يف  خـألا  اـهيأ  مـلعا 

ىلع ةلادلا  ةيوبنلا  تاولصلا  هذه  عضاو  نأ  .مالستسالاو  لوبقلل 
متاخ ماغرـضلا  مادقملا  مامهلا  مامإلا  وه  .ةيبطقلا  ةلزنملا  ولع 

قئافلا قئارلا  رحبلا  ربحلاو  .ققدملا  ققحملا  .ةيدمحملا  ةيالولا 
ةمئألا مـالك  نيب  .ققوملا  قفوملا  فراـعلا  فراـعلاو  .قفدـتملا 

قيْطنِملاو .رمحـألا  تيربـكلا  .قزمم  بجحلل  مـهنم  لـك  نيذـلا 
هللا دـبع  وبأ  .ربكألا  خيـشلا  .رخَفأ  ماـقم  لـكب  قيقحلاو  .رهبـألا 
دمحم نب  يلع  نب  دمحم  .نيخسارلا  ءايلوألا  ةجهب  .نيدلا  ييحم 
حورو هرـس  هللا  سدـق  يـسلدنألا  يئاطلا  يمتاـحلا  يبرعلا  نب 

نع ينغلا  درفلا  مــلعلا  .هحوــتفو  هــحتف  هــيلع  ىلاوو  .هــحور 
ةرهاب ةيآ  هنأ  ملع  هبتك  سرام  نم  نإف  .بقانملا  ركذو  فيرعتلا 

لب .رهاظ  رينتسم  ردب  لب  .رهاز  رينم  رمق  لب  .بقاث  ملع  مجنو 
وأ .حداـملا  لوقي  اذاـمف  .رهاوب  سومـش  قيقحتلا  ىلعو  سمش 

.هتاـحوتف بيط  ناوكـألا  قـبع  دـقو  .حداـصلا  ىنثملا  هـب  هوـفتي 
ةذــباهجلا هـيلع  ىنثأو  .هتاــفلؤم  ريبـع  نيوـلملا  ءاــجرأ  رطعو 

هنع هللا  يـضر  دـلو  .مالعألاو  راـبخألاو  ثيدـحتلا  ولوأ  .مـالعألا 
ةئامـسمخو نيتس  ةنـس  ناضمر  نم  نيرـشع  عباس  نينثالا  ةليل 

نامث ةنـس  يف  ةـيليبِشإ  ىلإ  لقتناو  سلدـنألا  دالب  نم  ةيـسرمب 
دـالب ىِلإ  لـخد  مث  نيعـستو  ناـمث  ةنـس  ىِلإ  اـهب  ماـقأو  نيتسو 

بئاجع نم  ناكو  مورلا  دالب  لخدو  ماشلا  دالب  قرطو  قرـشملا 
ءايميكلا فرَعأو  مظعـألا  هللا  مسا  فرَعأ  لوقي  ناـكو  ناـمزلا 

هنع هللا  يـضر  هتافو  تناكو  بسكلا  قيرط  ةـلزانملا ال  قيرطب 
لامجلا هلسغو  يكزلا  نب  نيدلا  ييحم  يضاقلا  راد  يف  قشمدب 
ييحمو ةاـضقلا  يـضاق  ىيحي  نيدـلا  ييحمو  قلاـخلا  دـبع  نـبا 

ءاـملا بصي  ساـحنلا  نبا  داـمعلا  ناـكو  يلع  نـب  دـمحم  نيدـلا 
ةعمجلا ةليل  كلذو  يكزلا  ينب  ةـبرتب  نفدو  نويـساق  ىِلإ  لمحو 
ةئامتـسو نيثالثو  نامث  ةنـس  يناثلا  عيبر  نم  نيرـشعلاو  يناـثلا 

نم انلاَنأو  هرـس  هللا  سدـق  ةنـس  نيعبـسو  ًاينامث  هرمع  نوكيف 
هريـسفت يف  بتكي  وهو  ىلاعت  هللا  هافطـصا  دقوً.امهـس  همولع 

[ اـملع اندـل  نم  هاـنملعو   ] ىلاـعت هلوق  دـنع  هملق  فقوف  ريبكلا 
تناـكو ً.اـفَلأ  تـغلب  لـيق  لـب  ةــئامعبرألا  ىلع  هتاـفلؤم  تفاــن 

اهنم ملاـعلا  اذــهل  رهظي  َنأ  ةريغ  اهــضعب  فـطخت  نويناــحورلا 
.ـ ه.ا ً.افرح 

دوجولا ةرئاد  بطق  َنأش  يف  فنـصملا  لوق  دنع  حراشلا  لاقو 
هيفو هيلعو  هب  ينعمجا  هيف  بير  مويل ال  سانلا  عماج  اـي  مهللا  ] 

ىلوـت لـب  هيفو  هيلعو  هب  هـعمجف  هتوـعد  هـللا  باجتـسا  دـقو  [ 
.ـ ه.ا هتاحوتف  لئاَوأ  كلذب  حرص  امك  هتاذب  هتبترم 

ًاـضيأ ةـبوسنم  ةفيرـش  ةالـص  ةغيـص  عيماجملا  ضعب  يف  دـجوو 
 } هذـه يهو  هنع  هللا  يـضر  يبرعلا  نـبا  نيدـلا  ييحم  انديـسل 

.مطمطملا ثيغلاو  .مـسلطملا  تاذـلا  ةـعلط  ىلع  لـص  مـهللا 
ةعلطو .لاـصولا  توساـنو  .لاـمجلا  توهـال  .متكملا  لاــمكلاو 

هب تمَقأ  نم  .لزي  مل  نم  رـشن  يف  .لزألا  ناـسنإ  ةـيوه  قحلا 



هيلع هيف  هنم  هب  مهللا  لصف  .قحلا  قيرط  ىِلإ  .قرفلا  تيساون 
 { ًاميلست ملسو 

نب دـمحأ  يديـس  حرــش  نـم  ًءزج  يناـهبنلا  يديــس  ركذ  اـيناث :
صنلاب لاقف  ناميلس 

يف ربكـألا  خيـشلا  لوـق  دـنع  هركذ  اـم  حرـشلا  اذـه  دـئاوف  نم 
ناهربلاو ليلدلاب  نايعلا ال  نيعب  هدهشأ  ىتح  ىطسولا [  ةالصلا 

[
ةالـص يف  يه  امنإو  ىطـسولا  ةالـصلا  يف  تسيل  ةلمجلا  هذهو 

يبرعلا نب  نيدلا  يحم  يديسل  مظعألا  رسلا 
يهو

مظعألا رسلا  ةالص 
هنع هللا  يضر  يبرعلا  نبا  نيدلا  ييحم  انديس  ربكألا  خيشلل 

هزنألا رسلاو  لوألا  رونلا  دمحم  انديس  ىلع  ملسو  لص  مهللا  } 
ةيناوكـألا تاـعارتخإلا  ةــجهبو  ةــينابرلا  ةــمحرلا  نـيع  لـمكألا 

هادهو ءيش  لك  رون  ةينانعلا  قئاقحلاو  ةيمالسإلا  ةلملا  بحاصو 
تومحرلاو ةمحرلا  نئازخ  هب  تحتف  نم  هانـسو  رـس  لك  رـسو 

لاـمكلا ةرئاد  بطق  توـكلملاو  كـلملا  راوـنأ  هروـهظب  تحنمو 
نيع ناسنإ  لامجلا  نساحم  جات  ةـتوقايو  لالجلا  تاـيلجت  روطو 

دادمإلا ددم  ةيسدقلا  ةرضحلا  تاحورت  فيطلو  ةيهلإلا  رهاظملا 
كولسلا دقع  ةطـساوو  دوجولا  رـسو  داحآلا  دحاوو  دوجلا  دوجو 
قياقرلا تاومـس  يف  تالامكلا  ردـب  كولملاو  كـالمألا  فرـشو 
كطارصو مظعألا  كباب  قياقحلا  شورع  يف  فراوعلا  سمـشو 

وه يذلا  كردبو  عطاسلا  كرونو  عماللا  كقرب  موقألا  ميقتـسملا 
تايئزج يف  يراسلا  هزنملا  كرـسو  عياط  ميلـس  بلق  لـك  قفأ 

طئاـسوو ضرعو  رهوج  نم  هتايلفـسو  هتاـيولع  هتاـيلكو  ملاـعلا 
تافـصلا راونأ  قرـشمو  تاذلا  رارـسأ  بيغ  طئاسبو  تابكرمو 

تاقدارـسلا ءانـس  نم  تاحبـسلا  راونأب  تاـيلجتلا  راونأ  رهظمو 
ءيراقلا دمحأب  عمجلا  عمج  نيع  يف  يلصملا  تانحورتلا  حاورأب 

يف محارلاو  هلالجب  كـلملا  يف  مئاـقلاو  ٍدـمحمب  قرفلا  ناـقرفب 
ىلع كــتفيلخ  ىلع  ةــلماكلا  كــتيبيغ  نـيع  هلاــمجب  توـكلملا 

لص ةلماشلا  كتكلمم  يف  قالطإلا 
هملاوــعو هـبقارم  يف  هاــيإ  اــهب  ينفرعت  ةالــص  هــيلع  مــهللا 

ناهربلاو ليلدلاب  نايعلا ال  نيعب  هدهشأ  ىتح  هملاعمو  هدهاشمو 
يف هرس  نايرـس  ىرأل  قيرطو  نطو  لك  يف  قيقحتلاب  هفرعأو 

يددم مهللا  لعجا  ناسحلا  هيلاجم  يف  ةقرشم  هراونأو  ناوكألا 
ليل يف  ءيضتأ  ىتح  هتعيرـش  ردب  رون  نمو  هتقيقح  سمـش  نم 

هفئاطل سانيإب  يارسم  ةبرغ  يف  سنتاو  هفراعم  راونأب  يلهج 
لهاــك ىلع  ةــيدمحألا  ةيــسدقلا  هترــضح  ىلإ  ينلمحا  مــهللا 

ينـسبلأو هلامك  راوطأب  يـصقن  راوطأ  رمعو  ةيدمحملا  هتعيرش 
هنـسح يف  هتدرفأ  امك  هبح  يف  يندرفأو  هلامجو  هلالج  علخ  نم 

ًاثراو نوكأ  ىتح  هناـنتماو  هبرق  صئاـصخب  ينـصصخو  هناـسحإو 
هيلع هب  ًاعماجو  هل  هنم  ًارظانو  هيدل 

ةيدـبألا كرهاظم  يف  ةـيدحألا  ةـيلزألا  كتالـص  هيلع  لصو  مهللا 
راونأ تقرـشأو  ددعلا  يف  درفلا  رثكتو  كيلجت  دحوت  ام  ةـيدحاولا 

تــسدقتو مـيكحلا  ةـيبوبر  تعــستاو  ددـملا  يلاوـتب  تافــصلا 
يف مدـقلا  ناسلب  ميركتلاو  دـيجمتلا  تاحيبستب  ميلعلا  تاـحبس 

ملـسو لامجلاو  لالجلا  ةفـص  يف  دحاولا  سدـقتو  لازآلا  لزألا 
يقارم ةدحو  يف  ةيددعلا  هبتارم  تددعت  ام  ًاينادرف  ًامالـس  هيلع 
ةمحرلا دوهــش  يلاوـتب  ةـيدوبعلا  تاـماقم  يف  ةـيولعلا  هتاـجرد 

ةيراوطـألا تـالاجملا  يف  ةيتافــصلا  راونــألا  جاردــناو  ةــيتاذلا 
بارحم يف  ةـيناحورلا  حاورـألا  تدجـسو  ةـيكلملا  تاراـطملاو 
ةبتاكلا ةيحوبـسلا  راونألاب  ةيدمحألا  ةطيحملا  ةطيح  يف  ةـيمدآلا 

نع ةـيفخلا  رارـسألاب  ةيدوهـشلا  حاولألا  يف  ةـيونعملا  مادـقألاب 
ةيرشبلا تاكاردإلا 

ضراوع نع  اهيف  سدقتي  ًامالـسو  ةالـص  هيلع  ملـسو  لص  مهللا 
عيمج يف  هتمـصع  مومعو  تـالامكلاب  هفاـصتا  بوجول  ناـكمإلا 
تبثو بولــسلاو  صقنلا  نـع  هزع  خـماش  هزنت  اـم  تارــضحلا 
ىدهلا ةمئأ  هباحـصأ  نع  ضراو  بوجولاو  تاذلاب  هدـجم  خـسار 

رارــسألا تقرــشأو  راونـألا  راودأ  تبقاـعت  اـم  ادــتقإلا  موـجنو 
بر هلل  دمحلاو  نيكرـشملا  نم  انأ  امو  هللا  ناحبـسو  رارـسألاب 

 { نيملاعلا
يديـس نم  ًاوهـس  عقو  ىطـسولا  ةالـصلا  هركذ  نوكي  دق  كلذـل 
بجوف ناميلس  نب  دمحأ  يديس  تاولصلا  حراش  نم  وأ  يناهبنلا 

.هيبتلا
قيلعتلا ىهتنا 

نوتسلاو ةعساتلا  ةالصلا 
يركبلا نسحلا  يبأ  نب  دمحم  يديسل 

هللا 10 لوـسر  ًادـمحم  نأ  دهـشأو  هللا  ـالإ  هلإ  ـال  نأ  دهـشأ  } 
تارم

نطاوبلا ىلع  ًانميهم  ًاينادمـص  ًايتاذ  ًادـيحوت  هللا  الإ  هلإ  دهـشأ ال 



رخاوألاو لئاوألا  ىلع  ًايلوتسم  ًايدبأ  ًايلزأ  رهاوظلاو 
قراشمب ًايراس  ًايفـشك  ًايفـصو  ًادـيحوت  هللا  ـالإ  هلإ  ـال  نأ  دهـشأ 

رفاسلا رونلا  ذفانمب  ًايراج  ًاينيع  ًايبيغ  رهابلا  لامكلا 
رثآملاو راتوألا  راودأ  ًايلاح  ًايمـسإ  ًاديحوت  هللا  الإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ 

رئاودلا يف  رارسألا  علاوط  ًايلاج 
ًادـيحوت هللا  لوسر  ًادـمحم  نأ  دهـشأو  هللا  الإ  هلإ  ـال  نأ  دهـشأ 

يف دادـعألا  دارفأ  يف  لـقنتو  عافــشألا  يف  راـتوألاب  لزنت  ًاـيتاذ 
هتيتوساـن سوماـن  راـهق  هتيتوهـال  ناطلـس  عاـمتجالاو  ناـقرفلا 

رارـسأ هتيدـحأ  خزارب  تـحت  يوـطنت  راـصبألاو  لوـقعلا  بلــسي 
لاـصفنإلا راودأ  هتيدـحاو  لـظ  يف  يوزنتو  لاـمجإلاو  ليـصفتلا 

طيحو امسألا  مئاوق  ىلع  تافصلا  شورع  هب  توتـسا  لاصتإلاو 
قئاـقح ىلع  رادتــساو  ىمحـألا  روـهظلا  روـسب  لـباوقلا  شرف 

لك دعتسإ  هتطقن  نم  توربجلا  ءاوضأ  رهاوبب  رانتساو  توكلملا 
تاـيعمجلا فئاـطلب  دـمأ  مدآ  بكاوك  ترهزأ  هتعلط  نمو  ملاـع 

نمحرلا عماولب  فاصوألا  فادصأ  يف  ءاضتساو  ناوكألا  فئاوط 
رطاوم هنم  تعمهو  ًاروهطو  ًاـسيغ  توـبغرلا  رماوأ  هيلإ  تعجر 

ًاروشنمو ًايوطم  تومحرلا 
مدـقلا ةرـضح  نع  ناـيبلا  ناـسلب  ةوـلتملا  ِهَروـٌس  قـحب  مـهللا 
كتلصو ةالص  لزن  مكحلاو  قئاقحلا  سئارع  اهيف  ةولجملا  هرسو 
تايلجت ملاوع  دحاو  ىلع  مظعألا  كمـسا  شرع  نم  ةيحوبـسلا 

هجولا ينادمـص  براغملاو  قراشملا  ينارون  مركـألا  ةيـسودقلا 
طيحملا كرـس  شوـقن  حوـل  بلاـطملاو  برآـملا  يف  كـيلإ  كـب 

يف كـناسحإ  ناـسل  عساولا  يندـللا  كرمأ  لـكايه  حور  عماـجلا 
ام لكل  ةدمملا  دـبألا  ةـبتر  ةـنازخ  تئـش  ام  لكل  ضيفملا  لزألا 

اهنوؤش فالتخا  ىلع  ةـيلعلا  كتانيعت  عاونأل  لـباقلا  لوـألا  تدرأ 
اهنوطبو اهروهظ  يف  ةـيكزلا  كتدادـمإ  زونك  ىلع  متاـخلا  رخـآلا 

نيعب رظانلا  لصولا  تاياغل  ةـطاحإلاو  بيغلا  رـسب  مئاقلا  دـبعلا 
تابهلا بتك  ةـحتاف  لـثم  ـالو  فيك  ـالو  تاذـلا  نيع  ىلإ  تاذـلا 

تامئادلا تاحلاصلا  تايقابلا  رس  تانيبلا  تايآلاو  تافصلاو 
بولطملا هدـنع  يذـلا  بوبحملا  بيبـحلا  اذـه  ىلع  لـص  مهللا 
هبحصو هلآ  ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  كلوسرو  كيبنو  كدبع 

ملـسو لوقي ) مث  تارم  رـشع  لـص  مهللا  هلوق  نم  اـهرركيو  ) 
ةرـضح يف  هب  انلعجاو  كعم  كنم  هيلع  يمويقلا  دـمملا  كمـساب 

ام كلذ  لك  يف  كلذـك  مهللا  كعبتاف  هعبت  نمم  ينابرلا  سدـقلا 
يف كتيدـحأ  نييعت  ىقبو  نوـكي  اـم  لـكو  ناـك  اـم  لـك  كـل  ماد 
يف كرمأ  ملاوع  ىلع  كدوهش  لامج  قرشأو  نوطبلاو  روهظلا 
نم تئـش  اـم  كـبهاوم  نئازخ  نم  تـقفنأو  نوكـسلاو  ةـكرحلا 

تمتك ام  كـقلخ  نم  دـحأ  لـك  كاردإ  نع  ََنَطبو  نوصملا  كرس 
 ]] نيمآ نيمآ  نيمآ  نيمآ  نيمآ  نيمآ  نـيمآ  نوـنكملا  كرمأ  نـم 

ُْمهَاْوَعد ُرِخَآو  ٌمالـَس  َاهِيف  ُْمُهتيَِحَتو  ُمهللا  ََكناَْحبـُس  اـَهِيف  ُْمهَاْوَعد 
 [[ { َنيَِملَاْعلا بَر  ِهِلل  ُدْمَْحلا  َِنأ 

نوعبسلا ةالصلا 
ًاضيأ يركبلا  نسحلا  يبأ  نب  دمحم  يديسل 

محرأ اــي  نـيمحارلا  مـحرأ  اــي  نـيمحارلا  مـحرأ  اــي  هـللا  اــي  } 
اذ اي  يلع  اي  مويق  اي  يح  اي  ميحر  اـي  نمحر  اـي  هللا  اـي  نيمحارلا 

كئايلوأ جاتو  كئايبنأ  فرـشأ  دمحم  ددـمب  اندـٌم  ماركإلاو  لالجلا 
ميركلا لوسرلا  رينملا  جارسلا  ريذنلا  ريـشبلا  كئافو  لهأ  رـسو 
ىــسيع هـيخأ  ىرــشبو  مـيهاربإ  هـيبأ  ةوــعد  مــيحرلا  فوؤرلا 

نيبملا قحلا  نيمألا  قداصلا  ىـسوم  ةاروت  يف  همـساب  هونملاو 
عيفـش نيقتملا  مامإ  ةمـصعلاو  ىقثولا  ةورعلا  يذ  ةـمحرلا  يبن 
بحاص عطاـقلا  عمـاللا  كـتجح  فيـس  عطاـسلا  كرون  نيبنذـملا 
لحملا يف  ةليــسولاو  دوروــملا  ضوــحلاو  ىمظعلا  ةعافــشلا 

ممألا ىلعو  ءايبنألل  ديهـشلا  دهاشلا  دومحملا  ماقملاو  ىمـسألا 
ىقستسا نم  ليبس  فرشأ  ىلإ  ديجملا  كرونب  يداهلا  ليلد  ريخ 

داعو عمتجا  مث  ءامـسلا  رمق  هتبيهل  قشناو  عمهف  ههجوب  ماـمغلا 
ءاـملا رجفناو  عـجرو  لوفـألا  دـعب  ةقرـشملا  سمــشلا  روـن  هـل 

ريبـث نكـسو  هـتبيهل  ريعبلا  دجـسو  عـمهو  هعباـصأ  نـم  رمهنملا 
كـسدق حورب  هتديأو  هتقرفل  راشعلا  نينح  عذجلا  نحو  هتـضكرل 
قدصلاب قطانلا  قحلاب  عداصلا  كسنأو  كتفرعم  قئاقحب  هتققحو 
نافرعلاو ناميإلاو  ةـمكحلا  نم  هبلق  ءولمملا  بعرلاـب  روصنملا 
ةيدوبعلا بارحم  يف  هتمقأو  كركذ  عـم  هركذ  تعفر  نم  بحلاو 

هب تمـسقأو  كردق  ميظعب  كل  ًافرتعم  كرمأل  ًاعيطم  ةـلاسرلاو 
تقلخو كباطخ  عاونأ  نم  هيلع  هتلـصف  امب  هتلـضفو  كـباتك  يف 
توهـال بهيغ  يف  هب  تججزو  ىمظعلا  كـتاذ  رون  نم  هتاذ  روـن 

ًاَمدـَق تـنأ  ثـيح  كـنع  ةــفالخلا  يف  هـل  َتبثو  ىمــسألا  كرس 
ًامَلع نينوكلا  يف  رهاظلاو  نطاـبلا  كمـسا  ةـثاروب  هل  ترـشنو 
ىَمَر َهللا  ِنَكَلو  َْتيَمَر  ِْذإ  َْتيَمَر  اََمو  رهاظم [[  يف  كـب  هتققحو 

كراونأ قفأ  كتجحب  هناسل  تقطنأو  كتعيب  نيع  هتعيب  تلعجو  [[ 
نم لك  ديـسو  انديـس  كيلإ  ةيادهلا  شويج  دـئاق  كرارـسأ  رحبو 

كدــمحم مظعـألا  كـلوسرو  مركـألا  كـبيبح  كـيلع  كـب  دــشرأ 



ترمعو هتاذ  لجأل  دوجولا  تقلخ  نم  هتافصو  هتاذ  يف  دومحملا 
هتاكربب ناوكألا 

كتيهولأ لالجب  قيلي  امك  هيلع  ملسو  لص 
كتيبوبرو كناطلس  ةمظع  بساني  امك  هيلع  ملسو  لصو 

كتاذ ثيح  نم  هيلع  ملسو  لصو 
كتافصو كؤامسأ  ثيح  نم  هيلع  ملسو  لصو 

كملع هب  طاحأ  ام  ددع  هيلع  ملسو  لصو 
كمكحو كملق  هب  ىرح  ام  ردق  هيلع  ملسو  لصو 

ًارهاظو ًانطاب  هيلع  ملسو  لصو 
ءاـيبنألا رئاـس  نم  هناوـخإ  ىلعو  ًارخآو  ًـالوأ  هيلع  ملـسو  لـصو 

لكو نيحلاــصلا  كداــبعو  نــيبرقملا  ةــكئالملاو  نيلـــسرملاو 
رمعو ركب  يبأ  نيدـشارلا  ءاـفلخلاو  نيعمجأ  ةـبارقلاو  ةباحـصلا 

مهعباـتو نيعباــتلا  ىلعو  نيــسحلاو  نـسحلاو  يلعو  ناــمثعو 
انيدــلاو ىلعو  مـهعم  اــنيلع  لــصو  نيدــلا  موـي  ىلإ  ناــسحإب 

بيرق كـنإ  تاـنمؤملاو  نينمؤـملاو  تاملــسملاو  نيملــسملاو 
 { نيمآ تاوعدلا  بيجم 

يركبلا نسحلا  يبأ  نب  دمحم  يديسل  ناتالصلا  ناتاه 
حرش يف  لاقو  رارـسألا )  زونك  بحاص (  اهركذ  دقف  ىلوألا  امأ 

: اهلضف
قئادحلا باتك (  يف  ةديمح  نب  نمحرلا  دبع  يديس  خيـشلا  لاق 

ركذ راـكذألا  هذــه  زرطن  نأ  هلاـمجو  هنــسح  اـنل  رهظ  اـممو  (: 
فراعلا هيلو  ناسل  ىلع  هناحبـس  قحلا  اهارجأ  يتلا  ةـيتومحرلا 

هللا همحر  يرـصملا  يركبلا  نسحلا  نب  دمحم  هللا  دـبع  يبأ  هب 
ـ ه.أ.ناسحلا راكذألا  ةلمج  نم  اهنأل  هب  عفنو 

خيـشلا رد  هللو  رارـسألا :)  زوـنك  نم (  لوـألا  باـبلا  يف  لاـقو 
ةعناملا ةليمجلا  ةليلجلا  ةيميظعلا  هتالص  يف  لوقي  ثيح  يركبلا 

زونك يف (  اـهانتبثأ  يتـلا  فراـعملاو  فئاـطللا  ىتـشل  ةـعماجلا 
ـ ه.أ  . ناوكألا فئاوط  تايعمجلا  فئاطلب  دمأ  رارسألا ) 

هنمو راونألا )  بزح  هبزح (  ةلمج  نم  يهف  ةـيناثلا  ةالـصلا  امأو 
.تاولصلا لضفأ  نم  عبرأ  هلو  اهتلقن 

نوعبسلاو ةدحاولا  ةالصلا 
يردنكسإلا غابصلا  دمحأ  خيشلا  يديس  هللاب  فراعلل 

كقلخ نم  هيلع  ىلص  نم  ددعب  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  } 
كقلخ نم  هيلع  لصي  مل  نم  ددعب  دمحم  انديس  ىلع  لصو 

هيلع يلصن  نأ  انترمأ  امك  دمحم  انديس  ىلع  لصو 
ةليسولاو ةجردلا  هغلبت  ةيكاز  ةالص  دمحم  انديس  ىلع  لصو 

رٌكذ امثيحو  كقلخ  نم  دحأ  هركذ  املك  دـمحم  انديـس  ىلع  لصو 
هللا

هيلع تملس  يذلا  كمالس  دمحم  انديس  ىلع  ملس  مهللا 
نيرهطملا كـئايبنأ  ىلعو  نـيبرقملا  كـتكئالم  ىلع  لــص  مـهللا 

نيـضرألا لـهأو  تاومــسلا  لـهأ  نـم  نيحلاـصلا  كداـبع  ىلعو 
فرـشأو ةالـصلا  لضفأب  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  ًادـمحم  صٌخو 

 { ميلستلا
نم اهتلقن  يردنكسإلا  غابصلا  دمحأ  خيشلا  يديـسل  ةالـصلا  هذه 

.هنع هللا  يضر  هبزح 

نوعبسلاو ةيناثلا  ةالصلا 
هبزح يف  يركبلا  دمحم  نب  نيدباعلا  نيز  دمحم  يديسل 

تاومـسلا عيدـب  اي  مويق  اي  يح  اـي  ميحر  اـي  نمحر  اـي  هللا  اـي  } 
مركألا كـيبن  ىلع  ملـسو  لـص  ماركـإلاو  لـالجلا  اذ  اـي  ضرـألاو 
عيفـشلا كبيبحو  عيفرلا  كرـسو  عيدـبلا  كرون  مظعألا  كـلوسرو 

حور نيبرقملا  كئايفـصأو  كـئايلوأ  ةـلبقو  نييبنلا  دـقع  ةطـساو 
تاـيلجتلا راونأـب  شوـقنملا  رارــسألا  حوـلو  تادوـجوملا  حاورأ 

قحلا نم  ىدبأ  يذـلا  كتجح  ناسل  ًادـبأو  ًالزأ  كنع  كب  قطانلاو 
يذـلا كرارـسأ  قفأ  قربو  قلطملا  كلامج  رهظم  ًاددـق  قئارط 

كل هدمحل  يذلا  كدمحم  هتدِمَحو  َكدَمح  نم  دمحأ  قرـشأو  حال 
قابـسلا راصبأ  ىمرم  هتيادب  نم  هترتخاو  هتيفطـصا  هل  كدـمحو 

تنأ ثيح  نم  كتيفلخ  قاحل  اهل  ماري  الو  دح  اهل  كردـي  هتياغو ال 
ةلمج ىلع  كتنامأ  ظفحل  تنأ  كراـتخمو  كـتاقولخم  ةـفاك  ىلع 
ةوبنلا ةلاه  ردب  كيلع  كلـضفب  دشرملاو  كيلإ  كب  يداهلا  كتايرب 
قاثيملا تذخأ  نم  ةلالجلاو  كب  ةزعلا  جورب  سمـشو  ةـلاسرلاو 

هررقو كلذـب  مهنم  لك  رقأو  هترـصنو  هقيدـصت  ىلع  كئايبنأ  نم 
تعـضوو ًاناميإو  ةـمكح  هتألمو  هردـص  تحرـش  نم  هتمأل  هنيبو 

هركذ تعفرو  ًاـنارفغو  ةـمحر  هتلدـبأو  هرهظ  ضقنأ  يذـلا  هرزو 
ًاقطان كرمأل  ًاعيطم  كل  ةـيدوبعلا  بارحم  يف  هتمقأو  كركذ  عم 

كئامعنو كئاطع  نم  صتخملا  كبيبح  كركـشو  كحدمو  كدـمحب 
نم رـشب  بلق  ىلع  رطخ  الو  تعمـس  نذأ  الو  تأر  نيع  اـمب ال 

رـصبلاو عمـسلاو  بلقلا  هنم  كلامجو  كباطخو  كـتفرعمب  تعتم 
نيعباـتلاو هبحـصو  نيمركـألا  هلآ  ىلعو  نيملاـعلا  ديـسو  اندـيس 
َنِيلَسْرُْملا َىَلع  ٌمالَسَو  َنوُفَِصي *  اَمع  ِةِزْعلا  بَر  َكبَر  َناَْحبُس  ]]



 [[ { َنيَِملَاْعلا بَر  ِهِلل  ُدْمَْحلَاو  * 

نوعبسلاو ةثلاثلا  ةالصلا 
ًاضيأ يركبلا  دمحم  نب  نيدباعلا  نيز  دمحم  يديسل 

كتكئـالم ٌدهـشأو  نيملاـعلا  هلإ  اـي  ًاديهـش  كـب  ىفكو  ٌكدهـشأ  } 
ام لك  نم  نيضرألاو  كتاومس  ناكـسو  كشرع  ةلمحو  كلـسرو 
كدـحو ال هللا  تنأ  كنأ  ٌكدهـشأ  ينأ  نيعمجأ  قئالخلا  نم  تأرذ 

ثيغتو فيعـضلا  محرتو  ريقفلا  ينغتو  ريـسكلا  ربجت  كل  كـيرش 
زعتو كيلع  راـجي  ـالو  ريجتو  عطقتو  لـصتو  عفرتو  عضتو  فيهللا 

كليلخو كبيبحو  كلوسرو  كدبع  ًادمحم  نأو  كيدي  نيب  للذت  نم 
ماقملا يف  كنع  ةـفالخلا  رـسب  مئاـقلا  عسوـألا  كتيدـحأ  شرعو 
هدوـجو ةينادمـصلا  تاـيلجتلا  راونأـب  رانتـسإ  نم  عفرـألا  عدـبألا 

هدوهع ةينابرلا  تانيعتلا  رئاود  ىلع  رادتسإو 
كؤامـسأ ثيح  نمو  تنأ  ثـيح  نـم  هـيلع  ملـسو  لـصف  مـهللا 

هلآ ىلعو  كـتاكربو  كـتابه  اـمهيخاوت  ًامالـسو  ةالــص  كتافــصو 
 { ماخفلا هثاروو  ماظعلا  هبحصو  ماركلا 

يركبلا دمحم  نب  نيدباعلا  نيز  دـمحم  يديـسل  ناتالـصلا  ناتاه 
نم وهو  تلقن  اـمهنمو  هيبزح  يف  اـمهركذ  هلبق  روكذـملا  ريبكلا 

.مهب انعفنو  هباقعأو  هفالسأ  نعو  هنع  هللا  يضر  ءايلوألا  رباكأ 

نوعبسلاو ةعبارلا  ةالصلا 
يراصنألا دمحأ  نب  يلع  يديسل 

ثويغ ثوعب  لسرت  نأ  كـلأسأ  بيجم  اـي  بيرق  اـي  اـنالوم  اـي  } 
كتامولعم ددع  كتاحفن  تامـسن  بوبه  توعنو  كتالـصو  كمالس 

ىلع كتاومـسو  كضرأ  ءلمو  كـتاقولخم  ةـنزو  كـتاملك  دادـمو 
قئاقحب قلختم  لمكأو  كتايلجت  رهاظم  لجأو  كتاعونصم  لضفأ 

كتاذ تادـهاشم  قئاقدـب  قـقحتم  مـظعأو  كتافــصو  كئامــسأ 
نم صلختـسملاو  نايعألا  نويع  ناـسنإو  ناـسنإلا  عون  فرـشأ 

صوصخملاو تايآلا  عيدبب  حونمملا  ناندـع  دـلو  ةـصالخ  ةـصلاخ 
يناـقرفلا عماـجلا  رــسلا  تازجعملا  بـئارغو  ةـلاسرلا  موـمعب 

قئاقحلا دروم  يناسنإلا  عونلا  نم  برقلا  بهاومب  صوصخملاو 
اهبيطخو اـهربنمو  اـهتادرفم  عـماوح  عماـجو  اهردـصمو  ةــيلزألا 

هذختا يذلا  رومعملا  هللا  تيب  اهرئاظح  يف  رضح  اذإ  اهدشرمو 
ةطقن دادـم  ةدــَم  هسدــق  قئاـقحل  ًاـمظان  هـلعجو  هـسفنل  هـللا 

ءاـيبنألا هب  تمتخ  نـم  ناـفرعلاو  مـكحلا  عيباـني  عـبنمو  ناوكـألا 
ىتح داهجلا  قح  كيف  دهاج  يذلا  دمحم  ءايفصألل  همولع  تثروو 

لك يف  ًادبأ  فيعضتلا  عم  ددجتت  تاميلستو  تاولـص  نيقيلا  هاتأ 
نيرظانلا حـملو  نيلفاـغلا  وهـسو  نيركاذـلا  ركذ  عم  نيحو  تقو 
ءاــيلوألاو نليماــعلا  ءاــملعلاو  نيعباــتلاو  هبحــصو  هــلآ  ىلعو 

موي ىلإ  مالـسإلا  ةفـصب  ماق  نمو  نيدشرملا  ةمئألاو  نيحلاصلا 
 { نيملاعلا بر  هلل  دمحلاو  نيلسرملا  ىلع  مالسو  نيدلا 

هبزح يف  اهركذ  يراصنألا  دـمحأ  نب  يلع  يديـسل  ةالـصلا  هذـه 
.اهتلقن هنمو  نيصحلا  نصحلا 

نوعبسلاو ةسماخلا  ةالصلا 
يتولخلا ةعلس  يبأ  يديسل 

ضرألاو تاومـسلا  رون  ىلع  ملـستو  يلـصت  نأ  مهللا  كلأسن  } 
توعنملا امهاوح  امو  توكلملاو  كلملا  رارـسأ  رـسو  امهنيب  امو 

هجو ةآرمو  امــسألا  رهظم  قــلخلا  نــم  ىفطــصملاو  قحلاــب 
كبيبح ةنايصلاو  قدصلاب  فوصوملا  ةنامألا  ءاول  لماح  ىمسملا 

ادـبأ كدــمحب  مئاـقلا  دــمحم  انديــس  ابنملا  كـلوسرو  ىبـتجملا 
دحأ اي  دـحاو  اي  هباب  نم  انلخدـت  نأو  ادمرـس  كحدـمب  دومحملاو 

ادتهإلاو ةيادهلا  ةرضح  ىلإ 
ىلجمو ةيلعلا  قئاقحلا  جذومنأ  ىلع  ملـستو  يلـصت  نأ  كلأسنو 
حاورـألا حرو  ةــيناكمإلا  تــالويهلا  دــتحمو  ةــيتوبثلا  تاــنيعتلا 
توهـاللا رهظم  ةيرــصنعلا  ةـيلكلا  ةــعيبطلا  رهوـجو  ةــيناوكألا 

ءآلآلا عيمجب  مئاقلاو  ءاوللا  لماح  ينيعلا  توساـنلا  رـسو  يبيغلا 
ىلإ هباب  نم  انلخدـت  نأو  ىوح  امو  هنأش  ميظع  اهقحتـسي  ةـالص 

ىوجنلاو رسلا  عماس  اي  كترضح 
ناوكـألا ةرئاد  راـكيب  ةــطقن  ىلع  ملــستو  يلــصت  نأ  كـلأسنو 

عيمجب قـقحتملاو  قـلختملا  ناــمزألا  قئاــقرو  قئاــقح  ىلجمو 
ةقيقحب ميلعلا  نافرعلا  يناعم  عيمجب  بطاخملاو  نآرقلا  تاملك 

لماح نامزألاو  روهدلا  رمم  ىلع  ناوكألا  نم  نوكي  امو  ناك  ام 
سنإلل ءاضقلا  لصف  ةعافـشب  صوصخملاو  نمحرلا  ةـمحر  ءاول 

ناهي ـالو  بولطملاـب  هللا  نم  مركيف  اـهل  اـنأ  لوقي  نم  ناـجلاو 
نمحر اي  ميحر  اي  كترضح  ىلإ  هباب  نم  انلخدت  نأو 

ىلع رونلا  ضيفمو  حاورألا  دمم  ىلع  ملستو  يلصت  نأ  كلأسأو 
يبأ ةرـضح  يواح  حـالفلا  قرط  ىلإ  نيلـضملا  يداـهو  حابـشألا 
اهيف ةاكـشمك  هروـن  لـثمف  حابـشألا  مأ  ةـْموَح  يماـحو  حاورـألا 

رحنلاو رثوكلاب  صوصخملا  حاتفلا  نم  حـتفلا  ءاول  لماح  حابـصم 
حافكلاو نايعلا  ةرضح  ىلإ  هباب  نم  انلخدت  نأو  حالفلاو 



ناكمإلاو ناكملا  هب  فرشت  نم  ىلع  ملستو  يلصت  نأ  كلأسنو 
ىلإ يداـهلا  ناـيغطلاو  رفكلاو  كرـشلاو  كـشلا  لـهأ  هب  عـٌِمقو 
نود دومحملا  ماـقملاب  دوعوملاو  نـالعإلاو  رـسلا  يف  كـطارص 

ةرـضحل لومحملا  سنألا  ءاول  لماح  ناـجلاو  سنـإلا  نم  ماـنألا 
ةيلاعلا ةجردلاو  ةليضفلاو  ةليـسولا  هتآ  مهللا  نايدلا  نم  سدقلا 
هـضوح اـندروأو  هتدـعو  يذـلا  دومحملا  ماـقملا  هثعباو  ةـعيفرلا 

هباب نم  انلخدأو  ًادبا  اهدعب  أمظن  ةئينه ال  ةبرش  هدي  نم  انقـساو 
 { نانم اي  كمركو  كنمب  كترضح  ىلإ 

ةقرفم هبزح  يف  اهركذ  يتولخلا  ةعلس  يبأ  يديسل  ةالصلا  هذه 
.اهارت امك  ةلضافلا  تاولصلا  نم  يهو  اهتعمجف 

نوعبسلاو ةسداسلا  ةالصلا 
هللا ثوغ  وعدملا  دمحم  يديسل 

مهبأو حضوأو  مَمعو  صصَخ  نم  ىلع  يلصت  نأ  مهللا  كلأسأ  } 
عارتخـإلاو عادـبإلا  ثيح  نم  جارـسلاو  رونلاو  حورلاو  قحلا  وهف 

كنوك دعـسأو  كـقلخ  دـمحمو  كرمأ  دـمحأ  لاـقتنإلاو  فـشكلاو 
هحاولأ عيمج  يف  ةماع  هب  ةصاخ  ةيتاذ  ةالص  كلذ  نم  عومجملاو 
ةلصتم ةالص  ةيملعلاو  ةيلقعلا  هبتارم  عيمجو  ةيمـسإلاو  ةيفرحلا 
ًاعرشو ًالقع  ليحتـسي  لب  كلذريغب  الو  ببـسب  اهلاصفنا  نكمي  ال 
ملـسو عناوملا  نئازخلاو  عـماوجلا  تاـهمألا  هباحـصأو  هلآ  ىلعو 

نيملاعلا بر  هلل  دمحلاو  ًاريثك  ًاميلست 
دوهشلا ةرضح  حتاف  ىلع  دوجولا  يف  نامئادلا  مالسلاو  ةالصلاو 

مويلا يف  كـقفأ  ءايـضو  دوعـسملا  كروـنو  دودوـلا  َددـَم  حـنامو 
انديـس دوهـشم  موي  كلذو  ساـنلا  هل  عومجم  موي  كـلذ  دوعوملا 

هلإ دوجلاو  ديجاوملا  لهأ  هباحصأو  هلآ  ىلعو  دونجلا  ديس  دمحم 
دمحلاو نيكرشملا  نم  انأ  امو  هللا  ناحبسو  مهنم  انلعجاو  قحلا 

 { نيملاعلا بر  هلل 
ثوغ وعدملا  دمحم  يديـسل  نيتالـص  نم  ةعومجم  ةالـصلا  هذه 

هللا
دبألاو لزألا  بزح  هبزح  اهب  متخ  ىلوألا 

اهب متخ  خـلإ ]   … نامئادـلا مالـسلاو  ةالـصلاو  اـهلوأو [  ةـيناثلاو 
.اهتلقن امهنمو  صوصخملا  هبزح 

نوعبسلاو ةعباسلا  ةالصلا 
يعرسملا ىسوم  نب  دمحأ  سابعلا  يبأ  يديسل 

يلعلا هللاـب  ـالإ  ةوق  ـالو  لوح  ـالو  ِميِحرلا  ِنَمْحرلا  ِهللا  ِمِْسب  } 
َْتلَْزَنأ اَِمب  انَمآ  َانبَر  نيبملا [[  قحلا  كلملا  هللا  الإ  هلإ  ـال  ميظعلا 

 [[ َنِيِدهاشلا َعَم  َاْنُبْتكَاف  َلوُسرلا  َاْنَعبتَاو 
خماـشلا زعلا  ىلع  ِمظعأو  زِعأو  ْمركأو  ِربأو  ملـسو  لـص  مهللا 

ءاحو ةكلمملا  ميم  حضاولا  قحلاو  حماطلا  رونلاو  خذابلا  دجملاو 
تومحرلا ءاحو  توربجلا  فلأ  ةلالدلا  لادو  ملعلا  ميمو  ةـمحرلا 

ِننِملا نونو  ةـيفخلا  فاطلألا  مالو  ةـيادهلا  لادو  توكلملا  ميمو 
ةداعسلا نيسو  ةدايسلا  ءايو  ةيافكلا  فاكو  ةيانعلا  نيعو  ةيفولا 

ىلعو ةمصعلا  داصو  ةورعلا  ءاهو  ةنطلـسلا  ءاطو  ةبرقلا  فاقو 
زرح يف  مهب  نيدلا  حبصأ  نم  هباحـصأو  زيزعلا  هملع  رهاوج  هلآ 

كلامج لالجب  ةـقرشملا  كلالج  ةـمظعب  ةـنميهملا  كتالـص  زيرح 
ةيماس اهل  ءاهتنا  ككلم ال  ماودـب  ةـمئاد  كـلاون  ميظعب  ةـمركملا 
دجمب قيلتو  لضفتو  قوفت  ةالـص  اـهل  ءاـضقنا  ـال  كـتعفر  ومـسب 
اهٌْردق ردٌْقي  الو  اههنك  غلبي  لهأ ال  اهل  تنأ  كلـضف  ميظعو  كمرك 
جرفت ةالـص  لهأ  اهل  وه  هردـق  ميظعو  هتوبن  فرـشل  يغبني  امك 
اندوجو بونذ  اهب  وحمتو  رايتخإلا  ضراوع  ثداوح  مومه  انع  اـهب 
انبيغتو رارق  الو  ةهج  الو  نيأ  الو  نيب  ثيح ال  ةـبرقلا  ءامـس  ءامب 
ليللا بقاعتب  رعـشن  الف  كتيدـحأ  راونأ  بويغ  بهايغ  يف  انع  اهب 
لامج عئادب  قئاقح  حوضو  حوتف  حاير  حامـس  اهب  انلوختو  راهنلاو 

ةاكـشم يف  كـتيبوبر  راوـنأ  رارـسأ  اـهب  اـنحنمتو  راـتخملا  كـيبن 
راصحنا الو  ٍدح  الو  ٍدمأ  الب  انراونأ  فعاضتتف  ةـيدمحملا  ةـجاجزلا 

اي يح  اي  مويق  اي  يح  اي  هللا  بر  اي  هللا  اي  بر  اـي  هللا  اـي  بر  اـي 
اي نيمحارلا  محرأ  اي  ماركإلاو  لالجلا  اذ  اي  مويق  اـي  يح  اـي  مويق 

مولع يناعم  قئاقدـب  كلأسن  نيمحارلا  محرأ  اـي  نيمحارلا  محرأ 
كملع نــئازخ  رحب  يف  اـــهجاومأ  مطـــالتملا  مــيظعلا  نآرقلا 
ناشلا رهظم  ىلع  تارهابلا  تارهازلا  تانيبلا  هتايآبو  نوزخملا 

رونب دـقفلا  سيطو  مـالظ  اـنع  بهذـت  نأ  نوـصملا  كرـس  نيع 
دمحم انديـس  لامك  تافـص  لـلح  نم  اـنوسكت  نأو  دـجولا  سنأ 
رثوـك نـم  انيقــست  نأو  ةـلالجلا  روـنب  ملــسو  هـيلع  هـللا  ىلص 

ةلاسرلا بارشو  مينستلا  قيحرب  عرتملا  هتفرعم 
ثوعبملا انعيفـشو  انبيبحو  انيبنو  انديـس  كدـبع  ىلع  لـص  مهللا 

ىحر بطق  مجعأو  حيـصف  لـك  ىلع  هـللا  ةـنمو  موقـألا  لـيقلاب 
نونكملا باتكلا  يف  بطاخملا  نيلـسرملا  ةرئاد  ةطقنو  نييبنلا 

 [[ ٍنُونْمَم َْرَيغ  ًارْجََـأل  َكـَل  ِنَإو  ٍنـوُنْجَِمب *  َكبَر  ِةـَْمِعِنب  َْتَنأ  اـَم  ]]
 [[ ٍمِيَظع ٍُقلُخ  َىَلَعل  َكِنَإو   ]] ميركلا كلوقب  فوصوملا 



نوعبسلاو ةنماثلا  ةالصلا 
ًاضيأ يعرسملا  ىسوم  نب  دمحأ  سابعلا  يبأ  يديسل 

ْحِجنأو ْحـِلفأو  ملـسو  لـص  مهللا  ِمـيِحرلا  ِنـَمْحرلا  ِهللا  ِمـِْسب  } 
لزجأو تاولـصلا  لضفأ  ْحِجرأو  ِفوأو  ـْحِبرأو  كزو  ِْحلـصأو  متأو 

قلف دمحم  انديـس  كلوسرو  كيبنو  كدـبع  ىلع  تايحتلاو  ِننِملا 
رمق ةـجهبو  ةـينابرلا  رارـسألا  سمـش  ةـعلطو  ةـينادحولا  حـبص 
رون ةـينامحرلا  تارـضحلا  ةرـضح  سورعو  ةينادمـصلا  قئاقحلا 
يبـن لـك  رـس  ِمِيكَْحلا ]]  ِنآْرُْقلَاو  سي *  هانـسو [[  لوسر  لـك 
يلو لـك  لـقع  رهوـج  ِمـِيَلْعلا ]]  ِزِيَزْعلا  ُرِيدـَْقت  َكـَِلذ  هادــهو [[ 

 [[ ٍميِحَر بَر  ْنِم  ًْالَوق  ٌمالَس  هايضو [[ 
هبحصو هلآ  ىلعو  ءايبنألا  يف  دمحم  انديس  كيبن  ىلع  لص  مهللا 

ملسو
ةــسدقم تاوذــلا  يف  هـتاذ  ىلع  كتالــص  لـضفأ  لـعجا  مـهللا 
ءامـسألا يف  همـسا  ىلعو  كسنأ  قئاقرب  ةقئار  كسدق  رئارـسب 

ةطونم داسجألا  يف  هدسج  ىلعو  كئامـسأو  كتافـصب  ةموسوم 
نيقيلاو ملعلاب  ةـقورم  بولقلا  يف  هبلق  ىلعو  كـئالآو  كـئامعنب 
ِحورلاو قيفوتلاـب  ةربـَحٌم  حاورــألا  يف  هـحور  ىلعو  ناــفرعلاو 

لوـبقلاو زوفلاــب  ةــقمنم  روــبقلا  يف  هربــق  ىلعو  ناــَْحيَرلاو 
ناسحإلاو ِننِملاو  لـضفلاب  اهدادـعأ  فعاـضتت  ةالـص  ناوضرلاو 

دمأ الو  اهل  ةـياغ  ناـنتمإلاو ال  مركلاو  دوجلاـب  اهدادـمأ  فدارتتو 
ثودـحلا نع  ةـهزنملا  كتالـص  نامزلاو  ناكملا  نع  ةفيرـش  اهل 

اي ةمايقلا  موي  كدنع  برقملا  دـعقملا  هلزنأو  ناصقنلاو  روتفلاو 
ةداعـسل ةيادهلا  قرط  حيباصم  هلآ  ىلعو  نمحر  اي  نانم  اي  نانح 

موجن هباحـصأو  نينوكلا  رئاخذل  قئاقحلا  زونك  حـيتافمو  نيرادـلا 
ةالص ةلالضلاو  رارـشلاو  كشلا  نم  ةمألا  َِةنََمأ  ةلاهجلا  ليل  ملظ 

ِقحَملاو قحسلاب  ةـيمدآلا  ةـعيبطلا  بْوَش  َِرـدَك  نم  اـهب  انيفـصت 
ىقبيف ةـيوهلا  بيغ  بيغ  يف  انم  ةيْريغلا  دوجو  راثآ  اهب  سمطتو 

دوجو دوهش  جراعم  يف  اهب  انيقرتو  قحلاب  قحلا  يف  قحلل  لكلا 
ُهَنأ ُْمَهل  َنَيَبَتي  ىتَح  ِْمهـِسُْفَنأ  يَِفو  ِقاـَفْآلا  يِف  ـاَِنتَايآ  ِْمهِيُرنـَس  ]] 

تاومـسلا عيدـب  اـي  نيمركـألا  مركأ  اـي  هـللا  اـي  بر  اـي  قـَْحلا ]] 
ُْتُنك يِنإ  ََكناَْحبـُس  َْتَنأ  ِالإ  ََهِلإ  ال  نيمحارلا [[  محرأ  اـي  ضرـألاو 

كلـضفب انحنمت  نأ  ميظعلا  كلـضف  نم  كـلأسن  َنيِِملاظلا ]]  َنِم 
 ]] تاراـشإ قيقدــب  ةــيدمحملا  قئاــقرلا  موـلع  راوـنأ  مـيظعلا 
 [[ ًاـمِيَظع َكـَْيَلع  ِهللا  ُلـْضَف  َنـاََكو  ُمـَْلَعت  ـْنَُكت  ْمـَل  اـَم  َكـَمَلَعو 

ةلماكلا ةمعنلاو  ةلماشلا  ةمحرلا  ةرضح  نم  كمركب  انـصصٌختو 
حوتف قلطملا  حتفلاو  نيبملا  حتفلاو  بيرقلا  حتفلا  ةبانإب  ةـيوبنلا 
ُْمَكل ُْتلَْمَكأ  َْمَوْيلا  باطخ [[  تاظحل  تاحملب  ةـيدمحألا  بهاولا 

 [[ ًاـنِيد َمالـِْسْإلا  ـُمَُكل  ُتيـِضََرو  ِيتـَْمِعن  ـْمُْكَيَلع  ُتـْمَْمَتَأو  ـْمَُكنِيد 
لجأو ىنـسألا  دـجملا  فرـش  ىلعأ  عداـخملا  عـفرأ  نم  اـنَحِيٌبتو 

يف ىمظعلا  ةيلعلا  قـالخألا  لــمكأو  ىربـكلا  ةــيبطقلا  بـتارم 
صوصخملا كدـمحأ  ةطـساوب  َىْنَدأ ]]  َْوأ  ِْنيـَسَْوق  َبَاق  ماقم [[ 

ميظعلا مركلا  اذ  اــي  َىَغط ]]  اــََمو  ُرـــََصْبلا  َغاَز  اــَم  تاــبثب [[ 
ميركلا يبنلا  اذه  ةمرحب  ميمعلا  لضفلاو  ميسجلا  ءاطعلاو 

يف كمالسو  كتالـص  ملـسو  هبحـصو  هلآ  ىلعو  هيلع  لص  مهللا 
دعلا اهطبـضي  ةالـص ال  يدبألا  كِمكٌح  قباسو  يلزألا  كملع  يط 
عطـس ةراشإلا  اهيوحت  الو  ةرابعلا  اهفنتكت  الو  دـحلا  اهرـصحي  الو 
عملو َرْهبأو  َتْهبأـف  لوـحفلا  دارفأ  ىلع  سفنـألا  ةظحب  اــهرجف 
انديـس ريحو  شهدأـف  لوقعلا  يوذ  ىلع  سدـقألا  هضيفب  اـهرون 

تاذـلا يلجت  ىلجم  رهزألا  رونلا  دـمحم  انعيفـشو  انبيبحو  اـنيبنو 
يف توهاللا  رئارـس  رـس  ةيدحاولا  تافـصلا  قئاقح  يف  ةيدحألا 

ركذلاو ميظعلا  نآرقلا  يف  هيلع  لزنملا  توربجلا  راونأ  قراشم 
ِنَمْحرلا ِهللا  ِمْسب  ًاـتيبثتو [[  ًاـميظعتو  ًاـنيكمتو  هل  ًاـنييبت  ميكحلا 

ْنِم َمدـََقت  اَم  ُهللا  ََكل  َرِْفَغِيل  ًانِيبُم *  ًاْحَتف  ََكل  ـاَنَْحَتف  اِنإ  ِميِحرلا * 
 * ًاميَِقتـْسُم ًاطاَرـِص  ََكِيدـَْهَيو  َْكَيَلع  َُهتَْمِعن  ِمُتَيو  َرَخَأت  اـََمو  َكـِْبَنذ 

 [[ ًازِيَزع ًارَْصن  ُهللا  َكَرُْصَنَيو 

نوعبسلاو ةعساتلا  ةالصلا 
ًاضيأ يعرسملا  ىسوم  نب  دمحأ  سابعلا  يبأ  يديسل 

ِْهَيِلإ َِلْزُنأ  اـَِمب  ُلوـُسرلا  َنَمآ  ِميِحرلا *  ِنـَمْحرلا  ِهللا  ِمـِْسب  } ]] 
ِِهلـُسَُرو ال ِِهُبُتَكو  ِِهَتِكئـالََمو  ِهللـاِب  َنـَمآ  ـلُك  َنـوُنِْمؤُْملَاو  ِهبَر  ْنـِم 

َانبَر َكـَناَرُْفغ  ـاَْنَعَطَأو  َاْنعِمـَس  اُولاـََقو  ِِهلـُسُر  ْنِم  ٍدـََحأ  َْنَيب  ُقرَُفن 
َْتبـََسك اَم  َاَهل  َاَهعـْسُو  ِالإ  ًاسَْفن  ُهللا  ُفَلُكي  ـال  ُريـِصَْملا *  َكـَْيِلَإو 

َالو َانبَر  َاْنَأطَْخأ  َْوأ  َانيـَِسن  ِْنإ  َاْنذـِخَاُؤت  َانبَر ال  َْتبـََسْتكا  اَم  اـَْهَيَلَعو 
َالو ـاَنبَر  ـاَِنْلَبق  ْنـِم  َنـِيذلا  َىَلع  ـُهَْتلَمَح  اـََمك  ًارـِْصإ  ـاَْنَيَلع  ْلـِمَْحت 

َْتَنأ ـاَنْمَحْرَاو  ـاََنل  ْرِْفغَاو  اَنع  ُفـْعَاو  ِِهب  ـاََنل  َةـَقَاط  ـال  اـَم  ـاَْنلمَُحت 
ُزِيَزْعلا َاهَيأ  ـاَي  نيمآ [[  َنِيِرفـاَْكلا ]]  ِْموَْقلا  َىَلع  َانْرـُْصنَاف  ـاَنْالوَم 
ْقدََصَتو َْلَيْكلا  َاَنل  ِفَْوَأف  ٍةاَجْزُم  ٍَةعاَِضِبب  َاْنئَِجو  رضلا  َاَنْلَهَأو  َانسَم 
َُهلوُسَر َلـَسَْرأ  ِيذلا  َوـُه  َنِيقدـََصتُْملا [[ ]]  يِزَْجي  َهللا  ِنإ  ـاَْنَيَلع 

ًادِيهَـش ِهللِاب  ىََفَكو  ِهُلك  ِنيدلا  َىَلع  ُهَِرْهُظِيل  قَْحلا  ِنِيَدو  َىدـُْهلِاب 
[[

ِْمظعأو ْلزجأو  ِْمركأو  ْحـنماو  ِْمعنأو  ْفـِْحتأو  ملـسو  لـص  مهللا 



قفأ نم  نالزنتي  ًامالـسو  ًةالـص  كمالـس  ىفوأو  كتاولـص  لضفأ 
تافـصلاو ءامـسألا  رهاظم  ءامـس  كـلف  ىلإ  تاذـلا  نطاـب  هنك 

روـنلا لـالج  زكرم  ىلإ  نيفراـعلا  ىهتنم  ةردــس  نـم  ناـيقتريو 
ِْملِع كلوسرو  كيبنو  كدـبع  دـمحم  انديـسو  اـنالوم  ىلع  نيبملا 
نيقي قحو  نيقيدصلا  ءافلخلا  نيقي  نيعو  نيينابرلا  ءاملعلا  نيقي 

نم مزعلا  ولوأ  هلـالج  راوـنأ  يف  تهاـت  يذـلا  نيمركملا  ءاـيبنألا 
نيميهملا ةكئالملا  ءامظع  هقئاقح  ِكَْرد  يف  تريحتو  نيلـسرملا 

نَم ْدـََقل  نيبم [[  يبرع  ناسلب  ميظعلا  نآرقلا  يف  هيلع  لزنملا 
ِْمْهَيَلع ُوْلَتي  ِْمهِسُْفَنأ  ْنِم  ًالوُسَر  ِْمهِيف  ََثَعب  ِْذإ  َنِينِْمؤُْملا  َىَلع  ُهللا 

يَِفل ُْلَبق  ْنِم  اُونَاك  ِْنَإو  َةَْمكِْحلَاو  َبَاِتْكلا  ُُمهُمَلُعَيو  ِْمهيكَُزَيو  ِِهتَايآ 
 [[ ٍنِيبُم ٍلالَض 

كتاـكرب ىمنأو  كمالــس  ىفوأو  كتاولــص  لـضفأ  لـعجا  مـهللا 
ىلعـألا لـمكألا  روـنلا  ىلع  كـتمحرو  كــتفأرو  كــتايحت  ىكزأو 
عقاومو ةـيهلإلا  تالامكلا  تايلجت  طبهم  ىهبألا  رْونـألا  لاـمكلاو 
لئامـش فئاـطلب  فـيطللا  ةـيلالجلاو  ةـيلامجلا  رارــسألا  موـجن 
ٌلوُسَر ُْمكَءاَج  ْدََقل  ةـفأرب [[  فوؤرلا  ميركلا  ربلا  مراكم  لئاضف 

َنِينِْمؤُْملـاِب ـْمُْكَيَلع  ٌصِيرَح  ْمِتَنع  اــَم  ِـهَْيَلع  ٌزِيَزع  ُْمكــِسُْفَنأ  ْنـِم 
هتفأرو هتاـكربو  هتمحرو  همالـسو  هللا  تاولـص  ٌمـيِحَر ]]  ٌفُوؤَر 

رخآلا لوألا  دمحم  انديسو  انالوم  ىلع  هناوضرو  هترفغمو  هتيحتو 
هللا زع  ةـمظعب  ميظعلا  هللا  ةـمظع  زعب  زيزعلا  نطابلا  رهاظلا 
هللا دـمحلا  دـماحمب  دوـمحملا  هللا  ناحبـس  تاحبـسب  سودـقلا 

ينابرلا ربكأ  هللا  رانمب  ينادرفلا  هللا  الإ  هلإ  ديحوتب ال  ينادـحولا 
راونألا ةعطاس  دنلا  ةريبع  ةالـص  هللاب  الإ  ةوق  الو  لوح  ريبدـتب ال 

يـسدقلا رـسلاو  يدمحألا  يهلإلا  دوجلا  حـئاورب  دوجولا  ةرطعم 
َلوَُقي َْنأ  ًاْئيَش  َداََرأ  َاِذإ  ُهُرَْمأ  اَمِنإ  دوهـش [[  ملاوع  يف  يدمحملا 

ءاضقنإ الو  اهل  دـمأ  الو  ءاـهتنإ  ـالو  اـهل  ةـياغ  ـال  ُنُوَكَيف ]]  ُْنك  َُهل 
كدبع ىلع  ملسو  بر  اي  لصو  كماودب  هيلع  تيلص  يتلا  كتالص 

عاطملا نيمألا  نميهملا  نمؤملا  دـمحم  انديـس  كلوسرو  كـيبنو 
رغلا دئاقو  نينمؤملا  قدص  مدـقو  نيملاعلا  ةـمحر  نيبملا  قحلا 
ربـلاو مظعـألا  مسـإلا  قـلخلا  ةدـمعو  قـحلا  ةـطبغ  نـيلجحملا 
دحلاو كردلا  نع  تلاعتو  دعلاو  رـصحلا  نع  تلج  ةالـص  محرألا 

ىهاضي يذلا ال  ككلم  ماودب  مودت  ىهانتت  يتلا ال  ةـماتلا  كتالص 
ملـسو ميرك  اـي  داوج  اـي  كدوـج  مركو  كـمرك  دوـجب  قـيلي  اـمك 
تاكرب تاحفنب  رودـصلا  سواسو  جورخ  نم  هب  انٌملـٌست  ًاميلـست 

 [[ َكَْردــَص َكــَل  ْحَرـَْـشن  ْمـََلأ  ِمـيِحرلا *  ِنـَمْحرلا  ِهللا  ِمــِْسب  ]] 
َكَرِْزو َْكَنع  َاْنعَضََوو  نارفغ [[  دوجب  انرازوأ  لقث  نم  هب  انٌصلختو 

تاجردـلا عـيفر  اـي  كدـنع  هـب  اـٌنعفرتو  َكَْرَهظ ]]  َضَْقَنأ  ِيذلا  * 
ميلـستلاو اـضرلا  َدْرب  اـنٌحنمتو  َكَْرِكذ ]]  َكـَل  ـاَْنَعفََرو  تاـجرد [[ 

 ]] ةـكربب ًاكرابم  ميظعلا  يلعلا  هللاب  الإ  ةوق  الو  لوح  ـال  ةنكـسب 
رثاكت ًاريثك  ٌرِيَدق ]]  ٍءْيَـش  ُلك  َىَلع  َُوَهو  ُْكلُْملا  ِِهَدِيب  ِيذلا  َكَرَاَبت 
ُرِيَبْكلا ُلْضَْفلا  َُوه  َِكَلذ  ِْمهبَر  َْدنِع  َنوُءاََشي  اَم  ُْمَهل  ريثكتب [[  ٌهٌريخ 

 [[ ٌدـِيزَم َاْنَيـدََلو  َاهِيف  َنوُءاََـشي  اـَم  ُْمَهل  دـيزمب [[  ٌهرب  فدارتو  [[ 
نيع عبنمو  ةـيالولا  رـس  ندـعمو  ةوـبنلا  ةرجـش  ةرمث  هلآ  ىلعو 

هقالخأ قئاقحب  نيققحتملا  ةميمعلا  همراكم  ءامس  بحس  ةوتفلا 
نيدتهملا ةمئألا  ادتهإلا  حابـص  سمـش  ءوض  هباحـصأو  ةـميظعلا 
تاجردـلا ىلعأ  امهلئاق  ناـغلبي  ًامالـسو  ةالـص  ىدـهلا  رمق  رونب 

بتارم لـجأ  ىفلز  هنـالينيو  نيبرقملا  هللا  لـهأ  ةـصاخ  ةـصالخب 
َنِيذلا َىَلع  نـَُمن  َْنأ  ُدــِيُرَنو  نــمب [[  نيــَصلخٌملا  هــللا  ءاــيلوأ 

يف َنِيِثرَاـوْلا ]]  ُُمَهَلعَْجَنو  ًةِمَئأ  ُْمَهَلعَْجَنو  ِضْرَْـألا  يِف  اوُِفعـُْضتْسا 
راونأ مكارتب  اوتـسإلا  شرع  قوف  ىوصقلا  ةياغلاو  ايلعلا  ةناكملا 

اي طساب  اي  هللا  اي  بر  اي  ٌنيَِمأ ]] ٌنِيكَم  َاْنَيـدَل  َْمَوْيلا  َكِنإ   ]] نيكمت
انتارثع لقأ  دوجلا  حـتاوفو  مركلا  فطاوع  كلاسأ  دودو  اي  ميحر 

رونب انل  رفغاو  كـنم  دـعبلاب  ةـملظملا  اـندوجو  بونذ  فئاـثك  نم 
ملعلاـب لـهجلا  ثدـح  نـم  اـنرهطو  كدو  ءافــصب  اـنمعنو  كـبرق 

هتيفطصا نمك  يونعملا  لصولاو  ينابرلا  برقلاب  انفحتأو  يهلإلا 
هب رصبي  يذلا  هرصبو  هب  عمـسي  يذلا  هعمـس  تنكف  هتببحأ  ىتح 

يشمي يتلا  هلجرو  اهب  شطبي  يتلا  هديو  هب  قطني  يذلا  هناسلو 
بلق ىلع  رطخ  الو  تعمـس  نذأ  الو  تأر  نيع  ام ال  انطعأو  اـهب 
يلوأ نييـضرملا  ةـمئألا  نيحلاـصلا  كداـبعل  تددـعأ  اـمم  رــشب 

انِم ْلبََقت  َانبَر  نيبملا [[  قفألاو  ىهزألا  ىوتسملا  يف  ةماقتـسإلا 
 [[ ُمِيَلْعلا ُعيِمسلا  َْتَنأ  َكِنإ 

كل كبيبح  بحو  كبيبحل  كبحب  كـيلإ  لـسوتنو  كـلأسن  اـنإ  مهللا 
يلـصت نأ  هنيبو  كنيب  يذـلا  ببـسلابو  هل  كيلدـتبو  كنم  هوندـبو 

امهب هتـصصخ  ًامالـسو  ةالـص  هبحـصو  هـلآ  ىلعو  هـيلع  ملـستو 
ةداهـشلاو بيغلا  ملاع  يف  كدنع  هل  ترثأتـسإ  امب  هتيـصوصخل 

يلع مركأ  ـالو  بحأ  ًاـقلخ  تقلخ  اـم  كـلوقب (  هاـيإ  كـتبطاخمل 
ةجردـلاو ىلعـألا  فرــشلاو  ةليــضفلاو  ةليــسولا  هـتآو  كـنم ) 
نيمحارلا محرأ  اي  هتدعو  يذـلا  دومحملا  ماقملا  هثعباو  ةـعيفرلا 

عـساو اي  ظيفح  اي  يفاك  اي  فيطل  اي  رب  اي  هللا  اي  نيملاعلا  بر  اي 
ةعماجلا ةَربَملا  ميظعلا  كهجو  رونب  كلأسن  معنلا  غبسمو  ءاطعلا 
ىفطـصم ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  دـمحم  انديـس  لاـمك  رون  نم 



اٌنتافـص ققحتتو  كتلالجب  ةـسدقملا  هتاذـب  اٌنتاذ  دـحتت  نأ  كتيانع 
ةمظعملا هقـالخأب  اـٌنقالخأ  لدـبتتو  كـتبحمب  ةقرـشملا  هتافــصب 

تومنو ةيقنلا  ةبيطلا  هتايح  ايحنف  انع  انل  ًاضوع  نوكيف  كتماركب 
ارينم ًاجارـس  اـنل  ربـقلا  يف  هلعجت  نأو  ةيـضرملا  ةـيوسلا  هتتيم 

يف هعم  انرـشحت  نأو  ةـجحو  ًاناهربو  ةدـٌع  ءاقللا  دـنعو  ةـجهبو 
َُهعَم اُونَمآ  َنِيذلَاو  ناميإ [[  ةنيزب  نينيزم  هتـصاخو  هلآ  عم  هترمز 
َانَرُون َاَنل  ْمِْمَتأ  َانبَر  َنُولوَُقي  ِْمِهناـَْمَيِأَبو  ِْمهِيـدَْيأ  َْنَيب  َىعـَْسي  ُْمهُرُون 

سئارعل زعلا  بكوم  يف  ٌرِيَدق ]]  ٍءْيَـش  ُلك  َىَلع  َكِنإ  َاَنل  ْرِْفغَاو 
َُهعَم َنـِيذلَاو  ِهللا  ُلوـُسَر  ٌدمَحُم  ادـغ [[  ةداعـسلا  لـهأ  ادعـسلا 
ًالْضَف َنُوَغْتَبي  ًادجُس  ًاعكُر  ُْمهاََرت  ُْمَهْنَيب  ُءاَمَحُر  ِراُفْكلا  َىَلع  ُءادَِشأ 

َِكَلذ ِدوـُجسلا  َِرَثأ  ْنِم  ِْمِههوـُُجو  يِف  ُْمهاَميـِس  ًاـنَاوْضَِرو  ِهللا  َنِم 
ُهَرَزَآف َُهْأطَش  َجَرَْخأ  ٍعْرََزك  ِليِْجِنْإلا  يِف  ُْمُهَلثََمو  ِةاَْروتلا  يِف  ُْمُهَلثَم 
َراُفْكلا ُِمِهب  َظِيَغِيل  َعارزلا  ُبِْجُعي  ِِهقوُس  َىَلع  ىََوتْسَاف  ََظْلَغتـْسَاف 

ًارَْجَأو ًةَرِْفغَم  ْمـُْهنِم  ِتاـَِحلاصلا  اـوُلَِمَعو  اـوُنَمآ  َنـِيذلا  ُهللا  َدـََعو 
 [[ ًامِيَظع

َىَلع ٌمالــــَسَو  َنوُفـــــَِصي *  اَمع  ِةِزْعلا  بَر  َكبَر  َناَْحبـــــُس  ]] 
 [[ { َنيَِملَاْعلا بَر  ِهِلل  ُدْمَْحلَاو  َنِيلَسْرُْملا * 

اهنإ لاقو  ءافنحلا )  كلاسم  يف (  اهركذ  ثـالثلا  تاولـصلا  هذـه 
يفوـصلا يعرـسملا  ىــسوم  نـبا  دـمحأ  ساـبعلا  يبأ  خيــشلل 

هتاكرب هللا  انعفن  يرداقلا 
فراعلا ةـفحتو  بلاـطملا  لـينل  بلاـطلا  ةليـسو  ىلوـألا  مساو 
فوؤرلا مـيركلا  يبــنلا  ىلع  ةالــصلا  يف  فراــعملا  ليــصحتل 

ملسو هيلع  هللا  ىلص  ميحرلا 
ةالـصلا يف  ةيفولا  بهاوملاو  ةيـسدقلا  تاحوتفلا  ةـيناثلا  مساو 

ملسو هيلع  هللا  ىلص  ةيربلا  ريخ  دمحم  انديس  ىلع  مالسلاو 
مالـسلاو ةالـصلا  يف  رهبألا  توقايلاو  رونألا  ردـلا  ةـثلاثلا  مساو 

ملسو هيلع  هللا  ىلص  رهزألا  هللا  رون  دمحم  انديس  ىلع 
ةـسماخلا اـمهو  ناتالـص  روكذـملا  ساـبعلا  يبأ  خيـشلل  قبـسو 

اهـس دـقو  باتكلا  اذـه  نم  نوسمخلاو  ةـسداسلاو  نوسمخلاو 
عبط دعب  الإ  اهركذتي  ملف  امهعم  تاولصلا  هذه  تابثإ  نع  عباطلا 

.كلذ يف  سأب  الو  انه  اهانتبثأف  مدقت  ام 

نونامثلا ةالصلا 
كبيبح دـمحم  تادارإلا  دارمو  تاداسلا  ديـس  ىلع  لص  مهللا  } 

رهاظلا رـسلا  تاداعـسلاو  رـصنلاب  دـيؤملاو  تاماركلاب  مركملا 
وه يذلا  دمحلا  بحاص  تارـضحلا  عيمجل  عماجلا  نطابلا  رونلاو 

نمو دوجولاو  داجيإلا  يف  لوألا  تايهلإلا  ةـيطغألا  لافقأ  حاـتفم 
لهأ ديـسو  تاـيانعلا  نيع  روـن  ةـلاسرلاو  ةوـبنلا  هـللا  مـتخ  هـب 

دهاــشملا ةرــضح  دــهاش  لــكل  حــتافلا  تاومــسلاو  ضرــألا 
سدـقألا هـحورو  فيرـشلا  همــسجب  يرــسأ  يذـلا  تـالامكلاو 

رونلا تايحتلاب  همركأو  هبر  هبطاخو  تاماقملا  ىلعأ  ىلإ  يلاعلا 
يف ةــيدوبعلا  لاـمكب  مئاـقلا  رهزـألا  رينملا  جارــسلاو  لــمكألا 
هلآ ىلعو  هيلع  ملـسو  هللا  ىلـص  تاداـبعلا  عم  دوبعملا  ةرـضح 
لهأ نم  راصو  هللا  ىلإ  ىدتها  مهب  ىدـتقا  نم  نيذـلا  هباحـصأو 

ضرـألا لـهأ  امهددـع  رـصح  غـلبي  ـال  ًامالــسو  ةالــص  تايادـهلا 
تاومسلاو

بيبـحلا دـمحم  مظعـألا  ديـسلا  ىلع  كراـبو  ملـسو  لـص  مهللا 
قلخلا ىلإ  قباسلا  نيمألا  قداصلا  ميحرلا  فوؤرلا  ربلا  عيفشلا 

كقلخ نم  ىـضم  نم  ددـع  هروـهظ  ملاـعلا  ىلإ  ةـمحرلاو  هروـن 
دعلا قرغتـست  ةالـص  ىقـش  نـمو  مـهنم  دعـس  نـمو  ىقب  نـمو 

ءاضقنإ الو  اهل  دمأ  الو  ءاهتنإ  الو  اهل  ةـياغال  ةالـص  دـحلاب  طيحتو 
كئاقبب ال ةـيقاب  كماودـب  ةـمئاد  ةالـص  هيلع  تيلـص  يتلا  كتالص 

ىلع هلل  دمحلاو  كلذك  هبحصو  هلآ  ىلعو  كملع  نود  اهل  ىهتنم 
 { نيملسملاو يرمأ  يف  ليمجلا  كفطل  يفخ  بر  اي  رجأو  كلذ 

نونامثلاو ةيداحلا  ةالصلا 
ام ددع  هللا  قلخ  لضفأ  دمحم  انديـس  ىلع  ملـسو  لص  مهللا  } 

هللا تاولص  هللا  ملع  يف  نئاك  وه  ام  ددعو  نوكي  ام  ددعو  ناك 
هقلخ عيمجو  هشرع  ةـلمحو  هلـسرو  هئاـيبنأو  هتكئـالمو  همالـسو 

لـضفأ مـهيلعو  هـيلعو  هبحـصو  هـلآ  ىلعو  دـمحم  انديــس  ىلع 
هتاكربو هللا  ةمحرو  ميلستلاو  ةالصلا 

يمألا يبنلا  كلوسرو  كيبنو  كدبع  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
هللا لوسر  باحصأ  نع  هللا  يضرو  ملـسو  هباحـصأو  هلآ  ىلعو 
هللا كـلم  ماودـب  ةـمئاد  ةالـص  هللا  مـلع  يف  اـم  ددـع  نـيعمجأ 

كلذ فاعضأ  فاعضأو  كلذ  فعضو 
نم ددع  ملسو  هبحصو  هلآ  ىلعو  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ىلإ ايندـلا  لوأ  نم  ضرألا  لهأو  تاومـسلا  لهأ  نم  هيلع  ىلص 

مودتو ديزت  ةالـص  مهفاعـضأ  فاعـضأو  مهفاعـضأو  ةـمايقلا  موي 
 { نيعمجأ هقلخ  ىلع  هللا  لضفك  نيلصملا  ةالص  لضفتو 

نونامثلاو ةيناثلا  ةالصلا 



نيرخآلا ديـسو  نيلوـألا  ديـس  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا  } 
ديسو نيدجاسلاو  نيعكارلا  ديسو  نيدهازلا  ديـسو  داٌبعلا  ديـسو 

نيبلاطلا ديسو  نيمئاصلاو  نيمئاقلا  ديـسو  نيفكاعلاو  نيفئاطلا 
نيلـسرملاو ءاـيبنألا  ديـسو  نيقتملاو  راربـألا  ديـسو  نيلـصاولاو 

هللا ىلـص  نيعمجأ  هللا  قلخ  ديـسو  نيبرقملاو  ةـكئالملا  ديـسو 
لآو هراصنأو  هعايشأو  هجاوزأو  هباحصأو  هلآ  ىلعو  هيلع  ملـسو 

 { نينحب نذأو  نيقيب  نيع  تلصتا  ام  هتيب 

نونامثلاو ةثلاثلا  ةالصلا 
ءلم ملـسو  هبحـصو  هلآ  ىلعو  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا  } 
 { شرعلا ةنزو  معنلا  ددعو  اضرلا  غلبمو  ملعلا  ىهتنمو  نازيملا 

نونامثلاو ةعبارلا  ةالصلا 
اهب ٌنكـٌَست  ةكرابم  ةبيط  ةالـص  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا  } 
حور اـي  كـيلع  هللا  ىلـص  قلخلا  فوخو  قزرلا  بلط  نم  يبـلق 
رون اي  كيلع  مالـسلاو  نوكي  ام  ددعو  ناك  ام  ددع  نينوكلا  دسج 

 { نوكي ام  ددعو  ناك  ام  ددع  نيرادلا  ةايح 

نونامثلاو ةسماخلا  ةالصلا 
ًافرح ًافرح  نآرقلا  ددع  دمحم  انديـس  ىلع  ملـسو  لص  مهللا  } 
لـصو ًافلأ  ًافلأ  فرح  لك  ددع  دـمحم  انديـس  ىلع  ملـسو  لصو 

 { ًافعض ًافعض  فلأ  لك  ددع  دمحم  انديس  ىلع  ملسو 

نونامثلاو ةسداسلا  ةالصلا 
عبسلا تاومسلا  ءلم  دمحم  انديس  ىلع  ملسو  لص  مهللا  } 

عبسلا نيضألا  ءلم  دمحم  انديس  ىلع  ملسو  لص  مهللا 
امهنيب ام  ءلم  دمحم  انديس  ىلع  ملسو  لص  مهللا 

كباتك ىصحأ  ام  ددع  دمحم  انديس  ىلع  ملسو  لص  مهللا 
يبنلا كلوسرو  كيبنو  كدبع  دمحم  انديس  ىلع  ملسو  لص  مهللا 
كركذ نع  لفغو  نوركاذلا  كركذ  املك  هبحصو  هلآ  ىلعو  يمألا 

 { نيدلا موي  ىلإ  ايندلا  لوأ  نم  نولفاغلا 

نونامثلاو ةعباسلا  ةالصلا 
ددع هبحـصو  هلآ  ىلعو  دـمحم  انديـس  ىلع  ملـسو  لص  مهللا  } 
يف نئاك  وه  امو  نوكي  امو  ناك  ام  ددـعو  ىرولاو  ىربلاو  ىرثلا 

ةمايقلا موي  ىلإ  هللا  ملع 
ددـع هبحـصو  هلآ  ىلعو  دـمحم  انديـس  ىلع  ملـسو  لـص  مـهللا 

ةرذ ةرذ  لامرلا 
لك ددع  هبحصو  هلآ  ىلعو  دمحم  انديـس  ىلع  ملـسو  لص  مهللا 

 { ةرم فلأ  ةرذ 

نونامثلاو ةنماثلا  ةالصلا 
عزنلا لهستو  دمرلل  عفنت 

ىلعو لـماكلا  روـنلا  دـمحم  انديـس  ىلع  ملــسو  لـص  مـهللا  } 
اي بيرق  اي  نيملاعلا  بر  لوسر  رونلاـب  قوطملا  لـيربج  اندـيس 

انبولق انيلع  مهللا  رون  ءاشي  امب  ًافيطل  اي  ءاعدلا  عيمـس  اي  بيجم 
 { نيمحارلا محرأ  اي  كنم  ةمحرب  انرئاصبو  انراصبأو  انروبقو 

نونامثلاو ةعساتلا  ةالصلا 
هرونب ةقحال  ةالص  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  } 

هروكذمو هركذب  ةنورقم  ةالص  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
هريونت لمكأب  هربقل  هرونم  ةالص  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

ةبجوـم هردـصل  ةـحراش  ةالـص  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مـهللا 
هرورسل

رونلا ددـعب  ةالـص  ءايلوألاو  ءايبنألا  نم  هناوخإ  عيمج  ىلع  لـصو 
 { هروهظو

ءافنحلا كلاسم  يف (  ينالطسقلا  اهركذ  رـشعلا  تاولـصلا  هذه 
دحأل اهبسني  ملو  ( 

ءلم دـمحم  انديـس  ىلع  ملـسو  لـص  مهللا  ةغيـص [  يف  لاـقو 
ركذو نيحلاصلا  ضعب  اهركذ  اـهرخآ ]  ىلإ  عبـسلا …  تاومـسلا 

ةريثك لئاضف  اهل 
رونلا دـمحم  انديـس  ىلع  ملـسو  لـص  مهللا  ةغيـص [  يف  لاـقو 
دمرلل عفنت  ةالصلا  هذه  نأ  مهـضعب  ركذ  اهرخآ ]  ىلإ  لماكلا … 

.نيحلاصلا ضعب  هركذ  امك  كلذ  برج  دقو  عزنلا  لهستو 

نوعستلا ةالصلا 
نوعاطلا عفدل  عفنت 

نم اهب  انمصعت  ةالـص  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  } 
 { تائيسلا عيمج  نم  اهب  انرهطتو  تافآلاو  لاوهألا 

نم ًــالجر  نأ  دوربــي  بـيطخ  نـبا  نـع  ةــلجح  يبأ  نــبا  لــقن 
هيلع هللا  ىلـص  يبنلا  ىلع  ةالـصلا  ةرثـك  نأ  هربـخأ  نيحلاـصلا 



نوعاطلا عفدت  ملسو 
نيح لك  يف  تلعجو  لوبقلاب  كـلذ  تيقلتف  ةـلجح  يبأ  نبا  لاـق 

 [ ةغيصلا  …. دمحم ىلع  لص  مهللا  لوقأ [ 
ركذ ةلحملا  يف  نوعاطلا  رثك  نيح  نيحلاصلا  ضعب  نأ  لاق : مث 
هيلإ اكـشو  ماـنملا  يف  ملـسو  هيلع  هـللا  ىلـص  يبـنلا  ىأر  هـنأ 

نم كـب  ذوـعن  اـنإ  مهللا  ءاعدـلا [  اذـهب  وعدـي  نأ  هرمأـف  لاـحلا 
لهـألاو لاـملاو  سفنلا  يف  ءـالبلا  مـيظعو  نوعاـطلاو  نـعطلا 
رذـحنو فاـخن  اـمم  اـثالث ) ربكأ (  هللا  ربكأ  هللا  ربكأ  هللا  دـلولاو 

هللا ربكأ  هللا  رفغت  ىتح  انبونذ  ددع  ربكأ  هللا  ربكأ  هللا  ربكأ  هللا 
هللا ملـسو  هلآو  دـمحم  ىلع  هللا  ىلـصو  اثالث )  ربكأ (  هللا  ربكأ 

انتلهمأـف اـنيف  كـيبن  تعفــش  مـهللا  ربـكأ  هـللا  ربـكأ  هـللا  ربـكأ 
 [ نيمحارلا محرأ  اي  انبونذب  انكلهت  الف  انلزانم  انب  ترمعو 

نوعستلاو ةيداحلا  ةالصلا 
هنع هللا  يضر  يدنبشقنلا  دلاخ  خيشلا  يديس  ةالص 

نوعاطلا عفدل  عفنت 
لك ددعب  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  } 

 { ًاريثك مهيلعو  هيلع  ملسو  كرابو  ءاودو  ءاد 
ددجم يدنبشقنلا  دلاخ  خيـشلا  هللاب  فراعلا  انالومل  ةالـصلا  هذه 

هنع هللا  يضر  ماشلا  نيفد  ةيدنبشقنلا  ةقيرطلا 
رمأ هـنأو  نوعاـطلا  عفدـل  برجم  قاـيرت  هذـه  هتالـص  نأ  اوركذ 
نمز يف  ةضيرف  لك  بقع  تارم  ثالث  اهتءارقب  هنع  هللا  يـضر 
نيترم ًاريثك ]  ظفل [  اهئراق  رركي  ةريخألا  ةرملا  يفو  نوعاـطلا 

لآو نيلـسرملاو  ءايبنألا  عيمج  ىلع  ملـسو  لصو  هلوقب [  متخيو 
 [ نيملاعلا بر  هلل  دمحلاو  نيعمجأ  لك  بحصو  لك 

نوعستلاو ةيناثلا  ةالصلا 
يبنلا كلوسرو  كـيبنو  كدـبع  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا  } 

يف كتاذ  ةمظع  ردـقب  ًاميلـست  ملـسو  هبحـصو  هلآ  ىلعو  يمألا 
 { نيحو تقو  لك 

زوـنك هباـتك (  يف  يبرغملا  يــشوراهلا  هـللا  دـبع  خيــشلا  لاـق 
هذه لضف  حرـش  يف  راتخملا )  يبنلا  ىلع  ةالـصلا  يف  رارـسألا 

ةغيصلا
عم تركاذتف  ةالـص  فلأ  ةـئام  ةـلزنمب  اهنأ  اهيلع  ًادـيقم  تدـجو 

فلأ ةـئام  ةـلزنمب  اهنأ  ليق  هل  تلقف  اهلـضف  يف  ناوخـإلا  ضعب 
ردـقب اهيف [  لوقت  كنأل  بدأ  ءوسو  روصق  اذـه  يل  لاـقف  ةـالص 

اهل ةـياهن  ىلاـعتو ال  هناحبـس  هللا  تاذ  ةـمظعو  كـتاذ ]  ةـمظع 
تعجرف هللا  ءاـش  نإ  ىهاـنتي  ـال  اـهيلع  بترملا  باوثلا  نوـكيف 

ـ ه.أ  . لماوكلا تاولصلا  نم  اهنأ  كش  الو  هتنسحتساو  هلوقل 

نوعستلاو ةثلاثلا  ةالصلا 
نيـضرألا نزت  ةالـص  هلآ  ىلعو  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا  } 

ملاعلا ةرك  دارفأ  رهاوج  ددـعو  كملع  يف  اـم  ددـع  تاومـسلاو 
 { ديجم ديمح  كنأ  كلذ  فاعضأو 

اهلضف حرش  يف  لاقو  رارسألا )  زونك  يف (  اهركذ 
هـصن اـم  هللا  هظفح  يـشايعلا  انخيـش  نع  هب  قـثأ  نم  يل  لـقن 

اهتءارقل هللا  هقفو  نمل  ميظع  رجأو  ريبك  رـس  اهل  ةالـصلا  هذـه 
.ةالص فلأ  ةئامب  اهنم  ةدحاولا 

نوعستلاو ةعبارلا  ةالصلا 
مركأو دوــلوم  لــضفأو  دوــجوم  فرــشأ  ىلع  لــص  مـهللا  } 

ىلع ليـضفتلا  هل  نمو  كتايرب  تاداس  ديـس  دومحمو  صوصخم 
هلهأ معتو  هرادقمو  يلاعلا  هماقم  بسانت  ةالص  كتاقولخم  ةلمج 

هراصنأو هءايلوأو  هجاوزأو 
كتكئـالم رمزو  كـئايبنأو  كلـسر  ةـلمج  ىلعو  هـيلع  لـص  مـهللا 
كئامسو كضرأ  لهأ  نم  نيعيطملا  اهتاكرب  معت  ةالص  كئايفصأو 

{
لماوكلا تاولـصلا  نم  اهنإ  لاـقو  رارـسألا )  زونك  يف (  اـهركذ 

ميظعو اهفرــش  ىلع  لدــيو  اــهلئاضف  ىلع  عـلطأ  مـل  ينأ  ريغ 
ـ ه.أ  . اهسفن ولع  اهردق 

نوعستلاو ةسماخلا  ةالصلا 
ىلع تاولصلا  لضفأ  يف (  ةدودعملا  ريغ  ةيلامكلا  ةالصلا  يهو 

 ( تاداسلا ديس 
نايسنلا عفدل 

امك ال هلآ  ىلعو  دـمحم  انديـس  ىلع  كرابو  ملـسو  لص  مهللا  } 
 { هلامك ددعو  كلامكل  ةياهن 

امب يه  اهلـضف  حرـش  يف  لاـقو  رارــسألا )  زوـنك  يف (  اـهركذ 
: هصنو هطخ  نم  هتديقو  يشايعلا  انخيش  هيندافأ 

نم لاـق  هنأ  هنع  هللا  يـضر  يكومـسرلا  يلع  يديـس  نع  يور 
ءادف هل  تناكو  ةالص  فلأ  ةئامسمخ  هل  تلدع  ةدحاو  ةرم  اهلاق 



عساو هللا  لضفو  رانلا  نم 
هللا دـبع  يبأ  ينـسحلا  فيرـشلا  خيـشلا  نع  اشفو  عاش  اـممو 
ىأر هنأ  هنع  هللا  يـضر  نوـسير  نباـب  ريهـشلا  يلع  نب  دـمحم 

ةالصلا هذه  هنقلو  مونلا  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  ىفطـصملا 
ةروكذملا

فالآ ةرـشعب  اهنأ  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نع  ًاضيأ  حـصو 
ينـسحلا رهاط  نب  يلع  نب  هللا  دبع  انالوم  فراعلا  خيـشلا  لاق 

ىلـص يبنلا  تيأرف  كلذ  هايؤر  يف  تككـش  دـق  هنع  هللا  يـضر 
روكذـملا ددـعلا  نعو  هنع  هتلأـسف  موـنلا  يف  ملـسو  هيلع  هـللا 

كلذ ناك  دق  لاقف 
هذـه تحت  ربتعم  دـيج  طخب  تيأر  دـقو  يـشايعلا :  انخيـش  لاـق 

: هصن ام  ةمدقملا  ةالصلا 
نب دمحم  انالوم  مالعألا  ةمتاخ  مالسإلا  خيش  انديـس  نم  تعمس 

: لوقي يئالدلا  ركب  يبأ 
هب ينهفاشو  كلذب  ينثدح  فالآ  ةرشعب  اهنم  ةدحاولا  نأ 

هللا يـضر  ينانعوبلا  دمحم  يديـس  ذاتـسألا  انخيـش  ينثدح  دقو 
انأ يل ال  لاقف  كلذ  نع  هلأسف  فالآ  ةتسب  اهنم  ةدحاولا  نأ  هنع 
هللا ىلص  يبنلا  ىلع  ىلص  نم  نأو  فالآ  ةرـشعب  ةدحاولا  تلق 
هللا لضف  نم  يبجعت  دازف  ةيدف  يهف  ةئامعبـس  اهب  ملـسو  هيلع 

نيعبرأو دـحاو  ماـع  هـب  عـفنو  هـنع  هـللا  يــضر  ينثدــح  ىلاـعت 
ـ ه.فلأو

ةرم فلأ  هدمحبو ]  هللا  ناحبس  نأ [  هب  هللا  عفن  ًاضيأ  ينربخأو 
ةيدف

يبلاـعثلا نمحرلا  دـبع  يديـس  ماـمإلا  ريـسفت  يف  هـلثم  تـيأرو 
دبع نب  دمحم  ىلاعت  هللا  ديبع  هدـيب  هطخو  كلذ  لاق  هللا  همحر 

.اذك ماع  رفص  لئاوأ  يركبلا  هللا 
دمحأ نـب  دـمحم  يديـس  هـللا  دـبع  وـبأ  ظـفاحلا  هـيقفلا  لئـسو 

نع ةروكذملا  ةالصلا  باوث  يف  درو  امع  ينـسحلا  ينيطنـسقلا 
ركب يبأ  نب  دـمحم  يديـسو  نوسير  نب  يلع  نب  دـمحم  يدـيس 

: باجأف يئالدلا 
اذه جرخأ  يرقملا  خيشلا  نأ  ركذو  ًافلأ  نيعبسب  ةالـصلا  هذه  نأ 

ىلـص يبنلا  رـصم  ءاملع  ضعب  ىأرف  هريغل  دـجوي  ملو  ثيدـحلا 
نكل يرقملا  قدص  لاقف  هنع  هلأسف  مونلا  يف  ملسو  هيلع  هللا 

 ( رارسألا زونك  ةراعب (  تهتنا  لماكلا ]  يبنلا  ةدايزب [ 
ةدئاف تاداسلا )  ديس  ىلع  تاولصلا  لضفأ  يباتك (  يف  تلقنو 

فراـعلا حرـش  نـع  تـلقن  نأ  دـعب  تـلقف  ةالـصلا  هذـهل  ةـليلج 
: ريدردلا دمحأ  يديس  تاولص  ىلع  يواصلا 

نيعبسب اهنأو  غيصلا  فرشأ  نم  اهنأو  ًاضيأ  ةيلامكلاب  ىمست  اهنأ 
ةالص فلأ  ةئامب  ليقو  ةالص  فلأ 

يرـصبلا ملاـس  نب  هـللا  دـبع  ثيدـحلا  ماـمإ  ةـمجرت  يف  تـيأر 
هنع ًايكاح  يبلحلا  عامشلا  دمحأ  نب  ملاس  ليلجلا  خيشلل  يكملا 

: هصن ام 
نايسنلا عفدل  ةروهشملا  مالسلا  هيلع  رضخلل  ةبوسنملا  ةالـصلا 

هللا يلو  نب  رهاط  يبأ  خيشلا  دنـسملا  درفلا  انخيـش  نع  اهيورأ 
دمحم يبأ  نع  يعفاشلا  يندملا  يناروكلا  ميهاربإ  الملا  فراعلا 

: لاق يفونملا  نسح  خيشلا 
ناك هنأ  ًاريرض  ناكو  يسلماربشلا  يلع  خيشلا  يخيـش  ينربخأ 

هل ىتؤيف  يجافخلا  باهشلا  تيب  ةالصلا  لبق  ةعمجلا  موي  لخدي 
نع هلأـسيو  هيدـي  نيب  باهـشلا  سلجيو  هيلع  سلجيف  يـسركب 
يف ةبوجألا  هل  ركذـيو  اهنع  هبيجيف  هيلع  لكـشت  تالاكـشإ  ضعب 

كلذك هيتأي  ىرخألا  ةعمجلا  تناك  اذإ  مث  اهديناسأب  يه  باتك  يأ 
هنأل معن  لاقف  كلذـك  سيل  وهو  ريـصب  هنأ  عم  كلذ  يف  هل  لـيقف 

: لاقف كلذ  ببس  ام  ليقف  ىسنأ  تسل  انأو  ىسني 
ينع درفناف  ةـيوسلاب  ملع  لك  يف  هعم  بلطأ  كيرـش  يل  ناـك 

يخيــش ىلإ  تبهذــف  كـلذ  يلع  بعــصف  لـمرلا  مـلع  بـلطي 
نأل كلذ  كل  متي  لاـقف ال  هيف  ينئرقي  نأ  تبلطو  ربخلا  هتربخأو 

كلذل يرطاخ  رـسكناف  هدـقاف  تنأو  رظنلاب  الإ  لصحت  هتجيتن ال 
سلجف يب  ام  ةدـشل  نيموي  لكألا  نع  تعنتماو  ًامومهم  تيقبو 

اذـه نإ  لاقف  هتربخأف  يلع  اـي  كـيلع  سأـب  ـال  لاـقو  لـجر  يلإ 
نكلو هب  كلامآ  قلعت  الف  نيدلاو  ايندـلا  يف  حودـممب  سيل  ملعلا 
متهت الو  هب  قلعتت  نأ ال  يندهاعت  كنأ  ىلع  ةدئاف  كديفأ  نأ  دـيرأ 

كدهاعأ ىتح  ةدئافلا  ةجيتن  ينربخأ  تلقف  هل 
برغملا نيب  أرقت  نايـسنلا  عفدل  ةكرابملا  ةالـصلا  هذهب  يندافأف 

انديــس ىلع  لـص  مـهللا  يهو [  نـيعم  ددـع  ريغ  نـم  ءاـشعلاو 
هترابع تهتنا  هلامك ]  ددـعو  كـلامكل  ةـياهن  ـال  اـمك  هلآو  دـمحم 

 (. تاولصلا لضفأ  ةرابع (  تهتنا  .اهفورحب 
باتكلا لقان  قيلعت 

لـضف يف  يواصلا  دمحأ  يديـس  هلاق  ام  ركذـن  ةدـئافلل  ًامامتإو 
باتك يف  ةيلامكلاب  ةروهشملاو  نوسمخلاو )  ةعبارلا  ةالصلا ( 

يهو تاداسلا )  ديس  ىلع  تاولصلا  لضفأ  ) 



نوسمخلاو ةعبارلا  ةالصلا 
ةيلامكلاب ةروهشملا 

ََددـَع ِِهلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  َِكرـاََبو  ملـسو  لـَص  ُمهللا  } 
 { ِِهلاََمِكب ُقِيَلي  اََمَكو  هللا  ِلاََمك 

ةروهـشملا قيرطلا  لهأ  ةغيـص  هذه  يواصلا  دمَحأ  يديـس  لاق 
لك بقع  لاقت  يتلا  ةمهملا  مهداروأ  نم  يهو  ةيلامكلا  ةالصلاب 
هل ةـياهن  ـال  اـهباوثو  رثكأـف  ةـئام  هريغ  يف  لاـقتو  ًارـشع  ةـالص 

.قيرطلا لهأ  اهراتخا  كلذلف 
بهاوـملا يبأ  خيـشلا  نع  نيدـباع  نبا  دـمحم  ديـسلا  تبث  يفو 

دمحأ ةـمالعلا  نع  هدـلاو  نع  يلبنحلا  يقاـبلا  دـبع  خيـشلا  نـبا 
ةعبرأ لدـعي  ةفيرـشلا  ةالـصلا  هذـه  باوث  نأ  يكلاـملا  يرقملا 

 ( تاولصلا لضفأ  ةرابع (  تهتنا  .ةالص  فلأ  رشع 
لكل ةغايـصلا  يف  قرفلا  نيتغيـصلا  يف  لمأتملا  ىلع  ىفخي  الو 

.نايسنلا عفدل  عفني  امهنم  لك  ناك  نإو  ةالص 
قيلعتلا ىهتنا 

نوعستلاو ةسداسلا  ةالصلا 
يدلاخلا سربيب  نب  رمع  نيدلا  نيز  يديسل 

يمألا يبنلا  دمحم  انالومو  انديـس  كلوسرو  كدـبع  لص  مهللا  } 
نيرهاـطلا هترتـع  رئاـسو  هتاـيرذو  هجاوزأو  هباحـصأو  هلآ  ىلعو 

عباـتو نيعباـتلاو  نـيعمجأ  كــتعاط  لــهأو  نـيمركملا  هعاــبتأو 
محرتو ننحتو  كرابو  ملسو  نيدلا  موي  ىلإ  ناسحإب  مهل  نيعباتلا 
تيلــص اـمك  كماودـب  كماودــب  ًاـمئاد  مركتو  فـطلتو  فـطعتو 

تفطلتو تــفطعتو  تــمحرتو  تــننحتو  تكراـــبو  تملـــسو 
كنإ نيملاــعلا  يف  مـيهاربإ  لآ  ىلعو  مــيهاربإ  ىلع  تــمركتو 
ددع لفاغ  كركذ  نع  لفغو  نوركاذـلا  كركذ  املك  دـيجم  دـيمح 

ةيـضر ةينه  ةـيكز  ةـنوميم  ةالـص  ناك  دـق  وأ  نئاك  كملع  يف  ام 
ةيلاع ةميظع  ةـليلج  ةـينه  ةيـضرم  ةـعوفرم  ةـكرابم  ةـطوسبم 

الو اهل  ةياغ  ةالـص ال  ةيفاص  ةميرك  ةـلوبقم  ةرهاط  ةـبيط  ةـيمان 
لـصي مل  نمو  هيلع  ىلـص  نم  ددع  ءاضقنإ  الو  اهل  دمأ  الو  ءاهتنإ 
هتباحـص نع  هللا  يـضرو  نيدـلا  موـي  ىلإ  ايندـلا  لوأ  نم  هـيلع 

نيعمجأ
نييبنلاو نيلسرملا  ديس  اي  كيلع  مالسلاو  ةالصلا 

نيرخآلاو نيلوألا  ديس  اي  كيلع  مالسلاو  ةالصلا 
نيعمجأ قلخلا  ريخ  اي  كيلع  مالسلاو  ةالصلا 
نيملاعلا بر  بيبح  اي  كيلع  مالسلاو  ةالصلا 

نيملاعلل ةمحر  هللا  هلسرأ  نم  اي  كيلع  مالسلاو  ةالصلا 
موي ىمظعلا  ةعافشلاب  هللا  هصخ  نم  اي  كيلع  مالسلاو  ةالـصلا 

نيدلا
هللا دابع  لضفأ  اي  كيلع  مالسلاو  ةالصلا 

هللا ىلع  قلخلا  مركأ  اي  كيلع  مالسلاو  ةالصلا 
هللا لوسر  اي  انديس  اي  كيلع  مالسلاو  ةالصلا 

كتيرذو كجاوزأو  كباحـصاو  كلآ  ىلعو  كـيلع  مالـسلاو  ةالـصلا 
نيملاعلا بر  هلل  دمحلاو  نيعمجأ  كعابتأو 

كلوـسرو كدـبع  دـمحم  انديـس  ىلع  كراـبو  ملـسو  لـص  مهللا 
كراونأ رحب  نيبملا  رونلا  راتخملا  لماكلا  ناطلـسلا  يمألا  يبنلا 
نئازخو كـتكلمم  سورعو  كـتجح  ناــسلو  كرارــسأ  ندــعمو 

رون نم  مدـقتملا  كتدـهاشمب  ذذـلتملا  كترـضح  ماـمإو  كـتمحر 
ميم رهطملا  رهاطلا  كـقلخ  ناـيعأ  نيع  ةـصاخ  ةـصالخ  كـئايض 

لماكلا ديـسلا  ماودلا  لادو  كلملا  ميمو  ةمحرلا  ءاحو  ةـفرعملا 
بحاصو راربألا  ديسو  رارـسألا  ندعمو  راونألا  رون  متاخلا  حتافلا 

ةالـص رارقلا  رادـل  مهقئاسو  رانلا  نم  هتمأ  عيفـش  راقولاو  جاتلا 
ةالـص هللا  كلم  ماودـب  ًادـبأ  ًامئاد  كـئاقبب  ةـيقاب  كماودـب  ةـمئاد 

ةداعـس ال اهب  اندعـست  ةالـص  انع  اـهب  ىـضرتو  هيـضرتو  كيـضرت 
اهب انل  عفرت  ةالـص  هدـعب  ةـقاف  ًىنغ ال  اهب  انينغتو  اهدـعب  ةواـقش 

ىلعأ اهب  انغلبتو  تانـسحلا  فعاضتو  تائيـسلا  وحمتو  تاجردلا 
هللا ىلـص  تازجعملا  بحاـص  دـمحم  انديـس  راوـجب  تاـماقملا 

نيذلا عم  ةاجانملاو  ةدـهاشملا  ذـيذلب  هتكربب  زوفنل  ملـسو  هيلع 
نيحلاـصلاو ءادهـشلاو  نيقيدـصلاو  نييبـنلا  نـم  مـهيلع  تـمعنأ 

هيلع ىلص  نم  لك  ةالص  ومـستو  ولعتو  قوفتو  ومنتو  ديزت  ةالص 
املك دـحلاب  طـيحتو  دـعلا  قرغتـست  ةالـص  هيلع  ىلـص  نم  ددـع 

تيلـص يتلا  كتالـص  نولفاغلا  هركذ  نع  لفغو  نوركاذـلا  هركذ 
هلآ ىلعو  ءاضقنإ  الو  اهل  دمأ  الو  ءاهتنإ  الو  اهل  ةياغ  ةالص ال  هيلع 

كلذ ىلع  هلل  دمحلاو  كلذك  هبحصو 
هتيب لهأ  يفو  هتمأ  يفو  ةرهاـطلا  ةـيكزلا  هسفن  يف  هغلب  مهللا 

اذ اـي  مـيظعلا  كلـضف  نـم  كـنم  هلمؤـي  اـم  قوـف  هتباحـص  يفو 
علطي الو  تنأ  الإ  دـحأ  اهكردـي  تاملك ال  تادايزب  ميظعلا  لضفلا 

الإ دـحأ  اهيلع  ردـقي  الو  كريغ  دـحأ  اهملعي  الو  كاوس  دـحأ  اهيلع 
ماركإلاو لالجلا  اذ  اي  تيلاعتو  تكرابت  تنأ 

ةمألا حصنو  ةـمغلا  فشكو  ةـنامألا  ىدأو  ةـلاسرلا  غلب  هنإ  مهللا 
نيع هلعجو  ةمعنلا  هتكربب  هللا  رهظأو  ةـجحلا  ماقأو  ةـكربلا  ردو 



الو ضرعأ  كليبس ال  يف  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  دـهاج  ةـمحرلا 
نيقيلا هاتأ  ىتح  َكَدَبعو  ربدأ 

نوـبغارلا هب  بغري  اـمو  نولئاـسلا  هلأـسي  اـم  ةـياهن  هـتآ  مـهللا 
تيطعأ ام  لـمكأو  برقأو  ىلعأو  ىمنأو  ىكزأو  بيطأو  لـضفأ 
نيعباتلاو نيعمجأ  هتباحـص  نع  ضراو  نيعمجأ  كـقلخ  نم  ًادـحأ 

اَمع ِةِزْعلا  بَر  َكبَر  َناَْحبــُس  نيدــلا [[  موـي  ىلإ  ناـسحإب  مـهل 
 [[ َنيَِملَاْعلا بَر  ِهِلل  ُدْمَْحلَاو  َنِيلَسْرُْملا *  َىَلع  ٌمالَسَو  َنوُفَِصي * 

{
رمع نيدلا  نيز  مراكملا  يبأ  خيشلا  يديسل  ةليلجلا  ةالصلا  هذه 

اهتلقن هنع  هللا  يضر  هبزح  نمو  يلذاشلا  يدلاخلا  سربيب  نب 

نوعستلاو ةعباسلا  ةالصلا 
يلذاشلا بهاوملا  يبأل 

هلآ ىلعو  يمألا  يبنلا  دـمحم  انالومو  انديـس  ىلع  لـص  مهللا  } 
اهب رـسيتو  يردـص  اـهب  حرـشت  ةالـص  هتيرذو  هجاوزأو  هباحـصأو 

لحتو يربق  اهب  رونتو  يرقف  اهب  ينغتو  يرـسك  اهب  ربجتو  يرمأ 
 { يناسل ةدقع  اهب 

بهاوملا يبأ  نيدلا  يفص  دمحم  يديـسل  ةلـضافلا  ةالـصلا  هذه 
ةينادرفلا هبزح  يف  اـهركذ  هنع  هـللا  يـضر  يـسنوتلا  يلذاـشلا 

رـشعلا هتاولـص  تركذ  نأ  دـعب  بزحلا  اذـه  ىلع  تـعلطإ  دـقو 
نوعبرألاو ةـسماخلا  ةالـصلا  ناونعب  باتكلا  اذـه  يف  ةـمدقتملا 

تيأر دـقو  ينالطـسقلا  مامإلل  ءافنحلا )  كلاسم  نم (  اهل  ًـالقان 
مدـقت اـميف  ٌتحجر  يتـلا  ةالـصلا  روكذـملا  ةـينادرفلا  بزح  يف 

ملو نوعبرألاو  ةثلاثلا  ةالصلا  يهو  افو  يلع  يديـس  ىلإ  اهتبـسن 
اذكه اهركذ  امنإو  ةالص  ةفصب  اهلوأ  نم  بزحلا  يف  اهركذي 

كلـضف نم  هـيف  تـبغرو  كـتلأس  اـم  لوـبق  يف  كـلأسأ  يهلإ  ] 
 .. [ لمكألا هزنألا  رسلاو  لوألا  رونلاب 

ةيلاـعلا فاـصوألا  هذـهب  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هفـص  لزي  ملو 
لاق نأ  ىلإ  ةلضافلا 

كتكلمم يف  قــالطإلا  ىلع  كــتفيلخو  ةــلماكلا  كــبيغ  نــيع  ] 
رخآ ىلإ  هاـيإ …  اـهب  ينفرعت  ةالـص  هـيلع  مـهللا  لـص  ةـلماشلا 

 [ ةروكذملا ةالصلا 
رداقلا دبع  خيـشلا  هفلؤم  ذيملت  اذه  ةينادرفلا  بزح  حرـش  دـقو 

يلذاشلا يئافولا  يبهاوملا  يبيطلا  دمحأ  نب  يلع  نب  ديعـس  نب 
ةنس 887 ةدعقلا  يذ  يف  هحرش  نم  غرفو 

غيلبلا حدـملاب  بزحلاو  فلؤملا  حدـم  نأ  دـعب  هتبطخ  يف  لاـقو 
تعمـس دـقو  هلثم  هلبق  فنـص  اـم  بزحلا  اذـه  نأ  اـمهب  قئـاللا 

هيلع هـللا  ىلـص  يبـنلا  ىلع  يتالـص  لوـقي  هـللا  هـمحر  هفلؤـم 
اهب قبٌسأ  مل  ةينادرفلا  بزح  يف  ملسو 

نم نيفراعلا  مالك  يف  رظنيلف  هتلق  ام  دـحج  نمف  حراشلا  لاـق 
مهمالك يف  دجي  امف  ارج  مله  ىلإ  دـينجلا  قيرطلا  ذاتـسا  رـصع 

ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  هنع  هللا  يـضر  هتالـصل  ًاريظن 
ـ ه.أ .

اهتبسن تمدقت  يتلا  ةالصلا  يه  ةالصلا  هذهب  هدارم  نأ  رهاظلاو 
هذه تناك  نإو  انه  ةروكذملا  ةالصلا  هذه  افو ال  يلع  يديس  ىلإ 

ةثلاثلا ةروكذملا  ةالصلا  ةبسن  ةحـص  كلذب  حجرتيف  ًاضيأ  ةلـضاف 
( ءافنحلا كلاسم   ) يف امك  بهاوملا  يبأ  يديسل  نيعبرألاو 

.ملعأ هللاو  عاصرلا )  ةفحت  يف (  امك  افو  يلع  يديسل  ال 

نوعستلاو ةنماثلا  ةالصلا 
يونوقلا نيدلا  ردص  خيشلل 

نيرهاطلا كشرع  ةـلمحو  نيبرقملا  كتكئالم  ىلع  لص  مهللا  } 
تاومـسلا لهأ  نم  نيعمجأ  كتعاط  لـهأو  نيلـسرملا  كـئايبنأو 

هيلع دـمحم  كـيبن  مـهنيب  نـم  مـهللا  صـصخاو  نيـضرألا  لـهأو 
ىسومو ميهاربإو  ًاحونو  سيردإو  ثيشو  مدآ  كئايفصأو  مالسلا 

ًايلعو ةمطاف  هتنبا  ًاصوصخ  دمحم  لآو  سايلإو  رضخلاو  ىسيعو 
انرـصع لماكو  انرمأ  متاخو  يدهملا  مامإلاو  نيـسحلاو  نسحلاو 

هتيرذ نـم  نـيلمكملاو  نيلماـكلاو  هـتمأ  نـم  ةوفـصلاو  هبحـصو 
ميلستلا ىكزأو  تايحتلا  بيطأو  تاولصلا  لضفأب 

هيلع دـمحم  كـيبن  ىلإ  نيكـسملا  اذـه  كدـبع  مالـس  غلبو  مهللا 
ًالمجم نيـَصلخملا  كداـبع  نـم  تركذ  نـم  رئاـس  ىلإو  مالـسلا 

اذه نم  ةـظحللا  هذـه  يف  كنم  نيعمجأ  مهيلعو  هيلعف  ًالـصفمو 
 { ميلستلا ىكزأو  تايحتلا  بيطأو  تاولصلا  لضفأ  نيكسملا 

بيطخلاـب ريهـشلا  نيدـلا  سمـش  خيـشلا  اـهركذ  ةالــصلا  هذـه 
لاق ءاعد  لوأ  يف  حـتفلا  بزح  هبزح  رخآ  يف  يكلاملا  يريزولا 
لاق يونوقلا  نيدـلا  ردـص  هدارم  لعلو  نيدـلا  ردـص  خيـشلل  هنأ 

ـ ه.أ  . هتكرب برج  دقو  بيغلا  نم  هنقل  هنأ  خيشلا  ركذ 

نوعستلاو ةعساتلا  ةالصلا 
ريدردلا فراعلا  عمج 

نع ضراو  اـضرلا  ةالـص  دـمحم  انديــس  ىلع  لـص  مـهللا  - } 1



 { اضرلا ءاضر  هباحصأ 
ءابآلا ميرك  دـمحم  انديـس  ىلع  كراـبو  ملـسو  لـص  مهللا  - } 2

 { تاهمألاو
ةالص هلآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا  - } 3

هلامكو هلالجو  هلامجب  قيلت 
ةالصلاب انقذأو  هلآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملـسو  لصو 

 { هلاصو ةذل  هيلع 
ةيفاعو اهئاودو  بولقلا  بط  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  - } 4

ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  اهئايـضو  راصبألا  رونو  اهئافـشو  نادبألا 
{

هلآ ىلعو  يمـألا  يبـنلا  دــمحم  انديــس  ىلع  لــص  مـهللا  - } 5
امهنيب امو  ضرألا  يف  امو  تاومسلا  يف  ام  ددع  ملسو  هبحـصو 
 { نيعمجأ نيملسملاو  انرومأ  يف  يفخلا  كفطل  بر  اي  رجأو 

تاومــسلا لـهأ  ةالــص  دــمحم  انديــس  ىلع  لـص  مـهللا  - } 6
يرمأ يف  يفخلا  كــــفطل  بر  اــــي  رجأو  هـــيلع  نيــــضرألاو 

 { نيملسملاو
دمحم انديــس  لآ  ىلعو  دــمحم  انديــس  ىلع  لـص  مـهللا  - } 7
تيلـص امك  دـمحم  انديـس  لآ  ىلعو  دـمحم  انديـس  ىلع  كراـبو 

يف مـيهاربإ  انديــس  لآ  ىلعو  مــيهاربإ  انديــس  ىلع  تكراــبو 
 { ديجم ديمح  كنإ  نيملاعلا 

هجاوزأو دــمحم  انديــس  ىلع  كراـبو  ملــسو  لـص  مـهللا  - } 8
 { نيعمجأ هبحصو  هلآ  ىلعو  نينمؤملا  تاهمأ 

رهطملا رهاطلا  يمألا  يبنلا  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  - } 9
 { نيعمجأ هبحصو  هلآ  ىلعو 

يذ دــمحم  انديــس  ىلع  كراــبو  ملـــسو  لــص  مــهللا  - } 10
ةرهابلا تازجعملا 

ةرخافلا بقانملا  يذ  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لصو 
ةرخآلاو ايندلا  يف  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لصو 

ةرهاطلا هقالخأب  انقلخو  دمحم  انديـس  ىلع  كرابو  ملـسو  لصو 
{

هطعا دــمحم  انديــس  ىلع  كراـبو  ملــسو  لــص  مـهللا  - } 11
ةليضفلاو ةليسولا 

ةليلجلا تاماقملا  يذ  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لصو 
 { ةليمجلا هقالخأب  انقلخو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لصو 
ًابلق انل  بهو  دـمحم  انديـس  ىلع  كرابو  ملـسو  لـص  مهللا  - 12

ًاروكش
ًاروكشم انيعس  لعجاو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لصو 

ًارورسو ةرضن  انقلو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لصو 
ةبحم كنم  انيلع  قلأو  دـمحم  انديـس  ىلع  كراـبو  ملـسو  لـصو 

ًارونو
رارـسألاب ًارـس  انل  بهو  دمحم  انديـس  ىلع  كرابو  ملـسو  لصو 

 { ًارورسم
نيمألا قداصلا  دمحم  انديس  ىلع  ملسو  لص  مهللا  - } 13

نيبملا قحلاب  ءاج  يذلا  دمحم  انديس  ىلع  ملسو  لصو 
نيملاعلل ةمحر  هتلسرأ  يذلا  دمحم  انديس  ىلع  ملسو  لصو 

نيلسرملاو ءايبنألا  عيمج  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  ملـسو  لصو 
نع لفغو  نوركاذـلا  كركذ  املك  نيعمجأ  مهبحـصو  مهلآ  ىلعو 

 { نولفاغلا مهركذ 
رئاس ىلعو  دمحم  انديـس  ىلع  كرابو  ملـسو  لص  مهللا  - } 14

كئايبنأ
كئايلوأو كتكئالم  ىلعو  دمحم  انديـس  ىلع  كرابو  ملـسو  لصو 

ام ددعو  نوكي  ام  ددـعو  ناك  ام  ددـع  كئامـسو  كضرأ  لهأ  نم 
انلعجاو نيرهادـلا  رهدو  نيدــبآلا  دــبأ  هـللا  مـلع  يف  نئاـك  وـه 

 { نيملاعلا بر  اي  نينمآلا  نيقيدصلا  نم  مهيلع  ةالصلاب 
اهراتخا يتلا  لضاوفلا  تاولـصلا  نم  ةالـص  ةرـشع  عبرألا  هذـه 
ريدردلا دمحأ  خيشلا  يديس  هللاب  فراعلا  نيفراعلا  تاولـص  نم 

ةروهــشملا تاولــص  ةــمدقم  يف  اـهلعجو  يرــصملا  يتوـلخلا 
نم تاولــص  ةدــع  تركذ  تــنك  دــقو  فورحلا  ىلع  ةــبترملا 

ديــس ىلع  تاولــصلا  لـضفأ  باـتك (  يف  ةروكذـملا  هتاراـتخم 
يتلا تاولـصلا  تناك  ثيحو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  تاداسلا ) 

ميظعلا لـضفلا  تاوذ  نـم  ًاـضيأ  يه  كاــنه  اــهنم  اــهركذأ  مـل 
ةلوقنم لئاضفلا  ركذأ  انأ  اهو  ةدـحاو  ةالـص  اهتلعجو  انه  اـهتعمج 

يضر فلؤملا  ةفيلخ  يواصلا  دمحأ  خيشلا  فراعلل  اهحرـش  نع 
امهنع هللا 

نم مهـضعب  لاق  ةـيئاضرلا  ةغيـصلا  يهو  اهنم  ىلوـألا  يف  لاـق 
ـ ه.أ  . اهدعب هؤاعد  بيجتسا  ةرم  نيعبس  اهلاق 

ًادـج ميظع  اهلـضفو  لوصألا  مرك  ةغيـص  اهنأ  ةـيناثلا  يف  لاـقو 
ملـسو هيلع  هللا  ىلـص  ىفطـصملا  ةـبحمل  بجوم  اهنم  راثكإلاو 

ـ ه.أ  . يلاتلل
مواد نم  نأل  كلذب  ىمستو  لاصولا  ةغيص  اهنأ  ةثلاثلا  يف  لاقو 

ـ ه.أ.ىنملا وهو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هبيبحب  هللا  هلصوأ  اهيلع 



ىلع أرقت  نطابلاو  رهاظلا  بطلا  ةغيـص  اهنأ  ةـعبارلا  يف  لاـقو 
ـ ه.أ  . ىلاعت هللا  نذإب  ىفشيف  ةرم  ةئامعبرأ  ليقو  ضرم  يأ 

هلوق دعب  اهئاذغو ]  حاورألا  توقو  ةدايز [  تنـسحتسا  دقو  تلق 
ةغـالبلا نـم  اـهيف  اـم  ىفخي  ـالو  اهئافــشو ]  نادـبألا  ةــيفاعو  ] 

ـ ه.أ  . نسحلاو
اهنم رثـكأ  نمف  يفخلا  فطللا  ةغيـص  اـهنأ  ةـسماخلا  يف  لاـقو 

ةرخآلاو ايندلا  يف  فطللا  همع 
هللا يـضر  ينارعـشلا  باهولا  دـبع  يديـسل  اهدـعب  يتلاو  يهو 

ـ ه.أ.هنع
اهاـقلت دـقو  ىرخـألا  فـطللا  ةغيــص  اـهنأ  ةـسداسلا  يف  لاـقو 

ـ ه.أ.ةظقي ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نع  مهضعب 
لوسر نع  ةدراو  ةـيميهاربإلا  ةغيـصلا  اـهنأ  ةـعباسلا  يف  لاـقو 

هبر ىأر  ًافلأ  اهأرق  نم  مهضعب  لاق  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هللا 
ـ ه.أ.مونلا يف 

ميظع اهلـضفو  نينمؤملا  تاهمأ  ةغيـص  اـهنأ  ةـنماثلا  يف  لاـقو 
هجاوزأو ىفطــــصملاب  ةلــــصو  هـــيف  اـــهنم  راـــثكإلاو  ًادـــج 

ـ ه.أ.تارهاطلا
اهتءارق مزال  نم  رهطملا  رهاطلا  ةغيـص  اهنأ  ةعـساتلا  يف  لاقو 

ـ ه.أ  . ةراهطلاب يزوج 
اهلضفو تاولص  عبرأ  ىلع  توتحإ  ةغيص  اهنأ  ةرشاعلا  يف  لاقو 

ـ ه.أ.ةرخافلا بقانملا  تاذ  ىمستو  ميظع 
اهيفو ةليـضفلاو  ةليـسولا  ةغيـص  اـهنأ  رـشع  ةـيداحلا  يف  لاـقو 

تاولص ثالث 
رخآ يف  لاق  امنإو  ًاصوصخم  ًالـضف  تاـيقابلا  ثـالثلل  ركذـي  ملو 

عيمجلا
نوثـالث يهو  هريغ  مـالك  نم  فلؤملا  اـهعمج  يتلا  غيـصلا  تهتنا 
خايـشأ نع  اهاقلت  هدرو  تناك  اهنأل  عمجلاـب  اهـصخ  اـمنإو  ةـغيص 

اهنأك تراصف  عبطتو  اهب  نحورت  ىتح  ةزاـجإلاو  دنـسلاب  نيفراـع 
ـ ه.أ.هفينصت

 ( تاولــصلا لـضفأ  يف (  اـهنم  ةوركذـملا  غيــصلل  تركذ  دـقو 
هتلقن ام  اهنمو  يواصلا  فراعلا  نع  هتلقن  ام  اهنم  ةريثك  لـئاضف 

.هريغ نع 

ةئاملل ةممتملا  ةالصلا 
هتاـجوزو هباحـصأو  هلآ  ىلعو  دـمحم  انديـس  ىلع  هـللا  ىلـص  } 

 { هتاضرمو ىلاعت  هللا  ةاضرم  ىهتنم 
افع يناهبنلا  ليعامـسإ  نب  فسوي  باـتكلا  عماـجل  ةالـصلا  هذـه 

 ( ءايبنألا ديـس  ىلع  ءانثلا  تاولـص  يباتك (  يف  اـهتركذ  هنع  هللا 
اهنم تاولـص  ةدع  لك  ةءارق  دـعب  رركتل  ملـسو  هيلع  هللا  ىلص 

نــسح عـم  ةـغالبلا  ىهتنم  يف  اـهراصتخا  عـم  اـهارت  اـمك  يهو 
.عضولا نسحو  عمجلا 

ةئاملا دعب  ةيداحلا  ةالصلا 
يرداقلا يلمرلا  يحي  يديسل 

ٌرُوكَش ٌروَُفَغل  َانبَر  ِنإ  َنَزَْحلا  اَنع  َبَْهَذأ  ِيذلا  ِهِلل  ُدْمَْحلا  } 
كدبع دـمحم  انالوم  انديـس  ىلع  مركو  كرابو  ملـسو  لص  مهللا 

هجاوزأو هباحــصأو  هـلآ  ىلعو  يمــألا  يبـنلا  كــلوسرو  كــيبنو 
روـس ددـع  تاـكرب  ىمنأو  مالـس  ىكزأو  ةالـص  لـضفأ  هتاـيرذو 

هلمجو هليـصفتو  هطقنو  هفورحو  هتاملكو  هتايآو  ميظعلا  نآرقلا 
همجعمو هتانكـسو  هتاـكرحو  هزمهو  هلكــشو  هتاـيلكو  هتاـئيزجو 
همكحمو هموــهفمو  هطوـــقنمو  هــلمجمو  هلـــصفمو  هــلمهمو 

هرمأو هتاراشغو  هخوسنمو  هخـسانو  هماعو  هصاـخو  ههباـشتمو 
ىـصحأ ام  ددعو  هلاثمأو  هصـصقو  هديعوو  هدـعوو  هربعو  هيهنو 

راثآلاو اهاور  نمو  ةدراولا  ثيداحألا  ددعو  ىصحأ  ام  ءلمو 
كدبع دمحم  انالومو  انديس  ىلع  مركو  كرابو  ملـسو  لص  مهللا 

هجاوزأو هباحــصأو  هـلآ  ىلعو  يمــألا  يبـنلا  كــلوسرو  كــيبنو 
قئاقدلا ددـع  تاكرب  ىمنأو  مالـس  ىكزأو  ةالـص  لضفأ  هتايرذو 
نينـسلاو روهـشلاو  عمجلاو  مايألاو  يلايللاو  تاعاسلاو  جردـلاو 

راصعألاو روهدلاو  نامزألاو 
كدبع دمحم  انالومو  انديس  ىلع  مركو  كرابو  ملـسو  لص  مهللا 

هجاوزأو هباحــصأو  هـلآ  ىلعو  يمــألا  يبـنلا  كــلوسرو  كــيبنو 
تاكرحلا ددع  تاكرب  ىمنأو  مالـس  ىكزأو  ةالـص  لضفأ  هتايرذو 

غـضمو تاـجوسنملا  لـلختو  تائيـسلاو  تانـسحلاو  تانكـسلاو 
راصبألا شمرو  هاوفألا 

ةرقو انبيبحو  انالومو  انديس  ىلع  مركو  كرابو  ملـسو  لص  مهللا 
يبرعلا لوـسرلاو  يمـألا  يبـنلا  كـلوسرو  كدـبع  دـمحم  اـننيعأ 

ةالـص لـضفأ  هتيب  لـهأو  هتاـيرذو  هجاوزأو  هباحـصأو  هـلآ  ىلعو 
فورحلاو رطاوـخلاو  ساـفنألا  ددـع  ةـكرب  نميأو  مالـس  ىكزأو 

بقاعتو تاينلاو  سجاوهلا  ددـعو  اـهتاكرحو  تاـملكلاو  طـقنلاو 
راكفألا فدارتو  نونظلاو  كوكشلاو  ماهوألاو  سواسولا 

ةرقو انبيبحو  انالومو  انديس  ىلع  مركو  كرابو  ملـسو  لص  مهللا 



يبرعلا لوـسرلاو  يمـألا  يبـنلا  كـلوسرو  كدـبع  دـمحم  اـننيعأ 
ةالـص لـضفأ  هتيب  لـهأو  هتاـيرذو  هجاوزأو  هباحـصأو  هـلآ  ىلعو 

ماـسجألاو حاورـألاو  حابــشألا  ددـع  ةـكرب  ىمنأو  مالــس  ىكزأو 
تاـمانملا اـيؤر  يف  عقي  اـم  ددـعو  مولعلاو  لوـقعلاو  رهاوـجلاو 
رابخألاو لئالدلا  بقاعتو  مهرخآ  ىلإ  قلخلا  لوأ  نم  لايخلاو 

كدبع دمحم  انالومو  انديس  ىلع  مركو  كرابو  ملـسو  لص  مهللا 
هجاوزأو هباحــصأو  هـلآ  ىلعو  يمــألا  يبـنلا  كــلوسرو  كــيبنو 
ةكئالملا ددـع  تاكرب  ىمنأو  مالـس  ىكزأو  ةالـص  لضفأ  هتايرذو 
ماـعنألاو رحبلا  قـلخو  نجلاو  سنـإلاو  نادـلولاو  نـيعلا  روـحلاو 

رايطألاو شوحولاو  باودلاو 
كدبع دمحم  انالومو  انديس  ىلع  مركو  كرابو  ملـسو  لص  مهللا 

هجاوزأو هباحــصأو  هـلآ  ىلعو  يمــألا  يبـنلا  كــلوسرو  كــيبنو 
سوؤرلا ددع  تاكرب  ىمنأو  مالـس  ىكزأو  ةالـص  لضفأ  هتايرذو 
رودـصلاو هاوفألاو  هافـشلاو  فونألاو  نويعلاو  ناذـآلاو  هوجولاو 

رافظألاو عباصألاو  لجرألاو  يديألاو 
كدبع دمحم  انالومو  انديس  ىلع  مركو  كرابو  ملـسو  لص  مهللا 

هجاوزأو هباحــصأو  هـلآ  ىلعو  يمــألا  يبـنلا  كــلوسرو  كــيبنو 
بولقلا ددـع  تاكرب  ىمنأو  مالـس  ىكزأو  ةالـص  لضفأ  هتاـيرذو 

روعــشلاو شاـيرلاو  فاوصـألاو  فـالظلاو  ماـظعلاو  عالــضلاو 
رابوألاو

كدبع دمحم  انالومو  انديس  ىلع  مركو  كرابو  ملـسو  لص  مهللا 
هجاوزأو هباحــصأو  هـلآ  ىلعو  يمــألا  يبـنلا  كــلوسرو  كــيبنو 
موسجلا ددـع  تاكرب  ىمنأو  مالـس  ىكزأو  ةالـص  لضفأ  هتايرذو 
نـسلألاو ماسملاو  قورعلا  ددـعو  توح  امو  نوطبلاو  ءاضعألاو 

راصبألاو عامسألاو  نانسألاو 
كدبع دمحم  انالومو  انديس  ىلع  مركو  كرابو  ملـسو  لص  مهللا 

هجاوزأو هباحــصأو  هـلآ  ىلعو  يمــألا  يبـنلا  كــلوسرو  كــيبنو 
عورزلا ددـع  تاكرب  ىمنأو  مالـس  ىكزأو  ةالـص  لضفأ  هتاـيرذو 

راجشألاو ناصغألاو  قاروألاو  تابنلاو 
كدبع دمحم  انالومو  انديس  ىلع  مركو  كرابو  ملـسو  لص  مهللا 

هجاوزأو هباحــصأو  هـلآ  ىلعو  يمــألا  يبـنلا  كــلوسرو  كــيبنو 
بحلا ددـع  تاـكرب  ىمنأو  مالـس  ىكزأو  ةالـص  لـضفأ  هتاـيرذو 

رامثلاو هكاوفلاو  روهزلاو  روذبلاو  ىونلاو 
كدبع دمحم  انالومو  انديس  ىلع  مركو  كرابو  ملـسو  لص  مهللا 

هجاوزأو هباحــصأو  هـلآ  ىلعو  يمــألا  يبـنلا  كــلوسرو  كــيبنو 
لمرلا ددـع  تاكرب  ىمنأو  مالـس  ىكزأو  ةالـص  لـضفأ  هتاـيرذو 

راجحألاو نداعملاو  فلزلاو  بارتلاو  ىصحلاو 
كدبع دمحم  انالومو  انديس  ىلع  مركو  كرابو  ملـسو  لص  مهللا 

هجاوزأو هباحــصأو  هـلآ  ىلعو  يمــألا  يبـنلا  كــلوسرو  كــيبنو 
ءامـسلا ددـع  تاكرب  ىمنأو  مالـس  ىكزأو  ةالـص  لضفأ  هتايرذو 

قربـلا عـملو  حاــيرلا  بوـبهو  باحــسلا  رممو  كــلفلا  نارودو 
راطمألا رطقو  دعرلا  تاوصأو 

كدبع دمحم  انالومو  انديس  ىلع  مركو  كرابو  ملـسو  لص  مهللا 
هجاوزأو هباحــصأو  هـلآ  ىلعو  يمــألا  يبـنلا  كــلوسرو  كــيبنو 

ليياكم ددـع  تاكرب  ىمنأو  مالـس  ىكزأو  ةالـص  لضفأ  هتاـيرذو 
راحبلا جاومأ  ددعو  داسجألاو  لابجلا  ليقاثمو  هايملا 

كدبع دمحم  انالومو  انديس  ىلع  مركو  كرابو  ملـسو  لص  مهللا 
هجاوزأو هباحــصأو  هـلآ  ىلعو  يمــألا  يبـنلا  كــلوسرو  كــيبنو 

تقلخ ام  ددع  تاكرب  ىمنأو  مالس  ىكزأو  ةالـص  لضفأ  هتايرذو 
امو ناك  ام  ددعو  قلاخ  تنأ  امو  تقلخ  ام  ءلمو  قلاخ  تنأ  امو 
هب طاـحأو  كـمكٌح  هب  ذـفنو  كـٌملق  هب  ىرج  اـم  ددـعو  نئاـك  وه 

راكفألاو ماهفألا  هكرت  امو ال  كٌملع 
كدبع دمحم  انالومو  انديس  ىلع  مركو  كرابو  ملـسو  لص  مهللا 

هجاوزأو هباحــصأو  هـلآ  ىلعو  يمــألا  يبـنلا  كــلوسرو  كــيبنو 
ىلـص ام  ددع  تاكرب  ىمنأو  مالـس  ىكزأو  ةالـص  لضفأ  هتايرذو 
لوأ نـم  نيـضرألا  لـهأو  تاومـسلا  لـهأ  نـم  نولـصملا  هـيلع 
مويو ةعمجو  رهشو  تقوو  ناوأو  نامز  لك  يف  هرخآ  ىلإ  رهدلا 

نيلـصملا ددعو  ةمـسنو  ةفرطو  سفنو  ةـظحلو  ةـعاسو  ةـليلو 
راكبإلاو يشعلاو  حابصلاو  ءاسملا  يف  كلذك  هيلع 

كدبع دمحم  انالومو  انديس  ىلع  مركو  كرابو  ملـسو  لص  مهللا 
هجاوزأو هباحــصأو  هـلآ  ىلعو  يمــألا  يبـنلا  كــلوسرو  كــيبنو 
شرعلا ةـنز  تاكرب  ىمنأو  مالـس  ىكزأو  ةالـص  لـضفأ  هتاـيرذو 

لالتلاو لابجلا  ةـنزو  امهنيب  امو  ضرألاو  تاومـسلاو  يـسركلاو 
راهنألاو راحبلاو  داسجألاو  لالقلاو  لامرلاو 

كدبع دمحم  انالومو  انديس  ىلع  مركو  كرابو  ملـسو  لص  مهللا 
هجاوزأو هباحــصأو  هـلآ  ىلعو  يمــألا  يبـنلا  كــلوسرو  كــيبنو 
شرعلا ءلم  تاكرب  ىمنأو  مالـس  ىكزأو  ةالـص  لضفأ  هتاـيرذو 

الملاو الخلا  ءلـمو  اـمهنيب  اـمو  ضرـألاو  تاومـسلاو  يـسركلاو 
راطقألاو قافآلا  ءلمو  ملاوعلاو 

كدبع دمحم  انالومو  انديس  ىلع  مركو  كرابو  ملـسو  لص  مهللا 
هجاوزأو هباحــصأو  هـلآ  ىلعو  يمــألا  يبـنلا  كــلوسرو  كــيبنو 



يف ام  ددـع  تاكرب  ىمنأو  مالـس  ىكزأو  ةالـص  لـضفأ  هتاـيرذو 
كتاملك دادـمو  كِملع  يف  ام  ةـنزو  كِملع  يف  ام  ءلـمو  كـِملع 

ام ددعو  تيضر  اذإو  ىـضرت  ىتح  كاضر  غلبمو  كتمحر  ىهتنمو 
كودمحو كوحبـس  ام  ددـعو  كوركاذ  مه  ام  ددـعو  كقلخ  كركذ 
كوحبـسم مه  ام  ددعو  كورفغتـساو  كوللهو  كودحوو  كوربكو 

ىلع كورفغتـسمو  كوـللهمو  كودـحومو  كوربـكمو  كودـماحو 
راصعألاو روهدلا  رمم 

كدبع دمحم  انالومو  انديس  ىلع  مركو  كرابو  ملـسو  لص  مهللا 
هجاوزأو هباحــصأو  هـلآ  ىلعو  يمــألا  يبـنلا  كــلوسرو  كــيبنو 

تقلخ ام  ددع  تاكرب  ىمنأو  مالس  ىكزأو  ةالـص  لضفأ  هتايرذو 
راقبألاو ماعنألاو  شوحولاو  مئاهبلاو  رويطلا  نم 

متاخلا حتافلا  لماكلا  ديسلا  ىلع  مركو  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
ندـعمو كراوـنأ  رحب  ماودـلا  لادو  كـلملا  يميمو  ةـمحرلا  ءاـح 
كترــضح ماـمإو  كـتجح  ناـسلو  كــتكلمم  سورعو  كرارــسأ 

هرون قلخلل  قباسلا  كيفـصو  كقلخ  نايعأ  نيعو  كـكلم  زارطو 
ىقتنملا ىبــتجملا  ىفطـــصملا  هروــهظ  نيملاـــعلل  ةـــمحرلا 
ةرـضحلا ماـمإو  ةـمايقلا  نيزو  ةـيانعلا  نيع  راـتخملا  ىـضترملا 

ةمغلا فشاكو  ةعيرـشلا  سمـشو  ةقيقحلا  زنكو  ةـكلمملا  نيمأ 
موي ةـمألا  عيفـشو  ةـمحرلا  يبنو  ةـلملا  رـصانو  ةـملظلا  يلاجو 

يمألا يبنلا  كلوسرو  كيبنو  كدبع  دمحم  انالومو  انديـس  ةمايقلا 
مالس ىكزأو  ةالـص  لضفأ  هتايرذو  هجاوزأو  هباحـصأو  هلآ  ىلعو 

هلاثمأ يف  ًابورضم  ةفعاضم  ًافاعضأ  هلك  اذه  ددع  تاكرب  ىمنأو 
قرغتـست ىتح  اهددـم  عطقني  الو  اهددـع  صقني  هلاثمأ ال  لاثمأو 

تماد اـم  نيرهادــلا  رهدو  نيدــبآلا  دــبأ  دــحلاب  طـيحتو  دــعلا 
ماد امو  رانلاو  ةنجلاو  يسركلاو  شرعلاو  نوضرألاو  تاومـسلا 

راهقلا دحاولا  هللا  كلم 
كدبع دمحم  انالومو  انديس  ىلع  مركو  كرابو  ملـسو  لص  مهللا 

هجاوزأو هباحــصأو  هـلآ  ىلعو  يمــألا  يبـنلا  كــلوسرو  كــيبنو 
اي انع  هزجاو  تاكرب  ىمنأو  مالـس  ىكزأو  ةالـص  لضفأ  هتاـيرذو 

ًالوسرو هموق  نع  ًايبن  تيزج  اـم  لـضفأ  هزجاو  هلهأ  وه  اـم  بر 
هلزنأو ةـعيفرلا  ةـجردلاو  ةليــضفلاو  ةليــسولا  هـتآو  هـتمأ  نـع 
كلذـك ملـسو  بر  اي  لصو  ةـمايقلا  موي  كدـنع  برقملا  لزنملا 
ىلعو نيلـسرملاو  ءاـيبنألا  نم  نيمركـألا  هناوخإ  عيمج  ىلع  هلك 
ىلعو ٍلك  بحـصو  ٍلك  لآ  ىلعو  يلعو  ناـمثعو  رمعو  ركب  يبأ 

رايخألا ةرربلا  نيعباتلاو  ةبارقلا 
هلل دمحلاو  هلالجو  هدـجمب  قيلي  ًاحيبست  هدـمحبو  هللا  ناحبـسو 
هللا الإ  هلإ  الو  هلاضفإو  همعن  عيمج  ىلع  ًايفاك  ًاكرابم  ًابيط  ًاريثك 
ربـكأ هـللاو  هلاــمكو  هوـلع  يف  درفنملا  هـل  كيرــش  ــال  هدــحو 
يلعلا هللاب  الإ  ةوق  الو  لوح  ـالو  هلـالجو  هئاـيربك  يف  مظاـعتملا 
ثدحي ثداح  لك  دنعو  قيـضو  بركو  مغو  مه  لك  دـنع  ميظعلا 

بنذ لـك  نم  مـيظعلا  هـللا  رفغتـسأو  هلاوـحأ  عـيمج  يف  دـبعلل 
امهنم ٍلـك  لاـبقإ  يفو  راـهنلا  ءايــضو  لــيللا  داوـس  يف  هـتبنذأ 
تعلط ام  كلذ  فاعـضأ  فاعـضأو  كلذ  لثمو  كلذ  ددـع  هرابدإو 

وأ ًاريط  عجـس  وأ  مامغ  حس  وأ  حـير  به  وأ  ًاردـب  غزب  وأ  سمش 
نيزو راربـألا  ديـس  ىلع  هللا  ىلـصو  راـهن  قرـشأ  وأ  لـيل  لـبقأ 

هيلع قرـشأو  لـيللا  هيلع  مـلظأ  نـم  مركأو  راـيخألا  نيلـسرملا 
 { ًاريثك ًاميلست  ملسو  هبحصو  هلآو  راهنلا 

يلمرلا نـمحرلا  دـبع  نـب  ىيحي  خيـشلا  يديــسل  ةالــصلا  هذـه 
اهلضفأو تاولصلا  لمكأ  نم  يهو  هللا  همحر  يرداقلا  يعفاشلا 

خـسن ثالث  اهتردن  عم  اهنم  يل  هللا  رـسي  دقو  اهلمـشأو  اهعمجأو 
: لاقف اهل  ةمدقم  يف  اهلئاضف  اهفلؤم  نيب  دقو 

لـضفأو نيملاـعلا  بر  هلل  دـمحلا  مـيحرلا  نـمحرلا  هـللا  مـسب 
فرــشأ دــمحم  اـنالومو  انديــس  ىلع  ميلــستلا  مـتأو  ةالــصلا 

دعبو نيعمجأ  هبحصو  هلآ  ىلعو  نييبنلا  متاخو  نيلسرملا 
يعفاـشلا يلمرلا  نمحرلا  دـبع  نـب  ىيحي  ريقفلا  دـبعلا  لوـقيف 

نيعمجأ نيملـسمللو  هخياشملو  هيدـلاولو  هل  هللا  رفغ  يرداـقلا 
يمـشاهلا يحطبـألا  يبرعلا  يبـنلا  ىلع  ةـكرابملا  ةالـصلا  هذـه 

نيملاعلا بر  بيبح  متاخلا  حتافلا  لماكلا  ديسلا  يمألا  يشرقلا 
هيلع هللا  ىلـص  دمحم  نيلجحملا  رغلا  دـئاقو  نيبنذـملا  عيفـشو 

نيعباـتلاو نيعمجأ  هجاوزأو  هتاـيرذو  هباحـصأو  هلآ  ىلعو  ملـسو 
رون ةجهب  ةـعلط  يف  ةـبحم  اهتعمج  نيدـلا  موي  ىلإ  ناسحإب  مهل 

ةرضح نم  ةرخآلاو  ايندلا  يف  برقلا  ىلإ  ةليسوو  ميركلا  ههجو 
نمم ملعأ  اميف  هيلإ  قبسأ  مل  لاونم  ىلع  اهتفلأو  ميظعلا  هبانج 

وهف ميسجلا  هلـضفو  ميمعلا  هددم  نم  اذهو  مدقت  وأ  يدعب  رخأت 
ماـعلاو صاـخلا  نم  نآـمظ  لـك  دروـم  ملـسو  هـيلع  هـللا  ىلص 

ينم مكبرقأ  ملـسو [  هيلع  هللا  ىلـص  لاق  دقو  ناجلاو  سنإلاو 
ظفللاب ريثكلا  ددعلا  ىلإ  راشأو  ةالص ]  يلع  مكرثكأ  ةمايقلا  موي 

اـضرو هـقلخ  ددـع  هدـمحبو  هـللا  ناحبـس  ثيدـح [  يف  ريـسيلا 
دقو هانعم  يف  اـمم  هريغو  هتاـملك ]  دادـمو  هشرع  ةـنزو  هسفن 
نم نيعمجأ  مهنع  هللا  يـضر  فلخلاو  حلاصلا  فلـسلا  نع  درو 

اهريغو تاحيبستلا  يف  ريثك  ءيش  كلذ 



ةليل يف  نيحلاصلا  ضعب  اهأرق  هلضف  نم  اهب  يلع  هللا  نم  املف 
ىـصحي ةالـصلا ال  هذـه  هيداني  َالئاق  نأـك  هماـنم  يف  ىأرف  ماـنو 

لامعأ نم  ايلوجلج  ةيرقب  كلذو  انتبعتأ  دـقو  ىلاعت  هللا  الإ  اهباوث 
فراعلا مامإلا  يذاتـسأو  يخيـشو  يديـس  ةيوازب  سدـقملا  تيب 

هرهد دـيحو  نيدـيرملا  كلــسمو  نيكلاـسلا  يبرم  ىلاـعت  هللاـب 
يبرغملا دمحم  خيشلا  يلولا  بطقلا  هنامز  ةبخنو  هرصع  ديرفو 

نم نيملـسملا  ىلعو  انيلع  داـعأو  هـالوتو  همحرو  هنع  هللا  اـفع 
هتاكرب

 ) اهتيمـس ىلاـعت  هللا  دـمحب  تلمك  اـملف  لـمكت  مـل  دـعب  تناـك 
زاج نإ  ءايميكلا  ذإ  ةدايزو )  ىنـسحلا  دارأ  نمل  ةداعـسلا  ءايميك 
نم ينغت  ةالصلا  هذهو  ايندلا  رقف  نم  ينغت  لقعلا  يف  حصت  اهنأ 

ايندـلا يف  رـشو  مغو  مـه  لـك  نـم  يجنتو  ةرخـآلاو  ايندـلا  رقف 
لعج نم  مالسلاو [  ةالـصلا  هيلع  هلوق  رـس  ىلإ  رظناو  ةرخآلاو 

ايندـلا يف  هجئاوح  عيمج  هللا  ىـضق  يلع  ةالـصلا  هتداـبع  عـيمج 
يبأ ثيدح  كلذكو  مالـسلاو  ةالـصلا  هيلع  لاق  امك  وأ  ةرخآلاو ] 

هركذ يتآلا  هنع  هللا  يضر  بعك  نع 
ملسو هيلع  هللا  ىلص  هتيأرف  رـصم  ىلإ  رفـس  يل  ضرع  هنإ  مث 
ايؤرلا تناكو  ًـاليوط  هعم  تسلجو  ًاريثك  مسبتي  وهو  ماـنملا  يف 

نيناـمثو نـينثا  ةنـس  ةـعمجلا  ةـليل  لاوـش  رهــش  يف  ةـكرابملا 
ةرونملا ةـنيدملاب  ترواجو  كـلت  يتنـس  يف  تججحف  ةـئامنامثو 

كلت يترواجم  يف  اهتررحف  ملسو  هيلع  ىلاعت  هللا  ىلـص  هتكربب 
وهو ملسو  هيلع  ىلاعت  هللا  ىلـص  هتيأرف  ًانمز  اهتيفخأ  تنك  دقو 

تلقف كلذ  هانعم  ًاثيدـح  وأ  يلع  ةالـصلا  تيـسن  وأ  تكرت  لوقي 
فوس لاق  مث  معن  لاقف  ًاضيأ  هانعم  يف  ام  وأ  ةالـصلا  مكغلبتوأ 

مظعألا مسالاب  كل  وعدأ 
ىنتعا نمف  اهيلإ  راشملا  ةكرابملا  ةالـصلا  هذـه  نوكت  نأ  وجرأو 

هللو كلذ  دـعب  ترهظ  اهنإ  مث  ًارثك  ًاريخ  اهتكرب  نم  ىريـسف  اـهب 
ىلاعت هللا  نم  وجرأ  انأو  لوبقلاب  سانلا  اهاقلتو  ةـنملاو  ركـشلا 
اهلعجي نأو  راـطقألا  رئاـس  يف  سمــشلا  روـهظك  اــهرهظي  نأ 
بظاو نمل  حـتفي  نأو  هلجـأل  تعمج  نم  ةـكربب  ههجوـل  ةـصلاخ 

نأو تانجلا  ىلعأ  يف  ًافرغ  هئوبي  نأو  تاقلغملا  باوبـألا  اـهيلع 
ىلاعت هللا  ىلـص  تاداسلا  ديـسل  ماـنملا  يف  اـيؤرلا  ريثك  نوكي 

هل لاق  نيح  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لاق  دقو  فيك  ملـسو  هيلع 
كل اـهلك  يتالـص  لـعجأ  هنع [  ىلاـعت  هللا  يـضر  بـعك  نـب  يبأ 

ام ىفخي  الو  ثيدـحلا  كـبنذ ]  كـل  رفغيو  كـمه  ىفكت  ًاذإ  لاـقف 
مئاظع نم  ملسو  هيلع  ىلاعت  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  ةالـصلا  يف 

روهدــلا رمم  ىلع  لاـح  لــك  يف  اــهلوبقو  تاــكربلاو  روجــألا 
تاقوألاو

ام ميقتـسم  مهفو  ميلـس  لـقع  يذ  لـك  ىلع  ىفخي  ـال  هـنإ  مـث 
كلملا تائيزج  ليـصافت  نم  ةكرابملا  ةالـصلا  هذـه  هيلع  توتحا 

تاولـصلا نم  اهمدـقت  ام  لج  ىلع  توطناو  اهتايلكو  توكلملاو 
ًافاعــضأ يلوـق [  ًاــصوصخ  اــهتايلمجو  اهتاليــصفت  تافنــصملا 

لئاقلا ال لوق  نع  هل  فشكني  ىتح  هلثم ]  يف  ًابورضم  ةفعاضم 
نمو ىلاـعت  هـللا  ـالإ  ةروكذـملا )  ةالــصلا  يأ  اـهباوث (  ىــصحي 
هللا ةـمظع  يف  هاتو  كلذ  رـس  نع  هل  فشك  باـسحلا  سراـم 

زجعلاب فارتعإلاو  ميلستلا  الإ  هل  سيل  هتردقو  ىلاعت 
هلـضف ميظعب  اوطيحي  ملو  هلثمب  اوتأي  مل  امب  تيتأ  ينإ  لوقأ  الو 

حـشرتمو يفاولا  قئافلا  زيزعلا  مهددم  رون  نم  سبتقم  ينإ  لب 
نم تتـشت  ام  تعمج  يفاـصلا  قئارلا  بذـعلا  مهدرو  ضيف  نم 
عم بــتكأ  نأ  ىــسعف  موــظنملاو  روــثنملا  سيفنلا  مهرهوــج 
يف مهتاـكربب  هللا  اـنعفن  موقرملا  روطـسملا  فيرـشلا  مهمـسا 

ةرفاولا ةمعنلا  وذ  ميرك  داوج  هنإ  ةرخآلاو  ايندلا 
نيتدئافل تاحلاصلا  تايقابلاب  اهتمتخو 

تالــصفملا دادـعألا  نـم  مدـقت  اـم  عـيمجب  ةـطاحإلا  امهادــحإ :
تالمجملاو

لاـمعألابو ريخب  اـهأرق  نملو  يل  هللا  متخي  نأ  وـجرأ  ىرخـألاو :
تاوعدلا بيجم  بيرق  هنإ  تامملا  دنع  تاحلاصلا 

لـضفأ اهبحاص  ىلع  ةرونملا  ةنيدملاب  اهريرحت  نم  غارفلا  ناكو 
ناـمث ةنـس  لاوـش  رـشع  يناـث  نينثـألا  ةـليل  مالـسلاو  ةالــصلا 

فلؤملا مالك  ىهتنا  .ةئامنامثو  نينامثو 
يف ةيرداقلا  ةيوازلا  خيش  يبرغملا  دمحم  خيـشلا  اهفلؤم  خيـشو 

سنـألا بحاـص (  هركذ  ةـبطخلا  يف  ةروكذـملا  اـيلوجلج  ةــيرق 
ريهـشلا يلولا  ةمجرت  يف  ليلخلاو )  سدـقلا  خـيرات  يف  ليلجلا 

ميلع نباـب  ساـنلا  دـنع  روهـشملا  لـيلع  نب  يلع  يديـس  ريبكلا 
يلو انخيشو  انالومو  انديـس  هيلع  رظنلا  يلو  انرـصع  يفو  لاقف 

داـبعلاو دوـجولا  ةـكربو  داـهزلا  ماـمإو  داـبعلا  ةودـق  ىلاـعت  هللا 
ليزن يعفاشلا  يرداقلا  يبرغملا  دمحم  نوعلا  وبأ  نيدلا  سمش 

هللا عـتم  ةيمالـسإلا  ةـكلمملاب  ةـيرداقلا  ةداـسلا  خيـش  اـيلوجلج 
ىهتنا .هدوجوب  مانألا 

تيبـلا نـيبو  اـفاي  نـيب  نيطــسلف  ةـلمر  ىلإ  بوـسنم  يلمرلاو 
سدقملا



باتكلا لقان  قيلعن 
ىلـص يبنلا  ىأر  هنأ  يلمرلا  نمحرلا  دبع  نب  ىيحي  يديـس  ركذ 

ةئامنامثو نينامثو  نينثا  ةنس  ملسو  هيلع  هللا 
ةرونملا ةنيدملاب  ترواجو  كلت  يتنس  يف  تججحف  لوقيو 

ةنيدـملاب اـهريرحت  نـم  غارفلا  ناـك  هـتبطخ  ةــياهن  يف  ركذ  مـث 
يناث نينثألا  ةـليل  مالـسلاو  ةالـصلا  لضفأ  اهبحاص  ىلع  ةرونملا 

ةئامنامثو نينامثو  نامث  ةنس  لاوش  رشع 
نم رثكأ  هل  اذـهو  تاونـس  تسلا  براقي  نيخيراتلا  نيب  قرافلاو 

لامتحا
ةرتفلا هذه  لاوط  ةرونملا  ةنيدملاب  ًارواجم  لظ  هنأ  امإ 

ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلل  هتيؤر  ةنـس  يف  أطخ  كانه  نأ  امإو 
ةئامنامثو نينامثو  عبس  ةنس  حيحصلا  نوكيف  اهيف  جح  يتلاو 

حيحصلا نوكيف  اهريرحت  نم  هغارف  ةنس  يف  أطخ  كانه  نأ  امإو 
ةئامنامثو نينامثو  ثالث  ةنس 

وه امك  خيراتلا  تدجوف  خسن  ثالث  ىلع  رمألا  اذـه  تعجار  دـقو 
فوقولا ريـسلاو  مجارتلا  يف  نيثحابلا  نم  لمأن  كلذـلو  نودـم 

رمألا اذه  ةحص  ىلع 
ةئاملا دعب  ةيناثلا  ةالصلا 

بوركلا جيرفتو  ةجاحلا  ءاضقل  يهو 
تاومسلا لهأ  ةالص  هلآ  ىلعو  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا  } 

ينرأو يرمأ  يف  يفخلا  كفطل  اـنالوم  اـي  رجأو  هيلع  نيـضرألاو 
 { نيملاعلا بر  اي  كنم  هلمآ  اميف  كعنص  ليمج  رس 

اهلضف حرش  يف  لاقو  رارسألا )  زونك  يف (  اهركذ 
ةنئاك هتجاح  ىضقو  هبرك  هللا  جرف  ةرم  فلأ  اهركذ  نم  نأ  ليق 

تناك ام 
فلأ عيرـسلا  ىلاعت  همـسا  ركذي  نم  اذكو  اهب  يندافأ  يذـلا  لاق 

ـ ه.أ.امهنيب عمجي  نأ  نسحأ  امو  لاق  عيرس ]  اي  لوقي [  نأب  ةرم 
لص مهللا  ظفلب {  يملعلا  هللا  دبع  ديسلا  ىلإ  مهـضعب  اهبـسنو 
بر اي  رجأو  نيـضرألا  لهأ  ةالـص  هلآ  ىلعو  دـمحم  انديـس  ىلع 

يبنلا اـهنقل  دـقو  لاـق  نيملـسملاو }  يرمأ  يف  يفخلا  كـفطل 
.هنع هللا  يضر  هل  ةهفاشم  ملسو  هيلع  هللا  ىلص 

ةئاملا دعب  ةثلاثلا  ةالصلا 
ام دـمحم  انديــس  لآ  ىلعو  دـمحم  انديــس  ىلع  لـص  مـهللا  } 

جاح جـحو  رطملاب  نوضرـألا  تفرخزتو  رظنلاـب  نويعلا  تلـصتا 
 { رجحلا لبقو  قيتعلا  تيبلاب  فاطو  رحنو  قلحو  ىبلو  رمتعاو 

اهلضف حرش  يف  لاقو  رارسألا )  زونك  يف (  اهركذ 
رادج يف  ةقرو  يف  تيأر  ىلاعت  هللا  هظفح  يشايعلا  انخيش  لاق 

ةئامسمخب ةرم  اهلاق  نم  ةالصلا  هذه  هصن  ام  ءايلوألا  ضعب  ةبق 
عاصرلا مساق  يديس  ةمالعلا  هيقفلا  نع  فلأ 

ةئاملا دعب  ةعبارلا  ةالصلا 
دئادشلا عفدو  بركلا  جيرفتل  يهو 

ةمحر رهاـطلا  بيطلا  حـتافلا  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا  } 
 { اميلست ملسو  نيرهاطلا  نيبيطلا  هلآ  ىلعو  نيملاعلل  هللا 

اهلضف حرش  يف  لاقو  رارسألا )  زونك  يف (  اهركذ 
طخب دـجو  اـمك  تاـمزألاو  دــئادشلا  عـفدو  بركلا  جــيرفتل  يه 

فـسوي نساحملا  يبأ  يديـس  خيـشلا  دلو  دمحأ  خيـشلا  يدـيس 
هب هللا  عفن  يسافلا 

ةئاملا دعب  ةسماخلا  ةالصلا 
عبسلا تاومسلا  ءلم  دمحم  انديس  ىلع  ملسو  لص  مهللا  } 

عبسلا نيضرألا  ءلم  دمحم  انديس  ىلع  ملسو  لص  مهللا 
امهنيب ام  ءلم  دمحم  انديس  ىلع  ملسو  لص  مهللا 

كباتك ىصحأ  ام  ددع  دمحم  انديس  ىلع  ملسو  لص  مهللا 
يبنلا كلوسرو  كيبنو  كدبع  دمحم  انديس  ىلع  ملسو  لص  مهللا 
كركذ نع  لفغو  نوركاذلا  كركذ  املك  هبحصو  هلآ  ىلعو  يمألا 

 { نيدلا موي  ىلإ  ايندلا  لوأ  نم  نولفاغلا 
نيحلاصلا ضعب  ةالـصلا  هذـه  ركذ  ءافنحلا )  كلاسم  يف (  لاـق 

.ةريثك دئاوف  اهل  ركذو 

ةئاملا دعب  ةسداسلا  ةالصلا 
يركبلا ىفطصم  يديسل 

هب تفرشت  يذلا  دمحم  انديـس  ىلع  كرابو  ملـسو  لص  مهللا  } 
ناوكألا عيمج 

ملاعم هب  ترهظأ  يذلا  دـمحم  انديـس  ىلع  كرايو  ملـسو  لصو 
نافرعلا

نآرقلا قئاقد  حضوأ  يذلا  دمحم  انديس  ىلع  كرايو  ملسو  لصو 
يف ببسلاو  نايعألا  نيع  دمحم  انديس  ىلع  كرايو  ملسو  لصو 

ناسنإ لك  دوجو 
ناـكرأ ديــش  يذـلا  دــمحم  انديــس  ىلع  كراـيو  ملــسو  لـصو 



يف زمرو  نيلئاسلل  ةـقيرطلا  لاعفأ  حـضوأو  نيملاعلل  ةعيرـشلا 
نيفراعلل ةقيقحلا  مولع 

هماـقمو فيرـشلا  هباـنجب  قيلت  ةالـص  هيلع  مهللا  ملـسو  لـصف 
ميحر اي  نمحر  اي  هللا  اي  ًامئاد  ًاميلست  ملسو  فينملا 

ريـصاقم نـيز  يذـلا  دـمحم  انديــس  ىلع  كراـيو  ملــسو  لـصو 
لك لـيلدو  بلاـط  لــك  باــب  بوـيغلا  رئارــس  رهظأو  بوـلقلا 

بوجحم
دوجولا ىلع  ناوكألا  سمش  تعلط  ام  هيلع  مهللا  ملـسو  لصف 

دوجلا بئاحس  هدادمإب  انيلع  ضافأ  نم  ىلع  كرابو  ملسو  لصو 
ميحر اي  نمحر  اي  هللا  اي 

تارـضحلا ىلإ  انديعب  ينٌدت  ةالـص  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
تاـماقملا نـم  هـل  ةــياهن  ـالام  ىلإ  اــنبيرقب  بهـذـَتو  ةــينابرلا 

اهب نوهتو  رودصلا  اهب  حرشنت  ةالـص  هيلع  مهللا  لصو  ةيناسحإلا 
نيدلا موي  ىلإ  ًاريثك  ًاميلست  ملسو  روتـسلا  اهب  فشكنتو  رومألا 

 { نيمآ

ةئاملا دعب  ةعباسلا  ةالصلا 
ًاضيأ يركبلا  ىفطصم  يديسل 

هب تحتتفا  نم  دـمحم  انديـس  ىلع  كرابو  ملـسو  لـص  مهللا  } 
ىلعأ هتلعجو  ارغلا  ةوـبنلا  دـقع  هب  تمتخو  اٌرط  قئـالخلا  دوـجو 
هروـن نم  راونـألا  عـيمج  تقلخو  ارجأ  مـهمظعأو  ًالـضف  نييبـنلا 

كلتب نيقئـال  نـيمئاد  ًامالـسو  ةالــص  اردـق  كلذـب  هـتبتر  تدازف 
اهنم دوجولا  يف  رهظ  ام  ةيربلا  عاونأ  دارفأ  ددع  ةيلعلا  ةرـضحلا 
نم كقلخ  يف  كـل  اـم  ددـعو  نكـس  اـمو  كرحت  اـمو  نطب  اـمو 

توكلملاو كلملا  يف  عقيـسو  عقو  ددع  لك  ددـعو  ننمو  لاضفأ 
ٍدعب ال هدارفأو  ِِهلمٌج  عاونأ  عمَج  وأ  ىـصحي  ٌهتطاحإ ال  تديٌرأ  نإ 

اهب انجرخأو  انرومأ  اهب  رسيو  انرودص  اهب  حرشا  مهللا  ىـصقتسي 
ريصن ةبرق  اهب  انبرقو  رسيو  جرف  لك  ىلإ  رـسعو  قيـض  لك  نم 

اندـعباو نيبوبحملا  نم  كدـنع  انبتكاو  نيبرقملا  ىلعأ  نم  كيدـل 
هلآ ىلعو  هـيلع  مـهللا  كراـبو  نـيدورطملاو  ءادـعلا  ناوـيد  نـم 

 { نيملاعلا بر  هلل  دمحلاو  نيعمجأ  هبحصو 
يركبلا ىفطصم  يديسل  ناتالصلا  ناتاه 

رحسلا درو  اهب  متخ  دقف  ىلوألا  امأ 
 ( ىلعألا رودلا  حرـش (  رخآ  يف  ةبوتكم  اهتدجو  دقف  ةيناثلا  امأو 
نع ةـلوصفم  سدـقلا  يتـفم  يتولخلا  ينـالفاتلا  دـمحم  خيـشلل 

هصن ام  اهقوف  بوتكمو  حرشلا 
حوللا نم  تلقن  يركبلا  ىفطـصم  خيـشلا  يديـسل  ةالـصلا  هذه 

ـ ه.أ  ( . لئالدلا نم (  نيعبـس  رادقمب  ةرم  لك  اهتءارق  ظوفحملا 
اهفورحب ةرابعلا 

خيـشو راـبكلا  هـللا  ءاـيلوأ  ريهاـشم  نـم  هـنع  هـللا  يـضر  وـهو 
راطقألا رئاس  يف  هنع  ترشتنا  يذلا  مظعألا  ةيتولخلا  ةقيرطلا 

ةريثك بتك  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبـنلا  ىلع  ةالـصلا  يف  هلو 
عفنلا ةريثك  عضولا  ةعيدب  ةفلتخم  بيلاسأب 

 ] اهيف لاق  ةـعبرألا  ءافلخلا  لئاضفب  ةـعماهلا )  تاولـصلا  اهنم ( 
ًائيـش ركذو  اذك ]..  ركب  وبأ  لئاقلا  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 

اذـكهو ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبـنلا  نع  ةدراوـلا  هلئاـضف  نم 
مهنع هللا  يضر  يلعو  نامثعو  رمع 

 ( قئالخلا فرـشأ  ىلع  ةالـصلا  يف  قئافلا  ردـلا  باـتك (  اـهنمو 
انديـس ىلع  ملـسو  لـص  مهللا  هلوأ [  مجعملا  فورح  ىلع  هبتر 

اذكهو ءافولاب ] ..  مئاقلا  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم 
يهو ةـيربلا )  ريخ  ىلع  ةالـصلا  يف  ةـيربلا  تاولــصلا  اـهنمو ( 

اهلوأ يف  لاق  مجعملا  فورح  ىلع  ًاضيأ 
ىلع ميلـستلاو  ةالـصلا  نأ  ىلاـعتو  هناحبـس  قحلا  اـنملع  اـمل  ] 
بابو لئاسولا  مظعأ  نم  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  ميركلا  هلوسر 
بجاح هيلع  سيل  عناي  ضور  هنأو  لئاوألاب  رخاوألا  قِحٌلي  لـصوم 
لـصاو هكولـس  يف  ناـك  نمل  ميوـقلا  نـكرلاو  لـئاح  هـنود  ـالو 

هللا ترختـساف  ليام  هبانج  عيفرل  ناك  نمل  ىمظعلا  ةليـسولاو 
غئاسلا لـهنملاو  قئارلا  بذـعلا  دروملا  اذـه  ماـحتقا  يف  ىلاـعت 
ةالـصلا ةيوبنلا (  تاولـصلا  هذه  ةيمـستب  نذإلا  درو  دـقو  قئافلا 

هذه لبق  تعضو  دق  تنكو  ةيربلا )  ريخ  ىلع  ةالـصلا  يف  ةيربلا 
ىلع ةالـصلا  يف  قئاـفلا  ردـلا  اهتيمـس ب ( ـ تاولـص  تاولــصلا 

قوفت مجع  ريغ  نم  بل  مجحلا  ةريغص  اهنكلو  قئالخلا )  فرشا 
ةريخذ اـنل  نوـكتل  ًاـفلأ  هذـه  لـعجأ  نأ  تببحأـف  ةـئامثالثلا  ىلع 

يف قودصملا  قداصلا  انربخأ  دق  هنإف  افٌلأو  ًابرق  انثروتو  ةليسوو 
يلع ىلـص  نم  نأ [  رابخألا  حيحـص  نم  انيلإ  لصو  اميف  راـبخألا 

 [ رانلا ىلع  هدسج  هللا  مرح  ًافلأ 
يف ةروكذـملا  عبـسلا  تاولـصلا  هنع  هـللا  يـضر  هتاولـص  نـمو 
يف اـهتلقن  يتـلا  ءاـيحإلا  حراـش  ىـضترم  دـمحم  ديـسلا  ةراـبع 

ظافلألا ةـبيرغ  اهتدـجوف  اهيلع  تعلطا  دـقو  باتكلا  اذـه  ةـبطخ 
يف ًائيـش  اهنم  لقنأ  نأ  رأ  ملف  ىقترملا  ةبعـص  يناـعملا  ةـقيقد 

ةالـصلا ىلع  حورــش  ةدـع  هـنع  هـللا  يــضر  هـلو  باـتكلا  اذـه 



ةيشيشملا
اهاـقلت يتلا  ريبكلا  يركبلا  دـمحم  يديـس  تاولـص  ىلع  حرـشو 

كرون ىلع  لص  مهللا  اهلوأو [  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نع 
 .. [ ىنسألا

 ] اهلوأ يتلا  ةيركبلا  تاولـصلاب  ةفورعملا  هتاولـص  ىلع  حرـشو 
 .. [ مظعألا كتياده  رينب  كلأسأ  ينإ  مهللا 

نيدلا ييحم  يديس  ربكألا  خيـشلل  ةيربكالا  ةالـصلا  ىلع  حرـشو 
دمحم انديـس  ىلع  ملـسو  لـص  مهللا  اـهلوأ [  يتـلا  يبرعلا  نـب 

 .. [ كتاقولخم لمكأ 
ريغ هلو  تاولـصلا )  لضفأ  يباتك (  يف  ةروكذـم  ثـالثلا  هذـهو 
هللا ءاـيلوأ  رباـكأ  نم  ناـك  هنع  هللا  يـضر  هـنأ  لـصاحلاو  كـلذ 

ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  مادخ  ىلاعت 
باتكلا لقان  قيلعت 

لبق نم  اهيلإ  راـشملا  ثـالثلا  تاولـصلا  لـقنن  ةدـئافلل  ًاـمامتإو 
ىلع تاولـصلا  لضفأ  هباـتك (  يف  ةروكذـملاو  يناـهبنلا  يدـيس 

يهو اهلئاضفو  تاداسلا )  ديس 
نوعبرألاو ةعباسلا  ةالصلا 

نعو امهنع  هللا  يـضر  يركبلا  نسحلا  يبأ  نبا  دـمحم  يديـسل 
امهباقعأو امهفالسأ 

َِكبِيبََحو .ىَْهَبألا  َكرِسَو  .َىنَْسألا  َِكرُون  َىَلع  ْملَسَو  لَص  ُمهللا  } 
ِْلَهأ ِـةـَْلِبَقو  .بـُْحلا  ِلـَْهأ  َِةطــِسَاو  .َىكَْزـألا  َكيِفــَصَو  .َىْلَعـألا 

ِ.ةيِمويَْقلا ِراَرـــَْسألا  ِْحـوـََلو  ِ.ـةـًِيتُوَكلَْملا  ِدــِهاَشُْملا  ُِحوُر  .ِبْرُْقلا 
ِةَروُص ٌ.دََحأ  ِِهب  ُطيُِحي  َال  ِيذلا  ِْبَيْغلا  ِناَِسل  ِ.َدَبألَاو  ِلََزألا  ِناَمُجَْرت 

ِ.ةِيناَمْحرلا ِرَاْوَنألِاب  َِةنيَزُْملا  ِةَروصلا  ِةـَقيِقََحو  ِ.ةِينَادْرَْفلا  ِةـَقيِقَْحلا 
ِينَاكِْمإلا ِءىَيهتلا  ِةِيِلبَاق  رـِس  .ُْهَنع  ِةَرَاِبْعلِاب  َصتْخُْملا  هللا  ِناَْسِنإ 

ِِنطـاَْبلا ِدمَحُم  ِ.هبَر  َـدَْنع  َدـِمَُحو  َدـِمَح  ْنَم  ِدـَمْحأ  .ـُهْنِم  ِـةَيَقَلتُْملا 
يَفََرط ِـةَيَاغ  ِ.ِهبُْرق  ِِبتاَرَم  يِف  ِيتاذـلا  ِليِْمكتلا  ِلِيعَْفِتب  ِِرهاظلَاو 

َِةيَاغ ِ.ِهبُْرق  ِِبتاَرَم  يِف  ِيتاذـلا  ِلـيِْمكتلا  ِلـِيعَْفِتب  ِةِيَوبنلا  ِةَْرودـلا 
َِةطُْقن َِةيَاِدب  ً.ادَادِْمَإو  ًاَرَظن  ِلَوألِاب  َِةلِصتُْملا  ِةِيَوبنلا  ِةَْرودلا  يَفََرط 

ِةِيهُوُلألا رِس  َىَلع  هللا  ِنيِمأ  ً.ادَاعِْسَإو  ًاداَشِْرإ  ِيدوُُجْولا  ِلَاعِْفِنالا 
ُِكْرـدُت َـال  ْنَم  ِ.مَتكُْملا  ِةِيتُوهـاللا  ِْبَيغ  َىَلع  ِِهظيِفََحو  ِ.مَْسَلطُْملا 

ُ.ةَِرهَاْبلا ُُهتجُح  ِِهب  َاْهَيَلع  ُموَُقت  اَم  َرَادـْقِم  ِالإ  ُْهنِم  ـُةَلِمَاْكلا  ُلوُُقْعلا 
ْنِم ِِهب  َاَهل  ُفَرَعَتي  اَم  ِالإ  ِِهتَقيِقَح  ْنِم  ُةيِشَْرْعلا  ُسوُفنلا  ُفِْرَعت  ََالو 
َْقَوف امِم  ْاَوَدب  َْدَقو  َنييِْسدُْقلا  ِمَِمه  ىََهْتنُم  ِ.ةَِرهازلا  ِِهرَاْونأ  ِعِمَاَول 

َِةدـَهاَشُِمل ْتَحََمط  ْدـََقو  َنِيدَحوُْملا  ِراَْصبأ  ىَمْرَم  .ِِعئَابطلا  َِملاـَع 
ِ.هرـِس ِةآْرِم  ْنِم  ِالإ  ٍْبلَِقل  هللا  ُةعـِشأ  َىلُْجت  َال  ْنَم  .عِماَْجلا  رسلا 

ِنَم ـلُك  َىَلع  ِلـْهَْجلِاب  ُمـوُكْحَْملا  ُ.ققَحُْملا  ِيعْفشلا  ُْرِتـوْلا  َوـَُهو 
.ِيدمَحُْملا ِهِسََفن  َْنع  ِرَْمألا  ِسَْفن  يِف  ًَةدرَجُم  هللا  َةـَِفْرعَم  َىعدا 

.ِيَدبأ ٍلْصأ  ُلك  ِِهب  دُِمي  اَِمب  ِِهئاََمن  يِف  ِِعْرعََرتُْملا  ِينَاْثدـِْحلا  ِعْرَْفلا 
هللا ِْدَبع  ِ.َمدـَْعلَاو  ِدوُُجْولا  َيتَخـُْسن  ِةـََصالُخ  ِ.َمدـِْقلا  ِةَرَجَـش  ِينَج 

ََالو ٍلُولُح  َِالب  هللِاب  هللا  ِِدبَاَعو  .ِلاََمْكلا  ُلاََمك  ِِهب  ِيذلا  ُـدَْبْعلا  َْمِعَنو 
ٍطاَرـِص َىَلع  هللا  َىِلإ  يِعادـلا  .ٍلاـَصِْفنا  ـَالو  ٍلاـَصتا  ـَالو  ٍداـَحتا 

ُْهنِم ِْمْهَيَلَعو  ِتاذـلِاب  ِْهَيَلع  ِلـُسرلا  دـِمَُمو  ِءـاَِيْبَنألا  ِيَبن  ٍ.ميَِقتـْسُم 
ُميِحَر َاي  ُنَمْحَر  َاي  هللا  َاي  ِ.مِيلْستلا  ُفَرْشَأو  َِةالصلا  ُلَضْفأ 

َِلـالََجو ِ.ةيـِصاَِصتِْخالا  ِتـاَيلَجتلا  ِلاـَمَج  َىَلع  ْملـَسَو  لـَص  مـُهللا 
ِ.َرْبَكـألا ِزْعلا  ِتـاَبَاَيغ  يِف  َكـِب  ِِنطـاـَْبلا  ِ.ةِيئاَِفطــِْصإلا  ِتـاـَيَلدتلا 

ِةَرــْضَْحلا ِزِيَزع  ِ.رَْخَفــألا  ِدــْجَْملا  ِِقراـَـشَم  يِف  َِكرـوـُِنب  ِِرهاظلا 
اََمك َْتنأ  ُْثيَح  ْنِم  َِكْدَبع  ِ.ةِيدََحألا  ِـةََكلْمَْملا  ِنَاْكلـُسَو  ِ.ةِيدـَمصلا 

يلََجت ىََوتـْسُم  .َِكتاَفـِصَو  َِكئاَمـْسأ  ُةفـاَك  ُثـْيَح  ْنـِم  َُكـدَْبع  َوـُه 
ِرُوِنب َْتلََحك  ْنَم  .َِكتَاقُولْخَم  ِعيِمَج  يِف  َكِْمكَُحو  َِكتَمْحََرو  َِكتََمَظع 
ٍدَحأ ـلُك  َْنع  َتَْرتـَسَو  ً.اراـَهِج  َةِيَلْعلا  َكـَتَاذ  ىأََرف  َُهَتلْقُم  َكِْسدـُق 

ِِهتيـِصوُصُخ ِةـَِمَلِكب  َتَْقَلَفو  ً.اراَرـْسأ  َكـَل  ِِهِنطـاَب  يِف  َكـِْقلَخ  ْنـِم 
َِكبَاطَِخو َِكلاَمََجو  َِكَتِفْرعَِمب  ُْهنِم  َْتعتََمو  .ِعْمَْجلا  َراـَِحب  ِةِيدمَحُْملا 

ٍ.دََحأ ُلك  اِيتَاذ  ًاريِْخَأت  ِهِماَقَم  َْنع  َتْرخَأو  َ.عْمسلَاو  َرََصْبلَاو  َْبلَْقلا 
ِناـَِسل .ِقِفاـَْخلا  َكـِتزِع  ِءَاـوِل  ِ.َددـَْعلا  َْرِتو  َِكتِيدـَحأ  ِْمكُِحب  َُهْتَلعََجو 

ِِهَتعيــِشَو ِ.ِهبْحــَصَو  ِـهِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديــَس  ِقـِطانلا  َكــِتَْمكِح 
ُميِحَر َاي  ُنَمْحَر  َاي  هللا  َاي  ِ.ِهبْزَِحو  ِهِيِثرَاَوو 

ِطيِحُم َِزكْرََمو  .ىَْمُظْعلا  ِـةَطاَِحإلا  ِةَِرئَاد  َىَلع  ْملـَسَو  لـَص  ُمهللا 
َُهل ْءىَيُهت  َْمل  اَِمب  َكـِمُوُلع  ْنِم  َصتْخُْملا  َِكـدَْبع  .ىَمـَْسألا  ِكـَلَْفلا 

ِرَْحب .َِكَدِالب  ِةفَاك  يِف  َِكب  ِةِزْعلا  ِِكلاَمَم  ِنَاْطلُس  .َِكدَابِع  ْنِم  ًادَحأ 
ِِدئاـَق .ُهُجَاوـْمأ  ِينَادـَمصلا  ِنَيعتلا  ِحـاَِيِرب  ْتََمَطـَالت  ِيذلا  َِكرَاـوْنأ 
ِةفَاك َىَلع  َِكتَفِيلَخ  .ُهُجَاْوفأ  َْكَيِلإ  َِكب  َْتعَراََست  ِيذلا  ِةُوبنلا  ِْشيَج 

يِف ِدـيِجُْملا  دـِجُْملا  ـُةَيَاغ  ْنَم  .َِكتِيَرب  ِعيِمَج  َىَلع  َِكنيِمأ  .َِكتَقِيلَخ 
ِغِيَلْبلا ـُةَيَاِهَنو  ِ.ِهتاَفـِص  ِهـاَِنْتكا  َِنع  ِزَْجْعلـاِب  ْفاَِرْتعـالا  ِْهَيَلع  ِءـاَنثلا 
َاِنديـَس ِ.ِهتَاِبَهو  ِهِِمرَاكَم  َىَلع  ِدْمَْحلا  ِِغلَابَم  َىِلإ  َلَِصي  َال  ْنأ  ِِغلَابُْملا 

َنِم َبَْجَوتـْسا  ِيذلا  َِكدمَحُم  ٌ.َةدَايـِس  ِْهَيَلع  َكـَل  ْنـَم  ـلُك  ِديـَسَو 
ِِهباَحــْصَأو ِ.ماَِرْكلا  ِـهِلآ  َىَلَعو  ُ.َهداَرِيَإو  ُهَرَادـِْصإ  َكـَل  َكـِب  ِدـْمَْحلا 

َنِيذلا ِِهدَابِع  َىَلع  ٌَمالـَسَو  هلل  ُدـْمَْحلا  ِ.ماَخِْفلا [[  ِِهثاُرَوو  ِ.مَاِظْعلا 
ٌَمالَسَو َنوُفَِصي  اَمع  ِةِزعلا  بَر  َكبَر  َناَْحبُس  ًاعبَس )   [[ ) ىََفطْصا

 { َنيَِملَاْعلا بَر  هلل  ُدْمَْحلَاو  َنِيلَسْرُْملا  َىَلع 
: لوقيو تاولصلا  هذه  ءىشنمل  اهيدهيو  ةحتافلا  أرقيو 



َْتنأ َكِنإ  ـاـَْنَيَلع  ْبـَُتو  ُمـِيَلْعلا  ُعــيِمسلا  َتـْنأ  َكِنإ  انِم  ْلبََقت  ـاـَنبَر 
َىَلَعو ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  َملــَسَو  هـللا  ىلــَصَو  ُمـيِحرلا  ُباوتلا 

.َنيَِملَاْعلا بَر  هلل  ُدْمَْحلَاو  .َنِيلَسْرُْملَاو  ِءَاِيْبَنألا  َنِم  ِِهنَاوِْخإ 
نوعبرألاو ةنماثلا  ةالصلا 

ةيركبلا تاولصلاب  ةفورعملا 
ْنِم ِنُوْنكَْملا  َِكَتداَِرإ  رِسَو  َِمْظَعألا  َِكَتيَاِده  ِرَيِنب  َُكلأْسأ  يِنإ  ُمهللا 

َِكرـوَُنو .ءْيَـش  ـلُك  َلـَْبق  َكـَل  َكـْنِم  َِكرـاَتْخُم  ِ.مَْسَلطُْملا  َِكرـوُن 
.َكَاوـِس ِـهِب  ْطـُِحي  ْمـَل  ِيذلا  َِكْزَنك  .ْيَقللا  ِكــِلاَسَم  َنـَْيب  ِدرَجُْملا 
َماَرْجأ ِِهرـوُن  ْنـِم  َْتنـوَك  َكـَِتداَِرإ  ِـمْكُِحب  ِيذلا  َكــِْقلَخ  ِفَرـْـشَأو 
َكـِشَْرع َْلوـَح  َنوفاصلا  ِِهب  ْتَفـاَطَف  .َِكـالَْمألا  َلـِكَاَيَهو  َِكـْالَفألا 

ِنإ َِكْلوَِقب [[  ِْهِيَلع  َِمـالسلَاو  َِةـالصلِاب  ـاََنتْرَمَأو  ً.اـمِيْرَكَتو  ًاـمِيْظَعت 
ِْهَيَلع اولـَص  اُونَمآ  َنِيذلا  َاهيأ  َاي  ِيبنلا  َىَلع  َنولـَُصي  َُهَتِكَئـالََمو  هللا 
ِءَاِول َكـِْكلُم  ِتَْخت  يِف  ِِهتَماـَه  َْقَوف  َتْرََـشَنو  ًامِيلـَْست ]]  اوُملـَسَو 

.َكـِمَْزع ِةوُِقب  َِكنَاْطلـُس  ِشـوُيُج  ِدِيدَانـَص  َىَلع  َُهتْمدـََقو  .َِكدـْمَح 
َْكنَِمو َِكب  َُهْتبَرَقو  .َلَوألا  ََكقَاثيِم  قَْحلِاب  َِكئَايِفْصأ  َىَلع  َُهل  َْتذََخَأو 

يلَجتلا َِرْهظَم  يِف  َكـِلاَمَِجب  َُهْتعتََمو  .َلوـَعُْملا  ِْهَيَلع  َْتَلعََجو  َكـََلو 
ِرُون يِف  ِِهب  َْتيجََزو  يَلدتلَاو  ُوندلا  ِبُْرق  ِْنيَسَْوق  ِباَِقب  َُهتـْصَصََخو 

.ءاَمـَْسألَاو ِفوُرُْحلا  َِقئاـَقَح  ََمدآ  ِِهب  َتْفَرَعو  .ىَْمُظْعلا  َكـِتِيهُوُلأ 
ِنَم ِالإ  َْكَيِلإ  َلَصَو  ْنَم  َلَصَو  اََمو  ِ.ِهب  ِالإ  َكـَفََرع  ْنَم  َكـَفََرع  اـََمف 
ِديَس .َِكتَاقُولْخَم  ِِرئاَس  َىَلع  ِمََرْكلا  ِضْحَِمب  َِكتَفِيلَخ  ِ.ِهَببَِسب  َلَصتا 

.َكـِئاَْمَعن ِِصئاـَصَِخب  َِكتَرـْضَح  ِصيـِصَخ  .َِكتَاوَمـَسَو  َكـِضْرأ  ِلـَْهأ 
.َكـِبَاِتك يِف  ِِهرَْمِعب  َتْمــَسْقأ  ٍتوـُْعنَم  ِمـَْظعأ  .َكـَِئالآ  ِتاـَضُوُيَفو 
َلاـَْفقأ ِِهب  َتَْحَتَفو  .َكـِبَاطِخ  ِراَرـْسأ  ْنِم  ِِهب  َْتلصَف  اـَِمب  ـُهَْتلضََفو 
ِِرهـاَظَم ِِرئَاَود  َْرَود  ِـهِب  َتـَْمتََخو  ِ.ـةََلالَْجلَاو  ِةـوُبنلا  ِِقباـَس  ِبَاـوْبأ 

َْكَيِلإ ِةِيدُوُبْعلا  َِةبِْسِنب  َُهْتديـَسَو  .َِكْرِكذ  َعَم  ُهَْرِكذ  َْتَعفََرو  ِ.َةلاَسرلا 
َِكَتطيِِحب ِطوـُحَْملا  َكـِشَْرع  َِمئَاوـَق  ِـهِب  َْتديَـشَو  .َِكرِْمَـأل  َعـَضََخف 

َاْيندــلا َلــْهأ  ِهُزِعب  َقـَْطنََمف  ِزْعلا  ِةــََقْطنِِمب  ـُهَتَْقْطنََمو  .ىَْرـبـُْكلا 
َُهتْجَوَتو ٍ.ةلُح  َفَرْـشأ  َِكَلالَج  ِتَاِقداَرـُس  ْنِم  َُهتـَْسْبلَأو  .ىَرُْخـألَاو 

.َنِيلـــَسْرُْملَاو ِءـاـَِيْبَنألا  ِيـبـَن  ِ.ةلُْخلَاو  ِةبَحَْملَاو  ِةـــَماََرْكلا  ِجـاــَِتب 
ِِمَطـَالتُْملا َكـِْضَيف  ِرَْحب  .َنـِيعَمْجأ  ِقـْلَْخلا  َىِلإ  َِكرْمـأِب  ِثوـُْعبُْملَاو 

ِرُْفْكلا ِبْزِِحل  ِمِساَْحلا  ِِرهاـَْقلا  َكـِمَْزع  ِْفيـَسَو  ِ.راَرـَْسألا  ِجَاوْمـأِب 
َِكدمَحُم ِ.مـِيْركتلا  ِناـَِسِلب  ِدوـُمْحَْملا  َِكدــَمْحأ  ِ.رـاـَْكِنإلَاو  ِْيَغْبلَاو 

ِِهب َكــُلأْسأ  ِ.مــيِحرلا  ِفُوؤرلـاـِب  ىمــَسُْملا  ِبِقاــَْعلا  ِرـــِشاَْحلا 
.َلأَس ْنَِمل  ُبيِجُْملا  َْتنَأو  َكـِب  َكـَْيِلإ  ُلسََوتَأو  .َِلُوـألا  ِماـَسَْقألِاَبو 
َكِنَأل ِةِيدمَحُْملا  ِِهتَاَذو  َِكتَاِذب  ُقِيَلت  ًَةالـَص  ِْهَيَلع  َملـَُسَتو  َيلـَُصت  ْنأ 
َىَلع ًَةدَاِيز  .ُنُونظلا  ُُهِكْرُدت  َال  ًاَدَدع  ِِهتاَفـِِصب  َُمْلعَأو  ِِهَتِلْزنَِمب  ىَْردأ 

ُلوـَُقَيو .ِنونلَاو  ِفـاَْكلا  ِنـَْيب  ُهُرْمأ  ْنـَم  ـاَي  .ُنـوَُكي  اـََمو  َنـاَك  اـَم 
ِِهب ُِكْرُدأ  ًاَددَم  ِيدمَحُْملا  ِِهَددَِمب  ِيندـُِمت  ْنَأو  .ُنُوَكَيف  ُْنك  ِءْيشلل 

ًاظوُفْحَم َنُوكَأف  .ِيتَاهِج  ِعيِمَج  يِف  ِِهب  ُِسْنَأتْسَأو  .ِيتَاهَجَوت  َلُوَبق 
.ىَرُْخـألَاو َىلُوـألا  ِهـَِمِعن  ـِغِبَاوَِسب  َرُْمَعَيو  .ءَادـَْعألا  رـَـش  ْنـِم  ِـهِب 

ْنِم َمَلَعتَأو  ِ.دـيِْحوتلا  ِةـَِمَلك  ِراَرـْسأ  َْنع  ًامِجَْرتُم  ِيناـَِسل  َِقَلْطَنَيو 
ُديِمَْحلا َْتنَأو  ِمَلعُْملا  َِنع  ِِهب  ِيْنَغتـْسأ  اَم  ِيْبَهْولا  َِسدـَْقألا  َكِْملِع 

ِرََصِبب َرِْصُبَأو  .ةِيدمَحُْملا  ِِهتَْرَظِنب  ِيتَرِيرـَس  ُةآْرِم  َوُفـَْصَتو  ُ.ديِجَْملا 
ِِجرَاعَم َىَلع  ِِهتِمِهب  ىَقِْرَأل  ِ.ةِيَلْعلا  َِةِتباثلا  ِءَايَْشألا  َِقئاَقَح  ِيتَريـَِصب 

ِ.ماَرَْملا ِغـوُُلِبب  ِصوـُصْخَْملا  ِهرـِِسب  َرَْفظَأو  .ماَِرْكلا  َِبتُر  ِِجرَادـَم 
ُدُوَعي َْكَيِلَإو  َُمالسلا  َْكنَِمو  َُمالسلا  َْتنأ  َكِنَإف  ِ.مَاتِْخلَاو  َأـدْبَْملا  يِف 

َعَم ـاَْنُبْتكَاف  َلوـُسرلا  ـاَْنَعبتَاو  َتـْلَْزنأ  اـَِمب  انَمآ  ـاـَنبَر  .َُمــالسلا [[ 
َنِم ْمـِْهَيَلع  َتـَْمْعنأ  َنـِيذلا  َعـَم [[  مـُهللا  ـاَْنَلعْجَاو  َنِيدــِهاشلا ]] 

ًاقِيفَر َِكَئلُوأ  َنُسََحو  َنيِِحلاصلَاو ]]  ِءَاَدهشلَاو  َنيِقيدصلَاو  َنيِيبنلا 
َاْنَلعْجَاو .ِنُوكْسلَاو  َِةكَرَْحلا  يِف  َِكرَْصِنب  َانْرُْصنَاو  .َنيَِملَاْعلا  بَر  َاي 

ِزْرِح يِف  َلُْخـدَِنل  .ِنُوْنكَْملا  َِكبَاِتك  ِْمهَِفل  ُْمَهتْقَفو  َنِيذلا  َِكبْزِح  ْنِم 
هللا ِءَاِيْلوأ  ِنإ  َالأ  َنوُِحلْفُْملا [[ ]]  ُُمه  هللا  َبْزِح  ًِنإ  َالأ  َكـِْلَوق [[ 

 [[ ]] َنوُقَتي اُونـاََكو  اُونَمآ  َنِيذلا  َنُونَزَْحي  ُْمه  َـَالو  ِْمْهَيَلع  ٌفْوَخ  َـال 
َْتنأ َكِنإ  ـاَْنَيَلع  ْبـَُتو  ُمـِيَلْعلا ]] ُعـيِمسلا  َتـْنأ  َكِنإ  انِم  ْلبََقت  ـاَنبَر 

ىلـَصَو ِ.مِيَظْعلا  ِيَلْعلا  هللِاب  ِالإ  َةُوق  ََالو  َْلوَح  ََالو  ُميِحرلا  ُباوتلا 
ُدْمَْحلَاو ًامِيلَْست  َملَسَو  ِِهبْحَصَو  ِِهلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  هللا 

 { َنيَِملَاْعلا بَر  هلل 
ةرئاد بطق  ريهـشلا  ملعلا  ملعو  ريبكلا  يلولل  ناتالـصلا  ناـتاه 

ةيقيدصلا ماقم  هنع  ثرو  يذلا  قيدصلا  ركب  يبأ  ةلالسو  دوجولا 
قيقحتلا تاـجرد  ىلع  ةــيهلإلا  فراـعملا  قئاـقد  يف  غـلب  ىتـح 

يبأ نـبا  سمــش  دـمحم  خيــشلا  مراـكملا  يبأ  اـنالومو  اندــيس 
امهباـقعأو امهفالـسأ  نـعو  اـمهنع  هـللا  يـضر  يركبلا  نـسحلا 

.نيعمجأ مهتاكربب  انعفنو 
كرون ىلع  ملـسو  لـص  مهللا  يهو [  اـهنم  ىلوـألا  ةالـصلا  اـمأ 

ىلإ ..ىكزألا  كيفصو  .ىلعألا  كبيبحو  .ىهبألا  كرـسو  .ىنـسألا 
ديـسلا هللاب  فراعلا  يديـسل  اهحرـش  نم  اـهتلقن  دـقف  اـهرخآ ] 

اذـه شماـه  ىلع  بُتك  دـقو  هنع  هـللا  يـضر  يركبلا  ىفطـصم 
دمَحأ هبتاـكو  هبحاـص  َنأـب  حرـصي  اـم  عضاوم  ةدـع  يف  حرـشلا 

هنع هللا  يضر  هيِلإ  راشملا  هفلؤم  هخيـش  ىلع  َهأرق  يـسورعلا 
طبضلاو ةحصلا  ةياغ  يف  ةخسنلا  هذه  تناك  كلذلو 

َنأ ًافرـشو  ًالــضف  اـهافكف  اـهتيزمو  تاولــصلا  هذـه  لـضف  اـمأ 



ميدقتلاو ةينابطقلاب  هل  دوهـشملا  يركبلا  دمحم  يديـس  اهبحاص 
هذـهو ميلكلا  لـيلخلا  بيبـحلا  ةـلاسرلا  بحاـص  نع  اـهاقلت  دـق 

.روكذملا هحرش  ةمدقم  يف  يركبلا  ىفطصم  ديسلا  ةرابع 
رـشعلا تاعبـسملا  هركذ  دعب  هتبث  يف  نيدباع  نبا  ةمالعلا  لاقو 

.يسدقلا يريدبلا  دمحم  خيشلا  هللا  يلو  يديس  تبث  نع  ًالقن 
لك اهؤرقي  نم  ذقنت  رشعلا  تاعبسملا  هذهو  يريدبلا  ينعي  لاق 
موي يفو  ايندـلا  يف  كـلاهملا  عيمج  نم  بيترتـلا  اذـه  ىلع  موي 

نم نيـصح  زرحو  تائيـسلا  عيمجل  تارفكملا  نم  يهو  رـشحلا 
ذالملاو مظعألا  ذاتـسألا  تاولـصك  عفنلا  يف  يهف  تاـفآلا  عيمج 
يديـس ينادمــصلا  ثوـغلا  بـطقلاو  يناـبرلا  فراـعلا  مخفـألا 
بحاص نيسحلا  طبس  يرعـشألا  يقيدصلا  يركبلا  ريبكلا  دمحم 

دق تايلعلا  تاولـصلا  كلتو  ةينـسلا  تاماركلاو  ةـيلعلا  سافنألا 
هيلع ىلاعت  هللا  ىلـص  يبنلا  ءالمإ  نم  روكذـملا  ذاتـسألا  اـهاقلت 

برقلا دـيزمو  .روجألا  نم  اهئراقل  مكف  روهـشم  وه  امك  ملـسو 
الإ هل  نكي  مل  وـلو  .روـبحلاو  دـصاقملا  لـينو  .روـفغلا  هـللا  نـم 

.روبعلاو ةيركبلا  تاداسلا  كلس  يف  هلوخد 
هتبث يف  اـهمامتب  يريدــبلا  ينعي  اـهركذ  مـث  نيدــباع  نـبا  لاــق 

.ـ ه.ا .روهشم  هنإف  اهعجاريلف  اهيلع  عالطالا  بحأ  نمف  .روكذملا 
صـالخإلاف قلفلاـف  ساـنلاف  ةـحتافلا  يه : رـشعلا  تاعبــسملاو 

هلل دمحلاو  هللا  ناحبس  مث  ًاعبس  ًاعبس  يسركلا  ةيآف  نورفاكلاف 
يلعلا هللاـب  ـالإ  ةوـق  ـالو  لوـح  ـالو  ربـكأ  هللاو  هللا  ـالإ  هلإ  ـالو 

يل رفغا  مهللا  مث  ًاعبـس  ةـيميهاربإلا  ةالـصلا  مـث  ًاعبـس  مـيظعلا 
ءايحألا تاملسملاو  نيملسملاو  تانمؤملاو  نينمؤمللو  ّيدلاولو 

يف ًالجآو  ًالجاع  مهبو  يب  لـعفا  مهللا  مث  ًاعبـس  تاومـألاو  مهنم 
ام انالوم  اي  انب  لعفت  الو  لهأ  هل  تنأ  ام  ةرخـآلاو  ايندـلاو  نيدـلا 

ًاعبس ميحر  فوؤر  ميرك  داوج  ميلح  روفغ  كنإ  لهأ  هل  نحن 
ةمدـقمو ءايحألا  عجاريلف  اهدـئاوف  ىلع  فوقولا  ةدايز  دارأ  نمو 

.يواصلا فراعلل  اهحرش  عم  ريدردلا  تاولص 
هللا همحر  حراشلا  لقن  ةالـصلا  هذـه  حرـش  دـئاوف  نم  ةدـئاف ) )

[ برقلا لهأ  ةلبقو   ] فنصملا لوق  دنع 
ابأ اي  كلام  مامإلل  لاق  نينمؤملا  ريمأ  رفعج  اـبأ  نأ  ءاـشفلا  نع 
هللا ىلص  هللا  لوسر  لبقتسأ  مأ  وعدأو  ةلبقلا  لبقتسأ  هللا  دبع 

كتليسو وهو  هنع  كهجو  فرـصت  َملو  لاقف  اوعدأو  ملـسو  هيلع 
هلبقتـسا لـب  ةـمايقلا  موي  ىلإ  مالـسلا  هيلع  مدآ  كـيبأ  ةليـسوو 
ُْمهـَسُْفَنأ اوـَُمَلظ  ِْذإ  ُْمهَنأ  ْـوََلو  ىلاـعت [[  هللا  لاـق  هب  عفـشتساو 

ًاباَوت َهللا  اُودََجَول  ُلوُسرلا  ُُمَهل  َرَْفَغتْسَاو  َهللا  اوُرَْفَغتْسَاف  َكوُءاَج 
.ـ ه.ا ًاميِحَر ]] 

هللا يـضر  فنـصملا  لوق  دنع  حراشلا  لاق  هنم ) ىرخأ  ةدـئاف  )
 [ ميحر اي  نمحر  اي  هللا  اي  هنع ب [

ةثالث ةيوبنلا  تاولـصلا  هذهل  ىلاعت  هللا  همحر  فلؤملا  لعج  دقو 
ةثـالثلا ءامـسألا  هذـهب  يناـثلاو  لوـألا  زكرملا  يف  فقوو  زكارم 

ءامـسألا هذـه  صخ  اـمنإ  هلعلو  حـتفلا  بزح  يف  هدـلاوب  ءادـتقا 
هذهب صاوخ  اهلو  ركذـلا  ةـعيفرلا  ةلمـسبلا  ءامـسأ  اهنأل  ركذـلاب 
ةيزمو .ركفلا  ـال  فـشرلاو  فـشكلا  لـهأ  صاوـخ  دـنع  ةبـسنلا 

.ـ ه.ا ركذلا  حتتفا  اهب  ذإ  ةرهاب 
.ميحرلا نمحرلا  هللا  مسبب  حتتفا  دقو  نآرقلا  وه  ريخألا  ركذلاو 

مظعألا كتياده  ّرينب  كلأسأ  ينإ  مهللا  يهو [  ةيناثلا  ةالصلا  امأو 
 [ اهرخآ ىلإ   ….. مسلطملا كرون  نم  نونكملا  كتدارإ  رسو 

ةيناـبرلا تاـحفنلا  ( ـ ىمـسملا ب اهحرـش  نم  ًاـضيأ  اـهتلقن  ينإـف 
ىفطــصم يديــس  ريبـكلا  فراـعلل  ةــيركبلا )  تاولــصلا  ىلع 

دمحأ طخب  حرـشلا  اذه  رخآ  يف  بوتكمو  هركذ  مدقتملا  يركبلا 
يدـي نيب  ةدافتـساو  ًاحيحـصتو  ةءارق  غـلب  هتوـص  اـم  يـسورعلا 

يـسورعلا دـمحأ  بتاكلا  هتاـكربب  عفنو  هنع  هللا  يـضر  فلؤملا 
ىلوألا ةقرولا  تبهذ  دقو  نيتسو  ةئامو  فلأ  ةنـس  همداخو  هعبات 

هذه فلؤم  مساب  حيرـصتلا  عقي  مل  اهدعب  اميفو  حرـشلا  اذه  نم 
ةينابرلا تاحفنلا  حرشلا (  يأ  هتيمس  فلؤملا  لاق  امنإو  ةالـصلا 
ىلعألا لحملا  يف  اهنوكلو  كلذ  لجألف  ةيركبلا )  تاولصلا  ىلع 

الكو اـهلبق  يتـلا  ةالـصلاك  ىنعملا  ةـلازجو  ظـفللا  ةـحاصف  نـم 
كل تنأ  ققحت  دقو  ةدحاو  ةعومجم  يف  دحاو  فلؤمل  امهيحرش 
هل يه  ًاضيأ  هذه  نأ  يسفن  يف  عقو  دقف  يركبلا  دمحم  يديـسل 

.هنع هللا  ىضر 
يف فنـصملا  لوـق  دـنع  روكذـملا  اهحرـش  دـئاوف  نـم  ةدـئاف ) )

حراشلا لاق  ميظعلا ]  يلعلا  هللاب  الإ  ةوق  الو  لوح  الو  اـهرخآ [ 
رمن نب  ورمع  هيفو  يلع  نع  يمليدلا  هاور  يذـلا  ثيدـحلا  يفو 

ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب  لقف  ةـطرو  يف  تعقو  اذإ  يلع  اي  ]] 
 [[ ميظعلا يلعلا  هللاب  الإ  ةوق  الو  لوح  الو 

هدروأو ًاــعوفرم  ربكــألا  قيدــصلا  هاور  يذــلا  ثيدـــحلا  يفو 
لجو زع  هللا  لوقي  ريبكلا  عماجلا  يف  امك  هدنـسم  يف  يمليدلا 

حابصلا دنع  ًارـشع  هللاب  الإ  ةوق  الو  لوح  اولوقي ال  كتمأل  لق  ]] 
دنع مهنع  هللا  عفدـي  موـنلا  دـنع  ًارـشعو  ءاـسملا  دـنع  ًارـشعو 

مونلا دنعو  ناطيـشلا  دياكم  ءاسملا  دـنعو  ايندـلا  ىولب  حابـصلا 



 [[ يبضغ ءوس 

نوثالثلاو ةنماثلا  ةالصلا 
هنع هللا  يضر  ًاضيأ  هل  ةيربكألا  ةالصلا 

ِديَسَو .َِكتَاقُولْخَم  ِلَْمَكأ  ًادمَحُم  اِنديَس  َىَلع  ْملـَسَو  لَص  ُمهللا  } 
ٍ.مَْسَلطُْملا ِْزَنكلَاو  ِ.َمْظَعألا  ِرونلا  .َِكتَاوَمـَس  ِلـَْهَأو  َكـِضَْرأ  ِلـَْهأ 

ََالو ٌ.قُوْطنَم  ٌْليِم  َُهل  َْسَيل  ِيذلا  .ـدَتْمُملا  رسلَاو  َ.دْرَْفلا  َِرْهوَْجلَاو 
ِْسنِج ْنِم  .ِناـَمزلا  َاذـَه  يِف  ِـهِتَفِيلَخ  ْنـَع  َضَْرَأو  ٌ.قـوُلْخَم  ـٌهْبِش 

يِف هللا  ِةجُح  ِ.ددـََعتُْملا  دْرَْفلَاو  ِ.دسََجتُْملا  ِحورلا  .ِناَْسِنإلا  َِملاـَع 
ِ.هِْقلَخ ْنِم  هللا  َِرَظن  لـَحَم  ِ.َةيـِضَْمألا  يِف  هللا  َِةدـُْمَعو  ِ.َةيـِضَْقألا 

ِضيِفُْملا ِ.ِهتِيناَحوُِرب  ِِملَاَوْعِلل  دِمُْملا  ِ.ِهْقدـِِصب  ُْمَهْنَيب  ِهِمَاكَْحأ  ًاذَفنُم 
َُهَدهَْـشَأو ِ.ِهتَروـُص  َىَلع  هللا  ُهََقلَخ  ْنَم  ِ.ِهتِيناَرـوُن  ِرـوُن  ْنِم  ِْمْهَيَلع 

.ناََمأ َنيَِملَاْعِلل  َنُوَكِيل  .ِناَمزلا  َاَذه  يِف  ُهَصصََخو  ِ.ِهَتِكَئالَم  َحَاوَْرأ 
ُكرََحَتت َـَالف  ِ.دُوهشلَاو  ِعْمسلا  لـَحََمو  ِ.دوـُُجْولا  ِةَِرئَاد  ُْبطُق  َوـَُهف 

َُرْهظَم ُهِنَـأل  ِ.هِْمكُِحب  ـِالإ  ُُنكـَْست  َـَالو  ِ.هـِْمِلِعب  ـِالإ  ِْنـوَْكلا  يِف  ٌةَرذ 
َْنَيب ِينِْفْقَوَأو  ِ.ـهَْيِلإ  يَِمالــَس  ْغَلب  مـُهللا  .ِْقدصلا  َُندـْعََمو  .قـَْحلا 
ْنِم يِف  ْخُْفنَاو  ِ.ِهَدُدِعب  ِينـْسُرْحَاو  ِ.ِهَددـَم  ْنِم  َيَلع  ْضَِفَأو  ِ.ْهَيـدَي 

.ِليــِصْفتلا َىَلع  ِيتــَقيِقَح  ََدهـَْـشَألو  ِ.هـِْحوُِرب  َىيَْحأ  َْيك  ِ.هــِحوُر 
ىلََجَتت .َةِيـبَْيْغلا  يِِملَاوـَع  ىََرَأو  .َلـِيلَْقلَاو  َرِيـثَْكلا  َِكَلـذِب  َفِْرَعأـَف 
ِلَوـألا َْنَيب  َعَمِْجَـأل  ِ.ِرهـاَظَْملا  َِفـِالتْخا  َىَلع  ِ.ةِيناـَحورلا  يَِروـُِصب 
ِِهتاَفـِص َنـَْيب  .ـْهِلآ  ِهـللا  َعـَم  َنُوَكأـَف  ِ.ِرهاظلَاو  ِِنطـاَْبلَاو  ِ.رِخـآلَاو 

.ٌموُسْقَم ٌءْزُج  َـَالو  .ٌمـوُْلعَم  ٌءْيَـش  ِرَْمـألا  َنِم  ِيل  َْسَيل  .ِْهلاـَْعَفَأو 
َِلـالَْجلا ِيذ  ِةوـَُقو  ِْلوـَِحب  ْلـَب  .ِلَاوَْحــألا  ِعـيِمَج  يِف  ِـهِب  َُهـدـُْبَعَأف 

ِِهب ِيْنعَمْجا  ِ.هِيف  َْبيَر  َـال  ٍْمـوَِيل  ِسانلا  َعِماـَج  ـاَي  ُمهللا  ِ.ماَْرِكـإلَاو 
يِف ُْهَنع  َلـِصَْفَنأ  َـَالو  .ِْنيَرادـلا  يِف  َُهِقراـَُفأ  َـال  ىتَح  ِ.هِيَفو  ِْهَيَلَعو 

ِقِيَرط ْنـِم  ُ.هـَالَوت  ٍرَْمأ  ـلُك  يِف  ُ.هاَيإ  يَنـأَك  َنـوَُكأ  ْلـَب  .ِْنَيلاـَْحلا 
َُكَلأـَْسَأو .ِعاـَِفتْرالَاو  ِـةََلثاَمُْملا  ِقـِيَرط  ْنـِم  َـال  .ِعاـَِفْتِنالَاو  ِعـاَبِتإلا 
.ًَةبَاَطتْسُم ًةنِم  َِكَلذ  ِيَنغَلُبت  َْنأ  ِ.َةباََجتـْسُْملا  َىنـْسُْحلا  َِكئاَمـَْسِأب 

.ُمِيُرْكلا ُدـِجَاْولا  ًَكِنَإف  .ِبئَان  ََكل  ْنمِم  ََالو  .ِبئاَخ  َْكنِم  ِيندَُرت  َـَالو 
َىَلَعو ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  َملـَسَو  هللا  ىلـَصَو  .ُمِيَدْعلا  ُـدَْبْعلا  َاَنَأو 

.َنيَِملَاْعلا بَر  هلل  ُدْمَْحلَاو  .َنِيعَمَْجأ  ِِهبْحَصَو  ِِهلآ 
ءاـيلوألا ةـمتاخو  نيفراـعلا  ماـِمإ  اـنالومو  انديـسل  ةالــصلا  هذـه 

يـضر يبرعلا  نبا  نيدلا  ييحم  يديـس  ربكألا  خيـشلا  نيققحملا 
.هنع هللا 

اهحرـش نم  اهتلقن  دقف  ةـيربكألا )  ةامـسملا ب ( ـ ةالـصلا  هذـهو 
يديـسل ةـيربكألا )  تاولـصلا  ىلع  ةـيرونألا  تابهلا  ىمـسملا ( 

نيدلا لامك  نب  ىفطـصم  ديـسلا  ريهـشلا  فراعلا  ريبكلا  يلولا 
اهتلقن يتـلا  حرـشلا  ةخـسنو  هنع  هللا  يـضر  يقيدـصلا  يركبلا 

فلؤملا ىلع  تئُرق  اهنأل  ةحصلا  ةياغ  يف  اهنم 
 ] دوجولا ةرئاد  بطق  َنأش  يف  فنصملا  لوق  دنع  حراشلا  لاق 
 [ هيفو هيلعو  هب  ينعمجا  هيف  بير  مويل ال  سانلا  عماج  اـي  مهللا 

هتبترم ىلوت  لب  هيفو  هيلعو  هب  هعمجف  هتوعد  هللا  باجتسا  دقو 
.ـ ه.ا هتاحوتف  لئاَوأ  كلذب  حرص  امك  هتاذب 

باتكلا لقان  قيلعت  ىهتنا 

ةئاملا دعب  ةنماثلا  ةالصلا 
يردنكسالا ىفطصم  نب  دمحأ  باهشلا  ةالص 

ىلعو دـمحم  انديـس  كـبيبحو  كـيبن  ىلع  ملــسو  لـص  مـهللا  } 
بلجتـسنو كـنانج  باوبأ  اـمهب  عرقن  ًامالـسو  ةالـص  هلآو  هناوخإ 

كلـضفب اـنيلع  هـقح  ضعب  اـمهب  يدؤـنو  كـناوضر  بابـسأ  اـمهب 
 { كناسحإو

ضعب خيش  ركذ  ءايحإلا )  حرش  يف (  ىضترم  دمحم  ديـسلا  لاق 
غابصلاب ريهشلا  يردنكسالا  ىفطصم  نب  دمحأ  باهشلا  انخويش 

هصن ام  هتزاجإ  رخآ  يف 
ةالصلا مث  رافغتسإلا  هسفن  ىلع  فرسملا  ديرملل  قيرط  برقأ 
تمهلأ دقو  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  راتخملا  يبنلا  ىلع  مالـسلاو 

هيف يلع  ةـنملا  هلل  اـم  صاوخلا  نم  اـهل  تدـجوو  ةغيـصلا  هذـه 
يف هل  ًانذأتـسم  هيلع  اهتـضرعو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هتكربـب 

, .اهركذو هذه  يهو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  مسبتف  اهلامعتسإ 
ةئاملا دعب  ةعساتلا  ةالصلا 

يديبزلا ىضترم  يديسل 
اهب ىلـصي  نأ  بحت  ةالـص  لكب  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا  } 

هيلع هب  ىلصي  نأ  بحي  تقو  لك  يف  هيلع 
هيلع هب  ملسي  نأ  بحت  مالس  لكب  دمحم  انديس  ىلع  ملس  مهللا 

نيمئاد ًامالـسو  ةالـص  هيلع  هـب  ملـسي  نأ  بـحي  تـقو  لـك  يف 
دادمو تملع  ام  ءلمو  تملع  ام  ةـنزو  تملع  ام  ددـع  كماودـب 

كلذ فاعضأ  فاعضأو  كتاملك 
ىلعو كلذ  لك  يف  كلذ  ىلع  كلذك  ركشلا  كلو  دمحلا  كل  مهللا 

 { هناوخإو هبحصو  هلآ 
يف هب  تمهلأ  اممو  ءايحإلا )  حرـش  يف (  ىـضترم  ديـسلا  لاـق 
هذه رصمب  ةيدوادلا  ةراحلاب  انأو  ةنس 1178  بجر  يلايل  ىدحإ 



ميلقفا هب  نمأي  ةرم  ةـئام  اهلئاق  نأ  ترـشبو  ةفيرـشلا  ةغيـصلا 
.اهركذو ةفيرشلا  ةغيصلا  هذه  هتوالت  ةكربب  هيف  وه  يذلا 

ةئاملا دعب  ةرشاعلا  ةالصلا 
يلبنحلا نيدلا  يقتل 

ًاباب هللا  ىلع  اـنل  نوكت  ةالـص  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا  } 
 { ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  ًادودسم  ًاباجح  هئادعأ  نعو  ًادوهشم 

ةئاملا دعب  رشع  ةيداحلا  ةالصلا 
ًاضيأ يلبنحلا  نيدلا  يقتل 

ىلعألا كهجو  نم  بوتكملا  مظعألا  كمساب  كلأسأ  ينإ  مهللا  } 
دمحم كـلوسرو  كـيبن  بلق  يف  دـلخملا  يقاـبلا  مئادـلا  دـبؤملا 

نع يلاـعتملا  دـحألا  ةدـحوب  دـحاولا  مظعـألا  كمـساب  كـلأسأو 
ِهللا ِمِْسب  قحبو [[  دـحأ  لـك  نع  سدـقملا  ددـعلاو  مكلا  ةدـحو 
َْمَلو ِْدَلي  َْمل  ُدـَمصلا *  ُهللا  ٌدـََحأ *  ُهللا  َُوه  ُْلق  ِميِحرلا *  ِنَمْحرلا 

دمحم انديـس  ىلع  يلـصت  نأ  ٌدـََحأ ]]  ًاوـُُفك  َُهل  ُْنَكي  َْمَلو  ْـدَلُوي * 
يف تبثت  ةالـص  دوجوم  لكل  مظعألا  ببـسلاو  دوجولا  ةايح  رس 
يل حـتفتو  تايآلا  هنم  ينمهفتو  نآرقلا  يٌنظفٌحتو  ناـميإلا  يبلق 

ميركلا كـهجو  ىلإ  رظنلا  روـنو  مـيعنلا  روـنو  تاـنجلا  روـن  اــهب 
 { ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو 

يقـشمدلا نيدـلا  يقت  دـمحم  خيـشلا  يديـسل  ناتالـصلا  ناـتاه 
ريعـشو رعـش  يبأب  روهـشملا  بيغلا )  ةديقع  بحاص (  يلبنحلا 
بولقلا ةايح  راونأ  رهاوج  هباتك (  غيص  ةلمج  نم  هنع  هللا  يضر 

ىلص دمحم  انديـس  بوبحم )  لضفأ  ىلع  مالـسلاو  ةالـصلا  يف 
ملسو هيلع  هللا 

يف نيدباع  دمحم  ديـسلا  ةمالعلا  يديـس  اهركذ  دـقف  ىلوألا  امأ 
نم داقعلا  ركاش  ةمالعلا  هخيش  نم  هيلإ  لصو  ام  ةلمج  يف  هتبث 
ىلع ةالص  ةغيـص  دئاوفلا  كلت  نم  يأ  اهنمو  لاق  ةليلجلا  دئاوفلا 

خيـشلا يلعلا  هبرب  فراعلل  ملـسو  هيلع  ىلاعت  هللا  ىلـص  يبنلا 
 ( بـيغلا ةدـيقع  بحاـص (  يلبنحلا  رعـش  يبأـب  ريهـشلا  دـمحم 

اهركذو
تيأر دـقف  اهرخآ ]  ىلإ  كـلأسأ ..  ينإ  مهللا  يهو [  ةـيناثلا  اـمأ 

مــسالا اـهبحاص (  اـهيف  اهامــس  اهدـئاوف  يف  ةلقتــسم  ةـلاسر 
هسفن ةالصلا  فلؤم  هلعلو  اهفلؤم  مسا  ىلع  فقأ  مل  مظعألا ) 

ىلاعت هللا  همحر  لاق  نيدلا  يقت  خيشلا 
مظعـألا هـللا  مـسا  صاوـخ  اـهيف  ركذـي  ةـميظع  ةــلاسر  هذــه 

لاجر قيرطو  بيغلا )  ةديقع  بحاص (  نع  هتافيرصتو  هعفانمو 
مظعأ نم  ةبيجع  رارـسأ  هيفو  زيزعلا  مهرـس  هللا  سدق  بيغلا 

اهنمف رارسألا 
ءايلوألا نم  ريصت  كنإف  ةرم  ةئام  موي  لك  هتأرق  اذإ  - 1

بيغلا نم  قفنت  كنإف  ةرم  فلأ  موي  لك  هتأرق  اذإو  - 2
ىرت ةرم  فلأ  تبـسلا  ةـليل  ملاظلا  ريمدـتل  هتأرق  اذإو  اهنمو  - 3

هكاله نم  بجعلا 
نم بارت  فـك  ىلع  هؤرقت  قـيرطلا  عاـطق  فـيقوتل  اــهنمو  - 4
ةهج نم  ولعلا  يف  هب  برـضاو  تارم  عبـس  راسيلا  كمدـق  تحت 

هتعاس نم  كالهلا  مهب  عقي  ءادعألا 
عدوتـسملاو بوهنملاو  قورـسملاو  قبآلاو  عئاضلا  درل  اهنمو  - 5

يونت نأـب  ةرم  لـك  أدـبتو  تارم  عبـس  موـي  لـك  هؤرقت  نيدـلاو 
هباحـصأو هـلآو  ملـسو  هـيلع  هـللا  ىلـص  يبـنلا  ةرــضحل  اـهباوث 

وناو مهـسيئر  ىلإو  ةـبونلا  باحـصأو  بيغلا  لاجر  ىلإو  هبابحأو 
ماعطلاو ولحلا  نم  ًائيـش  ماتيألاو  نيكاسملاو  ءارقفلا  معطت  كنأ 

هيلع هللا  ىلص  يبنلا  نع  دابعلا  برل  ًاركـش  دارملا  لوصح  دنع 
كنإـف باـبحألاو  ىلاـعت  هـللا  ءاـيلوأو  باحـصألاو  لـآلاو  ملــسو 

.ىلاعت هللا  نذإب  كدارم  ىلع  لصحت 
امهم ةـلعلا  بحاص  هب  رخبتو  نابل  روخب  ىلع  هأرقت  نأ  اهنمو  - 6

ىلاعت هللا  نذإب  أربي  تناك 
نينيعلا عجوو  دـمرلاو  ىمحلاو  عادـصلاو  سأرلا  عجول  اهنمو  - 7
ةحتاـفلا عـم  تارم  عبـس  رركم  درو  ءاـم  ىلع  هؤرقت  ةقيقـشلاو 

هتعاس نم  ىفاـعي  هنإـف  ةـلعلا  بحاـص  هب  نهدـتو  ةرم  لـك  يف 
هللا نذإب 

هتنهد ءاـملا  ىلع  ةـحتافلا  عـم  تارم  عبـس  هـتأرق  اذإ  اـهنمو  - 8
ىلاعت هللا  نذإب  ىفشي  هنإف  عوسلملاو  ةلعلا  بحاص  هتيقسو 

ءاـم ىلع  أرقي  ناويح  لـكو  يمدـآلا  نم  نبللا  رد  ىلإ  اـهنمو  - 9
ىقـسيو ةحتافلا  عم  تارم  عبـس  ضرألا  هجو  ىلع  ةعبانلا  نيعلا 

ىلاعت هللا  نذإب  يرجي  هنإف  هل  لومعملل  نهديو 
راـسعإ وأ  لوـب  راـصحإو  ةـبيقعت  هب  نمل  ىقـسي  هنأ  اـهنمو  - 10

لك يف  ةـحتافلا  عم  تارم  عبـس  ةءارقلا  نوكت  كلذ  لكو  ةدـالو 
وأ ءاـم  وأ  نهد  وأ  روخب  ىلع  ةءارقلا  تناـك  ءاوس  رم  اـمك  ةرم 

كلذ ريغ  وأ  مهرم  وأ  لحك 
هنإـف هسأر  ضيرملا  هب  بصعيو  رثـألا  ىلع  أرقي  هنأ  اـهنمو  - 11

يناحورلاو يعيبطلا  ءافشلا  لصحيو  يضرألا  ضراعلا  بهذي 



نايـسنلاو عزفلاو  ةئيدرلا  مالحألل  مونلا  دـنع  برـشي  اهنمو  - 12
نافجرلاو قرألاو  جنلوقلاو  حايرألاو  ردصلا  عجوو  سفنلا  قيضو 

ةوــالط هـيلع  رهظت  توناــح  يف  لــعجو  بـتك  اذإ  اــهنمو  - 13
ةكربلاو حبرلاو  عيبلا  هيف  رثكيو  سوفنلا  هاوهتو  لامجلا 

هنإـف هجاوز  وأ  هعيب  دـيرت  ءيـش  يأ  ىلع  هـتأرق  اذإ  اـهنمو  - 14
لامجلاو نسحلاو  ءاهبلا  هيلع  رهظيو  ةبغرلا  هيف  رثكت 

يف ملـسو  هـيلع  هـللا  ىلـص  يبـنلا  ةـيؤر  تدرأ  اذإ  اـهنمو  - 15
وأ ءيش  نع  ربختست  نأ  تدرأ  وأ  مالسلا  هيلع  رضخلا  وأ  مانملا 

ةئام مونلا  دـنع  هؤرقت  ةرخآلاو  ايندـلا  يف  عفني  اـمم  ًائيـش  ملعتت 
ءيـش كسأر  دنع  نوكيو  ةلبقلا  لبقتـسم  ةراهط  ىلع  منو  ةرم 
اهنإف كلذ  هبـشأ  اـم  وأ  درو  ءاـم  وأ  يروج  درو  لـثم  بيطلا  نم 

ام لاثم  ىلع  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  ةـيناحور  كل  لـثمتت 
طاـشن داز  كـتمه  تيوـق  اـملكو  كدادعتـسا  ردـق  ىلع  تدـصق 

توكلملا ملاع  يف  قلطملا  لايخلا  ملاـع  يف  يناـحورلا  كـلملا 
نم ملعت  نكت  مل  امب  رودـصلا  مولع  بئاجع  نع  ثدـحت  ريـصتو 

روطسلا بتك 
اهنإـف ًاـموي  نيعبرا  ةدـم  ىلع  كـلذ  يف  ىلاـعت  هلل  تصلخأ  اذإو 

لهأ نم  ريـصتو  كـناسل  ىلع  كـبلق  نـم  ةـمكحلا  عيباـني  رجفتت 
هللا ىلص  لوسرلا  تاضويف  نم  لوبقلا  راونأب  غبـصنتو  فشكلا 

نم راصبألا  نع  ىفخ  ام  لـكب  راونـألا  كـل  لـثمتتو  ملـسو  هيلع 
رارـسألا شفت  الو  كرمأ  ذـفني  كرـس  متكاف  رارـسألاو  يناـعملا 

ولو عفان  مظعأ  هنإـف  عقاولاـب  ضراو  رارحـألا  ناويد  نم  ىحٌمتف 
عقاولا الإ  ترتخا  ام  ءاطغلا  كل  فشك 

لحلو عورــصمللو  حــسركملا  ةــماقإو  قبــالا  درل  اــهنمو  - 16
مومهملاو ريسألاو  نوجـسملا  قالطإو  روحـسملا  كفو  دوقعملا 
جولفملاو دورطملاو  ضوغبملاو  نويدملاو  نوزحملاو  مومغملاو 

نوتيز تيز  ةيقوأ  ذـخف  لماحلاو  ضراعلاو  مومحملاو  ضيرملاو 
فلجلا ةْفلِج (  يف  ةلبقلا  طئاح  مامأ  ءاضيب  ةـجاجز  يف  اهعـضو 

نم ةرسكلا  ةفلجلاو  ءاعولاو  فرظلاو  رـسكنا  اذإ  ندلا  لفـسأ 
وهو روـخبلا  قـلطأو  ءيـش )  لـك  نم  ةـعطقلاو  سباـيلا  زبـخلا 

ناطلــس وـهو  نيحلاـصلاو  ءاـيلوألا  ربـنع  هنإــف  ركذــلا  ناــبللا 
ًاعماـج ًاروـخب  ناــك  ةربزكلاو  يواــجلل  هتفــضأ  اذإو  ريخاــخبلا 

لص مث  حاتفلا  كلملا  رمأب  حاورألا  لبق  نم  ةباجإلا  يف  ًاعرسمو 
هللا ىلـص  يبنلا  ةرـضح  ىلإ  هللا  نم  ةيده  امهباوث  وناو  نيتعكر 

مـسالا مهب  قـحلأو  نيعمجأ  هباـبحأو  هبحـصو  هلآو  ملـسو  هـيلع 
تيزلاو لامع  روخبلاو  ةـلبقلا  لبقتـسم  تنأو  ةرم  فلأ  مظعألا 
ةءارقلا تممتأ  اذإـف  هيلع  كدـيو  كـمامأ  نوكي  هيلع  أرقت  يذـلا 

ةرضح ىلإ  هللا  نم  ةيده  كلذ  باوث  وناو  نيتعكر  ةالصب  اهمتخاف 
تيزلا حتفا  مث  هبابحأو  هبحصو  هلآو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا 
ةجاحلا بحاص  هلمعتـسي  مث  كـمف  نم  ةـكئالملا  فقلت  رثأ  ىلع 
ةميظع ةدئاف  لصحي  هنإف  رثكأف  مايأ  ةـثالث  ةدـم  ىلع  انهدو  ًالكأ 

.ىلاعت هللا  نذإب 

ةئاملا دعب  رشع  ةيناثلا  ةالصلا 
لامكلا ةرهوج  اهمساو  يناجيتلا  سابعلا  يبأ  يديسل 

ةتوقاـيلاو ةــينابرلا  ةــمحرلا  نـيع  ىلع  ملــسو  لــص  مـهللا  ) 
ناوكــألا روـنو  يناــعملاو  موـهفلا  زكرمب  ةــطئاحلا  ةــققحتملا 

نزمب عطـسألا  قربلا  يناـبرلا  قحلا  بحاـص  يمدـآلا  ةـنوكتملا 
عماللا كرونو  يناوألاو  روحبلا  نم  ضرعتم  لكل  ةـئلاملا  حاـيرألا 

ناكملا ةنكمأب  طئاحلا  كنوك  هب  تألم  يذلا 
شورع اـهنم  ىلجتت  يتـلا  قـحلا  نـيع  ىلع  ملـسو  لـص  مـهللا 

موقألا ماتلا  كطارص  مدقألا  فراعملا  نيع  قئاقحلا 
مظعـألا زنكلا  قحلاــب  قـحلا  ةــعلط  ىلع  ملــسو  لــص  مـهللا 

هيلع هـللا  ىلـص  مـسلطملا  روـنلا  ةـطاحإ  كـيلإ  كـنم  كتـضافإ 
 { هايإ اهب  انفرعت  ةالص  هلآ  ىلعو 

ةئاملا دعب  رشع  ةثلاثلا  ةالصلا 
ًاضيأ يناجيتلا  سابعلا  يبأ  يديسل 

نم هيلع  ىلـص  نم  ددع  يبنلا  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا  } 
هيلع يلـصن  نأ  انل  يغبني  امك  دـمحم  انديـس  ىلع  لـصو  كـقلخ 

 { هيلع يلصن  نأ  انترمأ  امك  دمحم  انديس  ىلع  لصو 

ةئاملا دعب  رشع  ةعبارلا  ةالصلا 
ًاضيأ يناجيتلا  سابعلا  يبأ  يديسل 

عيمج لدـعت  ةالـص  هلآ  ىلعو  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مـهللا  } 
ًامالس هلآ  ىلعو  دمحم  انديـس  ىلع  ملـسو  كتبحم  لهأ  تاولص 

 { مهمالس لدعي 
سابعلا يبأ  يديس  ريهـشلا  ريبكلا  يلولل  ثالثلا  تاولـصلا  هذه 

ساف نيفد  يبرغملا  يناجيتلا  دمحأ 
 ( يناعملا رهاوج  يف (  اـمك  لاـمكلا )  ةرهوج  ىمـست (  ىلوـألا 

هللا ىلـص  يبـنلا  نأ  ركذ  دـقو  مزارح  نب  يلع  خيـشلا  هذـيملتل 



اهل ركذ  مالسلاو  ةالصلا  هيلع  هنأو  ةظقي  هيلع  اهالمأ  ملسو  هيلع 
صاوخ

هيلع هللا  ىلـص  يبنلا  حور  هرـضحي  رثكأف  اعبـس  اهأرق  نم  اهنم 
اهركذي ماد  ام  ةعبرألا  ءافلخلاو  ملسو 

هللا ىلـص  يبنلا  هبحي  تارم  عبـس  نم  دـيزأ  همزال  نم  نأ  اهنمو 
ءايلوألا نم  نوكي  ىتح  تومي  الو  ةصاخ  ةبحم  ملسو  هيلع 

مونلا دـنع  ًاعبـس  اـهيلع  مواد  نم  هنع  هللا  يـضر  خيـشلا  لاـقو 
هيلع هللا  ىلـص  يبـنلا  ىري  رهاـط  شارفو  ةـلماك  ةراـهط  ىلع 

ملسو
ًالضف ةثلاثللو  اهل  ركذ  دقو  لامعألا )  عفر  ةالص  ىمست (  ةيناثلاو 

ًاميظع
موقألا فراعملا  نيع  اذـكه [  ىلوألا  ةالـصلا  ةرابع  لصأ  هيبنت ) )

رهاظ هنأل  فرحم  كش  الب  ظفللا  اذهو  مقـسألا ]  ماتلا  كطارص 
وهو هـلحم  هــتلعجف  موقــألا ]  ظــفل [  ترخأ  كلذــلو  داــسفلا 

فراعملاب بسنأ  هنأل  ملعـألا ]  ظـفل [  هلحم  تعـضوو  باوصلا 
.ملعأ هللاو 

ميركلا دبع  نب  دمحم  خيشلل  ةئاملا  دعب  رـشع  ةسماخلا  ةالـصلا 
نامسلا

ةطيحو دوـجولا  ةرئاد  ةـطقن  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مـهللا  } 
ةرذ لك  يف  اهرـس  يراسلا  تاذـلا  فلأ  دوهـشلا  يقارم  كالفأ 

ككلم ميم  هرقم  هيلإو  هأدـبم  هنم  َلعَج  يذـلا  ملاعلا  ةاـيح  ءاـح 
نم هترهظأ  نم  ىهانتت  يتلا ال  كتيموميد  لادو  ىهاضي  يذـلا ال 

كرون نم  كب  هتزربأو  كتاذ  تايلجتل  ةصنِم  ناـكف  بحلا  ةرـضح 
سمش كتافصو  كئامسأ  ةرـضح  يف  رهابلا  كلامجل  ةآرم  ناكف 

هنم تنوـك  يذـلا  ملاوـعلا  عـيمج  ىلع  اـهرون  قرـشملا  لاـمكلا 
طاـسب ىلع  هتـسلجأ  نم  مئاـق  هب  اـهنم  لـكف  تاـنوكملا  عيمج 
مظعألا بوبحملا  كبح  ةـنازخ  حاتفم  ناك  نأب  هتـصصخو  كـبرق 

يذلا ملسلاو  كدابع  نيبو  كنيب  ةطساولا  متكملا  رهاظلا  رـسلا 
قئاـقحلا عيباـني  هلآ  ىلعو  كـتالامك  دـهاشم  يف  هب  ـالإ  ىقٌري  ـال 

ةلوبقم هيلع  كنم  ةالـص  قئالخلا  لكل  ىدهلا  حـيباصم  هباحـصأو 
اهب رهطت  هتايلجت  راونأ  يف  اهب  انـسمغت  هتاذـب  قيلت  هيدـل  انم  كب 

اهتاكرب ممعتو  انحاورأ  اـهب  يقرتو  انرارـسأ  اـهب  سدـقتو  اـنبولق 
ةنورقم نيملسملاو  نينمؤملاو  انناوخإو  انيدلاوو  انخياشمو  انيلع 
ميلستو ةالـص  فلأ  يفلأب  ةبورـضم  نيدلا  موي  ىلإ  كنم  مالـسب 

يف كنم  دمحلا  كلذو  نيعمجأ  هبحـصو  هلآو  نيمألا  ديـسلا  ىلع 
 { نيملاعلا بر  هلل  دمحلاو  نيحو  تقو  لك 

ميركلا دبع  نب  دمحم  خيشلا  يديس  مظعألا  ذاتسألل  ةالصلا  هذه 
ةحنملا اهمـساو (  ةرخـآلاو  ايندـلا  يف  هـب  هـللا  اـنعفن  نامــسلا 

تاولصلا لجأ  نم  يهو  ةيربلا )  ريخ  ىلع  ةالصلا  يف  ةيدمحملا 
.اهلضفأو

ةئاملا دعب  رشع  ةسداسلا  ةالصلا 
ينغريملا نامثع  دمحم  يديس  ةالص 

اهتكربب لانأ  ةالص  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملـسو  لص  مهللا  } 
لاوحألا عيمج  يف  ميلستلا 

اهتكربـب كردأ  دــمحم  انديــس  ىلع  كراـبو  ملــسو  لـص  مـهللا 
لامعألا رئاس  يف  صالخإلا 

يل حلـٌصت  ةالـص  دـمحم  انديـس  ىلع  كراـبو  ملـسو  لـص  مهللا 
لاعفألاو لاوقألا  اهتكربب 

نم اهب  ظفٌحأ  ةالص  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملـسو  لص  مهللا 
تائيسلا عيمج 

نم اهب  مصٌعأ  ةالص  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملـسو  لص  مهللا 
تاوهشلا عيمج 

نم اهب  ذاٌعأ  ةالـص  دـمحم  انديـس  ىلع  كرابو  ملـسو  لص  مهللا 
تالفغلا لك 

هللا لوسر  اي  يديس  اي  كيلع  مالسلاو  ةالصلا 
هللا يبن  اي  يديس  اي  كيلع  مالسلاو  ةالصلا 

هللا بيبح  اي  يديس  اي  كيلع  مالسلاو  ةالصلا 
هللا يفص  اي  يديس  اي  كيلع  مالسلاو  ةالصلا 
هللا ةوفص  اي  يديس  اي  كيلع  مالسلاو  ةالصلا 

هللا دبع  اي  يديس  اي  كيلع  مالسلاو  ةالصلا 
ةيهلإلا تارضحلا  بوبحم  اي  يديس  اي  كيلع  مالسلاو  ةالصلا 
ةينابرلا رئاظحلا  بوسعي  اي  يديس  اي  كيلع  مالسلاو  ةالصلا 

ةيفخلا تارظنلا  بولطم  اي  يديس  اي  كيلع  مالسلاو  ةالصلا 
ءايربكلا ناويد  سيئر  اي  يديس  اي  كيلع  مالسلاو  ةالصلا 

ءايفصألا ديرف  اي  يديس  اي  كيلع  مالسلاو  ةالصلا 
برقلا طاسب  لهأ  مامإ  اي  يديس  اي  كيلع  مالسلاو  ةالصلا 

لهأل بوبحملا  لامجلا  اذ  اي  يديـس  اـي  كـيلع  مالـسلاو  ةالـصلا 
بحلا

تايلجتلا ةمظع  فاق  لبج  اي  يديس  اي  كيلع  مالسلاو  ةالصلا 
تافصلا رارسأ  طيحم  رحب  اي  اي  يديس  اي  كيلع  مالسلاو  ةالصلا 



هللا ىلـص  هللا  لوسر  اي  اـي  يديـس  اـي  كـيلع  مالـسلاو  ةالـصلا 
كلآو تاذـلا  ةـمظع  ردـقب  نانوكي  ًامالـسو  ةالـص  ملـسو  كـيلع 

تاجوزلاو كبحصو 
ليمجو كتارـــضح  لاــمج  ىلع  كراــبو  ملـــسو  لــص  مــهللا 
ةهجوو كـتايلجت  ةـلبق  كتافـص  ىلجمو  كـتاذ  ةآرمو  كتاعونـصم 

كتانوكم نيع  نانـسإ  كتكلمم  ميظعو  كتابه  ةـحنمو  كـتامظع 
افولا يذ  ىفوملاو  ىفطصملا  ىفـصملا  كتاقولخم  ليلج  ديرفو 

ةليـسو ىبتجملا  بيبـحلاو  ىقرملا  ىقترملاو  ىقتنملا  ىقنملاو 
دوادو ىـسيع  دممو  ليلجلا  حونو  ىـسوم  ةطـساو  ليلخلاو  مدآ 

لكل بهاولا  لوـسرو  يبـن  لـك  ىلع  ضاـيفلا  لـيمجلا  كـتفيلخ 
يلوو ماركلا  كــتكئالم  ءاــطع  ةــنازخ  لوـضفمو  لــضاف  يلو 

مالك الب  تانئاكلا  لكل  كتنازخ 
انلهأو هاــمعن  نـم  اــنبولقو  هانــس  نـم  انءادــيوس  ــألما  مـهللا 
هلاني دهـشم  لك  يف  هتلالجب  اـنقحلأو  ناويد  لـك  يف  هتـسلاجمل 

اي باهو  اي  يطعم  اـي  نيمآ  ناـنتمإلاو  ءاـطعلا  يلو  كـنإ  ناـسنإ 
نانح

يفاصلا انبيبح  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
يفاشلا انبيبط  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

يفاوملا اندعوم  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
يفاولا انلِخ  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

يفاكلا انث  ايغ  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
رارسألا ربو  ةينابرلا  ةمظعلا  رحب  ىلع  كرابو  ملـسو  لص  مهللا 

بطق ةـيدوجولا  راونـألا  رهاـظو  ةـينآرقلا  مولعلا  نطاـب  ةـيهلإلا 
ناسحإلاو ةليـسولا  ةرـضح  ثوغو  ناـنجلا  يف  تاراـيزلا  بيثك 

رئاـس ىلع  هروـن  ضئاـفلاو  ناـيعألا  عـيمج  يف  هرــس  يراـسلا 
نمحر اي  كيفصو  دومحملا  كدمحم  نالخلا 

ىلعو هئامِح  يف  انردصو  هئالخأ  نم  انلعجاو  هئافصب  انفص  مهللا 
هئاطع ماودب  نامودي  ًامالسو  ةالص  هدعب  نم  هبحصو  هلآ 

نمحر نيرطـضملا  ةوعد  بيجم  مغلا  فشاـك  مهلا  جراـف  مهللا 
ينينغت ةـمحرب  ينمحراف  ينمحرت  تنأ  امهميحرو  ةرخآلاو  ايندـلا 

( ًاثالث كاوس (  نم  ةمحر  نع  اهب 
دهعأ ينإ  ةداهـشلاو  بيغلا  ملاع  ضرـألاو  تاومـسلا  بر  مهللا 

كدحو ال تنأ  الإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  ينأ  ايندلا  ةايحلا  هذه  يف  كيلإ 
ىلإ ينلكت  نإ  كـنإف  كـلوسرو  كدـبع  ًادــمحم  نأو  كـل  كـيرش 

الإ قـثأ  ـال  ينإو  ريخلا  نم  يندـعابتو  رـشلا  نم  ينبرقت  يـسفن 
كـنإ ال ةـمايقلا  موي  هينيفوـت  ًادـهع  كدـنع  يل  لـعجاف  كـتمحرب 

 ( ًاثالث داعيملا (  فلخت 
اضرلاو قلخلا  نسحو  ةنامألاو  ةفعلاو  ةحـصلا  كلأسأ  ينإ  مهللا 

( ًاثالث ردقلاب ( 
هلآو هيلع  ملـسو  ىقتنملا  كدومحمل  يتالـص  باوث  لـعجا  مهللا 
تنأ ـالإ  هلإ  ـال  نأ  دهـشأ  كدـمحبو  مهللا  كناحبـس  اـقترإلا  لـهأ 

يل رفغاف  يـسفن  تملظو  ًءوس  تلمع  كـيلإ  بوتأو  كرفغتـسأ 
( { ًاثالث تنأ (  الإ  بونذلا  رفغي  هنإف ال 

ينـسحلا يدمحملا  يفنحلا  نامثع  دمحم  يديـسل  ةالـصلا  هذـه 
حتف ىمـسملا (  هباـتك  نـم  اـهتلقن  هـنع  هـللا  يـضر  ينيــسحلا 
وهو لوـصولا )  هـيلإ  دارأ  نـمل  لوخدـلل  هباـب  حاـتفمو  لوـسرلا 
هيلع هللا  ىلـص  يبنلا  ىلع  ةالـصلا  يف  ًادـج  عفاـن  سيفن  باـتك 

هتبطخ يف  لاق  ملسو 
ةالصلا ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  هبرق  ىلإ  قرطلا  مظعأ  نأ  ملعا 
هبحصك هسفن  ىلع  هب  ىلص  ام  عمجأ  نأ  تببحأف  ميلستلاو  هيلع 
ءيشب نذإلا  عقوف  نيحلاصلا  هللا  دابع  نم  مهعبت  نمو  نيعباتلاو 
تلصو املف  ىنملا  لصحي  ةرايزلا  تعقو  اذإ  هنأ  ريـشي  ىنم  يف 

مث هذه  ريغ  تاولـص  ثالث  تفلأ  اهارث  باط  ةنوميملا  ةبيط  ىلإ 
ةرجحلا تلخدـف  ًاـفنآ  هـتركذ  اـم  قـسن  ىلع  عـمجلا  اذـه  تدرأ 

دمأو نذأف  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  ىفطـصملا  يدي  نيب  تفقوو 
ةتئاب اهتكرتو  هتيمـس  يلوق  ىلإ  ةبطخلا  تأدـبف  دوصقملا  رـسب 

ءارهزلا نمو  ينم  اـهلوبق  هنم  تلأـسو  ةـينه  ةـليل  رتـسلا  تحت 
دافأو نيمالب  داجف  مهنم  اهلوبقو  اـهل  ساـنلا  لوبقو  نيبحاـصلاو 

امب ال أبنأو  نيرادـلا  يف  هنم  برقلاو  حـتفلا  رـس  لصحي  اـهب  نأ 
كيفكيف هيدي  نيب  ةـضورلا  يف  اهتلعجو  نيعماسلا  لوقع  هعـست 

اونوكت نأ  متدرأ  نإ  ناوخإلا  اهيأ  اهيلإ  اوعرـسأ  هيلع  ًادامتعا  اذه 
ةعبـس اهتلعجو  ناندع  دلو  ديـس  بابحأ  نمو  نمحرلا  ءايلوأ  نم 

ةالـصلا لـضف  يف  لوـألا  لوـصف  ةـسمخ  باـب  لـك  يف  باوـبأ 
هب ىلـص  اميف  ثلاثلا  ةـلماكلا  هسفن  ىلع  هب  ىلـص  اميف  يناـثلا 

نيفراـعلا ضعب  هب  ىلـص  اـميف  عبارلا  نيعباـتلاو  ةباحـصلا  ضعب 
.ةيوبن ةيعدأ  ضعب  عم  فلؤملا  ناسل  ىلع  ىرج  اميف  سماخلا 

ةيتوقايلا ةالصلا  رشع  ةعباسلا  ةالصلا 
يلذاشلا يسافلا  دمحم  خيشلا  يديسل 

اولـَص اُونَمآ  َنِيذلا  َاهَيأ  َاي  ِيبنلا  َىَلع  َنولـَُصي  َُهَتِكئالََمو  َهللا  ِنإ  } 
ًامِيلَْست اوُملَسَو  ِْهَيَلع 



كرارـسأ قاقـشنإل  ًاببـس  هـتلعج  نـم  ىلع  ملــسو  لـص  مـهللا 
ةرـضحلا نع  ًابئان  راـصف  ةـينامحرلا  كراونأ  قـالفنإو  ةـيتوربجلا 

كتاذ ةـيدحأ  ةـتوقاي  وـهف  ةــيتاذلا  كرارــسأ  ةــفيلخو  ةــينابرلا 
كنع ًاباجح  راص  كنم  كبف  ةيلزألا  كتافص  رهظم  نيعو  ةيدمصلا 
زنكلا وهف  كقلخ  نم  ريثك  نع  هب  تبِجٌح  كبيغ  رارسأ  نم  ًارسو 

طمطملا رخازلا  رحبلاو  مسلطملا 
انبلاوـق رمعت  نأ  كـيلع  هـتماركبو  كيدـل  ههاـجب  مـهللا  كـلأسنف 

هرارـسأب اـنحاورأو  هراونأـب  اـنبولقو  هلاوقأـب  انعامـسأو  هلاـعفأب 
هتدــهاشمب اـننطاوبو  هتلماـعمب  انرئارــسو  هلاوحأــب  انحابــشأو 

ىتح هتاضرم  يف  انلامعأ  متاوخو  هلاـمج  اـيحم  راونأـب  اـنراصبأو 
لدأو نيترضحلاب  نيترضحلا  نع  ًابئان  نوكأف  كب  وهو  هب  كدهشن 

امهيلع اهب 
ناـقيلي ًاميلـستو  ةالـص  هيلع  ملـستو  يلـصت  نأ  مهللا  كـلأسنو 
صلاـخب ينبرقتو  هـيلع  اـمهب  ينعمجتو  هردــق  مـيظعو  هباــنجب 

امهنم ينحنمتو  ءاـيقتألا  ةـحفن  امهببــسب  ينحفنتو  هيدــل  اـمهدو 
وهف نونكملا  درفلا  رهوجلاو  نوصملا  رسلا  هنأل  ءايفـصألا  ةحنم 

بختنملا ةبوهيغلاو  كتانونكم  فادـصأ  اهيلع  ةـيوطنملا  ةـتوقايلا 
رـس نم  ًالدـبو  كـبيغ  نـم  ًاـبيغ  ناـكف  كـتامولعم  فانـصأ  اـهنم 

نوكي فيكو ال  كيلع  هب  لدتسن  ًارهظم  كلذب  راص  ىتح  كتيبوبر 
َنِيذلا ِنإ  كلوقب [[  كباتك  مكحم  يف  كلذـب  اـنتربخأ  دـقو  كلذـك 

لـصحو بيرلا  كلذب  انع  لاز  دـقف  َهللا ]]  َنُوِعيَاُبي  اَمِنإ  ََكنُوِعيَاُبي 
راونأ نم  كعم  انتلماعمو  هب  كـيلع  اـنتلالد  مهللا  لـعجاو  هاـبتنإلا 

تريـصو ادـتقإلل  ًـالحم  مهتلعج  نـم  ىلع  مـهللا  ضراو  هتعباـتم 
يناـبملا لـهأل  قـيقحتلا  دــئالق  تـلعجف  يناــعملا  ررد  مهبوـلق 
راـتخملا كــيبن  باحــصأ  مـهنإ  رادــتقإلا  قباــس  يف  مهترتـخاو 

ديزم مهللا  فعاضو  رايخألا  ةداسلا  مهف  كنيد  راصتنإل  مهتيضرو 
مهللا رفغاو  راثآلل  نيفقتملاو  ةريشعلاو  لآلا  عم  مهيلع  كناوضر 

نينمؤـملا عـيمجو  هـللا  يف  اـنناوخإو  اـنخياشمو  انيدـلاوو  اـنبونذ 
لهأو مـهنم  نـيعيطملا  تاملــسملاو  نيملــسملاو  تاـنمؤملاو 

 { رازوألا
يديـس فراـعلا  ريبكلا  ذاتـسألا  انخيـشل  ةـيتوقايلا  ةالـصلا  هذـه 
يضر نيفيرشلا  نيمرحلا  ليزن  يلذاشلا  يسافلا  دمحم  خيـشلا 
يديـس لـماكلا  لـضافلا  ملاـعلا  هتفيلخ  ينربـخأ  دـقو  هنع  هـللا 

عمـس هنأب  ماشلا  قشمد  ليزن  يبرغملا  كرابملا  دـمحم  ديـسلا 
وهو اهفيلأت  دعب  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىأر  هنأ  خيـشلا  نم 

نوصملا رـسلا  اذه  لوقيو  هردص  ىلإ  ةميركلا  هتحبـسمب  ريـشي 
لاـقو لوبقلاـب  مـهنم  تـيظحف  ناويدـلا  لـهأ  ىلع  اهـضرع  مـث 

بطقلا
هتيؤر ترثك  تارم  ثالث  ًءاـسمو  ًاحابـص  اـهتءارق  ىلع  مواد  نم 

ىنعمو ًاسح  ًامانمو  ةظقي  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلل 
لاق ذاتسألا  نأو 

مايأ ةعبس  اهتءارق  نع  رتفي  ةولخلا ال  ناوخإلا  ضعب  اهب  لخد  هنأ 
ةظقيلا يف  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلاب  عمتجا  ىتح  جرخ  امف 

ـ ه.أ  . رارسألاو مولعلا  هنع  ذخأو 
هنع تذـخأو  هـنع  هـللا  يـضر  خيـشلاب  اـنأ  تـعمتجا  دـقو  تـلق 
كاذ ذإ  تنكو  نينامثو  سمخ  ةنـس  رـصم  يف  ةـيلذاشلاةقيرطلا 

هـسلجم ترـضحو  رهزألا  عماـجلا  يف  ملعلا  بلط  يف  ًالغتـشم 
.هلل دمحلاو  هتكرب  يل  تلصحو  هركذ  ةقلحو 

ةئاملا دعب  رشع  ةنماثلا  ةالصلا 
يولعاب رمع  نب  هللا  دبع  يديسل 

دارملا لمكأ  اهب  انل  ٌبهت  ةالـص  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا  } 
كرابو هبحصو  هلآ  ىلعو  داعملا  رادو  ايندلا  راد  يف  دارملا  قوفو 

 { تملع ام  ءلمو  تملع  ام  ةنزو  تملع  ام  ددع  ملسو 
ماشلا ثدـحم  ةـمالعلا  مامإلا  يخياشم  خيـش  ةالـصلا  هذـه  ركذ 
يذـلا هتبث  ةـمتاخ  يف  هللا  همحر  يربزكلا  نمحرلا  دـبع  يدـيس 

نبا هللا  دبع  فيرشلا  انخيـش  اهب  ينزاجأ  لاقو  هديناسأ  هب  عمج 
نامث ةنـس  ةفرـشملا  ةكمب  هتيقل  نيح  يمرـضحلا  يولعاب  رمع 
هيدـي نيب  فقاو  وهو  اهمهلأ  هنإ  لاـقو  فلأو  نيتئاـمو  نيـسمخو 

.ةفيرشلا ةهجاوملا  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص 

ةئاملا دعب  رشع  ةعساتلا  ةالصلا 
يزغلا ةوالح  يبأ  نسح  خيشلا  يديسل 

للعلا يفاش  بوبحملا  بيبحلا  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا  } 
 { ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  بوركلا  جرفمو 

يديـس اهب  ينزاجأو  اهينقل  بركلا  جـيرفتل  ةـبرجم  ةالـصلا  هذـه 
تيب يف  نطوتملا  يزغلا  ةوالح  وبأ  نسح  خيشلا  دقتعملا  يلولا 

ةيرجه فلـألاو  ةـئامثالثلا  دـعب  تس  ةنـس  وهو  كاذ  ذإ  سدـقملا 
اهتولت نأ  دعبف  بركلاو  مهلا  نم  يب  ملأ  ناك  ام  هل  توكش  دقو 

يتـينمأ قوـف  ينغلبو  يتـبرك  هللا  جرف  اـهولتأ  نأ  هـللا  ءاـش  اـم 
ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  ةالصلا  ةكربو  هناسحإو  هلضفب 



ةمحر ىلإ  ةافولاب  لقتنا  خيـشلا  نأ  مث  ةفيرـشلا  ةغيـصلا  هذـهب 
هتاكربب انعفنو  ىلاعت  هللا  همحر  ةنسب  خيراتلا  اذه  دعب  هللا 

ةئاملا دعب  نورشعلا  ةالصلا 
يكزلا رهاـطلا  يمـألا  يبـنلا  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مـهللا  } 

 { بركلا اهب  كفتو  دقعلا  اهب  لحت  ةالص 
فيطللا دبع  نب  دمحأ  نيدلا  باهـش  خيـشلا  اهركذ  ةالـصلا  هذه 

هباتك يف  يراخبلا  رصتخم  بحاص  يديبزلا  يجرشلا 
عقو نم  لاق  هنأ  نيحلاصلا  ضعب  نع  لقنو  دئاوعلاو )  تالصلا  ) 

 .. يمألا يبنلا  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا  لاقف [  ةـبرك  يف 
ـ ه.أ.هنع هللا  جرف  كلذ  رركيو  اهرخآ ]  ىلإ 

ةئاملا دعب  نورشعلاو  ةيداحلا  ةالصلا 
الإ هلإ  ردق ال  هلآ  ىلعو  دـمحم  انديـس  ىلع  ملـسو  لص  مهللا  } 

ءوـسلا اـنع  فرـصاو  هاـضرت  اـمل  اـنقفوو  اـنظفحاو  اـننغاو  هللا 
هلآ رئاــس  نــعو  ماــنألا  ريخ  يتناــحير  نينــسحلا  نــع  ضراو 
هللا اي  مويق  اي  يح  اي  مالسلا  راد  ةنجلا  انلخدأو  ماركلا  هباحصأو 

{
حاتفم باتك (  نم  ةـقرو  رخآ  ىلع  ةـبوتكم  اـهتيأر  ةالـصلا  هذـه 

هللا ءاطع  نبا  يديـس  هللاب  فراعلل  حاورـألا )  حابـصمو  حـالفلا 
هصن ام  اهدعب  ًابوتكمو  باتكلا  نع  ةجراخ  يردنكسلا 

فلأ ىلإ  ةـئام  نـم  دـصقم  لـكل  أرقت  ةـكرابملا  ةغيــصلا  هذــه 
ةرم فلأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هتيؤرلو 

هيف ببحو  دـبألا  ىنغ  هللا  هانغأ  فلأ  موي  لك  اهتءارقل  قفو  نإو 
يفت اهلئاضفو ال  تافآلاو  راضملا  هنع  فرصو  تاقولخملا  رئاس 

هفورحب ىهتنا  .ةرابعلا  اهب 

ةئاملا دعب  نورشعلاو  ةيناثلا  ةالصلا 
اي كدـنع  ىفطـصملا  كبيبحب  كـيلإ  هجوتأو  كـلأسأ  ينإ  مهللا  } 

ىلوملا دـنع  انل  عفـشاف  كبر  ىلإ  كب  لسوتن  انإ  دـمحم  اي  انبيبح 
رهاطلا لوسرلا  معن  اي  ميظعلا 

كدنع ههاجب  انيف  هعفش  مهللا 
ريخ نمو  هـيلع  نيملـسٌملاو  نيلـصملا  ريخ  نـم  اـنلعجاو  مـهللا 
هيف نيبــحملا  راــيخأ  نـمو  هــيلع  نيدراوــلاو  هــنم  نــيبرقملا 
ًاليلد انل  هلعجاو  ةمايقلا  تاَصََرع  يف  هب  انحرفو  هيدل  نيبوبحملاو 

هلعجاو باسحلا  ةشقانم  الو  ةقشم  الو  ةنؤم  الب  ميعنلا  ةنج  ىلإ 
نيملـسملا عيمجلو  انل  رفغاو  انيلع  ًابـضاغ  هلعجت  الو  انيلع  ًالبقم 

نيملاعلا بر  هلل  دـمحلا  نأ  اناوعد  رخآو  نيتيملاو  مهنم  ءاـيحألا 
{

هللا ىلص  هب  لسوتلاو  هيلع  ةالـصلا  ىلع  لمتـشملا  ءاعدلا  اذه 
اهحراش لاقو  تاريخلا )  لئالد  بحاص (  هركذ  ملسو  هيلع 

بيرغ حيحـص  ثيدـح  لاـقو  يذـمرتلا  هوـحن  جرخأ  ءاعدـلا  اذـه 
ةصق هلوأ  يف  ركذو  يناربطلاو  ةجام  نباو  يئاسنلاو 

طرـش ىلع  حيحـص  لاـقو  مكاـحلاو  هحيحـص  يف  ةـميزخ  نـباو 
فينح نب  نامثع  نع  يقهيبلا  ًاـضيأ  هححـصو  ملـسمو  يراـخبلا 

هنع هللا  يضر 
هيلع هللا  ىلـص  هللا  لوسر  ىلإ  ىتأ  ىمعأ  نأ  يئاـسنلا  ظـفلو 
لاق يرـصب  نع  فشكي  نأ  هللا  عدا  هللا  لوسر  اي  لاقف  ملـسو 
لاق يرـصب  باهذ  يلع  قش  دق  هنإ  هللا  لوسر  اي  لاق  كعدأ  وأ 

كلأـسأ ينإ  مهللا  لـق [  مـث  نيتـعكر  لـص  مـث  أـضوتف  قلطناـف 
ىلإ هجوتأ  ينإ  دـمحم  اي  ةـمحرلا  يبن  دـمحم  كيبنب  كيلإ  هجوتأو 

ينعفـشو يف  هعفـش  مهللا  يرـصب  نع  يل  فشكي  نأ  كـب  يبر 
هرصب نع  هللا  فشك  دقو  عجرف  يسفن ]  يف 

يبنلا ةرايز  يف  تباث  نبا  دـنع  يذـلا  وه  فلؤملا  دـنع  ام  ظفلو 
لاقف ملسو  هيلع  هللا  ىلص 

ىلعو ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبـنلا  ىلع  مالـسلا  دـعب  دوعي  مث 
هب عفشتلاو  ءاعدلا  رثكيو  لوسرلا  ىلإ  امهنع  هللا  يضر  هيبحاص 

هلوق ىلإ  انه  ام  ركذف  كيلإ .…  هجوتأو  كلأسأ  ينإ  مهللا  لثم [ 
 [ نيملاعلا بر  هلل  دمحلا  نأ  اناوعد  رخآو 

ةئاملا دعب  نورشعلاو  ةثلاثلا  ةالصلا 
هجاوزأو هباحـصأو  هلآ  ىلعو  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مـهللا  } 

 { ككلم ماودب  ةمئاد  ةالص  كملع  يف  ام  ددع  هتيب  لهأو  هتيرذو 
حلاـص دـمحم  خيــشلا  ةـمالعلا  ىواـتف  يف  ةالــصلا  هذـه  تـيأر 
لاـقو هـللا  هـمحر  يعفاـشلا  يكملا  يمزمزلا  يريبزلا  سيئرلا 

رايم نبا  ريغصلا  يديس  ةمالعلا  لاق 
تهتنا ةرم  نيعبرأ  تاريخلا )  لئالد  أرق (  امنأكف  ةرم  اهأرق  نم 

يريبزلا ةرابع 
هترابع صنو  رارسألا )  زونك  باتك (  يف  كلذ  تيأر  مث 

ام هطخ  نم  هتدـيقو  هللا  هظفح  يـشايعلا  انخيـش  هيندافأ  اـممو 
هصن



رايم نبا  ريغـصلا  يديـس  خيـشلا  نع  تاقثلا  لـقن  ةالـصلا  هذـه 
اولاق هب  انعفنو  هنع  هللا  يضر 

ةرم نيعبرأ  تاريخلا )  لئالد  أرق (  امنأك  ةدـحاو  ةرم  اهأرق  نم 
ـ ه.أ .

يف ام  ددع  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا  ةغيـصب [  ةهيبش  يهو 
لضفأ يف (  اهل  تركذ  يتلا  هللا ]  كلم  ماودب  ةمئاد  ةالـص  ملع 

ًاميظع ًالضف  تاولصلا ) 
بتاكلا لقان  قيلعت 

يف ةدوجوملاو  اـهيلإ  راـشأ  يتـلا  ةالـصلا  لـقنن  ةدـئافلل  ًاـمامتإ 
يهو اهلضفو  تاداسلا )  ديس  ىلع  تاولصلا  لضفأ  باتك ( 

نوسمخلاو ةيناثلا  ةالصلا 
ةداعسلا ةالص 

ًَةالـَص هللا  ِمـْلِع  يِف  اـَم  ََددـَع  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  لـَص  مـُهللا  } 
 { هللا ِْكلُم  ِمَاَوِدب  ًةَِمئَاد 

ةئامتسب ةالصلا  هذه  نأ  مهـضعب  نع  يواصلا  دمحأ  يديـس  لقن 
ةداعسلا ةالص  ىمـستو  نيرادلا  ةداعـسل  لاقتو  لاق  ةالـص  فلأ 

هصن ام  هتعومجم  يف  نالحد  دمَحأ  ديسلا  ذاتسألا  لاقو 
اهباوث نأ  نيفراعلا  ضعب  ركذ  يتلا  ةلماكلا  ةلضافلا  غيـصلا  نمو 

فلأ ةعمج  لك  اهتءارق  ىلع  مواد  نم  نأو  ةالـص  فلأ  ةئامتـسب 
مهللا ةداعـسلا [  ةالـص  ىمـستو  نيرادـلا  ءادعـس  نم  ناك  ةرم 
ماودب ةمئاد  ةالـص  هللا  ملع  يف  ام  ددع  دمحم  انديـس  ىلع  لص 

.ـ ه.أ هللا . ]  كلم 
باتكلا لقان  قيلعت  ىهتنا 

ةئاملا دعب  نورشعلاو  ةعبارلا  ةالصلا 
ينميلا ليجع  نب  ىسوم  نب  فيطللا  دبع  خيشلا  يديسل 

ُدْمَْحلا ِهِلل  ُدْمَْحلا  ىََفطـْصا  َنِيذلا  ِِهدَابِع  َىَلع  ٌمالـَسَو  ِهِلل  ُدـْمَْحلا 
اي يح  اي  هللا  اي  بر  اي  هللا  اي  بر  اي  هللا  اي  بر  اي  ِهِلل  ُدْمَْحلا  ِهِلل 
اذ اي  ماركإلاو  لالجلا  اذ  اي  مويق  اي  يح  اـي  مويق  اـي  يح  اـي  مويق 

ضرألاو تاومسلا  عيدب  اي  ماركإلاو  لالجلا  اذ  اي  ماركإلاو  لالجلا 
ةعاـس لـك  يفو  ةـعاسلا  هذـه  يف  يل  لـعجت  نأ  مهللا  كـلأسأ 

لهأ اهب  فرطي  ةـفرطو  ةوطخو  ةـظحلو  ةـحملو  سفنو  تقوو 
دق وأ  نئاك  كملع  يف  وه  ءيـش  لكو  ضرـألا  لـهأو  تاومـسلا 

ناك
فاعـضأ يتامم  دعبو  يتايح  ةدم  يف  يل  لعجت  نأ  مهللا  كلأسأ 

كلذ لثم  يف  نيبورـضم  مالـسو  ةالـص  فلأ  فلأ  كـلذ  فاعـضأ 
يبنلا دـمحم  انديـس  كلوسرو  كـيبنو  كدـبع  ىلع  كـلذ  لاـثمأو 

هجاوزأو هدـالوأو  هباحـصأو  هلآ  ىلعو  يبرعلا  لوـسرلاو  يمـألا 
هيلاومو هعابتأو  هعايـشأو  هراصنأو  هراهـصأو  هتيب  لـهأو  هتيرذو 
لـضفتو قوفت  كلذ  نم  ةالـص  لك  لـعجا  يهلإ  هيبحمو  همادـخو 
نيعمجأ نيضرألا  لهأو  تاومسلا  لهأ  نم  هيلع  نيلـصملا  ةالص 

محرأ اي  نيمركألا  مركأ  اي  كقلخ  ةفاك  ىلع  هتلضف  يذلا  هلضفك 
 [[ ُمِيَلْعلا ُعيِمسلا  َْتَنأ  َكِنإ  انِم  ْلبََقت  َانبَر  نيمحارلا [[ 

يبنلا دمحم  انديس  كلوسرو  كيبنو  كدبع  ىلع  ملسو  لص  مهللا 
هجاوزأو هدـالوأو  هباحـصأو  هلآ  ىلعو  يبرعلا  لوـسرلاو  يمـألا 
همادـخو هيلاوـمو  هعاـبتأو  هعايـشأو  هراـصنأو  هراهـصأو  هتيرذو 
فورحلا ددــعو  تاـمولعملا  ددــعو  تاولــصلا  لـضفأ  هيبـحمو 
نيــضرألا ـألمت  ةالــص  تاـكرحلاو  نوكــسلا  ددــعو  تاـملكلاو 

غلبمو ملعلا  ىهتنمو  نازيملا  ءلمو  امهنيب  ام  ءلمو  تاومـسلاو 
ددعو تاقدارٌسلاو  بٌجٌحلا  ددعو  شرعلاو  يسركلا  ةنزو  اضرلا 

تاوعدلا بيجم  اي  لبقت  بر  ايلعلا  تافصلاو  ىنـسحلا  ءامـسألا 
تاجردلا عيفر  اي  تانسحلا  يلو  اي 

لوـسرلاو يمـألا  يبـنلا  دـمحم  انديـس  ىلع  ملـسو  لـص  مهللا 
هتيب لـهأو  هتيرذو  هجاوزأو  هدـالوأو  هباحـصأو  هلآ  ىلعو  يبرعلا 

كركذ نـع  اهــسو  لـفغ  اـملكو  نوركاذــلا  هركذو  كركذ  اــملك 
هاـصحأ اـم  ددـعو  نوركاذـلا  هركذ  اـم  ددــعو  نولفاـغلا  هركذو 

نوملكتملا هب  ملكت  ام  ددعو  نوصحملا 
يبنلا دمحم  انديس  كلوسرو  كيبنو  كدبع  ىلع  ملسو  لص  مهللا 

هجاوزأو هدـالوأو  هباحـصأو  هلآ  ىلعو  يبرعلا  لوـسرلاو  يمـألا 
لهأ اهل  تنأ  ةالص  هتيب  لهأو  هتيرذو 

يبنلا دمحم  انديس  كلوسرو  كيبنو  كدبع  ىلع  ملسو  لص  مهللا 
هجاوزأو هدـالوأو  هباحـصأو  هلآ  ىلعو  يبرعلا  لوـسرلاو  يمـألا 

لهأ اهل  وه  ةالص  هتيب  لهأو  هتيرذو 
يبنلا دمحم  انديس  كلوسرو  كيبنو  كدبع  ىلع  ملسو  لص  مهللا 

هجاوزأو هدـالوأو  هباحـصأو  هلآ  ىلعو  يبرعلا  لوـسرلاو  يمـألا 
ىضرتو تنأ  بحت  امك  هتيب  لهأو  هتيرذو 

يبنلا دمحم  انديس  كلوسرو  كيبنو  كدبع  ىلع  ملسو  لص  مهللا 
هجاوزأو هدـالوأو  هباحـصأو  هلآ  ىلعو  يبرعلا  لوـسرلاو  يمـألا 

هردق ميظعو  هتوبن  فرشل  يغبني  امك  هتيب  لهأو  هتيرذو 
يبنلا دمحم  انديس  كلوسرو  كيبنو  كدبع  ىلع  ملسو  لص  مهللا 

هجاوزأو هدـالوأو  هباحـصأو  هلآ  ىلعو  يبرعلا  لوـسرلاو  يمـألا 



ءادآ هقحلو  اضر  كل  نوكت  ةالص  هتيب  لهأو  هتيرذو 
يبنلا دمحم  انديس  كلوسرو  كيبنو  كدبع  ىلع  ملسو  لص  مهللا 

هجاوزأو هدـالوأو  هباحـصأو  هلآ  ىلعو  يبرعلا  لوـسرلاو  يمـألا 
مٌلع ام  ددـعبو  ملقلا  هب  ىرج  فرح  لك  ددـعب  هتيب  لهأو  هتيرذو 

ةمايقلا موي  دنع  برقملا  دعقملا  هلزنأو  ملٌعي  امو 
 [[ ُمِيَلْعلا ُعيِمسلا  َْتَنأ  َكِنإ  انِم  ْلبََقت  َانبَر  ]] 

هجاوزأو يمـألا  يبـنلا  دـمحم  انديــس  ىلع  ملــسو  لـص  مـهللا 
لآو ميهاربإ  ىلع  تيلص  امك  هتيب  لهأو  هتيرذو  نينمؤملا  تاهمأ 

ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ 
تيلص امك  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

ديجم ديمح  كنإ  نيملاعلا  يف  ميهاربإ  ىلع 
امك دـمحم  انديــس  لآ  ىلعو  دــمحم  انديــس  ىلع  كراـب  مـهللا 

ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ  ىلع  تكراب 
انديـس لآ  ىلعو  كلوسرو  كدبع  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
انديـس ىلع  كرابو  ميهاربإ  لآو  ميهاربإ  ىلع  تيلـص  امك  دمحم 

ميهاربإ لآو  ميهاربإ  ىلع  تكراب  امك  دـمحم  انديـس  لآو  دـمحم 
ديجم ديمح  كنإ 

ىلعو يمألا  يبنلا  كيبنو  كدـبع  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا 
ىلعو ميهاربإ  ىلع  تيلص  امك  هتيرذو  هجاوزأو  دمحم  انديس  لآ 

لآ ىلعو  يمـألا  يبـنلا  دـمحم  انديــس  ىلع  كراـبو  مـيهاربإ  لآ 
لآ ىلعو  ميهاربإ  ىلع  تكراب  امك  هتيرذو  هجاوزأو  دمحم  انديس 

ديجم ديمح  كنإ  نيملاعلا  يف  ميهاربإ 
تيلص امك  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ  لآ  ىلعو  ميهاربإ  ىلع 
امك دـمحم  انديــس  لآ  ىلعو  دــمحم  انديــس  ىلع  كراـب  مـهللا 

ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ  لآ  ىلعو  ميهاربإ  ىلع  تكراب 
امك دـمحم  انديـس  لآ  ىلعو  دـمحم  انديــس  ىلع  مـحرتو  مـهللا 

ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ  لآ  ىلعو  ميهاربإ  ىلع  تمحرت 
امك دـمحم  انديـس  لآ  ىلعو  دـمحم  انديــس  ىلع  نـنحتو  مـهللا 

ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ  لآ  ىلعو  ميهاربإ  ىلع  تننحت 
امك دـمحم  انديـس  لآ  ىلعو  دـمحم  انديــس  ىلع  ملــسو  مـهللا 

ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ  لآ  ىلعو  ميهاربإ  ىلع  تملس 
اولَص اُونَمآ  َنِيذلا  َاهَيأ  َاي  ِيبنلا  َىَلع  َنولـَُصي  َُهَتِكئالََمو  َهللا  ِنإ  ]] 
هللا تاولص  كيدعسو  كيبل  مهللا  كيبل  ًامِيلَْست ]]  اوُملـَسَو  ِْهَيَلع 

ءادهـشلاو نيقيدصلاو  نييبنلاو  نيبرقملا  ةـكئالملاو  ميحرلا  ربلا 
دمحم ىلع  نيملاعلا  بر  اي  ءيش  نم  كل  حبـس  امو  نيحلاصلاو 

نيقتملا ماـمإو  نيلـسرملا  ديـسو  نييبـنلا  متاـخ  هـللا  دـبع  نـبا 
كنذإـب كـيلإ  يعادـلا  ريــشبلا  دــهاشلا  نيملاـعلا  بر  لوـسرو 

موـي لـك  مالـسلا ((  هيلعو  رينملا  جارـسلا  ميقتـسملا  طارـصلا 
 (( ةرم ةئام  ةعمجلا  مويو  تارم  ثالث 

ىلع هقلخ  عيمجو  هلـسرو  هئايبنأو  هتكئـالمو  ىلاـعت  هللا  تاولص 
هتاكربو هللا  ةمحرو  مالسلا  مهيلعو  هيلعو  دمحم  انديس 

ديس دمحم  انديـس  ىلع  كتاكربو  كتمحرو  كتاولـص  لعجا  مهللا 
مامإ كلوسرو  كدـبع  نييبنلا  متاـخو  نيقتملا  ماـمإو  نيلـسرملا 

ىدـهلا لوـسرو  ةـمكحلا  مَلعٌمو  ِربـلا  حـتافو  ريخلا  دـئاقو  ريخلا 
ةمحرلاو

تاقولخملا قلاخو  تاكومسملا  ءيرابو  تاوحدملا  يحاد  مهللا 
لئاضفو كننحت  ةـفأرو  كتاكرب  يماونو  كتاولـص  فئارـش  لعجا 

كدـبع دـمحم  انديـس  ىلع  كمالـس  ىفوأو  كتايحت  ىكزأو  كئالآ 
رخآلا لوـألاو  متاـخلا  حـتافلاو  لـماكلا  ديـسلا  كـلوسرو  كـيبنو 

ليطاـبألا تاـشيجل  عفادــلا  عماـجلا  يحاـملاو  نطاـبلا  رهاـظلا 
كملع نزاـخو  نومأـملا  َكـِنيَحأ  لـيلاضألا  نـم  يداــهلا  روـنلاو 

نوزخملا
ىلعو ءاـيبنألا  يف  دـمحم  انديـس  كـيبن  ىلع  ملـسو  لـص  مـهللا 

يف هحور  ىلعو  داسجألا  يف  هدسج  ىلعو  ءامـسألا  يف  همـسا 
فدارتيو اهدادعأ  فعاضتت  ةالص  روبقلا  يف  هربق  ىلعو  حاورألا 

ملـسو بر  اي  لصو  كماودب  هيلع  تيلـص  يتلا  كتالـص  اهدادـمإ 
كلذك هتيب  لهأو  هتيرذو  هجاوزأو  هباحصأو  هلآ  ىلع 

دمحم انديـس  كـلوسرو  كـيبنو  كدـبع  ىلع  ملـسو  لـص  مـهللا 
هراهصأو هتيب  لهأو  هتيرذو  هجاوزأو  هدالوأو  هباحـصأو  هلآ  ىلعو 
نيعمجأ مهعم  انيلعو  هتمأو  هيبحمو  هعاـبتأو  هعايـشأو  هراـصنأو 

 [[ ُمِيَلْعلا ُعيِمسلا  َْتَنأ  َكِنإ  انِم  ْلبََقت  َانبَر  ]] 
يبنلا دمحم  انديس  كلوسرو  كيبنو  كدبع  ىلع  ملسو  لص  مهللا 

موي مدـقملاو  ربتعملا  بيبحلاو  ىبـتجملا  لوسرلاو  ىفطـصملا 
ضوحلاو دوقعملا  ءاوللا  بحاص  رشحملا  يف  عفـشملاو  ةمايقلا 
ةلالدـلاو ةـلاسرلا  هب  تـمتخ  يذـلا  رثوكلاـب  ىمـسملا  دوروـملا 
دجسملا نم  ًاليل  هب  تيرسأو  ةوتفلاو  ةوبنلاو  ةراذنلاو  ةراشبلاو 

ةردس ىلإ  ىلعلا  تاومـسلا  ىلإ  ىـصقألا  دجـسملا  ىلإ  مارحلا 
هتلنأو ىربـكلا  ةـيآلا  هتيرأو  ىندأ  وأ  نيـسوق  باـق  ىلإ  ىهتنملا 
رظنلاب ةنياعملاو  ةدهاشملاو  ةملاكملاب  هتمركأو  ىوصقلا  ةياغلا 

نيملاعلل ةـمحر  هتلـسرأو  نيكمتلاو  برقلاو  بحلاـب  هتـصصخو 



 [[ ٍمِيَظع ٍُقلُخ  َىَلَعل  َكِنَإو  ميركلا [[  كلوقب  هتفصوو  هتبطاخو 
 (( ًارشع رركت  )) 

هجاوزأو هدـالوأو  هباحـصأو  هـلآ  ىلعو  هـيلع  ملـسو  لـص  مـهللا 
همادـخو هيلاومو  هعايـشأو  هراصنأو  هراهـصأو  هتيب  لهأو  هتيرذو 
نيملاعلا بر  اي  نيمحارلا  محرأ  اي  نيعمجأ  انيلعو  هتمأو  هيبحمو 

 (( ًاثالث )) 
متاخ دـمحم  انديـس  كلوسرو  كـيبنو  كدـبع  ىلع  ملـسو  لـصو 
ةالــص كـتاكرب  ىمنأو  كمالــس  مـتأو  كتاولــص  لـضفأ  نييبـنلا 

الو اهل  دمأ  الو  اهل  ةياغ  ةالـص ال  داحآلاب  طيحتو  دادمألا  قرغتـست 
اي ككلم  ماودب  مودـت  ةيدمرـس  ةـيدبأ  ةلـصتم  ةالـص  اهل  ءاضقنا 

ميحر اي  نمحر  اي  ميرك  اي  مئاد 
دمحم انديـس  كلوسرو  كيبنو  كدـبع  ىلع  ملـسو  بر  اـي  لـصو 

نيرهاطلا نيبيطلا  هتيب  لـهأو  هباحـصأو  هلآ  ىلعو  نييبنلا  متاـخ 
نييبـنلا نم  هناوخإ  عيمج  ىلعو  ليعامـسإو  ميهاربإ  هيوبأ  ىلعو 
مهتيرذو مــهجاوزأو  مهدــالوأو  مــهنم  لـــك  لآو  نيلـــسرملاو 

نيعمجأ مهبحصو 
دمحم انديـس  كلوسرو  كيبنو  كدـبع  ىلع  ملـسو  بر  اـي  لـصو 

نيرهاطلا نيبيطلا  هتيب  لهأو  هباحصأو  هلآ  ىلعو  نييبنلا  متاخ 
ءادهـشلاو نيقيدـصلا  ىلعو  نيلـسرملا  نـم  مزعلا  يلوأ  ىلعو 

نيحلاصلاو
دمحم انديـس  كلوسرو  كيبنو  كدـبع  ىلع  ملـسو  بر  اـي  لـصو 

نيرهاطلا نيبيطلا  هتيب  لهأو  هباحصأو  هلآ  ىلعو  نييبنلا  متاخ 
ليئاكيمو ليربج  ىلعو  نيبرقملا  كتكئالمو  كشرع  ةلمح  ىلعو 

نيضرألاو تاومسلا  ةكئالم  عيمج  ىلعو  ليئارزعو  ليفارسإو 
دمحم انديـس  كلوسرو  كيبنو  كدـبع  ىلع  ملـسو  بر  اـي  لـصو 

نيرهاطلا نيبيطلا  هتيب  لهأو  هباحصأو  هلآ  ىلعو  نييبنلا  متاخ 
نيملسملاو مهنم  نينمؤملا  نجلاو  سنإلا  نم  نيحلاصلا  ىلعو 

دمحم انديـس  كلوسرو  كيبنو  كدـبع  ىلع  ملـسو  بر  اـي  لـصو 
ددـع ةـملظلا  ءالجو  ةـمغلا  فشاـكو  ةـمألا  ديـسو  ةـمحرلا  يبن 

رحبلاو ربلا  تارذ  ددعو  رطقلاو  باحـسلا  ددـعو  رتولاو  عفـشلا 
قرـشأو ليللا  هيلع  ملظأ  ام  ددعو  راجـشألا  قروو  رامثلا  ددـعو 
كتاـملك ددــعو  كـئالآو  كـلاضفإو  كـئامعن  ددــعو  راــهنلا  هـيلع 
نحملاو نحإلا  عيمج  نم  اهب  انيجنت  ةالـص  تاـبيطلاو  تاـكرابملا 

ماقـسألاو نـتفلا  عـيمج  نـم  اـهب  انملــستو  تاـيلبلاو  لاوهـألاو 
بويعلا عـيمج  نم  اـهب  اـنرهطتو  تاـهاعلاو  تاـفآلاو  ضارمـألاو 

تائيطخلا انع  اهب  وحمتو  بونذلا  عيمج  اهب  انل  رفغتو  تائيـسلاو 
كدـنع اهب  انعفرتو  تاجاحلا  نم  بلطن  ام  عيمج  اهب  انل  يـضقتو 

تاريخلا عيمج  نم  تاياغلا  ىـصقأ  اـهب  اـنغلبتو  تاجردـلا  ىلعأ 
َانبَر تاوعدلا [[  بيجم  اي  هللا  اي  بر  اي  تامملا  دعبو  ةايحلا  يف 

 [[ ُمِيَلْعلا ُعيِمسلا  َْتَنأ  َكِنإ  انِم  ْلبََقت 
كرظنب هغلبو  ىربكلا  دـمحم  انديـس  كيبن  ةعافـش  لـبقتو  مهللا 
ةرخـآلا يف  هلؤس  هتآو  اـيلعلا  هتجرد  عـفراو  ىرـشبلا  ةـياهن  هيلإ 

كلأـس اـم  لـضفأ  هطعاو  ىـسومو  ميهاربإ  تيتآ  اـمك  ىلوـألاو 
تنأ اـم  لـضفأو  كـقلخ  نم  دـحأ  هل  كـلأس  اـم  لـضفأو  هسفنل 

ةمايقلا موي  ىلإ  هل  لوئسم 
هتآو نورخـآلاو  نولوـألا  هيف  هطبغي  ًادومحم  ًاـماقم  هثعباو  مهللا 

ةلزنملاو ةعيفرلا  ةجردلاو  ىلعألا  فرشلاو  ةليـضفلاو  ةليـسولا 
هزجاو هلهأ  وه  ام  بر  اي  اـنع  هزجاو  ةـفينملا  ةـيلاعلا  ةـخماشلا 

هفرـشو هـتجرد  يف  دزو  هـتمأ  نـع  ًاـيبن  تـيزج  اـم  لـضفأ  اـنع 
هتعفرو

هتمأ رايخ  نم  انلعجاو  هتبحمو  هتنـسب  نيكـسمتسم  انيحأو  مهللا 
موـي انرـشحاو  هـتلمو  هـنيد  ىلع  اـنتمأو  هـتمرح  ليذـب  اـنرتساو 

هتعافـشب ةـنجلا  انلخدأو  هضوح  نم  انقـساو  هترمز  يف  ةـمايقلا 
عم كدنع  قدصلا  دـعقم  يف  مهبو  هب  انعمجاو  هتـصاخو  هلهأ  عم 

ءادهــشلاو نيقيدــصلاو  نييبــنلا  نــم  مــهيلع  تــمعنأ  نيذــلا 
انِم ْلبََقت  َانبَر  ًاثالث [[ ))  نمحر ((  اي  نانم  اي  نانح  اي  نيحلاـصلاو 

 [[ ُمِيَلْعلا ُعيِمسلا  َْتَنأ  َكِنإ 
هيلع مـهللا  لـص  يبرعلا  لوـسرلاو  يمـألا  يبـنلا  اذـه  ةــمرحب 

ملـسو هتيب  لـهأو  هتيرذو  هجاوزأو  هدـالوأو  هباحـصأو  هـلآ  ىلعو 
يتلا ال كتاملك  دادـمو  كشرع  ةـنزو  كسفن  اـضرو  كـقلخ  ددـع 

نيمحارلا محرأ  اي  دفنت 
الو لوح  الو  ربكأ  هللاو  هللا  الإ  هلإ  ـالو  هلل  دـمحلاو  هللا  ناـحبس 
لم ءلمو  مٌلع  ام  ةنزو  مٌلع  ام  ددع  ميظعلا  يلعلا  هللاب  الإ  ةوق 

ذوـعأو باوـت  اـي  روـفغ  اـي  كـيلإ  بوـتأو  مهللا  كرفغتـسأو  مٌلع 
كلوـحبو يلذ  نم  كزعبو  يرقف  نم  كاـنغبو  يلهج  نـم  كـملعب 

رمعلا لزرأ  ىلإ  دٌرأ  نأ  كـب  ذوعأو  يفعـضو  يزجع  نم  كـتوقو 
 – ةدايزلا دعب  ناصقنلا  نم  يأ  روكلا –  دعب  روحلا  نم  كب  ذوعأو 
نم كاـضرب  ذوـعأو  كــتبوقع  نـم  كــتافاعمب  ذوـعأ  ينإ  مـهللا 

تينثأ امك  تنأ  كيلع  ءاـنث  يـصحأ  ـال  كـنم  كـب  ذوعأو  كـطخس 
كسفن ىلع 

ءاوهـألاو لاـمعألاو  قـالخألا  تاركنم  نـم  كـب  ذوـعأ  ينإ  مـهللا 



دابعلا ةتامـشو  ِنودلا  ةبلغو  نيدـلا  ةـبلغ  نم  كب  ذوعأو  ءاودألاو 
نبجلاو لـسكلاو  زجعلاو  نزحلاو  مهلا  نم  كـب  ذوعأو  داـسحلاو 

لاجرلا رهقو  نيدلا  ةبلغ  نم  كب  ذوعأو  لخبلاو 
هرخآو هلوأو  هعماوجو  همتاوـخو  ريخلا  حـتاوف  كـلأسأ  ينإ  مهللا 

نيمآ ةنجلا  نم  العلا  تاجردلاو  هنطابو  هرهاظو 
كلوسرو كيبنو  كدـبع  هنم  كلأس  ام  ريخ  نم  كـلأسأ  ينإ  مهللا 
كذاعتـسا ام  رـش  نم  كب  ذوعأو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  دـمحم 

تنأو ملـسو  هـيلع  هـللا  ىلــص  دـمحم  كـلوسرو  كـيبنو  كدـبع 
ميظعلا يلعلا  هللاب  الإ  ةوق  الو  لوح  الو  غالبلا  كيلعو  ناعتسملا 

ُهللا َانَاَده  َْنأ  ْالَول  َِيَدْتَهِنل  اُنك  اََمو  َاَذِهل  َانَادـَه  ِيذلا  ِهِلل  ُدـْمَْحلا  ]] 
ًةَمْحَر َْكُنـدَل  ْنِم  َاَنل  ْبََهو  َاَنْتَيدـَه  ِْذإ  َدـَْعب  َاَنبُوُلق  ِْغُزت  َانبَر ال  [[ ]] 

َنوُفــَِصي اَمع  ِةِزعلا  بَر  َكبَر  َناَْحبــُس  ُباَهـوـْلا [[ ]]  َتـَْنأ  َكِنإ 
 [[ َنيَِملَاْعلا بَر  هلل  ُدْمَْحلَاو  َنِيلَسْرُْملا  َىَلع  ٌَمالَسَو 

لاقو ءافنحلا )  كلاسم  يف (  ةعماجلا  ةلضافلا  ةالصلا  هذه  ركذ 
هصن ام  اهلبق 

ةـسردم مامإ  نيدـلا  باهـش  دـحوألا  ملاـعلا  خيـشلا  يلإ  رـضحأ 
ةالـصلا يف  رمحألا  تيربكلا  ىمـسم (  ًاباتك  هب  هللا  عفن  ةـينيعلا 
فيطللا دـبع  خيـشلل  رثوكلا )  كانيطعأ  اـنإ  هيلع  لزنأ  نم  ىلع 

دعب ةنومـضم  هتكربـب  هللا  اـنعفن  ينميلا  لـيجع  نـب  ىـسوم  نـب 
نيذـلا ةداـبع  ىلع  مالــسو  هـلل  دـمحلا  ةفيرــشلا [[  ةلمــسبلا 

 [[ اهرخآ ىلإ  ىفطصا ..… 

نورشعلاو ةسماخلا  ةالصلا 
ةليقع دمحم  خيشلل 

ةيهلإلا قئاقحلا  عمجم  ىلع  كتافصو  كتاذ  رهاظمب  لص  مهللا  } 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  ةيقلخلاو  ةيقحلا  ءامسلا  شرعو 

ءيـش لـك  هيف  ىـَصحٌملا  نيبملا  ماـمإلا  كـيبن  ىلع  لـص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو 

ىلعو تادوجوملا  فورح  بيكرت  ةـطقن  كدـبع  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ 

ىلعو تاعدبملا  أدبمو  تانيعتلا  رهظم  كلوسر  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ 

ىلعو ريودتلاو  نيوكتلاو  ريوصتلا  أشنم  كيفـص  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ 

هلآ ىلعو  ىلجألا  قيرطلاو  ىلعألا  ملقلا  كبيبح  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو 

ىلعو ملاوعلا  عيمج  هنم  قوتفملا  قترلا  كليلخ  ىلع  لـص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ 

هلآ ىلعو  ةـيلاعلا  فورحلا  لصأ  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو 

هبحـصو هلآ  ىلعو  تاعدـبملا  يف  كل  نيعت  لوأ  ىلع  لص  مهللا 
ملسو

هلآ ىلعو  حابـشألا  ديــسو  حاورـألا  يبأ  حورلا  ىلع  لـص  مـهللا 
ملسو هبحصو 

ةيتاذـلا ةـفرعملا  أـشنمو  ةـيهلإلا  ةـبحملا  أدـبم  ىلع  لـص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو 

هبحـصو هلآ  ىلعو  لمكألا  رونلاو  لوألا  لـقعلا  ىلع  لـص  مهللا 
ملسو

هلآ ىلعو  لداـعلا  ةـفيلخلاو  لـماكلا  ناـسنإلا  ىلع  لـص  مـهللا 
ملسو هبحصو 

هلآ ىلعو  مخفألا  لوسرلاو  مظعألا  ةطـساولا  ىلع  لـص  مهللا 
ملسو هبحصو 

هلآ ىلعو  يناــبرلا  دــمملاو  يهلــإلا  ضيفلا  ىلع  لــص  مــهللا 
ملسو هبحصو 

ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  يسدقلا  حورلا  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  ينامحرلا  ىوتسملا  ىلع  لص  مهللا 

ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  تاضبقلا  عمجم  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  نيميلا  لهأ  سيئر  ىلع  لص  مهللا 

هتياـنع لـهأ  ىلإ  هترـضح  نم  ضاـيفلا  أدـبملا  ىلع  لـص  مـهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو 

هلآ ىلعو  هتيـالو  لـهأل  تايــصوصخلا  بـهاو  ىلع  لــص  مـهللا 
ملسو هبحصو 

هلآ ىلعو  دوجوم  لـك  دوجو  هنم  يذـلا  بيثكلا  ىلع  لـص  مهللا 
ملسو هبحصو 

ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  ءامسألا  يسوق  باق  ىلع  لص  مهللا 
هلآ ىلعو  تادوجوملا  فرـشأ  ىلع  كلامجو  كلامكب  لص  مهللا 

ملسو هبحصو 
ءامـسألاو تاذـلا  رهاظم  عمجم  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا 

ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو 
ىلعو ءايربكلاو  ءامعلا  رهظم  يف  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 

ملسو هبحصو  هلآ 



هبحـصو هلآ  ىلعو  ةيزنكلا  رهظم  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو

هلآ ىلعو  ةـيهولألا  رهاظم  ددـعب  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو 

هلآ ىلعو  ةـيبوبرلا  رهاظم  ددـعب  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو 

هلآ ىلعو  توهاللا  رهاظم  ددـعب  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا 
ملسو هبحصو 

هلآ ىلعو  توربجلا  رهاظم  ددـعب  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو 

توكلملاو كلملا  رهاـظم  ددـعب  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو 

يف ىنميلا  ةضبقلا  رهاظم  ددـعب  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  ايندلاو  ةرخآلا 

يف ىرسيلا  ةضبقلا  رهاظم  ددعب  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  ةرخآلاو  ايندلا 

ةيقلخلاو ةيقحلا  لاـعفألا  ددـعب  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مـهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو 

اهنم رهظ  ام  ءامـسلا  ىوق  ددـعب  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  رهظي  مل  امو 

هلآ ىلعو  ةينـألا  رهاـظم  ددـعب  دـمحم  انديــس  ىلع  لـص  مـهللا 
ملسو هبحصو 

هلآ ىلعو  ةـيوهلا  رهاـظم  ددـعب  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا 
ملسو هبحصو 

هلآ ىلعو  ةـيدحألا  رهاظم  ددـعب  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا 
ملسو هبحصو 

هلآ ىلعو  ةيدحاولا  رهاظم  ددـعب  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو 

دوجوم ىلإ  مسا  لك  لاصتا  ددعب  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  مودعمو 

لهأ سافنأ  نم  نوكتي  اـم  ددـعب  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  مهبلاطم  نم  نوكي  ام  وأ  ميعنلا 

ىمظعلا ةطـساولاو  ىربكلا  ةيآلا  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  ىرخألاو  ايندلا  يف 

يتاذـلا جارعملاـب  صوـصخملا  دـمحم  انديــس  ىلع  لـص  مـهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو 

ةملاكملاو ةهفاشملاب  صوصخملا  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو 

ىمظعلا ةـباينلاب  صوـصخملا  دــمحم  انديــس  ىلع  لـص  مـهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو 

ىربـكلا ةـفالخلاب  صوـصخملا  دـمحم  انديــس  ىلع  لـص  مـهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو 

يف هرـس  يراسلا  يتاذـلا  رونلا  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  تافصلاو  ءامسألا  عيمج 

ةرـضح لك  ىلإ  يماسلا  رهوجلا  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو 

ةيادـهلاو ةـيهلإلا  ةـمحرلا  ةرئاد  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  ةيقيقحلا 

ةيلالجلاو ةـيلامجلا  لبـسلا  عماج  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو 

ةبرقلا رامـضم  يف  قلخلا  قباس  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو 

ىلعو قحلا  ةرـضح  بارحم  مامإ  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ 

هلآ ىلعو  برلا  ةـعاط  ماـمز  دــمحم  انديــس  ىلع  لـص  مـهللا 
ملسو هبحصو 

هلآ ىلعو  قيفوتلاو  ةـيانعلا  مدـق  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو 

هلآ ىلعو  ميلعتلاو  عيرـشتلا  نيمي  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو 

هلآ ىلعو  فيرعتلاو  ةـيالولا  هجو  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو 

هلآ ىلعو  ديرفتلاو  دـيحوتلا  حور  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو 

ىلعو ميهفتلاو  ةدهاشملا  بطق  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ 

ىلعو تايونعملاو  يناعملا  بلاق  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ 

هلآ ىلعو  ةـيهلإلا  ةـيانعلا  نـيع  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مـهللا 
ملسو هبحصو 

هلآ ىلعو  ديجمتلاو  ديمحتلا  لكش  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 



ملسو هبحصو 
هلآ ىلعو  هيزنتلاو  ريبكتلا  ةروص  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 

ملسو هبحصو 
ىلعو ريطقنلاو  قيلختلا  يلوـيه  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا 

ملسو هبحصو  هلآ 
هلآ ىلعو  نيوكتلاو  عادـبإلا  ةدام  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 

ملسو هبحصو 
هبحـصو هلآ  ىلعو  ىهبألا  زعـألا  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا 

ملسو
ههجوب مامغلا  َىقتٌسي  يذلا  جلبألا  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 

ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  عماجلا  فلألا  ىلع  لص  مهللا 

هلآ ىلعو  قـحلا  نطاـبو  قـلخلا  رهاــظ  مـلآ  ىلع  لــص  مـهللا 
ملسو هبحصو 

هبحـصو هلآ  ىلعو  دوجوم  لكب  طيحملا  فاقلا  ىلع  لـص  مهللا 
ملسو

ملعلاو لـمكألا  لـقعلا  بحاـص  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مـهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  لضفألا 

هلآ ىلعو  ةيانعلاو  ةيالولا  بحاص  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو 

هلآ ىلعو  انـسلاو  ءاهبلا  بحاص  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا 
ملسو هبحصو 

ىلعو ىنـسحلا  تافـصلا  بحاص  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ 

ىلعو انثلاو  دـمحلا  ءاول  بحاص  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ 

ىلعو ةليضفلاو  ةليـسولا  بحاص  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ 

ماقملاو ةـيلاعلا  ةـجردلا  بحاص  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  دومحملا 

ةعافــشلاو ضوـحلا  بحاـص  دــمحم  انديــس  ىلع  لــص  مـهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  ىمظعلا 

هلآ ىلعو  ةمالعلاو  متاخلا  بحاص  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو 

ََكنُوِعيـاَُبي َنِيذلا  ِنإ  دـلقملا ب [[ ـ دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  َهللا ]]  َنُوِعيَاُبي  اَمِنإ 

ِالإ َكَاْنلـَسَْرأ  اََمو  قطنمملا ب [[ ـ دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  َنيَِملَاْعِلل ]]  ًةَمْحَر 

ًةفَاك ِالإ  َكَاْنلَسَْرأ  اََمو  رثدملا ب [[ ـ دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  ِسانِلل ]] 

ُسانلا َاهَيأ  َاي  ْلـُق  لـمزملا ب [[ ـ دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  ًاعيِمَج ]]  ُْمْكَيِلإ  ِهللا  ُلوُسَر  يِنإ 

َكِيْطُعي َفْوـََسَلو  يدرتـملا ب [[ ـ دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  ىَضَْرَتف ]]  َكبَر 

يَِفل ُْمهِنإ  َكُرَْمَعل  سليطتملا ب [[ ـ دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  َنُوهَْمَعي ]]  ِْمِهتَْركَس 

ملاـع يف  هل  ةـفيلخ  لوأ  ىلعو  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مـهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  رصانعلا 

نيلـسرملاو ءايبنألا  عيمج  ىلعو  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو 

هلآ ىلعو  نيعباتلاو  ءاثرولا  ىلعو  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو 

ىلعو نيحلاصلاو  ءايلوألا  ىلعو  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ 

ىلعو نيقيدصلاو  ءادهشلا  ىلعو  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ 

ىلعو نيبرقملاو  نيبوبحملا  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ 

هلآ ىلعو  نيلاعلا  ةكئالملا  ىلعو  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو 

ىلعو نييتوهاللا  ةـكئالملا  ىلعو  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ 

ىلعو نييتوسانلا  ةكئالملا  ىلعو  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ 

ىلعو نيينامحرلا  ةكئالملا  ىلعو  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ 

ىلعو نييتوربجلا  ةكئالملا  ىلعو  دـمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ 

حورو نيقيرفلا  ديسو  نيلقثلا  مامإ  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
قئالخلا نيع  ناسنإو  قئاقحلا  ةقيقحو  نيقيرطلا 

نم هتقيرطو  هتنـس  ىلإو  نيعباتلا  نم  هل  كلـضفب  انلعجاو  مهللا 



نيلـصاولا نم  همدـق  ىلإو  نيدراولا  نم  هضوح  ىلعو  نيفتقملا 
كدنع اميفو  نيدصاق  كبلط  ىلإو  نيلوغـشملا  نم  هبحو  كبحبو 
كاوس نمعو  نيميقم  كيـضري  ام  ىلعو  نيهجوتم  كيلإو  نيبغار 

امبو نيدهاش  كل  هلبقو  ءيـش  لك  يفو  نيعلوتم  كبو  نيعطقنم 
نيَكلهتسم كلامك  يفو  نيقرغتسم  كلامج  يفو  نيضار  انتيطعأ 

كل رـصبم  لكبو  نيعماس  كـل  قطاـن  لـكبو  نيفراـع  كـلامجبو 
نيرصبم

يف كركني  ملف  كـل  رهظم  لـك  يف  كعـسو  نمم  مـهللا  اـنلعجا 
كنع ردص  ءيش 

كدابع نيع  ةرق  ىلع  لص  نيملاـعلا  بر  اـي  نيمحارلا  محرأ  اـي 
نيمآ ههاجب  انلبقتو  نيحلاصلا 

َنِيلَسْرُْملا َىَلع  ٌَمالَسَو  َنوُفـَِصي  اَمع  ِةِزعلا  بَر  َكبَر  َناَْحبـُس  ]] 
 [[ َنيَِملَاْعلا بَر  هلل  ُدْمَْحلَاو 

ةليقعب فورعملا  دمحأ  نب  دمحم  خيشلا  يديـسل  تاولـصلا  هذه 
 ( ةـيكزلا تاـحفنلا  ىمـستو (  ىلاـعت  هللا  همحر  يكملا  يفنحلا 

: ةلمسبلا دعب  اهلوأ  يف  لاق 
وهف هسفن  هدـمحب  هدـمحأ  ًانطابو  ًارهاظ  ًارخآو  ًـالوأ  هلل  دـمحلا 

هركـش لـهأ  ةـقيقح  كـلتو  هب  هركـشأو  هريغ  دـمح  نـع  هزنملا 
عماـجلا فلـألا  هـتيزنك  بـيغ  نـم  هـل  نـيعتم  لوأ  ىلع  يلـصأو 

دعبو دوجلاو  مركلا  لهأ  هبحـصو  هلآ  ىلعو  دوجوم  لـك  تاتـشل 
ةيدـه اهتلعج  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  ىلع  تاولـص  هذـهف 
ملسو هيلع  هللا  ىلص  همرك  نم  وجرأو  ميركلا  بانجلا  كلذ  ىلإ 

هنم ةـــبحملاب  اــهأرق  نــم  عــيمج  بيثــي  نأو  ينم  اــهلبقتي  نأ 
ريدــق ءيــش  لـك  ىلع  هـللا  نإ  هتعباــتم  مدــق  ىلإ  لوـصولاو 

ميظعلا يلعلا  هللاب  الإ  ةوق  الو  لوح  الو  ريدج  ةباجإلابو 
ءاـملعلا رباـكأ  نم  وـهو  قباـسلا  هجوـلا  ىلع  تاولـصلا  ركذ  مث 

نايعأ يف  رردـلا  كلـس  هخيراـت (  يف  يدارملا  هركذ  ةـيفوصلاو 
ىلإ لـحر  هـنأ  ركذو  ًاريثـك  هـيلع  ىنثأو  رــشع )  يناــثلا  نرقلا 
املو لاق  نوصحي  ـال  قئـالخ  هنع  ذـخأو  قارعلاو  مورلاو  ماـشلا 
هدـلب ىلإ  لحر  مث  سردـيو  اـهب  ركذـلا  ميقي  راـص  قشمد  لـخد 

.ىلاعت هللا  همحر  فلأو  ةئامو  نيسمخ  ةنس  اهب  ىفوتو  ةكم 

ةئاملا دعب  نورشعلاو  ةسداسلا  ةالصلا 
يكبسلا ةيئات  حراش  يلحملا  يلع  نب  دمحم  ةالص 

دمحم انديـس  ىلع  مالـسو  ةالـص  لـضفأ  ملــسو  لـص  مـهللا  } 
ءاــيبنألا عـيمج  ىلعو  يمــألا  يبــنلا  كــلوسرو  كــيبنو  كدــبع 

ددـع نيحلاـصلا  رئاـسو  نـيعمجأ  مهبحـصو  مـهلآو  نيلـسرملاو 
نولفاغلا كركذ  نع  لفغ  املكو  نيركاذلا  كركذ  املك  كتامولعم 

نود امهل  ىهتنم  كئاقبب ال  نيقاب  كماودـب  نيمئاد  ًامالـسو  ةـالص 
 { ريدق ءيش  لك  ىلع  كنإ  كملع 

دمحم نيدلا  لالج  هللا  دبع  وبأ  مامإلا  خيشلا  اهركذ  ةالـصلا  هذه 
هللا هـمحر  يعاــفرلا  يعفاــشلا  يروهنــسلا  يلحملا  يلع  نـب 
لاق يكبسلا  نيدلا  ءاهب  مامإلا  ةيئات  ىلع  هحرش  رخآ  يف  ىلاعت 
ضعب يف  اـهركذا  اـنأ  اـنيبف  اـهنم  ترثـكأو  ةـيفيك  تعمج  تـنكو 

تفرـشأف عفترم  ناـكم  يف  ينأـك  تيأرف  موـنلا  ينبلغ  يلاـيللا 
فقاو يعاسلا  ةئيهك  ًاصخـش  تيأرف  ةـلطملا  هتاقاط  ضعب  يف 
سوناف هسأر  ىلعو  ةـنولم  ةنـسح  باـيث  هيلعو  ناـكملا  لفـسأ 

يتلا ةالـصلا  هذه  ديرأ  لاق  ديرت  ام  هل  تلقف  ةنـسح  ةـنيزب  ريبك 
كلذ وــحن  وأ  اــهغلبأ  حورأو  رــصقلا  اذــه  يف  اــهلمحأ  اهيلــصت 

نم ساـن  اـهبتك  دـقو  اـهب  قـطني  يناـسل  تدـجوف  تظقيتساـف 
لص مهللا  يهو {  اهتكرب  اوأر  مهنأ  اوركذو  اهنم  اورثكأو  انباحصأ 
 { اهرخآ ىلإ   …. دمحم انديس  ىلع  مالـسو  ةالـص  لضفأ  ملـسو 

روكذملا هحرش  نم  كلذ  تلقن 

ةئاملا دعب  نورشعلاو  ةعباسلا  ةالصلا 
رمتعملا يبأ  تاحيبست  ةالص 

لوح الو  ربكأ  هللاو  هللا  ـالإ  هلإ  ـالو  هلل  دـمحلاو  هللا  ناحبـس  } 
قلاخ وه  ام  ددـعو  قلخ  ام  ددـع  ميظعلا  يلعلا  هللاب  الإ  ةوق  الو 

وه ام  ءلمو  قلخ  اـم  ءلـمو  قلاـخ  وه  اـم  ةـنزو  قلخ  اـم  ةـنزو 
كلذ فاعـضأو  كـلذ  لـثمو  هضرأ  ءلـمو  هتاومـس  ءلـمو  قلاـخ 

دادـمو هتمحر  ىهتنمو  هـسفن  اـضرو  هـشرع  ةـنزو  هـقلخ  ددـعو 
هب هركذ  ام  ددـعو  يـضر  اذإو  ىـضري  ىتح  هاضر  غلبمو  هتاـملك 
لك يف  ىقب  اميف  هوركاذ  مه  ام  ددعو  ىضم  ام  عيمج  يف  هقلخ 

مـشو تاـعاسلا  نم  ةـعاسو  ةـليلو  مويو  ةـعمجو  رهـشو  ةـنس 
رثكأو ةرخآلا  دـبأو  ايندـلا  دـبأ  دابآلا  دـبأ  نم  سافنألا  نم  سفنو 
انديـس ىلع  لص  مهللا  هرخآ  دـفني  ـالو  هلوأ  عطقني  ـال  كـلذ  نم 

 { كلذ فاعضأ  فاعضأو  كلذ  لثم  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم 
ديـسلا اهيلع  فاضأ  رمتعملا  يبأ  تاحيبست  اهلـصأ  ةالـصلا  هذـه 

يبنلا ىلع  ةالـصلا  ةغيـص  ءايحإلا )  حراش (  يدـيبزلا  ىـضترملا 
ةالـصلا باوث  اهب  يلـصملل  لـصحي  ىتح  ملـسو  هيلع  هللا  ىلص 

راكذألا نم  هدعب  امو  حيبستلا  باوث  ىلإ  ةفاضم  دادعألا  كلتب 



نأ اهلـضف  يف  ىور  هنأ  ءايحإلا )  يف (  يلازغلا  مامإلا  ركذ  دـقو 
دالب يف  ًاديهـش  لٌتق  نمم  مانملا  يف  ًـالجر  ىأر  دـيبع  نب  سنوي 
تيأر لاق  لاـمعألا  نم  َمث  تيأر  اـم  لـضفأ  اـم  هل  لاـقف  مورلا 

ناكمب هللا  نم  رمتعملا  يبأ  تاحيبست 
اذه دعب  يديبزلا  حراشلا  لاق 

لاقف دازو  بولقلا )  توق  بحاص (  هدروأ  اذكهو 
هتوم دعب  دـلاخ  نب  كلملا  دـبع  تيأر  ناميلـس  نب  رمتعملا  لاقو 
لاق ًائيـش  ءيطاخلل  وجرت  تلقف  ًاريخ  لاـق  تعنـص  اـمو  تلقف 

ءيشلا معن  اهنإف  رمتعملا  يبأ  تاحيبست  سمتلي 
ناك دعس  نبا  لاق  يميتلا  ناخرط  نب  ناميلس  وه  رمتعملا  وبأو 

يلـصي ناكو  نيدهتجملا  دابعلا  نمو  ثيدـحلا  ريثك  ةـقث  ناميلس 
ءاشعلا ءوضوب  هلك  ليللا 

ىلص يبنلا  نع  ثدح  اذإ  ناك  هنم  فوصأ  تيأر  ام  ةبعـش  لاقو 
هنول ريغت  ملسو  هيلع  هللا 

الول ناميلـس  نب  رمتعملا  يل  لاق  ىلعألا  دـبع  نب  دـمحم  لاـقو 
موصي ةنـس  نيعبرأ  ثكم  يبأ  نع  اذـب  كتثدـح  ام  يلهأ  نم  كنإ 
ىفوـت ءاـشعلا  ءوـضوب  رجفلا  ةالـص  يلـصيو  ًاـموي  رطفيو  ًاـموي 

.ةعامجلا هل  ىور  نيعستو  عبس  نع  ةنس 143  ةرصبلاب 

ةئاملا دعب  نورشعلاو  ةنماثلا  ةالصلا 
ةمحرلا يبن  كـلوسرو  كدـبع  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا  } 

هب ىرجو  كـملع  هـب  طاـحأ  اـم  ددـع  ملـسو  هبحـصو  هـلآ  ىلعو 
كمكح هب  ذفنو  كملق 

ءيـشلل لوقي  نمو  ضرألاو  تاومـسلا  نئازخ  هديب  نم  اي  مهللا 
نم ينيفاعت  نأو  دمحم  انديس  ىلع  يلصت  نأ  كلأسأ  نوكيف  نك 

ًاكرابم ًاعـساو  ًالالح  ًاقزر  ينقزرت  نأو  رقفلا  نم  ينينغتو  نيدـلا 
 { ملسو هلآو  دمحم  انديس  ىلع  مهللا  لصو  هيف 

ةليـسولا بيرقت  باتك (  لوأ  يف  ةبوتكم  ةالـصلا  هذه  تيأر  دـق 
 ( نيرخـآلاو نيلوـألا  ديـس  ىلع  مالـسلاو  ةالـصلا  يف  نيبلاـطلل 

نباب ريهـشلا  يطايمدلا  يريدـبلا  دـمحم  خيـشلا  ةـمالعلا  مامإلل 
تسيلو يركبلا  ىفطصم  ديـسلاو  يفنحلا  خيـشلا  خيـش  تيملا 

ىفوي تارم  رـشع  اهأرق  نم  اهدـعب  بتك  دـقو  باـتكلا  نم  يه 
ددـعلا اـهتءارق  نوكت  نأ  نسحـألاو  ه.أ ـ  . هقزر يف  كراـبيو  هنيد 

ًءاسمو ًاحابص  موي  لك  روكذملا 

فلؤملل ةئاملا  دعب  نورشعلاو  ةعساتلا  ةالصلا 
ةمئاد ةـلماك  ةالـص  دـمحم  انديـس  ىلع  ملـسو  لص  مهللا  - } 1

دحأ هللا  قلخ  نم  اـهيف  هكراـشي  ـالو  دـبألا  لزـألا  اـهيف  كراـشي 
تاجرد ىلعأ  ةـياهن  ةالـص  دـعتف  رـصحت  الو  دـحتف  ربخت  ةالص ال 

ةمئاد لزت  ملو  ةيادب  الو  لزألا  يف  اهتيادب  ىلإ  لصت  نيبرقملا ال 
ىلعو ةـياهن  اهل  سيلف  كلذـك  لازت  نلو  ةـحمل  لـك  يف  يقرتلا 
موجرو نيدـتهملا  موجن  هبحـصو  نينمؤملا  تاهمأو  نيبرقألا  هلآ 

 { نيدلا موي  ىلإ  ناسحإب  مهل  نيعباتلاو  نيدتعملا 
اهمودأو اهمتأو  ةالص  لضفأ  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا  - } 2

هيلع اهيلصتو  اهتيلـص  يتلا  تاولـصلا  عيمج  لداعت  ةالـص  اهمعأو 
يلـصيو ىلـص  ام  عيمج  لثامتو  كلذ  نيب  اـمو  دـبألاو  لزـألا  يف 

دحلا قوـفت  ةالـص  كـئالملاو  نجلاو  سنـألاك  كـقلخ  عـيمج  هيلع 
اهب ينلعجت  دادعألاو  ظافلألا  عيمج  اهدـعو  اهدـح  غلبي  الف  دـعلاو 

شاـعملا يف  هاـضرو  كاـضرب  نيزئاـفلا  نينمؤـملا  دعــسأ  نـم 
هتاهج عيمج  نم  نينمؤملا  هئاـبرقأو  هجاوزأو  هلآ  ىلعو  داـعملاو 

هتازجعم ةدهاشمو  ةفيرشلا  هتاذ  ةيؤرب  اوفرشت  نيذلا  هباحصأو 
 { اميلست ملسو 

ةالـص لـضفأ  هـلآ  ىلعو  دـمحم  انديــس  ىلع  لـص  مـهللا  - } 3
نوكت نيبرقملاو  راربألا  كدابع  نم  دـحأ  ىلع  اهيلـصت  وأ  اهتيلص 
ةرذلاك اهيلإ  ةبسنلاب  اهلامك  عم  هلآو  ميهاربإ  انديـس  ىلع  كتالص 
هومدقت نيذلا  ءايبنألا  هناوخإ  ىلعو  نيملاعلا  عيمج  ىلإ  ةبـسنلاب 

يدهلا موجن  هباحـصأو  ناطلـسلا  ىلع  ءارمألا  مدقت  نامزلا  يف 
ًاميلـست مهيلعو  هيلع  مهللا  ملـسو  ىدتقإ  مهب  نمو  هتمأ  ةـمئأو 

 { كلاملا كدحو  تنأو  كولمم  لكلاف  كلذك 
ىلع اهلمـشأو  اهمودأو  اـهلمكأو  ةالـص  لـضفا  لـص  مهللا  - } 4
ديـس وهف  ةماعلا  ةدايـسلاب  هتـصصخ  يذلا  كدبع  دـمحم  اندـيس 

لئامـشلا نسحأب  هتثعب  يذـلا  كلوسرو  قالطإلا  ىلع  نيملاـعلا 
هنيبو كنيب  ام  بسانت  ةالص  قالخألا  مراكم  ممتيل  لئالدلا  حضوأو 
بحلا نم  امكيدـل  ام  لكاشتو  دـحأ  هب  زاف  اـم  يذـلا  برقلا  نم 

الو ملق  اهدحي  الو  اهدعي  ةالـص ال  دبألاو  لزألا  يف  هب  درفنا  يذلا 
ةفاك دوست  ةالـص  ناسنإ  الو  كلم  اهفرعي  الو  اهفـصي  ـالو  ناـسل 
اهرون ينلمشي  ةالص  تاقولخملا  ةفاك  ىلع  هتدايـسك  تاولـصلا 

يف يتارذ  عـيمج  مزـاليو  يتاـقوأ  عـيمج  يف  يتاـهج  عـيمج  نـم 
ملـسو رايخألا  هباحـصأو  راهطألا  هلآ  ىلعو  يتامم  دـعبو  يتاـيح 

 { اريثك ًاميلست 
ةالص كلوسرو  كيبنو  كدبع  دمحم  انديـس  ىلع  لص  مهللا  - } 5



هيلإو كيلإ  اهنم  بحأ  ةالـص  الو  هيدلو  كيدل  اهنم  لضفأ  ةالـص  ال 
يف ام  عمجت  ةالص  هيلع  ىلـص  نم  لكلو  هل  اهنم  عفنأ  ةالـص  الو 

دادــعألا عــيمجب  تــالامكلاو  لــئاضفلا  نـم  تاولــصلا  عــيمج 
نم هل  ةبولطملا  تارابتعإلاو  تاريدقتلا  عيمج  عم  تافعاضملاو 
لك يف  تاومـسلاو  نيـضرألا  لـهأ  نـم  هـيلع  نيلـصملا  عـيمج 
لك نـم  ملاوـعلا  عـيمج  ءلـمو  تاـقولخملا  عـيمج  ةـنز  ةــظحل 

كنيد ىلإ  لـخد  نم  لـكو  هباحـصأو  هجاوزأو  هلآ  ىلعو  تاـهجلا 
 { اريثك ًاميلست  ملسو  هباب  نم  نيبملا 

ريخو كلوسرو  كيبنو  كدـبع  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا  - 6
نيمئاد ًامالـسو  ةالـص  هبحــصو  هـلآ  ىلعو  يمـألا  يبـنلا  كـقلخ 
هيضتقي ام  لك  امهعمجب  نادرفنيو  ناكمإلا  ةرئاد  امهلامكب  نآلمي 
لئاـضف ناـعمجيو  ناـسحإلاو  نسحلا  عاوـنأ  نـم  يهلـإلا  مركلا 

يـضاملا يف  هاوسل  وأ  هل  اـهتدرأ  يتـلا  تاميلـستلاو  تاولـصلا 
نيرادلا يف  دحأل  هتردق  ريخ  امهنع  ذشي  الو  لابقتـسإلاو  لاحلاو 

لك نم  امهب  ينرهطت  لاعفألاو  ءامـسألاو  تافـصلا  نساحم  نم 
رض لك  ينيفكتو  تاين  وأ  لاوقأ  وأ  لاعفأ  نم  ينع  كيضري  ام ال 

 { تامملا دعبو  ةايحلا  يف  ريخ  لك  ينيلوتو 
اهعـسوأو اهلمـشأو  اـهعفنأو  كتاولـص  لـضفأ  لـص  مـهللا  - } 7

اهلمكأو اهعطـسأو  اهرونأو  اهعدـبأو  اهنـسحأو  اهعمجأو  اهلمجأو 
ددـع كيلإ  هوجولا  لك  نم  اهبحأو  كيدـل  ةـناكم  اهالعأو  اـهعفرأو 
ريغب نوكي  اميفو  ةـيادب  ريغب  ناك  اميف  كتاملك  دادـمو  كتامولعم 
لبق تدـفنل  اهئازجأ  رغـصأ  ىلإ  ملاوعلا  عيمج  تمـسق  ول  ةـياهن 
لك يف  هيلع  ىلاوـتت  اهدادـعأ  راـشعم  رـشع  تغلب  اـمو  اـهدافن 

ىتـح اـهلبق  اـم  عومجم  يف  ةبورـضم  اهلـضف  ةلمكتـسم  ةـحمل 
لـضفت دادـعألا  عيمج  اهقوحل  نع  زجعتو  دابآلا  قباوس  بحاـصت 

مالسب ةعوفشم  تاقولخملا  عيمج  ىلع  هلضفك  تاولـصلا  عيمج 
نم ناردـصي  ًامالـسو  ةالـص  اهلـضفي  الو  هلـضفت  اهلثامي ال  كـنم 
يبأ كيلإ  كديبع  بحأ  ىلع  نادراوتيو  دفني  يذلا ال  كلضف  ضيف 
لخد نم  لكو  نيعمجأ  هبحـصو  هلآ  ىلعو  دمحم  انديـس  مساقلا 

 { نيبملا هنيد  ةطيح  تحت 
تاولص عبس  ىلع  لمتشت  ةالصلا  هذه 

نم ةــيدمحملا  راونـألا  يباـتك (  ةــبطخ  يف  يهف  ىلوــألا  اــمأ 
 ( ةيندللا بهاوملا 

يف نيملاعلا  ىلع  هللا  ةجح  يباتك (  ةبطخ  يف  يهف  ةيناثلا  امأو 
 ( ملسو هيلع  هللا  ىلص  نيلسرملا  ديس  تازجعم 

ديـس ىلع  تاولـصلا  لضفأ  يباتك (  ةبطخ  يف  يهف  ةثلاثلا  امأو 
 ( تاداسلا

ىلإ لوـصولا  لـئاسو  يباـتك (  ةــبطخ  يف  يهف  ةــعبارلا  اـمأو 
 ( ملسو هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  لئامش 

ديس ىلع  ءانثلا  تاولـص  يباتك (  ةبطخ  يف  يهف  ةسماخلا  امأو 
 ( ملسو هيلع  هللا  ىلص  ءايبنألا 

 ( ةيدمحملا لئاضفلا  يباتك (  ةبطخ  يف  يهف  ةسداسلا  امأو 
يف نيرادلا  ةداعـس  اذه (  يباتك  ةـبطخ  يف  يهف  ةـعباسلا  امأو 

 ( ملسو هيلع  هللا  ىلص  نينوكلا  ديس  ىلع  ةالصلا 
غلبأ ىلع  ةلمتــشملا  تاولــصلا  لـمكأ  نـم  اـهارت  اــمك  اــهلكو 

.تارابعلا

ةئاملا دعب  نوثالثلا  ةالصلا 
هتاـيحتو هتاميلـستو  هللا  تاولـص  نـم  هـللا  لوـسر  اـي  كـيلع  } 

كردـق لداعيو  ميظعلا  كلـضف  لثامي  ام  ةـظحل  لك  يف  هتاكربو 
 { ميلستلاو ةالصلا  عاونأ  عيمج  لئاضف  كل  عمجيو  ميخفلا 

ءايبنألا ديس  ىلع  ءانثلا  تاولص  يباتك (  يف  اهتركذ  ةالـصلا  هذه 
غيــص نـم  ةغيــص  لــك  دــعب  رركتل  ملــسو )  هـيلع  هـللا  ىلص 

ناـيحألا ضعب  يف  اهدــحو  اــهتأرق  دــقو  ةــيباطخلا  تازجعملا 
هيلع تاولـصلا  غيـص  عمجأ  نم  يهو  ًانـسح  ًاريثأـت  اـهل  تدـجوف 

.ملسو هيلع  هللا  ىلص 
تاهيبنت

لوألا هيبتلا 
هداقتعا زوجي  ام ال  ةـمهوملا  ةـهباشتملا  غيـصلا  ىلع  مالكلا  يف 

لجو زع  هللا  بانج  يف 
يف راتخملا )  ردلا  ىلع (  هتيـشاح  يف  نيدباع  نبا  ةـمالعلا  لاق 

ةحابإلاو رظحلا  باتك 
 ] ءاعدلا يف  لوقلا  ةهرك  لثم  يأ  كلذ  لثم  لاقي  هنأ  يف  رظنيل 

ناـك اـم  وـهو  هباـشتملا  نم  هنوـكل  كـشرع ]  نـم  زعلا  دـقعمب 
تاولـصلا نم  رثؤي  اـم  وحن  يف  ىلاـعت  هللا  ىلع  ًـالاحم  هرهاـظ 

ىهتنمو كـملحو  كـملع  ددــع  دــمحم  ىلع  لـص  مـهللا  لـثم [ 
مهوي هنإف  كلذ  وحنو  هللا ]  لامك  ددـعو  كتاملك  ددـعو  كـتمحر 

لثم اميس  الو  ملعلا  وحن  تاقلعتم  ءاهتنا  وأ  ةدحاولا  ةفصلا  ددعت 
ذإ ال كتاملك ]  ددعو  كعمـس  هعـسوو  كملع  هب  طاحأ  ام  ددـع  ] 

اهوحنو ددع  ةـظفلو  ىلاعت  هتاملكل  الو  هتمحرل  الو  هملعل  ىهتنم 
.كلذ فالخ  مهوت 



يـسافلا ةـمالعلا  حرـش  يف  تيأرو  نيدـباع :  نبا  ةـمالعلا  لاـق 
: لاقف كلذ  يف  ثحبلا  تاريخلا )  لئالد  ىلع ( 

ىنعم يف  لامعتــسإلا  قـالطا  زاوـج  يف  ءاـملعلا  فـلتخا  دــقو 
ىلع ةالـصلا  يف  تايفيك  ءاملعلا  نم  ةعامج  راتخا  دـقو  حـيحص 
مهنم تايفيكلا  لضفأ  اهنأ  اولاـقو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا 

ناطقلا ءاهبلاو  يزرابلا  فرـشلاو  يعفايلا  نيدلا  فيفع  خيـشلا 
ـ ه.أ.يسدقملا هذيملت  هنع  هلقنو 

الإ كلذ  نم  عنملا  انتمئأ  مالك  ىـضتقمو  لوقأ  نيدـباع : نبا  لاـق 
هيقفلا هراتخا  ام  ىلع  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نع  درو  اميف 

.هترابع تهتنا  .ملعأ  هللاو  لمأتف 
خيشلا لضافلا  ققحملا  فيلأت  ثحبلا  اذه  يف  ةلاسر  تيأر  دقو 

اهامس نآلا  رهزألا  عماجلا  ءاملع  نم  يعيطملا  تيخب  دمحم 
ةغيـصلاب ةـيربلا  ريخ  ىلع  ةالــصلا  زاوـج  يف  ةـيهبلا  يراردـلا  ) 

 : يتأي ام  اهنم  تذخأف  ةيلامكلا ) 
دبال ةروكذملا :  نيدباع  نبا  ةرابع  لقن  نأ  دـعب  هللا  هظفح  لاق 

هتاـيئزج ىلع  همكحب  مكحن  ىتـح  ًـالوأ  هباـشتملا  ىنعم  ملعن  نأ 
زجعي ثيحب  ًاـهباشم  نوكي  نأ  وه  ةـغل :  هباـشتملا  ىنعم  لوقنف 

 . زييمتلا نع  نهذلا 
ريغ يمـسو  هباشتملاب  هيلإ  ناسنإلا  يدـتهي  ام ال  يمـس  كلذـلو 

 { َاْنَيَلع ََهباََشت  َرََقْبلا  ِنإ  ىلاعت {  لاق  هباشتملاب  مولعملا 
رثــكأ هــيلع  اــم  ىلع  ةعيرـــشلا  فرع  يف  هبـــشاتملا  ىنعمو 

نيب كرتـشملا  ردـقلا  وـه  يزارلا :  رخفلا  هـلقن  اـمك  نـيققحملا 
 . لوؤملاو لمجملا 

ةلالد نأ  يف  ناكرتشم  امهف  لوؤملاو  لمجملا  امأو  رخفلا  لاـق 
ةحجار ريغ  هيلع  ظفللا 

حوجرم ريغ  هنكل  حجار  ريغ  لمجملاف 
درفنملا ليلدلا  بسحب  حوجرم ال  وهو  حجار  ريغ  لوؤملاو 

مهفلا مدـع  نأل  هباشتملاب  ىمـسملا  وه  كرتشملا  ردـقلا  اذـهف 
ًاهباشتم ىمسي  كلذ  نأ  انيب  دقو  ًاعيمج  نيمسقلا  يف  لصاح 

نهذلا يف  تابثإلل  ًاهباشم  هيف  يفنلا  نوكي  ملٌعي  يذلا ال  نأل  امإ 
مولعم ريغ  هباشتلا  هيف  لصحي  يذلا  نأ  لجأل  امإو 

ىلع ببسلا  مسإل  ًاقالطإ  ملٌعي  ام ال  ىلع  هباشتملا  ظفل  قلطأف 
ـ ه.أ  . ببسملا

رثأتسا ام  وهو  ًالـصأ  قولخملل  ًامولعم  نوكي  ةرات ال  هباشتملا  مث 
اهيف لاوقأ  نم  حجارلا  ىلع  روسلا  حتاوفك  هملعب  هللا 

مولعملا ظفللا  ىنعم  نوكل  نيقيلا  ىلع  ًامولعم  نوكي  ـال  ةراـتو 
ةنيرق ـال  حيحـص  ىنعم  ةدارإ  نيعتيف  هتدارإ  حـصي  ـال  ًـالاحم  هـنم 
هلوـقك كـلذو  ًاـضيأ  لكـشملاب  ىمـسي  ريخـإلا  اذـهو  هنيعت  ىلع 

هانعم ةدارإ  حـصي  ذإ ال  َاهِيف }  اوُقـَسََفف  َاهِيفَْرتُم  ـاَنْرََمأ  ىلاـعت { 
ًادر ِءاَشْحَْفلِاب }  ُرُْمَأي  ـال  َهللا  ِنإ  ىلاـعت {  هلوق  ليلدـب  يقيقحلا 
نع ىلوألا  ةـيآلا  فرـص  نيعتف  هب  انرمأ  هللاو  راـفكلا  لوق  ىلع 

نيعم ريغ  يزاجم  ىنعم  ىلإ  يقيقحلا  اهانعم 
حيجرت ىلع  يزارلا  رخفلا  هـب  لدتــسا  اـم  اـنركذ  اـم  ىلع  لدـي 

وه يذـلا  ليوأتلا  مدـع  وهو  يأ  هباشتملا (  يف  فلـسلا  بهذـم 
داقتعا عم  ىلاعت  هللا  ىلإ  هانعم  نييعت  نوضوفيو  فلخلا  بهذم 

 ( لجو زع  هب  قيلي  يذـلا ال  رهاـظلا  ىنعملا  نع  هناحبـس  ههيزنت 
لد مث  حـجار  ىنعم  هل  ناـك  اذإ  ظـفللا  نإ  ًاـصخلم :  لاـق  ثيح 
دارم نأ  انملع  دارم  ريغ  رهاـظلا  كـلذ  نأ  ىلع  هنم  ىوقأ  لـيلد 
ةرثك تازاـجملا  يفو  ةـقيقحلا  كـلت  تازاـجم  ضعب  ىلاـعت  هللا 

يهو ال ةيوغل  تاحجرمب  الإ  نوكي  ضعبلا ال  ىلع  ضعبلا  حيجرتو 
ـ ه.أ  . فيعضلا نظلا  ديفت 

دارم تازاجملا  ضعب  نييعت  يف  نأ  ًاضيأ  فلـسلا  بهذم  حجريو 
نع هفرص  دعب  عيمجلل  ظفللا  لامتحا  عم  ضعبلا  نود  ىلاعت  هللا 

همـالك لـمح  يف  هناحبـس  هيلع  ةـميظع  ةءارج  يقيقحلا  هاـنعم 
فرـصب يـضقي  بدأتلاف  هدارم  نوكي  ـال  نأ  لـمتحي  ىنعم  ىلع 

قلاخلا ىلإ  هنم  دارملا  نييعت  ضيوفتو  لاحملا  هانعم  نع  ظفللا 
ىفخي امك ال  هنأش  لج 

هباشتملا قالطإ  زاوج  مدعب  ءاملعلا  تلاق  كل  انحـضوأ  ام  لجألو 
عم عطاـقلا  صنلا  هـب  درو  اـميف  ـالإ  ىلاـعتو  هناحبــس  هـللا  ىلع 

درو اميف  ليوأتلا  بوجو 
هتلقن يذلا  حيحـصلا  ثيدحلا  لمـشي  ام  عطاقلا  صنلاب  مهدارمو 

كلذ ىلع  لدـي  ريكن  الب  هيلع  اهلمع  ىرجو  لوبقلاب  هتقلتو  ةـمألا 
هناحبـس هيلع  ىنـسحلا  هللا  ءامـسأ  عـيمج  قـالطإ  اوزوـج  مـهنأ 

ليبـق نـم  اهــضعب  نأ  عـم  كـلذ  ىلع  نوـقبطي  اوداـكو  ىلاـعتو 
ناـك نإو  اـهب  دراوـلا  ثيدــحلاو  ثراوـلاو  روبــصلاك  هباــشتملا 
رتاوتم ريغ  هنكل  ريكن  الب  هب  تلمعو  لوبقلاب  ةـمألا  هتقلت  ًاحيحص 

ًاعطق
كلذك ةروكذملا  تاولصلا  نم  رثؤي  ام  نأ  كش  الو 

لاقف ريكن  الب  ةـمألا  نم  اهب  ًـالومعم  ةـلوقنم  ةروثأـم  اـهنوك  اـمأ 
 (: بذعلا لهنملا  يف (  يركبلا  ىفطصم  يديس 

هيزجيو ةرم  ةـئام  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  ىلع  يلـصي  مث 



يهو ىلوأ  ناك  ةغيصلا  هذهب  ناك  اذإ  هنكل  تناك  ةغيص  يأ 
ددـع هلآ  ىلعو  دـمحم  انديـس  ىلع  كراـبو  ملـسو  لـص  مهللا  ] 

انخيــش اـهب  اـنزاجأ  دـق  هنإـف  هلاـمكب ]  قـيلي  اـمكو  هـللا  لاـمك 
فـشكو مويقلا  يحلا  ىلجت  ام  ًارومغم  ةمحرلاب  لازال  موحرملا 

همحر يلعبلا  يلبنحلا  بهاوـملا  وـبأ  خيـشلا  ًاروتـس  هلاـمج  نع 
انزاجأ دقو  يقابلا  دبع  خيشلا  هدلاو  تبث  نمـض  اهنإف  ىلاعت  هللا 

نأ هخايشأ  ضعب  نع  هتبث  يف  هدلاو  لقنو  هدلاو  تبثو  هتخيشمب 
ـ ه.أ  . ةرم فلأ  رشع  ةعبرأب  اهنم  ةرم  لك 

ةمئأ رباـكأ  نـم  هـنع  هـللا  يــضر  يركبلا  ديــسلا  نأ  كـش  ـالو 
هرـــصع يف  هــنع  ىقلت  نــمم  ريثــكلل  اــهنقل  دــقو  ةـــيفنحلا 

يبأ هخيـش  نع  يركبلا  ديـسلا  اهاقلت  دقو  ريكن  الب  اهولمعتـساو 
تبث يف  ترٌكذ  دقو  ةلبانحلا  ةـمئأ  رباكأ  نم  وه  يذـلا  بهاوملا 

نع اهاقلت  دـقو  دـحأ  هيف  اهركذ  ىلع  ركني  ملو  ىرت  اـمك  هدـلاو 
ةيعفاـشلا ةـمئأ  نم  وـهو  يفنحلا  مالـسإلا  خيـش  يركبلا  ديـسلا 

اهاقلت دـقو  ًاضيأ  ريكن  ـالب  هرـصع  يف  ريثكلل  اـهنقلو  اهلمعتـساو 
ريدردـلا دـمحأ  يديـس  تاـكربلا  وبأ  يفنحلا  مالـسإلا  خيـش  نع 

ريثـكلل اـهنقلو  ةــيكلاملا  ةــمئأ  رباـكأ  نـم  وـهو  هتاــكرب  تـمع 
دحأ هيلع  ركني  ملو  ءاملعلا  رهظأ  نيب  هرصع  يف  اهلمعتساو 

انثدـح نيلفاـغلا )  هيبـنت  هباـتك (  يف  يدنقرمـسلا  ماـمإلا  لاـقو 
امهنع هللا  يـضر  ساـبع  نبا  نع  كاحـضلا  نع  هدانـساب  ةـقثلا 

لاقف
ملسو هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  ىلإ  مالـسلا  هيلع  ليفارـسإ  ءاج  } 
يلعلا هللا  الإ  هلإ  الو  هلل  دمحلاو  هللا  ناحبس  دمحم  اي  لق  لاقو 

ـ ه.أ  { . ىلاعت هللا  ملع  ام  ةنزو  ىلاعت  هللا  ملع  ام  ددع  ميظعلا 
يبنلا ىلع  ةالـصلا  غيـص  نم  تاريخلا  لئالد  هيلع  تلمتـشا  امو 

ركذ امم  ريثك  ىلع  غيصلا  كلت  ةلمتشملا  ملـسو  هيلع  هللا  ىلص 
نأ نم  رثكأ  نولماعلا  ءاملعلا  اميـس  ـالو  هيلع  ساـنلا  لاـبقإ  عم 
غيـص نم  ركذ  ام  ىلع  ةـمئألا  ءالؤه  لابقإ  نأ  كـش  ـالو  ىـصحي 
دعب ًاليجو  رصع  دعب  ًارصع  اهايإ  مهلامعتـساو  راكذألاو  تاولـصلا 

ءاملعلا دوجو  عم  راطقألا  رئاـس  نم  فلخلاو  فلـسلا  نم  لـيج 
كلذ راكنإ  دـحأ  نع  لـقني  ملو  عدـبلا  عنم  ىلع  مهـصرح  ةدـشو 

ملـسو هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نع  كـلذ  دورو  ىلع  حـضاو  لـيلد 
زوجي هباـشتملا  نم  هنوك  ضرف  ىلعف  لوبقلاـب  هل  ةـمألا  يقلتو 
هلمحو لاحملا  هانعم  نع  ظـفللا  فرـصو  هليوأـت  عم  هلامعتـسا 

 . حيحص ىنعم  ىلع 
يلعب عمـسأ  مل  هنع ((  هللا  يـضر  افو  ىلع  يديـس  لاق  كلذلف 

يلذاـشلا اـفو  دـمحم  نب  اـفو  يلع  ريغ  هـنأ  كـش  ـالو  اذـه  اـفو 
يضر نينـسلا  نم  تائمب  يركبلا  ديـسلا  لبق  كلذ  نإف  ريهـشلا 

ديـسلا لوق  دنع  ةيهلإلا )  حنملا  حرـش (  يف  عيمجلا ))  نع  هللا 
يركبلا

هلآ ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا  لوقي  مث  ] 
 [ هلامكب قيلي  امكو  هللا  لامك  ددع 

نأ امك  اهل  ةـياهن  مدـقت ال  نم  ىلع  اهعم  امو  كتالـص  لـعجا  يأ 
ـ ه.أ  . هل ةياهن  كلامك ال 

دنع قورز  دـمحأ  يديـس  ةـفيظول  هحرـش  يف  يعاجـسلا  لاقو 
كلوـسرو كـيبنو  كدـبع  دـمحم  انديـس  ىلع  لـص  مهللا  هلوـق [ 

طاحأ ام  ددع  ًاريثك  ًاميلست  ملسو  هبحصو  هلآ  ىلعو  يمألا  يبنلا 
 [ كملع هب 

ظوفحملا حوللا  يف  وه  ام  وأ  تاقولخملا  عيمج  نم  يأ 
ىلع ملـسو  لص  مهللا  لاق [  نم  نأ  ىلإ  يناسملتلا  نبا  بهذو 
كلذ ددـعب  رجألا  نم  هل  ىـصحي  هللا ]  قلخ  ددـع  دـمحم  اندـيس 

ـ ه.أ .
ىنعم ىلع  هللا  لامك  ددـع  هلوق  لـثم  لـمحي  نأ  كـلذ  لـصاحو 

ةلاحتـساو لوبقلاب  هل  ةـمألا  يقلتو  هدورول  هتدارإ  حـصي  يزاجم 
ةيهيزنت الو  ةيميرحت  هلامعتسا ال  يف  ةهارك  الو  يقيقحلا  ىنعملا 

باوثلاو رجألا  ديزم  كلذ  يف  لب 
هبشتملا نأ  كل  انمدق  امم  تملع  دق  كنأ  ىلع 

هللا رثأتـسإ  اـم  وهو  ةـيلكلاب  ىنعملا  موـلعم  ريغ  نوـكي  نأ  اـمإ 
وه امك  ًاعطق  لـيبقلا  اذـه  نم  تسيل  ةروكذـملا  غيـصلاو  هملعب 

رهاظ
نم هتدارإ  ليحتـسي  نكل  ًامولعم  يقيقحلا  هانعم  نوكي  نأ  اـمإو 

مهوتي ام  ةـياغو  هتدارإ  حـصت  يزاجم  ىنعم  ىلع  لمحيف  ظـفللا 
نأ ذئنيح  ملـٌسي  الو  ليبقلا  اذـه  نم  ةروكذـملا  غيـصلا  نوكت  نأ 

ىنعملا نإـف  ًالـصأ  هباـشتملا  لـيبق  نـم  هـللا  لاـمك  ددـع  لـثم 
ىلع لدـت  ةـنيرق  تدـجو  نكل  ًـالاحم  هنوك  ضرف  ىلع  يقيقحلا 

بيكرتلا تاذ  يف  ةظوفلم  ةنيرقلا  كلتو  يزاجملا  ىنعملا  ةدارإ 
ىنعملا نوـكي  ةـنيرقلا  كـلت  دوـجو  عـمو  ًالـصفنم  ًـاليلد  تـسيلو 

ظفللا نم  حجارلا  ردابتملا  وه  يزاجملا 
ريغ نوكي  ًاـمئاد  لـب  ًاـحجار  نوكي  ـال  هباـشتملا  نأ  تملع  دـقو 

ظفللاو مكحملا  ليبق  نم  هيف  نحن  ام  نوكيف  هلقن  رم  امك  حجار 
زاجملا يف  رجح  الو  ةنيرقلاب  هيلع  لولدملا  هزاجم  يف  لمعتسم 



ًالصأ
هب طاحأ  ام  ددـعو  هلامك  ددـع  لـثم  يف  ةـنيرقلا  نيأ  تلق  نإـف 

كملع
دارملا نأ  ىلع  هناحبـس  هيلإ  ملعلاو  لاـمكلا  ةـفاضإ  تلد  تـلق 
يهانتو ملعلا  قلعتم  يهانت  مدـعل  ىهانتت  ـال  يتلا  ةرثكلا  ددـعلاب 

ىلع ةرهاظ  ةلالد  لدت  ةيظفل  ةنيرق  ةفاضإلا  كلت  تناكف  لامكلا 
ةرثكلا يف  ةغلابملا  دارملا  نأ 

رابتعاب موهفم  هل  ددـع  ظـفل  نأ  لوقن  نأ  اـنل  اـننأ  ىلع  لاـق  مث 
دادـعألا بتارم  عيمج  ىلع  قلطي  موهفملا  كـلذ  بسحبو  هظفل 

هل نكلو  ًالـصأ  ءاصحإلا  الو  ةياهنلا  يـضتقي  الف  اهل  ةـياهن  يتلا ال 
ةبترم لكو  نيرـشعو  ةرـشعك  موهفملا  اذه  تحت  جردنت  بتارم 
ددـعلا موهفم  تحت  اهجاردـنا  راـبتعاب  ًاـضيأ  ًاددـع  ىمـست  اـهنم 
ةدـحاو لك  بتارملا  هذـهو  هدارفأ  نم  درف  اهنأ  راـبتعابو  يلكلا 

ظفلب اـهنع  ربـعيو  ةــياهنلاو  ءاـصحإلاو  ةــطاحإلا  يــضتقت  اـهنم 
ددـعلا نأ  يف  هابتـشإلا  لصح  انه  نمو  ةرـشع  ظفلك  صوصخم 

لقعتلا دنع  كلذك  سيلو  ءاصحإلاو  ةياهنلا  يضتقي 
غيـصلا يف  عنملاب  مزجي  مل  نيدباع  نبا  ةمالعلا  نأ  ىلع  لاق  مث 

ةغيـصلاك ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبـنلا  نع  اـهدورو  ملع  يتـلا 
ةروثأملا راـكذألا  بتكو  تاريخلا  لـئالد  يف  درو  اـممو  ةـيلامكلا 

نأل ريكن  الب  ءاملعلا  رهظأ  نيب  راـطقألا  رئاـس  يف  اـهب  لومعملا 
نع درو  ام  همالك  يف  ىلاعت  هللا  همحر  ىنثتسا  روكذملا  ةمالعلا 
امك تدرو  دق  ةـيلامكلا  ةغيـصلاو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا 

هلقن مدقت 
ميركلا نآرقلا  يف  مولعملا  ىلع  ملعلا  قـالطإ  درو  دـق  هنأ  اـمك 
همولعم نم  يأ  ِهِْملِع }  ْنِم  ٍءْيَِـشب  َنُوطيُِحي  َالو  ىلاـعت {  لاـق 

مهللا لثم [  يف  ًالصأ  ةهارك  الف  يزارلل  ريبكلا  ريسفتلا  يف  امك 
 [ هملع ددع  هلآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص 

يف طرتشي  ـالو  مولعملا  ىلع  ملعلا  قـالطإب  صنلا  دورول  ًاـضيأ 
عونلا دورو  يفكي  لب  اهنيعب  ةرابعلا  صخش  دورو  زاوجلا 

نورقملا زاجملا  قيرطب  ولو  ظـفل  لـك  قـالطإ  زاوج  فقوت  ولو 
نيعملا ظفللا  كلذـب  دري  صن  ىلع  دارملا  ىلع  ةـلادلا  ةـنيرقلاب 
صنلاب انع  عوفرم  جرحلاو  رمـألا  قاـضو  نيدـلا  يف  جرحلا  مزلل 

 { ٍجَرَح ْنِم  ِنيدـلا  يِف  ُْمْكَيَلع  ََلعَج  اـََمو  ىلاـعت {  لاـق  عطاـقلا 
نيدلا داشي  نلو  هيف  رسع  رسي ال  نيدلا  ثيدحلا [  يف  درو  دقو 

 [ هبلغ الإ  دحأ 
ةالـصلا ةـقيقح  زاوج  يف  ةهبـش  هنأ ال  كلذ  يف  مـالكلا  لـصاحو 

داروأ يف  ًارتاوـتم  لـٌِقنو  هلامعتــسا  درو  اـمم  اـهوحنو  ةـيلامكلا 
نم نيحلاصلا  لمع  اهيلع  ىرجو  مهنع  تاقثلا  اهاور  يتلا  موقلا 

هبشاتملا ليبق  نم  اهنأ  ميلـست  ضرف  ىلع  ًافلخو  ًافلـس  ءاملعلا 
ذئنيح اهدوروب  عطقلل  دورولا  ىلع  هلامعتسا  فقوتي  يذلا 

ماكحألا يف  ةمئألا  لقنب  ةـقثلا  مدـع  ىلإ  يدؤي  كلذ  يف  كشلاو 
اـننأ ال ىلع  اـهب  ةدراولا  صوـصنلا  ىلع  فـقن  ـال  يتـلا  ةـيهقفلا 

فقوتي يذلا  هباشتملا  ليبق  نم  ًالثم  هلامك  ددـع  ظفل  نأ  ملـسن 
دورولا ىلع  هقالطإ  زاوج 

ةياهن يتلا ال  بتارملا  عيمجل  لماش  ددـع  ظـفل  موهفم  نـأل  اـمإ 
ءاصحإ الو  اهل 

ةنيرقلاب ًاحجار  ًازاـجم  ىهاـنتت  ـال  يتلا  ةرثكلا  ىلع  هلمحل  اـمإو 
ًاحوجرم ةيظفللا ال 

كاـتفا نإو  كـبلق  تفتــساو  هـللا  ىلع  دـمتعاو  كـتيتأ  اـم  ذـخف 
ىلع ةالـصلا  نم  رثـكأو  نيب  مارحلاو  نيب  لـالحلا  نإـف  نوتفملا 

كردت نأ  ىسع  ةيلامكلا  ةغيـصلاب  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا 
نم ىلاعتو  هناحبـس  برلا  ةرـضح  ىلإ  لوخدلاو  لوصولا  لامك 
نم هلقن  ترتخا  ام  ىهتنا  ملسو .  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  باب 

.ةروكذملا ةلاسرلا 
يـسافلل لئالدـلا  حرـش  ةرابع  لـقني  مل  نيدـباع  نبا  ناـك  املو 

يف ةـقلعتملا  هتارابع  نم  اـهريغو  اـهلقنأ  نأ  اـنه  تدرأ  اـهمامتب 
نأشلا اذه 

ددع دمحم  ىلع  لصو  لئالدلا [  لوق  دنع  ىلاعت  هللا  همحر  لاق 
 [ كلذ فاعـضأو  كملع  هب  طاحأ  ام  ددـعو  قلخت  اـمو  تقلخ  اـم 
نم وأ  دوــجولل  هـتزربأو  هـتقلخ  اــمم  كــملع  هـب  طاــحأ  لاــق 
نم ظوـفحملا  حوـللا  يف  اـم  دارملا  وأ  ةروكذــملا  تاـقولخملا 

بلطلا يف  ةـغلابملا  قيرط  ىلع  نوكي  نأ  لمتحيو  ىلاعت  هملع 
ًارذـعتم هنوكل  همومع  ىلع  قبي  ملو  هصيـصخت  ىلإ  جـيتحأ  امنإو 

نم هـيف  دـبالف  ددــعلا  هـيف  نـكمي  ـال  مـلعلا  هـب  طاـحأ  اـم  نـأل 
يف صـِصخٌملاو  يلقعلا  ناكمإلا  ةدعاق  ىلع  يرجيل  صيـصختلا 

{ ٍءْيَـش ُلك  ُِقلاَخ  ُهللا  ُِلق  ىلاعت {  هلوق  يف  امك  لقعلا  وه  اذه 
ًاقلاخ سيل  ىلاعت  هنأ  ةرورـض  هب  كردن  انأل  هصـصخي  لقعلا  نإف 

امهادع ام  دارملاف  هتافصل  الو  هتاذل 
مهوتي نم ال  دـنع  مهوملا  قالطا  زاوج  يف  ءاـملعلا  فلتخا  دـقو 

فرـصب صـصخت  وأ  لـمحملا  حـضاو  لـيوأتلا  لهـس  ناـك  وأ  هـب 
حيحص ىنعم  يف  لامعتسإلا 



يبنلا ىلع  ةالـصلا  يف  تايفيك  ءاـملعلا  نم  ةـعامج  راـتخا  دـقو 
نم فنـصملل  ام  لـثم  ىلع  توتحا  دـقو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلص 

لـضفأ اهنأ  اولاقو  كملع  هب  طاـحأ  اـم  ددـعو  كـملع  ددـع  هلوق 
يزرابلا فرـشلاو  يعفايلا  نيدـلا  فيفع  خيـشلا  مهنم  تايفيكلا 

هللا مهمحر  يـسدقملا  هذـيملت  هنع  هلقنو  راـطعلا  نـبا  ءاـهبلاو 
ـ ه.أ  . مهنع يضرو 

ةالـص مهيلع  لص  مهللا  لئالدلا [  لوق  دنع  ةحفـص  دـعب  لاق  مث 
ىلع كلـضفك  نيعمجأ  قلخلا  نم  مهيلع  نيلـصملا  ةالـص  قوفت 

مهتالـص ىلع  ىلاـعت  هتالـص  لـضف  نوكيف  لاـق  كـقلخ ]  عـيمج 
ةبـسن ردـقب  نيلعفلا  نيب  لضفلا  ةبـسن  نـأل  مهيلع  هلـضف  قبط 

مث ةـتبلأ  اـمهنيب  ةبـسن  ـال  ةـقيقحلا  يفو  نيلعاـفلا  نـيب  لـضفلا 
ةقيقح انه  دارملا  سيلو  هناحبـس  هقلخو  هلعف  يه  اـمنإ  مهتـالص 
لضفك ثداح  ىلع  ثداح  لضف  نوكي  نأ  ليحتسي  هنإف  هيبشتلا 
ريوصتو ليضفتلا  يف  ةغلابملا  دارملا  امنإو  ثداحلا  ىلع  ميدقلا 
ـ ه.أ  . ةياغلا دح  غلابلا  ماتلا  توافتلا  نم  نيتلزنملا  نيب  ام 

انديـس ىلع  هللا  ىلـصو  هلوق [  دنع  ةـقرو  وحنب  كلذ  لبق  لاقو 
 [ هتاملك دادمو  هشرع  ةنزو  هسفن  اضرو  هقلخ  ددع  دمحم 

 ( ريثألا نبا  ةـياهن  صيخلت  يف  ريثنلا  ردـلا  يف (  يطويـسلا  لاق 
وأ ليك  رايعمب  ةرثكلا  يف  اهيزاوي  ام  ردـق  ليقو  اهددـع  لـثم  يأ 

ليثمت اذهو  ريدقتلاو  رصحلا  هوجو  نم  ههبشأ  ام  وأ  ددع  وأ  نزو 
يف لب  نزولاو  ليكلا  يف  لخدـي  مـالكلا ال  نـأل  بيرقتلا  هب  داري 

دازيو هب  رثكي  ام  وهو  ددملاك  ردصم  دادملاو  ددعلا 
هدـمأ ءيـشلا  تددـم  لاقي  ددـملاك  ردـصم  وه  يباطخلا  لاـقو 

ًادادمو ًاددم 
ًادادم دملا  نوعمجي  يثراحلا  لاق  لاق  ءارفلا  نع  ةملس  ىورو 

رايعملاو لايكملا  هانعم  نوكي  اذه  ىلعف 
رـصحت الو  دـحت  الو  دـمأ  ىلإ  يهتنت  ىلاـعت ال  هللا  تاـملكو  لاـق 

روفولاو ةرثكلا  ىلع  لديل  لثملا  اهب  برض  هنكلو  ددعب 
كلذ ىلع  رجألا  هب  دارملا  نأ  لمتحي  ليقو 

انباحـصأ دـنع  اهب  دارملا  رخفلا  مامإلا  لاق  ىلاـعت  هللا  تاـملكو 
ىلاعت هللا  ملع  تاقلعتم  ىلع  ةلادلا  ظافلألا 

يــسافلا مـالك  ىهتنا  هبئاـجعو .  هـمكح  ىلع  ةـلادلا  يه  لـيقو 
.هللا همحر 

نيب عمجي  دـق  هنع  هللا  افع  يناهبنلا  فسوي  ريقفلا  هعماج  لوقي 
هبهذم ةـمئأ  مالك  ىـضتقم  نأ  نم  نيدـباع  نبا  ةـمالعلا  هلاق  ام 
ملـسو هيلع  هللا  ىلـص  يبـنلا  نع  درو  اـميف  ـالإ  كـلذ  نم  عنملا 

كلذ زاوج  نم  هلاق  ام  نيبو  هيقفلا  هراتخا  ام  ىلع 
 ] يلصملا لوق  وحن  غيصلا  نم  ًاديدش  هماهيإ  ناك  اميف  عنملا  نأ 

هلوقو هللا ]  لامك  ددع  هلوقو [  ميظعلا ]  هللا  تاذ  ةمظع  ردقب 
قلخلا نم  هيلع  نيلـصملا  ةالـص  لـضفتو  قوـفتو  دـيزت  ةالـص  ] 
لمتشا امم  كلذ  هبشأ  امو  كقلخ ]  عيمج  ىلع  كلضفك  نيعمجأ 

ديدشلا ماهيإلا  ىلع 
ىلع لص  مهللا  يلـصملا [  لوق  وحن  نم  كلذ  ادع  اميف  زاوجلاو 
دادمو هللا  تامولعم  ددعو  هللا  ملع  يف  ام  ددـع  دـمحم  اندـيس 

اهل اهنإف  ىلاعت  هتاقولخم  ىلع  لمحي  كش  كلذ ال  نإف  هتاـملك ] 
ددـعلا ـال  ةرثكلا  وه  اـمنإ  دوصقملا  نأ  ىلع  ترثـك  اـمهم  ةـياهن 
ىهانتت ـال  هللا  تاـمولعم  نأ  لاـقي  ىتح  ىهاـنتي  يذـلا  يقيقحلا 

دادـم ظـفل  نأ  عـم  ثداـحلاو  ميدـقلاب  قـلعتي  ىلاـعت  هملع  نـأل 
يف ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  ينلا  نع  ثيدـحلا  يف  دراو  هتاـملك 

يـضر نينمؤملا  مأ  ةيريوج  ةديـسلل  اهملع  يتلا  حيبستلا  ةـغيص 
هـسفن اضرو  هقلخ  ددـع  هدـمحبو  هللا  ناحبـس  يهو [  اهنع  هللا 
ظافلألا نم  هذـه  لثم  لامعتـساف  هتاملك ]  دادـمو  هشرع  ةـنزو 

قافتإلاب زئاج  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هنع  ةدراولا 
امنإ ماـهيإلا  ةدـيدشلا  ىلوـألا  ظاـفلألا  نأ  ملعأ  هللاو  رهاـظلاو 

لـصحي مل  ىتح  مهيلع  لاـحلا  ةـبلغ  تقو  اـهيفلؤم  نع  تردـص 
بناج يف  دـيدشلا  ماهيإلا  نم  هيلع  تلمتـشا  ام  ةـظحالم  مهنم 

ساـنلا مظعأ  مهنع  هللا  يـضر  مهف  ـالإو  سدـقتو  ىلاـعت  قحلا 
هلامعتـسا عنتميو  زوجي  اميف  ةفرعم  مهرثكأو  ىلاعت  هللا  عم  ًابدأ 

نع هل  ًاهيزنت  مهدشأو  لجو  زع  هبناج  يف  يناعملاو  ظافلألا  نم 
كلذ عـمو  ىلاـعتو  هناحبـس  هقح  يف  كـلذ  نم  يغبني  ـال  اـم  لـك 

اودصق مهنإف  تارابعلا  رهاوظب  ةحيحصلا ال  مهدصاقمب  ةربعلاف 
ثيحب ال لامكلا  تاجرد  ىصقأ  يف  نوكت  نأ  تاولـصلا  كلت  نم 

اودـجي ملف  اورظن  دـقو  تاياهن  اهل  يهتنت  ـالو  ريداـقم  اـهل  ردـقت 
يهانتت تاوذـلاو ال  فاـصوألا  عيمج  نم  هب  كـلذ  نوهبـشي  ًاـئيش 

تالامكلا عيمجب  ةفصتملا  ىلاعت  هللا  تاذ  ىوس  هلامكو  هتمظع 
ملـسو هيلع  هللا  ىلـص  يبـنلا  ىلع  مهتاولـص  نوـكت  اذـه  ىلعف 

هذـهب ىلاـعتو  هناحبـس  قـحلا  مـيظعت  ةنمـضتم  تاـيفيكلا  هذـهب 
تاغيلبلا غيصلا 

ملسو هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  ىلع  يلـصيو  مهعبتي  نأ  ءاش  نمف 
وهف ةـينلا  هذـه  ىلعو  ىنعملا  اذـهب  مهنع  ةدراوـلا  غيـصلا  كـلتب 

بجي امب  اهلالخإ  همهوتل  اهنم  ءيـش  هسفن  يف  ناـك  نمو  نسح 



اهبنتجيلف هفالخ  مهوت  اهنأو  هيزنتلا  لامك  نم  ىلاعت  قحلا  بناجل 
نع ةيراعلا  تايفيكلاب  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  ىلع  لصيو 
هب هللا  حـتف  ام  اذـه  لـيبسلا  يدـهي  وهو  قحلا  لوقي  هللاو  كـلذ 
بر هـلل  دــمحلاو  ًاـباوص  نوـكي  نأ  وـجرأو  رــصاقلا  ينهذ  ىلع 

.نيملاعلا
لقانلا قيلعت 

هللا ىلص  هللا  لوسر  نأ  امهنع  هللا  يضر  رمع  نب  هللادبع  نع 
كل يبر  اي  لاق : هللا  داـبع  نم  ًادـبع  نأ  مهثدـح ”:  ملـسو  هيلع 

تلـٌضعف كناطلـس ,  مـيظعو  كـهجو  لـالجل  يغبني  اـمك  دـمحلا 
ىلا ادعــصف  اـهنابتكي ,  فـيك  ايردـي  مـلف  اـمهتيعأ ,- نيكلملاـب – 
فيك يردـن  ةـلاقم ال  لاق  دـق  كدـبع  نإ  انبر  اي  الاقف : ءامـسلا , 
اذام هدـبع :-  لاق  امب  ملعأ  وهو  لجو –  زع  هللا  لاـقف  اـهبتكن , 

 : لاق هنإ  يبر  اي  الاق : يدبع ؟ لاق 
”, كناطلـس ميظعو  كهجو  لالجل  يغبني  امك  دـمحلا  كل  يبر  اـي 

يدبع لاق  امك  اهابتكا  ةـكئالملل )  يأ  امهل (  لجو  زع  هللا  لاقف 
.تاقث هلاجرو  هجام  نباو  دمحا  هاور  اهب .” هيزجأف  يناقلي  ىتح 

نابح نبا  هركذ  ميهاربإ ،  نب  ةمادق  هدانـسإ  يف  دـئاوزلا :  يفو 
 ، هقثو نم  الو  هحرج  نم  رأ  مل  ريشب ،  نب  هقدصو  تاقثلا ،  يف 

 . تاقث دانسإلا  لاجر  يقابو 
ينرضحي هنا ال  الإ  تاقث  هتاورو  لصتم  هدانـسإ  يرذنملا :  لاقو 

 . ةلادع الو  حرج  نيبرمعلا  ىلوم  ريشب  نب  ةقدص  يف  نآلا 
نيدـباع ال نبا  هب  لاق  يذـلا  عنملا  نأ  هلوسرو  ملعأ  هللاو  لوقأ 
ههجو ال لالجل  يغبني  اـم  نـأل  ثيدـحلا  اذـه  ىلع  ءاـنب  هل  لـحم 

ميظعل يغبني  اـم  كلذـكو  هللا  ـالإ  هردـق  فرعي  ـالو  هريغ  هـملعي 
عنم نوكي ال  ثيدحلا  هذه  ىلع  سايقلاب  نإف  هيلع  ءانبو  هناطلس 

طاحأ امو  هلامك  ددـعو  هللا  لامك  اهيف  غيـص  دورو  نم  كـلذ  يف 
يف هتكئالم  بطاخ  ىلاعت  هللا  هنأل  غيـصلا  نم  اـهريغو  هملع  هب 

هذـهف رجـألاب  اـهيلع  هزيٌجي  وهو  يه  اـمك  اـهوبتكي  نأـب  ثيدـحلا 
اذام مهبر  يلإ  اوكـشف  رجألا  ةـباتك  يف  ةـكئالملا  تبعتأ  تاـملك 

اهوعضو اهفئاحصب  اهووطا  يشرع  تحت  : هناحبس لاقف  نولعفي ؟
ةمايقلا موي  يلإ  اهتانسح  ىقبتف  يشرع  تحت 

ةكئالملا تاملكلا  هذه  تيعأ  اذامل  يقطنملا  لاؤسلاو 
هناطلس ةمظعو  هللا  هجو  لالجب  قلعتت  اهنأل  يقطنملا  باوجلاو 

لاوز ناكو  ةـكئالملا  تراـتحاف  كـلذ  نع  ًائيـش  نوفرعي  ـال  مهو 
امك اـهوبتكي  نأـب  مهتبطاـخمب  ىلاـعتو  هناحبـس  هلبق  نم  ةريحلا 

ةرخألا يف  كلذ  ىلع  رجألا  ءاطعإب  لفكتي  هناحبس  وهو  يه 
.هدارمب ملعأو  ىلعأ  هللاو  اذه 

يناثلا هيبنتلا 
هيلع هللا  ىلـص  يبنلا  نع  ةدراولا  غيـصلا  باوث  ىلع  مالكلا  يف 

رثكأ هباوث  امهيأ  اهريغو  ملسو 
نع روثأملا  اهنم  بابلا  اذـه  يف  اهتركذ  يتلا  تاولـصلا  نأ  ملعا 

ةالصلا هيلع  هنع  روثأملا  ريغ  اهنمو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا 
نم مهدـعب  نمف  ةباحـصلا  ضعب  نـع  يورم  وـه  اـمم  مالـسلاو 

مالعألا ءاملعلاو  ماركلا  ءايلوألا 
ظفاحلا نع  ًالقن  عيدـبلا )  لوقلا  يف (  يواخـسلا  ظـفاحلا  لاـق 

هللا ىلـص  يبـنلا  ىلع  ةالـصلا  ةـيفيك  يف  يور  دـق  يدـسم  نبا 
نمف ةباحـصلا  نم  ةـعامج  بهذو  ةريثـك  ثيداـحأ  ملـسو  هـيلع 

نم نأو  صوصنملا  عم  هيف  فقوي  باـبلا ال  اذـه  نأ  ىلإ  مهدـعب 
ينابملا ةحيـصفلا  ظاـفلألاب  يناـعملا  نع  ناـبأف  ًاـنايب  هللا  هقزر 

هيلع هللا  ىلـص  هفرـش  لامك  نع  ْبرٌعي  امم  يناعملا  ةحيرـصلا 
نبا لوـقب  اوـجتحاو  ًاعـساو  كـلذ  ناـك  هـتمرح  مـيظعو  ملــسو 

مكنإف ال مكيبن  ىلع  ةالـصلا  اونـسحأ  هنع [  هللا  يـضر  دوعـسم 
ـ ه.أ  [ . هيلع ضرعي  كلذ  لعل  نوردت 

برعأ باطحلا  لاق  لئالدلا )  حرش  يف (  يسافلا  ةمالعلا  لاقو 
 : لاقف ةضراعلا )  يف (  يبرعلا  نب  ركب  وبأ  يضاقلا 

ىلـص ةالـص  يلع  ىلـص  نم  ملـسو [  هيلع  هللا  ىلـص  هلوق  نأ 
هللا ىلص  هللا  لوسر  ناك  لاق  نمل  سيل  ًارشع ]  اهب  هيلع  هللا 
امم َمٌلع  امك  هيلع  ملسو  هيلع  ىلص  نمل  يه  امنإو  ملسو  هيلع 

ـ ه.أ  . هانصصن
ىلع لدت  ةريثك  تامانم  ةمتاخلا )  يف (  يواخسلا  ركذ  دقو  لاق 

اهريغو يه  تمدـقت  دـقو  روكذـملا (  ظـفللا  يف  باوثلا  لوصح 
 (. باتكلا اذه  نم  فئاطللا  باب  يف 

يبرعلا نبا  لاقو  قورز :  خيشلل  ةيسيلغولا )  حرـش (  يفو  لاق 
مالسلاو ةالصلا  هيلع  هنع  يورم  ظفل  ريغب  ءيزجت  الو 

لاقف يكبـسلا  نيدلا  يقت  خيـشلا  احن  يبرعلا  نبإل  ام  وحنو  لاق 
يه ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  ىلع  هب  ىلـٌصي  ام  نسحأ  نإ  : 
ىتأ نمف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هنع  دهشتلا  يف  ةدراولا  ةيفيكلا 

ءازجلا هل  ناكو  نيقيب  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هيلع  ىلص  دقف  اهب 
اهريغ ظفلب  ءاج  نم  لكو  نيقيب  هيلع  ةالصلا  ثيداحأ  يف  دراولا 

فيك اولاـق  مهنـأل  ةـبولطملا  ةالـصلاب  هناـيتإ  نم  كـش  يف  وـهف 
مهنم هيلع  ةالـصلا  لعجف  لص  مهللا  اولوق  لاـقف  كـيلع  يلـصن 



ـ ه.أ  . اذ يه 
ام راكذألاو  تاوعدلا  يف  مزتلي  نأ  هريغو  يوونلا  بحتـسا  دـقو 

 : يوونلا لاق  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هنع  درو 
قيرط ىلع  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  ىلع  ةالـصلا  كلذـكو 

ـ ه.أ.لضفألاو ىلوألا 
رومأملا ةـيفيكلا  يف  تاياورلا  فـالتخإل  كـلذ  يف  مهريغ  عسوو 

ةوبنلا ركذ  يف  صقنلاو  ةدايزلاب  اـهقرط  فـالتخاو  اـهعيونتو  اـهب 
ملـسو هيلع  هللا  ىلـص  هفاصوأ  يف  ةلاسرلاو  ةيدوبعلاو  ةيمألاو 
دـالوألاو ةــيرذلاو  لــآلا  نـم  هـعم  هـيلع  ىلــٌصي  نـم  ركذ  يفو 
ظاـفلأ نـم  حـلاصلا  فلـسلاو  ةباحــصلا  نـع  درو  اـم  ةـفلاخمو 

ءيطاوتو ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هنع  ةدراولا  تايفيكلل  ةالـصلا 
يف هيلع  ةالصلا  ىلع  مهريغو  ءاهقفلاو  نيثدحملا  نم  نيفلؤملا 

ةالـصلا هيلع  ظـفلو [  ملـسو ]  هيلع  هللا  ىلـص  ظـفلب [  مـهبتك 
نأ كلذ  داكي  ىتح  ةرصتخملا  تايفيكلا  نم  كلذ  وحنو  مالسلاو ] 

 . اهيف لوقلا  ةعس  ىلع  رتاوتلاو  عامجإلا  ليبق  نم  نوكي 
يبنلا ىلع  اـهب  ىلـصي  يتلا  تاـيفيكلا  لـضفأ  يف  فلتخاو  لاـق 

ةريثك لاوقأ  ىلع  ملسو  هيلع  هللا  ىلص 
نأ ىلع  ليلد  هلك  كلذ  يفو  يزاريشلا : نيدلا  دجم  خيـشلا  لاق 

هانملع ام  لمكألاو  لضفلاو  صقنلاو  ةدايزلا  نم  ةعس  هيف  رمألا 
.لئالدلا حرش  ةرابع  تهتنا  .ملسو  هيلع  هللا  ىلص 

نأ مـالعألا :  ضعب  لاـق  راربـألا )  لزن  باـتك (  بحاــص  لاــقو 
هلوقل تلج  نإو  هريغب  اهنم  لضفأ  تلق  نإو  عاـبتإلا  عم  ةـعاطلا 
ْرِْفَغَيو ُهللا  ُُمْكِببُْحي  ِينُوِعبتاـَف  َهللا  َنوبُِحت  ُْمْتُنك  ِْنإ  ْلـُق  ىلاـعت { 

هللا يضر  ةباحـصلا  ناك  اذهلو  ٌميِحَر }  ٌروَُفغ  ُهللَاو  ُْمَكبُوُنذ  ُْمَكل 
مل ًامِيلَْست }  اوُملَسَو  ِْهَيَلع  اولَص  ىلاعت {  هلوق  اوعمس  امل  مهنع 
نم هيلع  مه  اـم  عم  مهـسفنأ  دـنع  نم  تاولـص  ءاـشنإب  اوـفتكي 
يف مهيواـسي  ـال  ماـقمب  ملعلاو  ةـغالبلا  ماـمتو  ةـحاصفلا  لاـمك 
هيلع هللا  ىلـص  هللا  لوسر  اولأس  لـب  مهدـعب  نمم  دـحأ  هضعب 

نيرـشع نم  وـحن  كـلذ  يف  درو  دـقو  ةالـصلا  ةفـص  نع  ملـسو 
هيلع هللا  ىلـص  هيبن  ةنـسل  عبتملاو  لجو  زع  هلل  بحملاف  ةياور 

ةعامج اهعرتخا  غيص  ىلإ  اهـضعب  نعو  ًادبأ  اهنع  لدعي  ملـسو ال 
ةباحـصلا نم  دحأ  وأش  نوغلبي  نيذلا ال  مهدعب  نمو  نيعباتلا  نم 

ملسو هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  نع  ةالـصلا  ةفـص  نيملعتملا 
.تناك ةالص  يأب  يلصملا  باوث  مظع  يف  كش  الو 

نايبلا حور  يف (  لاق  ىتح  كلذ  يف  مهـضعب  عسوت  دـقو  لاق  مث 
ىنثا ىلإ  ةـياور  يفو  فـآلا  ةـعبرأ  ىلإ  ةـعونتم  تاولــصلا  نأ  ( 

اهنم لك  يومحلا  نيدلا  دعس  خيشلا  نع  لقن  ام  ىلع  ًافلأ  رشع 
هودـجو اـم  بـسحب  برغلاو  قرـشلا  لـهأ  نـم  ةـعامج  راـتخم 
ـ ه.أ  . عفانملاو صاوخلا  هيف  اومهفو  مهنيب  ةبسانملا  ةطبار 

 ] لئاقلا لوقو  هصن :  اـم  يناـبرلا )  حـتفلا  باـتك (  نع  لـقن  مث 
قدـصي ةالـص  دـمحم  لآ  ىلعو  دـمحم  ىلع  ملـسو  لـص  مـهللا 

ةباثإلا نم  درو  ام  اهلعاف  قحتسيف  ةحيحـصلا ]  ثيداحألا  قلطم 
يتلا ةالصلا  نوكت  نأ  كلذ  طرش  نم  سيلو  ةالصلا  قلطم  ىلع 

ربْتعٌملا لب  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هنع  تبثت  ةفـص  ىلع  اهلعفي 
يتلا ةالـصلا  تناك  نإو  اـهيلع  اـهب  رومأـملا  ةالـصلا  مسا  قدـص 

نأ مزلتـسي  ـال  كـلذ  نكل  لـضفأو  لـمكأو  متأ  مـيلعتلا  اـهب  درو 
هللا ىلص  همسر  ام  تحت  ةلخاد  ريغ  تاولـصلا  نم  اهريغ  نوكي 

نأ لـصاحلاو  هـيف  بغرو  يلــصملل  روجــألا  نـم  ملــسو  هـيلع 
ةقلطملا تاولــصلا  تافــص  ىلع  ةـقداص  ةـقلطملا  تاـبيغرتلا 

عنام الو  تافصلا  نم  ةفصو  دارفألا  نم  درف  ةروكذملا  ةالـصلاو 
ةتباثلا تاولـصلا  كلت  ىدـحإب  يلـصملا  دـبعلل  هللا  بتكي  نأ  نم 

هبتكي ام  ىلع  ةدايز  ميلعتلا  قيرطب  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هنع 
قاقحتـسا نم  هعنام  ريغ  ةدايزلا  كـلت  نكلو  اـهريغب  ىلـص  نمل 

ةالــص هـنأ  هـيلع  قدـصي  اـم  لـعف  درجمب  هـيلع  دـيزملا  لـصألا 
ً.الثم اهنع  لوئسملا  ةروصلاك 

ةالـص يلع  ىلــص  نـم  يئاـسنلا [  دـنع  سنأ  ثيدـح  يف  دروو 
ثيدحلا تاولص ]..  رشع  هيلع  هللا  ىلص  ةدحاو 

ًارـشع هيلع  تيلـص  الإ  يئاسنلا [  دـنع  ةـحلط  يبأ  ثيدـح  يفو 
 [ ًارشع هيلع  تملسو 

يلع مهرثكأ  يب  سانلا  ىلوأ  دوعـسم [  نبا  نع  يذمرتلا  دـنعو 
 [ ةالص

لصم هنأ  هيلع  قدصي  اهنع  لوئـسملا  ةالـصلا  لعاف  نأ  كش  الو 
عفرو تائيطخلا  طح  نمو  هيلع  هللا  ةالص  نم  ركذ  ام  قحتـسيف 

ةمايقلا موي  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلاب  هتيولوأ  نمو  تاجردلا 
لعاف كلذ  قحتسي  هنأب  انربخأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نأل 

ةالصلا يه  ةلوعفملا  ةالـصلا  ةيآلا  يف  ةروكذملا  ةالـصلا  قلطم 
انَملع يتلا 

ثيداـحألاو ةــيآلا  يف  ةروكذــملا  ةالــصلا  قـلطم  ىنعم  سيلو 
ةروكذملا ةالصلا  لعف  ةيولوأ  الو  نايبلا  ىلع  فقوتي  ىتح  ًالمجم 

لب رادقملا  كلذ  قاقحتـسا  نع  ةالـصلا  قلطم  ناصقن  مزلتـست 
روكذـملا رجألا  ىلع  دـئاز  رجأل  ًاقحتـسم  اهلعاف  نوكي  نأ  هتياـغ 



ـ ه.أ.يوفطصملا ظفللاب  كربتلا  ةصيصخو  يسأتلا  ةيزمل 
ىلـص يبنلا  ىلع  ةالـصلا  نأ  ىلع  مدقت  ام  لد  ركذ  ام  دـعب  لاق 

وأ ةروثأملا  ةالصلا  غيـص  نم  تناك  ةغيـص  يأب  ملـسو  هيلع  هللا 
ثيداـحألا يف  دراولا  دوعوملا  رجـألا  اـهب  يتـآلا  قحتـسي  اـهريغ 

ءافـش باتك (  وأ  تاريخلا )  لـئالد  باـتك (  أرق  نمف  ةحيحـصلا 
ًاقحتسم ناك  ًالثم  تاولصلا  يف  هوعمج  امم  امهريغو  ماقسألا ) 

هيف يتـلا  ظاـفلألا  ضعب  نم  زرتـحي  نأ  يغبني  نكل  رجـألا  كلذـل 
هللا شرع  ليدـنق  مهلوقك  صنلا  هب  دري  مل  ام  ىلإ  يـضفي  اـمم 

يف ةدراوـلا  تاولـصلا  ظاـفلأ  هفلؤـم  دروأ  يذـلا  باـتكلا  اـمأو 
تاـعوضوملا ـالخ  اـم  فاعـضلاو  ناـسحلاو  حاحـصلا  ثيداـحألا 

لك ىلعو  ًالصأ  هيف  نْعطَم  الو  روكذملا  رجألا  بجوي  اهب  نايتإلاف 
ـ ه.أ.لثمألاف لثمألا  مث  ةحص  تبثي  اميف  رجألا  رثكأ  لاح 

نم تعمس  دق  هنع  هللا  افع  يناهبنلا  فسوي  ريقفلا  هعماج  لاق 
انتاداس اهفلأ  يتلا  تاولـصلا  غيـص  ىلع  ضارتعالا  ءاملعلا  ضعب 

نع ةدراولا  غيـصلاب  ةالـصلا  ناسنإلا  كرتي  فيك  ًـالئاق  ةـيفوصلا 
اهفلأ يتـلا  غيـصلا  هذـهب  يلـصيو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبـنلا 

؟ هريغ
هيلع هللا  ىلص  هنع  ةدراولا  غيصلاب  ةالـصلا  نأ  كش  هل ال  تلقف 

اهريغب هيلع  ةالصلا  نم  لضفأ  يه  ملسو 
يلع انديـسك  ةباحـصلا  ضعب  نع  ةدراولا  تاولـصلا  هذـه  نكلو 

نيعباـتلا ضعب  نع  ةدراوـلاو  اـمهنع  هـللا  يـضر  دوعـسم  نـباو 
نيفراـعلا ءاـيلوألا  نـم  مهدـعب  نـمع  ةدراوـلاو  نيدـباعلا  نـيزك 

يبـنلا ىلع  ةالـصلا  نع  ةداـيز  لمتـشت  يه  نيلماـعلا  ءاـملعلاو 
ىلص هريقوتو  هميظعتو  هيلع  ءانثلا  ىلع  ملـسو  هيلع  هللا  ىلص 

يف اهب  هوفصو  يتلا  ةليلجلا  ةليمجلا  فاصوألاب  ملسو  هيلع  هللا 
ةالصلا هيلع  هنع  ةروثأملا  غيـصلا  يف  ةدوجوم  ريغ  يهو  مهغيص 

مل ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هعضاوتو  هئايح  ةدش  نم  هنأل  مالسلاو 
ركذ ةيميهاربإلا  ةغيصلا  لب  ةليمجلا  هفاصوأ  نم  ًائيـش  اهيف  ركذي 
اذهو مالسلا  هيلع  ميهاربإ  ىلع  هللا  ةالصب  ةهبـشم  اهيف  ةالـصلا 

ًاقيقحتو ليلخلا  ميهاربإ  هدجب  هربو  هعضاوت  نم  ملعأ  هللاو  ًاضيأ 
امأ َنِيرِخْـآلا }  يِف  ٍْقدـِص  َناـَِسل  ِيل  ْلـَعْجَاو  هلوـقب {  هئاعدــل 
غيـص اوـلعجي  ملف  مهدـعب  نمو  مالـسلاو  ةالـصلا  هـيلع  هباحـصأ 

ملـسو هيلع  هللا  ىلـص  هيلع  ءانثلاب  هميظعت  نم  ةيلاخ  مهتاولص 
وه ملـسو  هـيلع  هـللا  ىلـص  هـيلع  ةالـصلا  نـم  دوـصقملا  نإـف 

هماـقمب ةـقئاللا  هتمحرو  ىلاـعت  هلل  هجاـيتحا  راـهظإ  عم  هميظعت 
هيلع انتالصل  جاتحم  ريغ  وهف  الإو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يلاعلا 

اهل ةياهن  يتلا ال  تالامكلا  عاونأ  نم  هيلع  هللا  هغرفأ  امب  ةيلكلاب 
مهحيرـصت نوكي  ذـئنيحو  يقرتلاو  ةدايزلاب  ةـظحل  لك  يف  يهو 

سيل مهتاولـص  غيـص  يف  ملـسو  هيلع  هـللا  ىلـص  هـيلع  ءاـنثلاب 
دوصقملا لوصح  يف  ةدايز  نوكي  لب  اهنم  دوصقملا  نع  ًاجراخ 

هللا ىلص  هميظعتو  هيلع  ءانثلا  نأ  كش  ضرتعملا ال  كلذل  تلقو 
ىلـص هيلع  ةالـصلا  باوث  نع  ةداـيز  رخآ  باوـث  هل  ملـسو  هيلع 

باوثلا ةدايز  يزاوت  ةدايزلا  لـه  رظٌني  ذـئنيحف  ملـسو  هيلع  هللا 
؟  وأ ال ةروثأملا  غيصلا  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هيلع  ةالصلاب 

يلـصن ذـئنيحف  لمتحم  امهنم  لك  ذإ  عطقلاب  هباوج  نكمي  اذـه ال 
اهنم لك  ذإ  روثأـملا  ريغو  روثأـملاب  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هيلع 

رخآلا يف  سيل  ام  ةزيملا  نم  هيف 
ةدراولا غيصلاب  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هيلع  ةالـصلا  دئاوف  نمو 

ركذو هيلع  ءانثلاب  يلصملل  طاشنلا  لوصح  ءايلوألاو  ءاملعلا  نع 
نم كلذ  يف  لاقتنالاو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  ةـليمجلا  هفاصوأ 
ًانوع كلذ  نوكيو  للم  يلصملل  لصحي  الف  بولسأ  ىلإ  بولـسأ 

ءانثلاو ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هيلع  ةالـصلا  نم  راـثكإلا  ىلع  هل 
اهراركت ةرثـكب  هسفن  يف  ةـعيدبلا  يناـعملا  كـلت  خوـسرو  هـيلع 

كلذو هيلإ  هقوشو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبـنلل  هتبحم  دادزتـف 
ًاعرش اهب  ىنتعملا  دئاوفلا  ربكأ  نم 

يبـنلا نأ  اوركذ  مـهنع  هـللا  يـضر  مهغيـص  نـم  ًاريثـك  نأ  ىلع 
دمحم يديـس  غيـصك  ةـظقي  اـهايإ  مهنقل  ملـسو  هيلع  هللا  ىلص 

يناجيتلا دمحأ  يديـسو  سيردإ  نب  دمحأ  يديـس  غيـصو  يركبلا 
مانملا يف  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  هنع  اهاور  مهـضعبو  مهريغو 

هآر امنأكف  مانملا  يف  مالسلاو  ةالصلا  هيلع  هآر  نم  نأ  مولعمو 
ضعب باوث  يف  اهوركذ  يتلا  ريداقملا  تناـك  اـمبرو  ةـظقيلا  يف 

دق فـلأ  ةـئامب  وأ  فـالآ  ةرـشعب  وأ  فلأـب  مهلوـقك  غيـصلا  كـلت 
وأ مونلا  يف  تالاحلا  كلت  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  هنع  اهوور 

رخآ هجوب  اهيلع  اوعلطا  امبرو  كلذـب  مهـضعب  حرـص  لب  ةـظقيلا 
فراعلا نع  رارسألا )  زونك  يف (  يشوراهلا  خيشلا  هلقن  ام  وحن 

ينارعشلا باهولا  دبع  يديس  خيـشلا  لاق  لاق  ثيح  ينارعـشلا 
رون خيشلا  هخيـش  ةمجرت  يف  ىطـسولا )  تاقبطلا  باتك (  يف 

نينـسب هتوم  دـعب  ماـنملا  يف  هتيأر  هب  هللا  عفن  ينوـشلا  نيدـلا 
يسودبعلا هللا  دبع  يديـس  خيـشلا  ةالـص  ينملع  يل  لوقي  وهو 

ةرشع اهنم  ةدحاولا  ةرملا  لدعت  ةرخآلا  يف  اهباوث  تدجو  ينإف 
امنإ خيشلا  نأ  تملعف  ايندلا  راد  يف  ينتاف  دقو  اهريغ  نم  فالآ 



.ينارعشلا مالك  ىهتنإ  وه .  اهب ال  انأ  يلـصأ  نأ  ينملعي  نأ  ديري 
 ( رارسألا زونك  ةرابع (  تهتنا 

لـضفأ لـعجا  مهللا  يه [  يـسودبعلا  هللا  دـبع  يديـس  ةالـصو 
يهو اــهرخآ  ىلإ  ًادمرـــس ] ..  كــتاكرب  ىمناو  ًادــبأ  كــتاولص 

نيثالثلاو ةيناثلا  ةالـصلا  تاولـصلا )  لضفأ  يباتك (  يف  ةروكذم 
هتالـص يف  اـهركذ  هنـأل  ينـاليجلا  وأ  يلازغلا  ىلإ  ةـبوسنم  هـنم 

ينارعشلا هلاق  امك  يسودبعلل  اهنأ  حيحصلاو  ىربكلا 
هتركذ امك  سوردـيعلا  نع  يلازغلا  اهلقن  يواصلا  خيـشلا  لوقو 

يسودبعلا نع  فيرحت  وه  كانه 
ءانثلاب مامتهالا  ةرثك  نم  هتمدق  ام  ديؤي  ةالصلا  هذه  باوث  ةرثكو 

نم يه  ةغيصلا  هذه  نإف  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  هميظعتو  هيلع 
ملسو هيلع  هللا  ىلص  هيلع  ءانث  اهنسحأو  غيصلا  غلبأ 

ةغيلبلا فاـصوألاب  ةـغلابملا  هيف  عقو  اـم  ةلـضافلا  مهغيـص  نمو 
ام بسح  ىلع  لك  ةـعيدبلا  ةـقئافلا  مهتاراـبعب  ةريثكلا  دادـعألاو 

هيلع هللا  ىلـص  هلوـق  كـلذ  يف  مهدنتـسمو  ىلاـعت  هـللا  هـمهلأ 
يذـلا اهنع  هللا  يـضر  نينمؤملا  مأ  ةـيريوج  ثيدـح  يف  ملـسو 
هـسفن اـضرو  هـقلخ  ددـع  هـللا  ناحبـس  هريغو [  يذـمرتلا  هاور 

باوث ةرثـك  ملعت  كـلذ  تملع  اذإ  هتاـملك ]  دادـمو  هشرع  ةـنزو 
اهعفانمو مهغيص  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  ىلع  ةالـصلا 

ىلع ةالـصلا  ىلع  بترتـملا  باوثلا  ناـك  نإو  ىتـش  هوـجو  نم 
غيـصلا يف  ةالـص  يه  ثيح  نم  ملـسو  هـيلع  هـللا  ىلـص  يبـنلا 

.اهريغ يف  هنم  مظعأ  مالسلاو  ةالصلا  هيلع  هنع  ةروثأملا 
نيملاعلا بر  هلل  دمحلاو  رصاقلا  ينهذ  ىلع  هب  هللا  حتف  ام  اذه 
تطـسب لب  ضرتعملا  كـلذ  هب  تبجأ  اـنه  هتركذ  اـم  لـك  سيلو 

ناسحإلا يلو  هللاو  نايبلا  ةدايزل  هب  هتبجأ  امم  رثكأب  انه  مالكلا 
لقانلا قيلعت 

 ) باتك نم  نيثـالثلاو  ةـيناثلا  ةالـصلا  اـنه  ركذـن  ةدـئافلل  ًاـمامتإ 
يهو اهمامتب  تاداسلا )  ديس  ىلع  تاولصلا  لضفأ 

نوثالثلاو ةيناثلا  ةالصلا 
هللا يـضر  يناليجلا  رداـقلا  دـبع  انديـسل  لـيقو  يلازغلا  ماـمإلل 

امهنع
ً.ادَمْرـَس َكـِتَاكََرب  ىَْمَنَأو  ً.اـدََبأ  َِكتَاَولـَص  َلـَضَْفأ  ْلـَعْجا  مـُهللا  } 

ِ.ةِيناـَْسِنإلا ِِقَئـالَْخلا  ِفَرَْـشأ  َىَلع  ً.اَددـََعو  ًالـْضَف  َكـِتايَِحت  َىكَْزَأو 
ِِطْبهََمو ِ.ةِيناـَسِْحإلا  ِتـاَيلَجْتلا  ِرُوَطو  ِ.ةِيناـَمِيإلا  ِِقئاـَقَْحلا  ِعَمْجََمو 

ِْشيَج ِمدــَقَُمو  .َنــيِيبنلا  ِدــْقِع  َِةطــِسَاو  ِ.ةِيناــَمْحرلا  ِراَرــَْسألا 
ِِقَئـالَْخلا ِلـَضَْفَأو  .َنـيِمَركُِملا  ِءـاَِيْبَنألا  ِبـْكَر  ِـدِئَاَقو  .َنِيلـَسْرُْملا 
.َىنـَْسألا ِدـْجََملا  ِةِمَزأ  ِِكلاََمو  .َىْلَعألا  َزْعلا  ِءَاِول  ِلـِماَح  .َنِيعَمَْجأ 
ِناَمُجَْرَتو .َِلُوألا  ِِقبَاوسلا  ِرَاْوَنأ  ِدـِهاَشَُمو  .ِلََزـألا  ِراَرـَْسأ  ِدـِهاَش 

ِدوـُْجلا رـِس  َِرْهظَم  ِ.َمكِْحلَاو  ِْملِْحلَاو  ِْمِلْعلا  ـِعَْبنََمو  ِ.َمدـِْقلا  ِناـَِسل 
ِحوُر .ِيلْفسلَاو  يِـوُْلْعلا  ِدوـُُجْولا  ِنـَْيع  ِناـَْسِنَإو  .يُلْكلَاو  ِيئْزُْجلا 
َِبتُر َىْلَعـأِب  ِققََحتُْملا  .ِْنيَرادــلا  ِةـاـَيَح  ِنـْيَِعو  .ِْنَيْنـوَْكلا  ِدــَسَج 

ِلِيلَْخلا ِ.ةِيئاَِفطـــِْصإلا  ِتاــَماَقَْملا  َِقـــالَْخِأب  ِقلََختُملا  ِ.ةِيدـوـُُبْعلا 
ِْدَبع ِْنب  هللا  ِـدَْبع  ِنـْب  ِدمَحُم  َاِنديـَس  ِ.مَْرَكـألا  ِبِيبـَْحلَاو  ِ.َمْظَعـألا 

ِْمِهبْحـَصَو ِْمِهلآ  َىَلَعو  .َنِيلـَسْرُْملَاو  ِءَاِيْبَنألا  ِِرئاَس  َىَلَعو  ِِبلطُْملا 
.َنُوِلفَاْغلا ُِمِهْرِكذ  َْنع  َلََفَغو  .َنوُِركاذلا  َكََرَكذ  اَمُلك  .َنِيعَمَْجأ 

ةالصلا هذه  نأ  ريدردلا  درو  حرش  يف  يواصلا  دمحأ  يديس  لاق 
ىمـستو سوردـيعلا  بطقلا  نـع  يلازغلا  مالـسإلا  ةـجح  اـهلقن 
سواـسو نـع  هـبلق  بـجح  اـهأرق  نـمو  مظعـألا  زنكلا  سمش 

.ناطيشلا
رداـقلا دـبع  يديـس  يناـبرلا  بـطقلل  اـهنأ  مهــضعب  نـع  لاـقو 

نيتذوعملاو صالخإلا  ءاـشعلا  ةالـص  دـعب  أرق  نم  نأو  ينـاليجلا 
ىأر ةالصلا  هذهب  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  ىلع  يلـصو  ًاثالث 

.ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا 
ثلاثلا هيبنتلا 

اهلثمو راــكذألا  يف  ةدراوــلا  دادــعألا  ىلع  ةــظفاحملا  نأ  يف 
دادعألا كلتب  نورقملا  باوثلا  لوصحل  طرش  يه  له  تاولـصلا 

ًاددـع اـهأرق  نـم  نأ  تاولـصلا  غيــص  ضعب  يف  ركذ  دـق  ـال ؟ وأ 
ضعب يف  كلذ  لثم  درو  كلذـكو  اذـك  باوثلا  نم  هلف  ًاـصوصخم 
رجـألا قحتــسي  ددـعلا  كـلذ  ىلع  داز  اذإ  لـهف  ةدراوـلا  داروـألا 
ددـعلاب لـخاد  هنوـكل  هقحتـسي  ـال  وأ  هنع  ةداـيز  وأ  هـب  دوـعوملا 

؟ هعم روكذملا 
حرـش هتفحت (  يف  يمتيهلا  رجح  نبا  ماـمإلا  هركذ  اـم  باوجلاو 

هيبنت ةالصلا  طورش  باب  ليبق  لاق  ثيح  جاهنملا ) 
حبـس نأـك  دراولا  ىلع  داز  نميف  نيرخأـتملا  نيب  فـالتخالا  رثك 

نيثالثو ًاعبرأ 
ديز اذإ  وهو  ءاود  هنأب  دـيأو  بدأ  ءوس  هنأل  هركي  يفارقلا :  لاقف 

هنانسأ ىلع  ديز  اذإ  وهو  حاتفم  هنأبو  ءاد  ريـصي  هنوناق  ىلع  هيف 
حتفي ال 

ةدايزلا عم  صوصخملا  باوثلا  هل  لصحي  هريغ :  لاقو 
لـصألاب ناـيتإلاب  هنـأل  هـحيجرت  يقارعلا  نـيزلا  مـالك  ىـضتقمو 



هسنج نم  ةدايز  هلطبي  فيكف  هباوث  هل  لصح 
لوصح مدع  داقتعا  لحي  ال  لاقف :  غلاب  لب  دامعلا  نبا  هدـمتعاو 

ءاج نم  مومع  وهو  هدري  ليلدـلا  لب  لـيلد  ـالب  لوق  هنـأل  باوثلا 
اهلاثمأ رشع  هلف  ةسنحلاب 

حيبست وهو  صوصخملا  ددـعلا  اذـه  رـس  ىلع  يفارقلا  رثعي  ملو 
ةدـحاو ةدايزب  كلذـك  ريبكتلاو  كلذـك  هلل  دـمحلاو  نيثـالثو  ثـالث 

ةئاملا ةلمكت 
وأ هللاك  ةـيتاذ  اـمإ  يهو  نوعـستو  عست  ىلاـعت  هءامـسأ  نأ  وهو 
هنأل حـيبستلا  لوألل  لـعجف  نسحملا  ةـيلامج  وأ  ريبكلاـك  ةـيلالج 

يعدتـسي هنـأل  دـيمحتلا  ثلاـثللو  ريبـكتلا  يناـثللو  تاذـلل  هيزنت 
هل كيرـش  هدحو ال  هللا  الإ  هلإال  وأ  ريبكتلا  ةثلاثلا  يف  ديزو  معنلا 

مسالا ءامسألا  يف  ةئاملا  مامت  نأ  ليق  هنأل  هرخآ  ىلإ  كلملا … 
لالجلا ءامسأ  يف  لخاد  وهو  مظعألا 

امب ال هلكـشتسا  مث  ًارظنو  ًالقن  هجوأ  يناثلا  اذـه  مهـضعب  لاـقو 
يعدملل ةلالدلا  هيف  لب  هيف  لاكشإ 

ةداـيزلاو ددـعلا  يف  كـلذ  نع  صقنلا  تاـياور  يف  درو  هنأ  وـهو 
ةرمو ثـالثو  ةرـشعو  ةرـشع  ىدـحإو  نيرـشعو  سمخك  هـيلع 

ةرـشع ىدحإو  نيرـشعو  سمخو  حيبستلا  يف  ةـئامو  نيعبـسو 
ةرـشع ىدحإو  نيرـشعو  سمخو  دـيمحتلا  يف  ةـئامو  ةرـشعو 

يف ةرشعو  نيرشعو  سمخو  ةئامو  ريبكتلا  يف  ةئامو  ةرـشعو 
عقاو هب  دبعتلا  لاقي  نأ  الإ  ةـيدعتلا  مدـع  مزلتـسي  كلذو  ليلهتلا 
اميف وه  امنإ  مالكلاو  ةدراولا  تاياورلا  ىدـحإب  يتأي  نأب  كلذ  عم 

دراولا ريغب  ىتأ  اذإ 
نـٌس ناتياور  تضراعت  اذإ  هنأ  ملـسم  حرـش  مالك  نم  ذخؤي  معن 
ىلإ هدحو  هللا  الإ  هلإ  الب  وأ  ةريبكتب  ةئاملا  متخك  امهنيب  عمجلا  هل 

ام دراولاـب  ًـالمعو  ًاـطايتحا  اـمهب  اـهمتخي  نأ  بدــنيف  هرخآ  ……
نكمأ

ءاعد يف  ًاريبك )  ًاريثك (  ًاملظ  يـسفن  تملظ  يف  هلوق  هريظنو 
عمجلا ىلوألاو  ًاريثك )  ةثلثملاو (  ًاريبك )  ةدحولاب ( يور  دهـشتلا 

كلذل امهنيب 
 ( حاضيإلا ةتيـشاح (  يف  هيلع  هتددر  اـمب  ةـعامج  نبا  زعلا  هدرو 

ةفرع موي  ءاعد  ثحب  يف 
رمألا لاثتما  دراولا  ددعلا  ءاهتنا  دـنع  ىون  نإ  هنأ  مهـضعب  حـجرو 

الف الإو  امهيلع  بيثأ  داز  مث 
دبعتل وأ  رذـع  كش  وحنل  داز  نإ  هنأ  وهو  رخآ  ليـصفت  هنم  هجوأو 

 . عنتمم وهو  عراشلا  ىلع  كردتسم  ذئنيح  هنأل  الف 
 ( ةفحتلا ةرابع (  تهتنا 

 ( ةدئاف ) 

يهو تاولصلا )  لضفأ  نم (  نوتسلاو  ةثلاثلا  ةالصلا 
اهرخآ ىلإ  ًامات } …  ًامالـس  ملـسو  ةـلماك  ةالـص  لـص  مهللا  } 

ظفلب رارسألا )  زونك  هباتك (  يف  يشوراهلا  اهركذ 
نودـبو دـمحم  ظـفل  ركذ  نودـب  دـقعلا }  هب  لـحنت  يبـن  ىلع  } 

هللاب فراعلل  بسنت  اهنإ  لاقو  كل }  مولعم  لـك  ددـعب  ةداـيز { 
برغملا يف  فرعتو  هـنع  هـللا  يــضر  يزاـنلا  مـيهاربإ  يدـيس 
فورعملا نـمو  لـماوكلا  تاولـصلا  نـم  يهو  ةـيزانلا  ةالــصلاب 

فآلا ةعبرأ  اهركذ  نم  نأ  سانلا  عيمج  نيب  لوادـتملا  روهـشملا 
نم يهو  تناـك  اـم  ةــنئاك  تيــضق  هتجاـح  هـللا  لأـس  مـث  ةرم 

جرفلا هاتأو  الإ  ددعلا  اذه  دحأ  طق  لمكي  مل  هنأ  ليقو  تابرجملا 
نع تاولـصلا )  لـضفأ  يف (  اـهتلقنو  ىلاـعتو  هناحبـس  هللا  نم 

اهركذ دقو  يلزانلا  يقح  دمحم  خيشلل  رارـسألا )  ةنيزخ  باتك ( 
نود دـمحم )  ظـفلبو (  ةـيزانلا  نع  فيرحت  وـهو  ةـيرانلا  ظـفلب 

ام حيحـصلاو  هباـتك  يف  اـهتيأر  اـمك  كاـنه  اـهتلقنف  يبـن )  ) ظـفل
انه هتركذ 

تابثإ عم  دـمحم )  ظفل (  ركذ  ناسحتـسا  ىلإ  ليمي  بلقلا  نكل 
 ( يبنلا ظفل ( 

هدحو وأ  دقعلا }  هب  لحنت  يذلا  يبنلا  دمحم  انديس  لوقي {  نأك 
 { دقعلا هب  لحنت  يذلا  دمحم  انديس  لوقي {  نأب 

لقانلا قيلعت 
 ) باتك نم  نوتـسلاو  ةـلاثلا  ةالـصلا  انه  ركذـن  ةدـئافلل  ًاـمامتإو 

يهو اهدئاوفو  اهلماكب  تاولصلا )  لضفأ 

نوتسلاو ةثلاثلا  ةالصلا 
ةيجيرفتلا

ٍدمَحُم َاِنديَس  َىَلع  امَات  ًاَمالـَس  ْملـَسَو  ًَةلِمَاك  ًَةالـَص  لَص  ُمهللا  } 
ِِهب ىــَضُْقَتو  ُبَُركْملا  ِـهِب  ُِجرَْفَنَتو  ُدـَُقْعلا  ِـهِب  لـَْحَنت  يذــلا  يبـنلا 

ُماََمْغلا ىَقـَْستُْسَيو  ِِمتَاوَْخلا  ُنْسَُحو  ُِبئاـَغرلا  ِِهب  ُلـاَُنَتو  ـُجِئَاوَْحلا 
ُلك َِدَدِعب  ٍسََفَنو  ٍةَحَْمل  ُلك  يِف  ِِهبْحـَصَو  ِِهلآ  ىَلَعو  ِمِيَرْكلا  ِِههَْجِوب 

 { ََكل ٍمُوْلعَم 
يدنفأ يقح  دمحم  فراعلا  خيشلا  اهركذ  ةيجيرفتلا  ةالـصلا  هذه 

 ( رارسألا ةنيزخ  يف (  يلزانلا 



نأ يبطرقلا  مامإلا  نع  لقنو 
ةداـيز وأ  ةـئام  وأ  ةرم  نيعبرأو  ىدـحإ  موي  لـك  اـهيلع  مواد  نم 

هرس رونو  هرمأ  رسيو  هرضو  هبرك  فشكو  هّمغو  هّمه  هللا  جرف 
باوـبأ هـيلع  حــتفو  هـقزر  عـسوو  هلاـح  نـسحو  هردــق  ىلعأو 

هنمأو تاسايرلا  يف  هتملك  ذـفنو  ةداـيزلاب  تانـسحلاو  تاريخلا 
ةبحم هل  ىقلأو  رقفلاو  عوجلا  تاـبكن  رـشو  رهدـلا  ثداوـح  نم 

هاطعأ الإ  ًائيش  ىلاعت  هللا  نم  لأسي  الو  بولقلا  يف 
ةالـصلا هذهو  اهيلع  ةموادملا  طرـشب  الإ  دئاوفلا  هذه  لصحت  الو 

نمل هللا  حـتفي  هللا  نـئازخ  حاـتفم  اـهركذو  هـللا  زوـنك  نـم  زنك 
.هللا ءاش  ام  ىلإ  اهب  هلصويو  هللا  دابع  نم  اهيلع  مواد 

تاولــصلا نـمو  روكذــملا  هباــتك  نـم  رخآ  عــضوم  يف  لاــقو 
ةبراغملا دنع  اهل  لاقيو  ةـيبطرقلا  ةـيجيرفتلا  ةالـصلا  تابرجملا 

عفد وأ  بوــلطملا  ليــصحت  اودارأ  اذإ  مهنــأل  ةــيرانلا  ةالـــصلا 
فـالآ ةـعبرأ  اـهنوؤرقيو  دـحاو  سلجم  يف  نوـعمتجي  بوـهرملا 

ًاعيرس مهبولطم  نولانيف  ةرم  نيعبرأو  ةعبرأو  ةئامعبرأو 
دارم لينل  طيحملا  زنكلا  حاـتفم  رارـسألا  لـهأ  دـنع  اـهل  لاـقيو 
ًامات ًامالـس  ملـسو  ةلماك  ةالـص  لص  مهللا  هذـه [[  يهو  دـيبعلا 
دمحم خيـشلا  يل  زاجأ  اذـك  اهرخآ  ىلإ ]]…  دـمحم  انديـس  ىلع 

خيـشلا مث  يبرغملا  خيـشلا  مث  سيبق  يبأ  لـبج  يف  يـسونسلا 
مهنع هللا  يضر  يكم  نيز  ديسلا 

 [[ كل مولعم  لك  ددعب  سفنو  ةحمل  لك  يف  يـسونسلا [[  دازو 
لزنت اهنأكف  ةرم  ةرـشع  ىدـحإ  موي  لك  اـهيلع  مواد  نم  لاـقو 

ضرألا نم  هتبنتو  ءامسلا  نم  قزرلا 
يرونيدلا مامإلا  لاقو 

اهذختيو ةرم  ةرـشع  ىدحإ  ةالـص  لك  ربد  ةالـصلا  هذه  َأرق  نم 
ةينغلا ةلودلاو  ةيلعلا  بتارملا  لانيو  هقزر  عطقني  ًادرو ال 

ةرم نيعبرأو  ىدحإ  موي  لك  حبـصلا  ةالـص  دـعب  اهيلع  مواد  نمو 
ًاضيأ هدارم  لاني 

كردـيو هبوـلطم  لـصحي  ةرم  ةـئام  موـي  لـك  اـهيلع  مواد  نـمو 
دارأ ام  قوف  هضرغ 

مالـسلا مهيلع  نيلـسرملا  ددعب  موي  لك  اهتءارق  ىلع  مواد  نمو 
ءيش لك  ىري  هنإف  رارسألا  فشكل  ةرم  ةرـشع  ثالثو  ةئامثالث 

هديري
نوفـصاولا هفـصي  ام ال  هلف  ةرم  فلأ  موي  لك  اـهيلع  مواد  نمو 

.رـشب بلق  ىلع  رطخ  ـالو  تعمـس  نذأ  ـالو  تأر  نـيع  ـال  اـمم 
يبطرقلا مامإلا  لاقو 

أرقيلف ميقملا  ءـالبلا  عـفد  وأ  ميظع  مـهم  رمأ  ليـصحت  دارأ  نـم 
هيلع هللا  ىلـص  يبنلا  ىلإ  اهب  لسوتيلو  ةيجيرفتلا  ةالـصلا  هذـه 

نيعبرأو ًاعبرأو  ةئامعبرأو  فالآ  ةـعبرأ  ميظعلا  قلخلا  يذ  ملـسو 
هتين ىلع  هبولطمو  هدارم  قفوي  ىلاعت  هللا  نإف  ةرم 

ريـسكإ هنإف  ددـعلا  اذـه  صاوخ  ينالقـسعلا  رجح  نبا  ركذ  اذـكو 
 (. رارسألا ةنيزخ  نم (  كلذ  عيمج  ىهتنا  ريثأتلا  ببس  يف 
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********* ِميِحرلا ِنمْحرلا  ِهللا  ِمِْسب  *********
ِهللا َلوُسَر  َاي  َْكَيَلع  َُمالسَلا  ُةولصَلا 
هللا يبن  اي  َْكَيَلع  َُمالسلا   َ ُةولصَلا و

ِهللا َْبِيبَح  َاي  َْكَيَلع  َُمالسلا   َ َو ُةولصَلا 
ِهللا َْلِيلَخ  اَيْكَيَلع  َُمالسلا   َ َو ُةولصَلا 
ِهللا يِفَصَاي  َْكَيَلع  َُمالسلا   َ َو ُةولصَلا 

ِهللا   ِ ْقلَخ َْريَخَاي  َْكَيَلع  َُمالسلا   َ َو ُةولصَلا 
ِهللا ىكَمَاي  َْكَيَلع  َُمالسلا   َ َو ُةولصَلا 

ِهللا ىِْشيَُرقَاي  َْكَيَلع  َُمالسلا   َ َو ُةولصَلا 
ِهللا ِىَندَمَاي  َْكَيَلع  َُمالسلا   َ َو ُةولصَلا 

ِهللا ُهَرَاتْخا  ِنَم  َاي  َْكَيَلع  َُمالسلا   َ َو ُةولصَلا 
ِهللا ُهَمَظع  ْنَمَاي  َْكَيَلع  َُمالسلا   َ َو ُةولصَلا 

ِهللا ُةَْفِيلَخ  َاي  َْكَيَلع  َُمالسلا   َ َو ُةولصَلا 
ِهللا َةَرْضَحَاي  َْكَيَلع  َُمالسلا   َ َو ُةولصَلا 
ِهللا ََةوْفَصَاي  َْكَيَلع  َُمالسلا   َ َو ُةولصَلا 
ِهللا ُةجُحَاي  َْكَيَلع  َُمالسلا   َ َو ُةولصَلا 
ِهللا ُةَمْحَرَاي  َْكَيَلع  َُمالسلا   َ َو ُةولصَلا 
ِهللا َْرُونَاي  َْكَيَلع  َُمالسلا   َ َو ُةولصَلا 

ِهللا َلوُسر  ًدمَحُمَاي  َْكَيَلع  َُمالسلا   َ َو ُةولصَلا 
 ِ جاَْرعِْملَاو   ِ جاتلا َبِحاَصَاي  َْكَيَلع  َُمالسلا   َ َو ُةولصَلا 

 ِ َرْثَوْكلَاو   ِ ضْوَْحلا َبِحاَص  َاي  َْكَيَلع  َُمالسلا   َ َو ُةولصَلا 
َِةعاَفشلا َبِحاَصَاي  َْكَيَلع  َُمالسلا   َ َو ُةولصَلا 

ِةَْمعنلا َبِحاَص  َاي  َْكَيَلع  َُمالسلا   َ َو ُةولصَلا 
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َِةلاَسرلَاو ِةُوبنلا  ََمتاَخَاي  َْكَيَلع  َُمالسلا   َ َو ُةولصَلا 
ِىَندَْملا ِىَبنَاي  َْكَيَلع  َُمالسلا   َ َو ُةولصَلا 
ىِمَرَْحلا ِىَبنَاي  َْكَيَلع  َُمالسلا   َ َو ُةولصَلا 
ِىبََرْعلا ِىَبنَاي  َْكَيَلع  َُمالسلا   َ َو ُةولصَلا 
ىِمِشَاْهلا ِىَبنَاي  َْكَيَلع  َُمالسلا   َ َو ُةولصَلا 
ىِشَرَْقلا ِىَبنَاي  َْكَيَلع  َُمالسلا   َ َو ُةولصَلا 

ِىكْزلا ِىَبنَاي  َْكَيَلع  َُمالسلا   َ َو ُةولصَلا 
ىُمألا ِىَبنَاي  َْكَيَلع  َُمالسلا   َ َو ُةولصَلا 

 ********* ِميِحرلا ِنمْحرلا  ِهللا  ِمِْسب  ********* 
َْنِيلَسْرُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنِيِيِبنلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِينِْمؤُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِقتُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِِحلاصلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِِحلْصُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيِقداصلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيقدَصُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْني  ِ ِرباصلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيِدهاشلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيدُوهْشَْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيِطباَرُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنيْجنُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِِحلْفُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيِبيِجُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيِدهاَزلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنِيِبئآتلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِِفئآَْخلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِِفطَاْعلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنِيكَاْبلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِِمئآَْقلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيِعكارلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيدِجاسلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيلَصُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنِيئ  ِ راَْقلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيدِعاَْقلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيَدهَْزالا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيِنْقوُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِجَانُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيِعناَْقلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيظِفاَْحلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيِعئآَْجلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيدِماَْحلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيدِشْرُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْني  ِ ِرظانلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيك  ِ رَابُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنِيدَحوُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيِلئآَْقلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْني  ِ ْروُْصنَْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْني  ِ رِصانلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْني  ِ ِرفاظلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيث  ِ رَاْولا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْني  ِ رَفظُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيْقوُزْرَْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنِيبِغارلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِقِفْشُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِِحئآسلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنِيباوتلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيْفُوْلاَْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنِيْبِينُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيِدبَاْعلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيكاَسَْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َِنيِِقفَاوُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِِقفاَرُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْني  ِ ِزئآَْفلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيلِمَاْعلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيِذئَآْعلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِجانلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْني  ِ ِرهَاْطلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْني  ِ ِرهاظلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنِيِعباتلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيلِضاَْفلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 



َْني  ِ ِركاشلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْني  ِ ِرَهَطتُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنِيِعطُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِْموُحْرَْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْني  ِ ْروُْفغَْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيِبلاطلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيْبُوْلطَْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِماوصلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِماوَْقلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنِيباو  َ ْالا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيلِصَاْولا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيبِحُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيْبُوبْحَْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيْدوُْروَْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنِيل ُْوبْقَْملا  ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيقَاتْشُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِقِشَاْعلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيْقوُْشعَْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنِيف  ِ رَاْعلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيظِعَاْولا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْني  ِ ْرُوْكذَْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيَِمْعنُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِمَظعُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنِيغَلبُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيدَانُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنِيب  ّ َِدؤُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْني  ِ رسَفُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنيِمَلعُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيِلقَاْعلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيِلذَاْبلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيَدوَْجْالا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيدَبَعتُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيعَِمتْسُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنِيبرَقُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِض  ِّ رَحُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِح  ِّ رَفُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيب  ِ َرتْقُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنِيِلباََقتُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِحبَسُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنيِس دَقُْملا  ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيلتَرُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيْلوُْماَْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِققَحُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِقَقدُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنيِعاْدلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِِمئآصلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِينِسْحُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنِيكازلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيلِمَاْكلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِِقباسلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيْقُوبْسَْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِْموُْصعَْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيْظوُفْحَْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنِيِعفاشلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيعفََشُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِمَظَعتُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنيِفَلؤُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْني  ِ َرْهَظْالا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنِيقدََصتُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِقَفوُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنِيفَاْعلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيل  ْ ُوْتبَْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنِيْنوُزْحَْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْني  ِ ْروُرْسَْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنِيل  ِ ّْزنُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيلَتَبتُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنِينِمْآلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيعِضَاَوتُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْني  ِ ركََفتُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيلَجبُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيدجَمُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 



َْني  ِ رِخاَفتُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيلمََحتُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِمسََوتُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِمِساَْقلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِْميِقُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْني  ِ ِرفاَسُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْني  ِ رِجَاهُملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْني  ِ َرْهظُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْني  ِ ِرفَاْغلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنِيِنهَْربُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِِحباسلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيَِملَاْعلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيِتناَْقلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِقِْفنُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِضارلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيْفوُءرلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيدَجَهتُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْني  ِ رِْفَغتْسُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِفَفَعتُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيلِماَْحلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنِيِبْنذُْملا   ِ ْعيِفَش ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيِنَيَدتَُمْلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِضْرُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنيِح ِداَْملا  ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيَعفَْرْالا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْني  ِ رَشبُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْني  ِ ِرْذنُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْني  ِ رَبَدتُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنِيئِْشنُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
 ِ ْنيِِصلْخُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْني  ِ ِركاذلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيعِضاَْخلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيعِشاَْخلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنيِجارلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيلَمؤُْملِاديَس ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنيِعَْرَوْالا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِِصلاَْخلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنيِع  ِ َّرَوتُْملِاديَس ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْني  ِ َرْهَطْالا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنيِمَْرَكْالا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِمَركُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنِيبَْجن َْالِاديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيعَجَْشْالا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيلَضَْفْالا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْني  ِ َرْوَنْالا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيْفوُْرعَْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيِكلاسلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِيِدهَاعُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنِيدَاْهلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيي ِْدهَْملا  ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنيِِسَبتْقُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنِينكَمُْملا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

َْنيِِقئ آَْفلا  ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َْنيِِحتاَْفلا ِديَس  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

ْىَلع لَص  ُمّهلَلا  َْتلُدب  َاِذا  ِضَْرْالا  َعم  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 
َعم ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا  َْتلصُح  َاِذا    ِ رُودصلا َعم  ٍْدمَحُم 

َآِذا َِتأيسلا  َعم  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا  ْتَِرْهُظا  َآِذا  ِتَانَسَْحلا 
َْتل  ِ ْزُنا َآِذا  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا  َْتِلْدُبا 
ْىَلع لَص  ُمّهلَلا  ْْتيِضُق  َاِذا  ِتاَجاَْحلا  َعم  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا 

 ِ سوُفنلا َعم  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا  ْتَِفلُْزا  َآِذا  ِةنَْجلا  َعم  ٍْدمَحُم 
َال ًةاولَص  َِكيَْحو  َىَلع  َْنيَِمْالا  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا  ْتَج   ِّ وُز َاِذا 

ََكل   ِ ْمَوْلعَم ُلك  َِدَدِعب  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا  ىََهْتنُم  ََالو  َاَهل  دَح 
ٍْدمَحُم ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا  ْملَسَو  ْكر   ِ َاَبو ٍْدمَحُم  َان   ِ ِِديَس ِلآ  َىَلَعو 

َْني  ِ رَخؤُْملَاو َْنيِِقباسلا  َنِم  َْنيلَصُْملا  ُْعيِمَج  ِْهَيَلع  ّىلَصاَم  َفَاعَْضا 
َىَلع   ِ ّلَصَو َْفَلا  َْفَلا  َْفَلا  يف  َْفَلا  َْفَلا  َْفَلا  ًةََفعاَضم  ًافَاعَْضا 

 ِ ْلَها َىَلَعو  َْنِيبرَقُْملا  َِةِكئآلَْملا  َىَلَعو  َْنِيلَسْرُْملَاو  ِءَآِيْبَنْالا    ِ ْعيِمَج
َِدَدِعب ٍْدمَحُم    ِ لآ َىَلَعو  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا  َْنِيعَمَْجا  َِكَتعَاط 

ِِهئَآِيْبَنَاو ِِهَتِكَئآلََمو  ِهللا  ُتَاَولَص  ِةَرِخْالَاو  َاْيندلا  ْىِف  ٍءْىَش    ِ ُّلك
 ِ ماَِمَاو َْنِيلَسْرُْملا  ِِديَس  ٍْدمَحُم  َىَلع  ِهِْقلَخ    ِ ْعيِمََجو ِِهلُسََرو 

َْنِيِبْنذُْملا   ِ ْعيِفَشَو َْنِيلجَحُْملا    ِ ُّرْعلا ِِدئَآَقو  َنْيِيبنلا    ِ َمتاََخو َْنيِقتُْملا 
ِِهْتَيب   ِ ْلَهَاو ِِهّتي   ِ ُّرذ َو  ِِهباَحَْصَاو  ِِهلآ  َىَلَعو  َْنيَِملاْعلا  بَر    ِ ْلوُسََرو



َْلِيفاَرِْسَاو َْلِيئَآْكيَِمو  َْليَْربِج  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا  َْنِيعَمَْجا  ِِهداَفَْحَاو 
َِةلَمَح َىَلَعو  َْنِيبرَقُْملا  َِةِكئآلَْملاو    ٍ ْرِيَكنو   ٍ َرْكنَُمو َْلِيئآَرْزَِعو 

ًِةَالَص ٍْدمَحُم  َاِنديَس  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا  َْنِيِبتَاْكلا    ِ ماَِرْكلَاو   ِ شَْرْعلا
َْعيِمَج َاِهب  َاَنل  ىِضَْقَتو  َِتافآلَاو  ِلَاْوَهالا   ِ ْعيِمَج ْنِم  َاِهب  َانيِْجُنت 
ََكْدنِع َاِهب  َاُنَعفَْرَتو  ِتائسْلا  َْعيِمَج  ْنِم  َاِهب  َان  ُْرَهُطَتو  ِتاَجاْحلا 

ْىِف ِتاَْريَْخلا  ِْعيِمَج  ْنِم  ِتَايَاغْلا  ىَصَْقأَاِهب  َاُنغَلُبَتو  ِتاَجَردْلا  َىْلَعا 
ٍْدمَحُم ِلآ  َىَلَعو  ٍْدمَحُم  ْىَلع  لَص  ُمّهلَلا  ِتاَمَْملا  َْدَعَبو  ِةَايَْحلا 
َىَلَعو َْنِيلَسْرُْملَاو  ِءَآِيْبَنْالا    ِ ْعيِمَج َىَلع    ِ ّلَصَو ْملَسَو  ِ ْك  رَاَبو
َُكَلئَْسا ْىِنا  ُمّهلَلا  ًاْرِيَثك  ًاِْرَثك  ًاْمِيلَْست  ْملَسَو  َْنيِِحلاصلا  َِكدَابِع 

ْىِف َْنييِبنلا    ِ َمتاَخ ٍْدمَحُم  َِةْيؤُِرب  ِْىنَم   ِ ْرُكت َْنا  ِةَاَولصلا  ِِهَذه    ِ ّقَِحب
َْنِينِْمؤُْملا   ِ ْعيِمَِجَلو ِىذَاتُْسَِالو  َىِدلَاِوَلو  ِىل  َرِْفَغت  َْنَاو    ِ مَانَْملا
ِتَاوَْمْالَاو ُْمْهنِم  ِءَآيَْحْالا  ِتاَِملْسُْملَاو  َْنيِِملْسُْملَاو  ِتَانِْمؤُْملَاو 

اًْرَيَثك اًْمِيلَْست  ْملَسَو  َِكنَاوْض   ِ ِْىل ر َبِْجُوَتو  َِكبَاَذع  ْنِم  ِْىنَْريُِجَتو 
َْنيِمِحارلا َمَحَْرا  َاي  َِكتَمْحَِرب  اًْرِيَثك 
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هنع هللا  ىضر  ىريدردلا  دمحأ  ىديس  تاولص 
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ةيردردلا تاولصلا 
هللاب فراعلل 

يودعلا ريدردلا  دمحم  نب  دمحأ  خيشلا 
هنع ىلاعت  هللا  ىضر 

بَِرب ُذوـَُعأ  ْلـَُقو  ِسانلا  بَِرب  ُذوـَُعأ  ْلـَُقو  ِةـَِحتاَْفلا  ِةَءاَرِِقب  َُأـدَْتُبي 
 : لوقي مث  يـسُْركلا .  ـُةَيأو  َنوُِرفَاْكلَاو  ُدـََحأ  ُهللا  َُوه  ُْلَقو  َِقلَْفلا 
ََالو َْلوَح  ََالو  َُرْبَكأ  ُهللَاو  ُهللا  ِالإ  ََهِلإ  ـَالو  ِهلل  ُدـْمَْحلَاو  ِهللا  َناـْحبُس 

َاِنديـَس ىَلع  لَص  ُمهللا  لوقي :  مث  ِمِيَظْعلا .  ِيَلْعلا  ِهللـاِب  ِالإ  َةُوق 
َمِيهاَْرِبإ َاِنديـَس  َىَلع  َْتيلـَص  اـََمك  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  ِلآ  ىَلَعو  ٍدمَحُم 

ِلآ َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديــَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  َمـيهاَْرِبإ  َاِنديــَس  ِلآ  ىَلَعو 
َاِنديَس َىَلع  ِْكرَاَبو  َميهاَْرِبإ  اِنديـَس  َىَلع  َْتكَرَاب  اََمك  ٍدمَحُم  َاِنديَس 

َميهاَْرِبإ َاِنديـَس  َىَلع  َْتكَرـاَب  اـََمك  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم 
 . ٌديِجَم ٌديِمَح  َكِنإ  َنيَِملَاْعلا  يِف  َميهاَْرِبإ  َاِنديَس  ِلآ  َىَلَعو 
َنيِِملـْسُْملَاو ِتَانِْمؤُْملَاو  َنِينِْمؤُْمِلَلو  َيـدِلَاِوَلو  ِيل  ْرِْفغا  : ُلوَُقي ُمث 

ِيب َْلْعفا  ُمهللا  : ُلوَُقي ُمث  ِتَاوْمَْـألَاو .  ُْمْهنِم  ِءـاَيْحَْألا  ِتاَِملـْسُْملَاو 
ََالو ٌْلَهأ  َُهل  َْتَنأ  اَم  ِةَرِخْآلَاو  اْيندـلَاو  ِنيدـلا  يِف  ًالِجَآو  ًَالِجَاع  ِْمِهَبو 

ٌمِيَرك ُدَاوَج  ٌمِيلَح  ٌروَُفغ  َكِنإ  ٌْلَهأ  َُهل  ُنَْحن  اَم  ـاَنَْالوَم  ـاَي  ـاَِنب  ْلـَعَْفت 
 : ُلوَُقي ُمث  ٍتارَم  َْعبَس  ًُّالك  ٌميِحَر ، ٌُفؤَر 

ِميِحرلا ِنَمْحرلا  ِهللا  ِمِْسب 
َْنأ بَر  َكــِب  ُذوــَُعَأو  ِنِيطـاـَيشلا  ِتاَزَْمه  ْنــِم  َكــِب  ُذوــَُعأ  بَر 
َِكب ُذوـَُعَأو  ِنَزَْحلَاو .  َمْهلا  َنِم  َكـِب  ُذوـَُعأ  يِنإ  مـُهللا  نوُرـَضَْحي . 
َِكب ُذُوَعَأو  ِلُْخْبلَاو .  ِْنبُْجلا  َنِم  َكـِب  ُذُوَعَأو  ِلـََسْكلَاو .  ِزَْجْعلا  َنِم 
َنِم َكـِب  ُذُوَعأ  يِنإ  ُمهللا  ًـاَثَالث . ) ) ِلاـَجرلا ِْرَهَقو  ِْنيدـلا  ِـةََبَلغ  ْنِم 
َنِم َكـِب  ُذُوَعأ  يِنإ  ُمهللاٍ.ةِيَلب  ـلُك  ْنِم  َكـِب  ُذوـَُعَأو  ِـةَْلَيْعلَاو  ِرْقَْفلا 

ُذُوَعَأو َْكنِم .  ِالإ  ِفْوَْخلا  َنَِمو  ََكل .  ِالإ  لذـلا  َنَِمو.َْكَيِلإ  ِالإ  ِرْقَْفلا 
 . ًاَروُْرغَم َكـِب  َنـوَُكأ  َْوأ  ًاَروـُُجف .  ىـَْـشَغأ  َْوأً.اَروُز  َلوـَُقأ  َْنأ  َكـِب 

ِلاوََزو ِءاَجرلا  َِةْبيََخو  ِءادلا  ِلاَُضَعو  ِءَاْدعَْألا  َِةتاَمَش  ْنِم  َِكب  ُذُوَعَأو 
َمَهو ِْقلَْخلا  رَش  ْنِم  َِكب  ُذُوَعأ  يِنإ  ُمهللا  ِةَمْقنلا .  ِةَءاَُجَفو  ِةَْمعنلا 

َِبَطْعلا َنــِم  َكـــِب  ُذوــَُعأ  يِنإ  مــُهللا  ِقــْلُْخلا .  ِءوـــُسَو  ِقْزرلا 
ُمهللا َِبلَْقنُْملا .  ِءوـُسَو  ِرَفسلا  ِءـاَْثَعو  ْنـِم  َكـِب  ُذوـَعَأو.ِبَصنلَاو 

ِْرَيغ يِف  ِعَمطلا  َنِم  َِكب  ُذُوَعَأو  ِعَزَْجلَاو .  ِفيزلا  َنِم  َِكب  ُذُوَعأ  يِنإ 
) ََنَطب اََمو  َاْهنِم  ََرَهظ  اـَم  َِنتِْفلا  َنِم  َكـِب  ُذُوَعأ  يِنإ  ُمهللا  ٍعَْمطَم . 

( . ًًـاَثَالث َقـَلَخ ( اـَم  رَـش  ْنِم  ِتاماتلا  ِهللا  ِتاـَِمَلِكب  ُذوـَُعأ  ًـاَثَالث . )
َيَلع َىْغُبي  َْوأ  ِيْغَبأ  َْوأ  ََمْلُظأ  َْوأ  َِمْلَظأ  َْنأ  ْنِم  َِكب  ُذُوَعأ  يِنإ  ُمهللا 

كشلا َنــِم  َكـــِب  ُذوـــَُعأ  يِنإ  مــُهللا  َيَلع .  َىْغُطي  َْوأ  َىْغَطأ  َْوأ 
 . َيَلَعو ينِم  ِْروَْجلَاو  ِْملظلَاو  يِفَْخلَاو  ِِرهاظلا  ِكْرشلَاو 

َكِْقلَخ ِعيِمَج  ْنِم  ٍنيـِصَح  ٍزْرَِحو  ٍعِينَم  ٍذَايِع  يِف  َْكنِم  ِيْنَلعْجا  ُمهللا 
ِيَنـدََبو َيَاْيُنَدو  ِينِيد  يِف  ٍةِيَلب  ُلك  ْنِم  ًىَفاـَعُم  ِيلََجأ  ِيَنغَلُبت  ىتَح 

ِيل َكـَُلأَْسأ  ُمهللا  َنيَِملاـَْعلا .  بَر  ـاَي  ِيبـاَبَْحَأو  ِيباَحـَْصَأو  ِيْلَهَأو 
ىلَص َُكلوُسََرو  َكِيَبن  ٍدمَحُم  َاُنديـَس  ُْهنِم  ََكَلأَس  ٍْريَخ  ُلك  ْنِم  ُْمَهَلو 
َاُنديـَس ُْهنِم  ََكذَاَعتـْسا  رَـش  ـلُك  ْنِم  َكـِب  ُذُوَعَأو  َملـَسَو  ِْهَيَلع  ُهللا 
َاْيندـلا يِف  َاِنتآ  َانبَر  َملـَسَو  ِْهَيَلع  ُهللا  ىلـَص  َُكلوُسََرو  َكِيَبن  ٌدمَحُم 

 . ِرانلا َبَاَذع  َاِنَقو  ًَةنَسَح  ِةَرِخْآلا  يَِفو  ًَةنَسَح 
َكِنإ ًةـَمْحَر  َْكُنـدَل  ْنِم  َاَنل  ْبََهو  َاَنْتَيدـَه  ِْذإ  َدـَْعب  َاَنبُوُلق  ِْغُزت  ـاَنبَر َال 

َنِيذلا َاهَيأ  اي  ِيبنلا  َىَلع  َنولـَُصي  َُهَتِكئَالََمو  َهللا  ِنإ  ُباَهولا .  َْتَنأ 
ًَاـدََبأ ََكتَاَولـَص  ْلـَعْجا  ُمهللا  ًاَمِيلـَْست  اوُملـَسَو  ِـهَْيَلع  اولـَص  اـوُنَمآ 

ِفَرَْـشأ َىَلع  ًاَددـََعو  ًَْالَف  َكـِتايَِحت  يكَْزَأو  ًَادَمْرـَس  َكـِتَاكََرب  َيِْمَنَأو 
ِتاـيلَجتلا ِرُوَطو  ِةِيناـَمِيْإلا  ِِقئاـَقَْحلا  ِعـَمْجََمو  ِةِيناـَْسِنْإلا  ِِقئـالَْخلا 

َنيِيبنلا ِدــْقِع  َِةطــِسَاو  ِةِيناـَمْحرلا  ِراَرــْسَْألا  ِطـَْبهََمو  ِةِيناـَسِْحْإلا 
ِلـَضَْفَأو َنيِمَْركُْملا  ِءَاِيْبنَْألا  ِْبكَر  ِِدئَاَقو  َنِيلـَسْرُْملا  ِْشيَج  ِمدَقَُمو 

ِدْجَْملا ِةِمَزأ  ِكـِلاََمو  ىْلعَـْـألا  ِزْعلا  ِءَاـوِل  ِلــِماح  َنـِيعَمَْجأ  ِقـْلَْخلا 
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ِلوَْـألا ِقـِبَاوسلا  ِرَاـوَْنأ  ِدـِهاَشَُمو  ِلَزَْـألا  ِراَرـَْسأ  ِدـِهاَش  َىنــْسَْألا 
رـِس َِرْهظَم  َِمكِْحلَاو  ِْملِْحلَاو  ِْمِلْعلا  َِعْبنََمو  َِمدـِْقلا  ِناَِسل  ِناَمُجَْرَتو 

ِيلْفسلَاو يِـوُْلْعلا  ِدوـُُجْولا  ِْنَيع  ِناـَْسِنَإو  يُلْكلَاو  ِيئْزُْجلا  ِدوـُْجلا 
َِبتُر َىْلَعـأِب  ِققََحتُْملا  ِْنيَرادـلا  ِةـاَيَح  ِْنَيَعو  ِْنَيْنـوَْكلا  ِدـَسَج  ِحوُر 

َِمْظعَْألا ِلِيلَْخلا  ِةِيئاَِفطـِْصْإلا  ِتاَماَقَْملا  ِقالََخِأب  ِقلََختُْملا  ِةِيدوُبْعلا 
ِِبلطُْملا ِـدَْبع  ِْنب  ِهـللا  ِـدَْبع  ْنـِب  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  ِمَْركَْـألا  ِبِيبـَْحلَاو 

ِْمِهبْحــــَصَو ْمـــِِهلآ  َىَلَعو  َنِيلــــَسْرُْملا  ِءـاــَِيْبنَْألا  ِِرئاـــَس  َىَلَعو 
ُمهللا.َنُوِلفَاْغلا ُِمِهْرِكذ  َْنع  َلََفَغو  َنوُِركاذلا  َكََرَكذ  امُلك.َنِيعَمَْجأ 

ِلـْصَْألا ِةَرَجَـش  ٍدمَحُم  ـاَنَْالوََمو  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَص 
ِةِيناَْسِنْإلا ِةـَقِيلَْخلا  ِلـَضَْفَأو  ِةِيناـَمْحرلا  ِةـَْضبَْقلا  ِةـَعَْمَلو  ِةِيناَرونلا 

ِِنئاَزََخو ِةِينابرلا  ِراَرـِسَْألا  ِِندـْعََمو  ِةِيناَمــْسِْجلا  َِروصلا  ِفَرـَْـشَأو 
ِةِينسلا ِةـَْجَهْبلَاو  ِةِيلـْصَْألا  ِةـَْضبَْقلا  ِبِحاـَص  ، ِةِيئاَِفطــِْصْإلا ِمـوُُلْعلا 

ِْهَيِلَإو ُْهنِم  ُْمَهف  ِِهئاـوِل  َتَْحت  َنوِيبنلا  ِتَجََرـدْنا  ِنـَم  ِةِيَلْعلا  ِـةَْبترلَاو 
َتَْقلَخاـَم ََددـَع  ِِهباَحـَْصَأو  ِِهلآ  َىَلَعو  ِـهَْيَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَصَو 

ًاَمِيلَْست ْملـَسَو  َْتَيْنَفأ  ْنَم  َُثْعَبت  ِْمَوي  َىِلإ  ََتَييَْحَأو  تََمَأو  َتْقَزََرو 
، َنيَِملَاْعلا بَر  ِهلل  ُدْمَْحلَاو  ًارِيَثك 

 ، ُرَاْونَْـألا ِتََقلَْفنَاو  ُراَرـْسَْألا  ِتقَْـشنا  ـُهْنِم  ْنـَم  َىَلع  لـَص  مـُهللا 
َُهَلو َِقئَـالَْخلا  َزَْجَعأـَف  ََمدآ  ُمـوُُلع  َْتلَزَنَتو  ُِقئاـَقَْحلا  ْتـََقتْرا  ِهـِيَفو 

ُضـاَِيَرف ، ٌقِحَـال ََـالو  ٌِقباــَس  انِم  ُُهِكْرـدـُي  ْمـََلف  ُموـُهُْفلا  َِتلَءاــََضت 
ِِهرَاْوَنأ ِْضيَِفب  ِتوَُربـَْجلا  ُضـاَيَِحو  ٌةـَِقنوَم  ِِهلاـَمَج  ِْرهَِزب  ِتـوَُكلَْملا 

اََمك َبََهَذل  َُةطـِسَاْولا  َْالَول  ِْذإ  ٌطُونَم  ِِهب  َُوَهو  ِالإ  َءْيَـش  ََالو  ٌةَقَفَدتُم 
ُهِنإ ُمهللا  ُُهْلَهأ ،  َُوه  اََمك  ِْهَيِلإ  َْكنِم  َِكب  ُقِيَلت  ًةَالَص  ُطوُسْوَْملا  َلِيق 

َْكَيَدي َْنَيب  ََكل  ُِمئاَْقلا  َُمْظعَْألا  َُكباَجَِحو  َْكَيَلع  لادلا  ُعِماَْجلا  َكرِس 
ًَةِفْرعَم ُهاِيإ  ِيْنفَرَعو  ِِهبــَسَِحب  ِينْققََحو  ِِهبــََسِنب  ِينْقِْحَلأ  مــُهللا  ، 

، ِلـْضَْفلا ِِبهَاوـَم  ْنِم  اـَِهب  ُعَْرَكَأو  ِلـْهَْجلا ، ِِدرَاوـَم  ْنِم  اـَِهب  َُملـَْسأ 
 ، َِكتَرــُْصِنب ًاـفوُفْحَم  ًـالْمَح  َِكتَرــْضَح  َىِلإ  ِِهلِيبـَس  َىَلع  ِيْنلِمْحَاو 
 ، ِةِيدـَحَْألا ِراـََحب  يَف  َيب  جَُزو  ُُهغَْمَدأـَف  ِلـِطَاْبلا  َىَلع  ِيب  ِْفذــْقَاو 
 ، َِةدـَْحْولا ِرَْحب  ِْنَيع  يِف  ِيْنِقْرَغَأو  ِدـيِْحوتلا  ِلاـَْحَوأ  ْنِم  ِيْنلُْـشنَاو 

َِلعْجَاو اـَِهب ،  ِالإ  سُِحأ  ََـالو  َدــَِجأ  ََـالو  َعَمــََسأ  ََـالو  ىََرأ  ـَـال  ىتـَح 
َُهتَقيِقََحو ِيتـَقيِقَح  رــِس  ُهـَحوَُرو  يِحوُر  َةـاَيَح  ََمْظعَْـألا  َباـَجِْحلا 

َاي ُِرهَاظ  َاي  ُرِخآ  ـاَي  ُلَوأ  ـاَي  ِلوَْـألا  قَْحلا  ِقيِقَْحِتب  يِِملَاَوع ،  َعِماـَج 
ِينْرـُْصنَاو اِيَركَز  َِكْدَبع  َءَاِدن  ِِهب  َْتعِمـَس  اَِمب  ِيئَاـدِن  ْعَمـْسا  ُِنطَاب 

َْنَيَبو ِيْنَيب  ْلـَُحو  َكـَْنَيَبو  ِيْنَيب  ْعـَمْجَاو  َكـَل  َكـِب  ِيْندَيَأو  َكـَل ،  َكـِب 
َىِلإ َكداََرل  َنآْرُْقلا  َكــَْيَلع  َضََرف  ِيذلا  ِنإ  ُهـللا  ُهـللا  ُهـللا  َِكْرَيغ 

ِنإ ًَادَـشَر ،  َاِنرَْمأ  ْنِم  َاَنل  ْءيََهو  ًةـَمْحَر  َْكُنـدَل  ْنِم  َاِنتآ  َانبَر  ٍدَاعَم ، 
هَيَلع اولـَص  اُونَمآ  َنِيذلا  َاهَيأ  َاي  ِيبنلا  َىَلع  َنولـَُصي  َُهَتِكئَـالََمو  َهللا 

ِةَفِيطللا ِةِيدمَحُْملا  ِتاذـلا  َىَلع  لـَص  مـُهللا  ًاَمِيلـَْست ،  اوُملــَسَو 
ِرَادـَم َِزكْرََمو  ِرَاْونَْـألا ، َِرْهظََمو  ِراَرـْسَْألا ، ِءاَمـَس  ِسْمَـش  ِةِيدـَحَْألا 
َْكَيِلإ ِِهْريَِسَبو  َْكَيَدل  ِهرـِِسب  ُمهللا  ِلاَمَْجلا ،  َِكَلف  ِْبطَُقو  ِلَالَْجلا ، 

 ، ِيل ـْنَُكو  يـِصْرَِحو  ِينْزُح  ْبـِْهَذَأو  ِيتَْرثـَع  ْلـَِقَأو  يِْفوـَخ  ْنـِمآ 
ًَانـوُتْفَم ِيْنَلعَْجت  ـََـالو  يَنع  َءـاـَنَْفلا  ِيْنقُزْرَاو  ينِم  َكــَْيِلإ  ِيْنذــَُخو 

َاي ٍمُوْتكَم  رـِس  ـلُك  َْنع  ِيل  ْفـِْشكَاو  يسِِحب ،  ًاـبوُجْحَم  يـِسَْفِنب 
.ُموَيق َاي  يَح 

َمِيهاَْرِبَإو ِحُوَنو  ََمدَآو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَص  ُمهللا 
ِهللا ُتَاَولَص  َنِيلَسْرُْملَاو  َنيِيبنلا  َنِم  ُْمَهْنَيب  اََمو  ىَسيَِعو  ىَسوَُمو 
َاِنديـَس َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَص  ُمهللا.َنِيعَمَْجأ  ْمـِْهَيَلع  ُهُمَالـَسَو 
َىَلَعو ِشَْرْعلا  ِـةَلَمََحو  َلـِيئاَرَْزَعو  َلِيفاَرــِْسَإو  َلـِيئَاكيَِمو  َلـِيْربِج 

ِهللا ُتَاَولَص  َنِيلـَسْرُْملَاو  ِءاِيْبنَْألا  ِعيِمَج  َىَلَعو  َنِيبرَقُْملا  َِةِكئَالَْملا 
 . َنِيعَمَْجأ ِْمْهَيَلع  ُهُمَالَسَو 

َِكراَرــَْسأ َِندـْعََمو  َِكرَاـوَْنأ  ِرَْحب  ٍدمَحُم  َاِنديــَس  َىَلع  لـَص  مـُهللا 
َِكْكلُم ِزاَِرَطو  َِكتَرـْضَح  ِماَِمَإو  َِكَتَكلْمَم  ِسوَُرَعو  َكـِتجُح  ِناـَِسَلو 

ِْنَيع ِناَْسِنإ  َِكديِْحَوِتب  ِذَذَلتُْملا  َِكَتعِيرَـش  ِقِيَرَطو  َِكتَمْحَر  ِِنئاَزََخو 
ْنِم ِمدـََقتُْملا  َكِْقلَخ  ِنَاْيَعأ  ِْنَيع  ٍدوُْجوَم  ُلك  يِف  َِببسلَاو  ِدوُُجْولا 
َنُود َاَهل  ىََهْتنُم  َِكئاََقِبب َال  ىَْقَبَتو  َكِمَاَوِدب  ُمُوَدت  ًةَالَص  َِكئَايـِض  ِرُون 

 ، َنيَِملَاْعلا بَر  َاي  اَنع  َاِهب  ىَضَْرَتو  ِهيِضُْرَتو  َكيـِضُْرت  ًةَالـَص  َكِْملِع 
ًةَِمئَاد ًةَالـَص  ِهللا  ِْملِع  يِف  اَم  ََدَدع  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  لَص  ُمهللا 
ًةَالـَص ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  لـَص  ُمهللا  ًـاَثََالث ، )  ) ِهللا ِكـْلُم  ِمَاَوـدِب 
َعيِمَج اـَِهب  ـاََنل  يـِضَْقَتو  ِتاـَفْآلَاو  ِلَاْوهَْـألا  ِعـيِمَج  ْنـِم  اـَِهب  ـاَنيَجُنت 
َىْلَعأ اـَِهب  ـاَُنَعفَْرَتو  ِتـاَئيسلا  ِعيِمَج  ْنِم  اـَِهب  ـاَنُرَهُطَتو  ِتاـَجاَْحلا ،
ِةَايَْحلا يِف  ِتاَْريَْخلا  ِعيِمَج  ِم  ْ ِتَايَاْغلا  ىَصَْقأ  َاِهب  َاُنغَلُبَتو  ِتاَجَردلا 
ىَضرلا َةَالَص  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  لَص  ُمهللا  ًَاثََالث )  ) ِتاَمَْملا َْدَعَبو 

ِْكرَاَبو ْملَسَو  لَص  ُمهللا  ًَاثََالث )  ) ىَضرلا َءاَضِر  ِِهباَحَْصأ  َْنع  َضْرَاو 
ِِهلآ َىَلَعو  ِمِيَظْعلا  ُِقلُْخلا  ِيذ  ُميِحرلا  ُفُوؤرلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع 
( . ًَاثََالث  ) ٍمِيَدَقو ٍِثداَح  ُلك  ََدَدع  ٍَةظَْحل  ُلك  يِف  ِهِجَاوَْزَأو  ِِهباَحَْصَأو 

َِقْلُغأ اـَِمل  ـِحِتاَْفلا  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَص  مـُهللا 
َِكطاَرـِص َىِلإ  ِيدَاْهلَاو  قَْحلِاب  قَْحلا  ِرـِصانلَاو  ََقبـَس  اَِمل  ِِمتاَْخلَاو 

ِِهْردـَق قـَح  ِِهباَحــَْصَأو  ِـهِلآ  َىَلَعو  ِـهَْيَلع  ُهـللا  ىلــَص  ِميَِقتــْسُْملا 
َاِنديـَس َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لـَص  ُمهللا  ًـاَثََالث )  ) ِمِيَظْعلا ِِهرَادـْقَِمو 

َىَلع ِْكرَاَبو  ْملَسَو  لَص  ُمهللا  ًَاثََالث )  ) ِتَاهمُْألَاو ِءَابْآلا  ِمِيَرك  ٍدمَحُم 
( ًَاثََالث  ) ِِهلاََمِكب ُقِيَلي  اََمَكو  ِهللا  ِلاََمك  ََددـَع  ِِهلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس 

ِمَاْعِنإ ََدَدع  ِِهلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَص  ُمهللا 



ٍدمَحُم َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَص  ُمهللا  ًَاثََالث )  ) ِِهلاَضِْفَإو ِهللا 
لـَص ُمهللا  ًَاثََالث )  ) ِِهلاـََمك دـََعو  َكـِلاََمِكل  ـَةَيَاِهن  اـََمك َـال  ِِهلآ  َىَلَعو 

ِِهلاَمَِجب ُقِيَلت  ًةَالـَص  ِِهلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو 
ِِهلآ َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ِِهلاََمَكو  ِِهلَالََجو 

ٍدمَحُم َاِنديـَس  َىَلع  لَص  ُمهللاِ.ِهلاَصَو  ًةـذَل  ِْهَيَلع  ِةَـالصلِاب  ـاَْنِقَذَأو 
ِراَْصبَْألا ِرُوَنو  َاِهئاَفَـشَو ،  ِنَاـدْبَْألا  ِـةَِيفَاَعو  َاِهئَاَوَدو ،  ِبُولُْقلا  ِبط 

(. اثالث  ) ْملَسَو ِِهبْحَصَو  ِِهلآ  َىَلَعو  َاِهئَايِضَو ، 
ِْردَْقلا ِيلَاْعلا  ِبِيبَْحلا  يمُْألا  ِيبنلا  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  لَص  ُمهللا 

َىَلع لَص  ُمهللا  اثالث )  ) ْملـَسَو ِِهبْحـَصَو  ِِهلآ  َىَلَعو  ِهاـَْجلا  ِمِيَظْعلا 
ِيِف اَم  ََدَدع  ْملـَسَو  ِِهبْحـَصَو  ِِهلآ  َىَلَعو  يمُْألا  ِيبنلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس 

يِفَْخلا َكَْفُطل  بَر  َاي  ِرَْجَأو  اَُمَهْنَيب  اََمو  ِضْرَْألا  يِف  اََمو  ِتَاواَمسلا 
َاِنديـَس َىَلع  لَص  ُمهللا  اـثالث )  ) َنِيعَمَْجأ َنيِِملـْسُْملَاو  ـاَِنروُُمأ  يِف 
َكَْفُطل بَر  َاي  ِرَْجَأو  ِْهَيَلع  َنيِضْرَْألَاو  ِتَاواَمسلا  ِْلَهأ  َةَالـَص  ٍدمَحُم 
َاِنديــَس َىَلع  لـَص  مـُهللا  اـثالث )  ) َنيِِملــْسُْملَاو يِرَْمأ  يِف  يِفَْخلا 
َاِنديـَس َىَلع  َْتكَرَاَبو  َْتيلـَص  اـََمك  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم 
ٌديِمَح َكِنإ  َنيَِملاـــَْعلا  يِف  َمــِيهاَْرِبإ  َاِنديـــَس  ِلآ  َىَلَعو  َمــِيهاَْرِبإ 

ِهِجَاوَْزَأو ٍدمَحُم  َاِنديــَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملــَسَو  لــَص  ُمهللاٌ.دــيِجَم 
 . َنِيعَمَْجأ ِِهبْحَصَو  ِِهلآ  َىَلَعو  َنِينِْمؤُْملا  ِتَاهُمأ 

ِرَهطُْملا ِِرهاطلا  يمُـْـألا  ِيبنلا  ٍدمَحُم  َاِنديــَس  َىَلع  لــَص  مــُهللا 
َاِنديـَس َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَص  ُمهللا.ْملـَسَو  ِِهبْحـَصَو  ِِهلآ  َىَلَعو 
َاِنديـَس َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لـَصَو  ِةَِرهـاَْبلا  ِتاَزِْجعُْملا  ِيذ  ٍدمَحُم 
َاِنديـَس َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَصَو  ِةَرِخاـَْفلا  ِبِقـاَنَْملا  ِيذ  ٍدمَحُم 
ٍدمَحُم َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ِةَرِخْآلَاو  َاْيندلا  يِف  ٍدمَحُم 
َْانقلََخو ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملَسَو  لَصَو  ِةَرِخْآلَاو  َاْيندلا  يِف 
ٍدمَحُم َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَص  ُمهللا  ِةَِرهاطلا ،  ِِهقَـالَْخِأب 
ٍدمَحُم َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملَسَو  لَصَو.ََةليِضَْفلَاو  ََةليِسَْولا  ِِهْطَعَأو 
َاِنديـَس َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملــَسَو  لـَص  مـُهللا  ، ِـةَلِيلَْجلا ِتاـَماَقَْملا  ِيذ 
َاِنديـَس َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ، ِـةَليِمَْجلا ِِهقَالَْخِأب  َانْقلََخو  ٍدمَحُم 
َاِنديـَس َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ًاَرُوكَـش ،  ًَاْبَلق  ـاََنل  ْبََهو  ٍدمَحُم 
َاِنديـَس َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ، ًاَرُوكْـشَم اَنْيعـَس  َْلعْجَاو  ٍدمَحُم 
َاِنديـَس َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَصَو  ، ًاَروُرـُسَو ًةَرـَْضن  ـاَنَقَلو  ٍدمَحُم 

َىَلع ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لـَصَو  ًارُوَنو ،  ًةبَحَم  َكـْنِم  ـاَْنَيَلع  ِْقَلَأو  ٍدمَحُم 
 . ًاَروُرْسَم ِراَرْسَْألِاب  ًارِس  َاَنل  ْبََهو  ٍدمَحُم  َاِنديَس 

لـَصَو نيِمَْـألا ،  ِِقداصلا  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ْملــَسَو  لـَص  مـُهللا 
ْملـَسَو لَصَو  ، ِنِيبُْملا قَْحلِاب  َءاَج  ِيذلا  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ْملـَسَو 
ْملـَسَو لَصَو  َنيَِملَاْعِلل ،  ًةَمْحَر  َُهْتلـَسَْرأ  ِيذلا  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع 

ِْمِهلآ َىَلَعو  َنِيلـَسْرُْملَاو  ِءـاَِيْبنَْألا  ِعيِمَج  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع 
ُِمِهْرِكذ ْنـَع  َلـََفَغو  َنوُِركاذــلا  َكََرَكذ  اـَمُلك  َنـِيعَمَْجأ  ِْمِهبْحــَصَو 

َىَلَعو ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَص  ُمهللا  َنُوِلفاـَْغلا . 
َىَلَعو ٍدمَحُم  َاِنديــَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملــَسَو  لـَصَو  ، َكـِئَاِيْبَنأ ِِرئاـَس 
ََددـََعو َنَاك  اَم  ََددـَع  َِكئاَمـَسَو  َكِضَْرأ  ِْلَهأ  ْنِم  َِكئَاِيْلَوَأو  َِكَتِكئَالَم 

َْرَهَدو َنِيـدِبْآلا  َـدََبأ  ِهللا  ِمـْلِع  يِف  ٌِنئـاَك  َوـُه  اـَم  ََددـََعو  ُنـوَُكي  اـَم 
بَر َاي  َنِينِمْآلا  َنيِقيدصلا  َنِم  ِْمْهَيَلع  ِةَـالصلِاب  ـاَْنَلعْجَاو  َنِيِرهادـلا 

 . َنيَِملَاْعلا
ةزمهلا فرح 

ِضْرَْألا يِف  اَم  ََددـَع  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَص  ُمهللا 
ِعيِمَج َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ِءاـَمسلَاو ، 
َىَلَعو ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ، ِءَاِيْبنَْألَاو ِـةَِكئَالَْملا 

َىَلع ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَصَو  ِءـاَِيْلوَْألَاو ،  ِءاـََمُلْعلا  ِِرئاـَس  َىَلَعو  ِِهلآ 
لَصَو ِءاَجْرَْألَاو ،  ْرَاطْقَْألا  َِرئاَس  َُألَْمت  ًةَالَص  ِِهلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس 

ِِقئاـَقَِحب ـاَنْققََحو  ِـهِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديــَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملــَسَو 
ٍدمَحُم َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَصَو  ِءاَمــْسَْألَاو ،  ِتاـَفصلا 
َنيِيبنلا َنــِم  ْمــِْهَيَلع  َتــَْمْعَنأ  َنــِيذلا  َعــَم  ـاـَْنَلعْجَاو  ِـهـِلآ  َىَلَعو 

ٍدمَحُم َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ِءَادـَهشلَاو ،  َنيِقيدصلَاو 
 . ِءَاْدعَْألَاو ِداسُْحلا  رَش  َاِهب  َانيَِقت  ًةَالَص  ِِهلآ  ىَلَعو 

ءابلا فرح 
ِْقدصلـاِب ِقـِطانلا  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَص  ُمهللا 

ْنَم َلَضَْفأ  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَصَو  ِبَاوصلَاو ، 
َاِنديـَس َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ِبَاطِْخلا  َلْصََفو  َةـَْمكِْحلا  َِيتُوأ 
َاِنديَس َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملَسَو  لَصَو  ، ِبَابللا ِبَاُبَلو  ِبَاْوبَْألا  ِبَاب  ٍدمَحُم 

ْملـَسَو لـَصَو  ِباـَجِْحلا ،  َةـَْمُلظ  ِِهرـوُِنب  ـاَِنبُوُلق  ْنـَع  ِْلَزَأو  ٍدمَحُم 
لــَصَو َبَاوصلَاو ،  َةـَْمكِْحلا  ـاَنِْمْهَلَأو  ٍدمَحُم  َاِنديــَس  َىَلع  ِْكرـاََبو 
َيِفاـَص َْكُنـدَل  ْنـِم  َانِقــْسَاو  ٍدمَحُم  َاِنديــَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملــَسَو 
َراَرَْسأ َانْمَهَفو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ِباَرشلا ، 
ِةَالصلِاب َاْنَلعْجَاو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ِبَاِتْكلا ، 

ٍدمَحُم َاِنديــَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملــَسَو  لـَصَو  ِباـَْجنَْألا ،  َنـِم  ِـهَْيَلع 
ِْكرَاَبو ْملَسَو  لَصَو  ِبَابْحَْألا ،  َِةلْمُج  يِف  ِْسدُْقلا  َةَريِضَح  َاْنلِْخَدَأو 
ِلـْـآلَاو ِءَايِفـــْصَْألَاو  ِءـاـَِيْبنَْألا  ِِرئاـــَس  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـــَس  َىَلع 

 . ِباَحْصَْألَاو
ءاتلا فرح 

ِتَايْآلِاب َءاـَج  ِيذلا  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَص  ُمهللا 



ِِلئَالَِجب ِدَيؤُْملا  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ِتـاَنَيبلا ، 
اَمِنإ ِِلئاَْقلا  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ِتاَزِْجعُْملا ، 
ٍدمَحُم َاِنديــَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملــَسَو  لــَصَو  ِتاينلـاـِب ،  ُلاــَْمعَْألا 

َىَلع ِْكرـاََبو  ْملــَسَو  لـَصَو  ، ِتـاَِنئَاْكلا ِِرئاـَس  يِف  ُهرــِس  يِراسلا 
َىَلع ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ِتَائيسلا ،  اَنع  اِهب  ْرَفَكو  ٍدمَحُم  ـاَِنديَس 
َاِنديس َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ِتاَماََرْكلِاب ،  َاْندَيَأو  ٍدمَحُم  َاِنديَس 
َاِنديَس َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ِتاَفصلا ،  ِليِمَِجب  َاْنلمََجو  ٍدمَحُم 
لـَصَو ِتَاَوهشلا ،  ِعيِمََجو  ِةـَسَايرلا  بُح  ـاَِنبُوُلق  ْنِم  ِْلَزَأو  ٍدمَحُم 

ِءاَمـْسَْألا يلََجِتب  ـاَْنَيَلع  ْمـِْعَنَأو  ٍدمَحُم  َاِنديـس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملــَسَو 
يِف َاْنِقْرَغَأو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ِتاَفصلَاو ، 

ْملـَسَو لـَصَو  ، ِتَادوَْجوَْملا ِعيِمَج  يِف  ِـةَِيراسلا  َِةدـِْحْولا  ِرَْحب  ِْنَيع 
 ، ِتَاظَحللا ِعيِمَج  يِف  َاِنب  َِكب َال  َانِْقَبَأو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو 

ََكتَْمِعن ـاَْنَيَلع  ْرُْـشنَاو  ٍدمَحُم  َاِنديــَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملــَسَو  لـَصَو 
َاِنديـَس َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ِتـاَيَاِنْعلا ،  ِلـَْهِأب  َةـَصوُصْخَْملا 
ُضْرَْألا ْتَمَاد  اـَم  ـاَْنَيَلع  اـَهِْمَدَأو  ِتاذـلا  يلََجت  َةـذَل  ـاَْنِقَذَأو  ٍدمَحُم 

ِِهلآ َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَصَو  ، ِتَاواـَمسلَاو
َاْنَيـدِلَاِوَبو ـاَِنب  ُْفْطلَاو  ِِهَتلاـَسِِرب  ََقدـَص  ْنَم  ـلُك  َىَلَعو  ِِهَتباَحـَصَو 
 . ِتاَمَْملا َْدَعَبو  ِةِايَْحلا  يِف  ِتاَِملْسُْملَاو  َنيِِملْسُْملا  ِِرئاَِسَبو 

ءاثلا فرح 
ٍمِيدـَق ـلُك  ََددـَع  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملــَسَو  لـَص  مـُهللا 
َاهُرُون ُمَعي  ًةَالَص  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملَسَو  لَصَو  ٍِثداََحو ، 
َىَلَعو ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِرَاَبو  كْ ْملـَسَو  لـَصَو  ِِثدَاوَْحلا ،  َعيِمَج 
ِْكرَاَبو ْملـَسَو  لَصَو  ٌِثكَان ، ََثَكَنو  ٍِقداَص  ََقدَص  اَم  ِِهباَحـَْصَأو  ِِهلآ 

 . ِِثدَاوَْحلا رَش  َانِْفكَاو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع 
ميجلا فرح 

ِءاَرِْسْإلِاب ِصوُصْخَْملا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 
َنِم َانْجَوَتو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَصَو  جاَْرعِْملَاو ِ، 

َنِيظوُفْحَْملا ِِهباَحَْصَأو  ِِهلآ  َىَلَعو  ِْهَيَلع  ُهللا  ىلَص  ٍجَات  ََجْهَبأ  ِلُوبَْقلا 
 . ِجاَِجْوِعْإلا َنِم 

ءاحلا فرح 
لـَصَو ِحَالِْملا ،  ِْنيَز  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَص  ُمهللا 
لـَصَو ، ِحاَمسلَاو ِدوُْجلا  ِِندـْعَم  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو 
لَصَو ُحَاورلَاو ،  ُوُدْغلا  َبَقَاَعت  اَم  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملَسَو 
ِحاتَْفلا ِمِيَرْكلا  ِةَرْضَح  ِْلَهأ  ِماَِمإ  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو 

ِْهَيَلع ِةَالصلِاب  َاْنَلعْجَاو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَصَو  ، 
ٍدمَحُم َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ِحَالَْفلَاو ،  ِْزوَْفلا  ِْلَهأ  ْنِم 

 . ِحَابرلَاو ِلْضَْفلا  ِيلُوأ  ِِهباَحَْصَأو  ِِهلآ  َىَلَعو 
ءاخلا فرح 

ِهرــِِسب ِيذلا  ٍدمَحُم  َاِنديــَس  َىَلع  ِْكرـاـََبو  ْملــَسَو  لــَص  مــُهللا 
ََدَدع ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ُِخزاََرْبلا ،  ْتَماََقتـْسا 

ْرَمَعو ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملَسَو  لَصَو  ، ٍخِسَاَنو ٍخوُْسنَم  ُلك 
َنِيذلا ِِهباَحَْصَأو  ِِهَلأ  َىَلَعو  ِْهَيَلع  ُهللا  ىلَص  ِخِسارلا ،  ِرونلِاب  َاَنبُوُلق 

 . ِخِسَاورلا ِلَابِْجلَاك  ِِهتبَحَم  يِف  ُْمه 
لادلا فرح 

ِهللا َىِلإ  ٍعَاد  ِفَرَْشأ  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَص  ُمهللا 
َقِيَرط َاِنب  ُْكلـْسَاو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ، ٍداـََهو

ََعلِخ َاْنَيَلع  َْعلْخَاو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ، ِداَشرلا
َانْجَوَتو ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ، ِدَاِدْولَاو ِنَاوْضرلا 
ٍدمَحُم َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ِدَاِبْعلا ،  َْنَيب  ِلُوبَْقلا  ِجَاِتب 
ِْكرَاَبو ْملـَسَو  لـَصَو  ، ِدـاَنتلا َْمَوي  ِِهبِيبَِحب  ِبِيبَْحلا  َةـَْفأَر  ـاَِنب  َْفأْرَاو 
ْملَسَو لَصَو  ، ِدَِالْبلا ِِرئاَس  يِف  َاَنتَقِيَرط  ْرُْـشنَاو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع 
ََلَغتْشا ِنَم  ُلك  َاِهرَاْوَنأ  ِِعطَاوَِسب  ْرَمَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو 

ٍدمَحُم َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ، ٍدَاَبو ٍرـِضاَح  ُلك  ْنِم  اـَِهب 
َىَلع ِْكرَاَبو  ْملَسَو  لَصَو  ِدَاِنْعلَاو ،  ِْيَغْبلا  ِْلَهَأو  ِداسُْحلا  رَش  َاِنَقو 

ْملَسَو لَصَو  ، ِدَاِنْعلَاو ِْيَغْبلا  ِْلَهَأو  ِداسُْحلا  رَـش  َاِنَقو  ٍدمَحُم  َاِنديَس 
ِْلدـــَْعلِاب ـاـَِنروُُمأ  َةـَُـالو  ِْحلـــَْصَأو  ٍدمَحًم  َاِنديـــَس  َىَلع  ِْكرـاــََبو 

يَِوذ ِِهباَحـَْصَأو  ِـهِلآ  َىَلَعو  ِـهَْيَلع  ِْكرـاََبو  ْملــَسَو  لـَصو  ، ِدَادسلَاو
 . ِدَادِْمْإلَاو ِلْضَْفلا 

لاذلا فرح 
ُلك ِذَاتـــُْسأ  ٍدمَحُم  َاِنديـــَس  َىَلع  ِْكرـاـََبو  ْملـــَسَو  لــَص  مــُهللا 

 ، ٍذَالَم ُلك  ِذَـالَم  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَصَو  ، ٍذَاتـُْسأ
ِِهباَحــَْصَأو ِـهِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديــَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملــَسَو  لـَصَو 

 . َذَاِعتْسا ُْهنِم  اَم  ُلك  ْنِم  َاْنذَِعَأو 
ءارلا فرح 

 ، ِراَرـْسَْألا ِِندـْعَم  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَص  ُمهللا 
لـَصَو ِرَاْونَْـألا ، ِِرْهظُم  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملــَسَو  لـَصَو 
َءاََضَأو ُْليْللا  ِْهَيَلع  ََمْلَظأ  اَم  ََدَدع  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملَسَو 
َبَاَذع َاِنَقو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  رَاهنلا ُ،  ِْهَيَلع 

ِِهباَحَْصَأو ِِهلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملَسَو  لَصَو  ِرانلا ، 
 .ِ رَايْخَْألا َِةداسلا 

يازلا فرح 



ُضَْرأ ِـهِب  ْتَفرََـشت  ِيذلا  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ْملــَسَو  لـَص  مـُهللا 
َُهَعبتا ِنَم  ِيذلا  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ِزاَجِْحلا ، 

َْنع َاَنل  ْفِْشكَاو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملَسَو  لَصَو  َزَاف ،  ْدََقف 
ٍدمَحُم َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَصَو  ِزَاوَْجلَاو  ـِعْنَْملا  ِراَرـَْسأ 

 . ْزاَفَْملا ِنْسُِحب  َنيَصتْخُْملا  ِِهباَحَْصَأو  ِِهلآ  َىَلَعو 
نيسلا فرح 

، ِساـَْفنَْألا ِبَيط  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملــَسَو  لـَص  مـُهللا 
َاِنْنغَاو َقْزرلا  َاَنل  ْطُْسبَاو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو 

َنِم َانْرَهَطو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ِسانلا ،  َِنع 
ِِهلآ َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديــَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملــَسَو  لـَصَو  ِسـاَْندَْألا ، 

 . ِسَاِبْتلْالا ُُمْهَنع  َْتلََزأ  َنِيذلا  ِِهباَحَْصَأو 
نيشلا فرح 

ِنِيِلب َضَْري  َْمل  ِيذلا  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَص  ُمهللا 
ْنِم َنَاك  ِيذلا  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ِشاَرِْفلا ، 
َأَرَبت ِيذلا  ٍدمَحًم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملَسَو  لَصَو  ُشاََشْبلا ، ِهُِقلُخ 

ِلآ َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَصَو  شاـَْغلا ، َنِم 
 . ِشَاعَْملا َبَيط  ِِهَتكََرِبب  َاْنقُزْرَاو  ٍدمَحُم  َاِنديَس 

داصلا فرح 
َاِنديـَس ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَص  مـُهللا 
َاِنديَس َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ِصَالِْخْإلَاو ، ىَوْقتلِاب  ِرِمْآلا  ٍدمَحُم 
َِكدَابِع ْنِم  ِْهَيَلع  ِةَـالصلِاب  ـاَْنَلعْجَاو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم 

ِِهلآ َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديــَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملــَسَو  لــَصَو  صَاوـَْخلا ،
 . ِصاَِصتْخْالَاو ِبْرُْقلا  ِيلُوأ  ِِهباَحَْصَأو 

داضلا فرح 
َاِنديـَس ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَص  مـُهللا 

َىَلع ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لـَصَو  ُضـاَيرلا ،  ِهَتكََرِبب  ْتََرهَْزأ  ِيذلا  ٍدمَحُم 
 ، ِضايَْفلا َِددـَْملا  ِبِحاـَص  ٍدمَحُم  َاِنديــَس  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  ـاَِنديَس 

ٍدمَحُم َاِنديـَس  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لـَصَو 
ِْكرَاَبو ْملـَسَو  لَصَو  ِضاَْرِعْـإلا  ـلُك  ِهللا  ىَوِس  اَمع  َضَْرَعأ  ِيذلا 

بُح َاِنبُوُلق  ْنِم  ْعَْزنَاو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع 
ٍدمَحُم َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَصَو  ِضاَْرغَْـألَاو ، ِتَاوـَهشلا 

 . ِضاَرْمَْألا َنِم  ُْمُهبُوُلق  ِةَرَهطُْملا  ِِهباَحَْصَأو  ِِهلآ  َىَلَعو 
ءاطلا فرح 

َاِنديـَس ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَص  مـُهللا 
َىَلع ِْكرـاََبو  ْملــَسَو  لـَصَو  ِطاَرصلا ، ِءاوـَس  َىِلإ  ِيداـَْهلا  ٍدمَحُم 

َِنع ِيهانلَاو  ِْلدـَْعلِاب  رِمْآلا  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  ـاَِنديَس 
ٍدمَحُم َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملــَسَو  لـَصَو  ِطاَْرِفْـإلَاو ،  ِطـِيرْفتلا 
لـَصَو ْطـاَطِْحنْالا ، َنـِم  ِِهَتكََرـبِب  َانْملـَسَو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  ِلآ  َىَلَعو 
اُوَطبَر َنِيذلا  ِِهباَحَْصَأو  ِِهلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملَسَو 

 . ِطَاِبتْرْالا ُلك  ِِهتبَحَِمب  ُْمَهبُوُلق 
ءاظلا فرح 

َاِنديـَس ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَص  مـُهللا 
َىَلع ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَصَو  ٍظـِفاََحو ،  ٍظوـُفْحَم  ـلُك  ََددـَع  ٍدمَحُم 

، ٍظِعَاَوو ٍظُوْعوَم  ُلك  ََددـَع  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس 
َنِيذلا ِِهباَحَْصَأو  ِِهلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملَسَو  لَصَو 

 . ِظِعَاوَْملا ِليِمَِجب  ُْهنِم  اُوَظعتا 
نيعلا فرح 

 ، ـِعِطاسلا ِرونلا  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملــَسَو  لـَص  مـُهللا 
ِِهثِيدــَِحب ُـذـَْتَلت  ِيذلا  ٍدمَحُم  َاِنديــَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملــَسَو  لــَصَو 

ُلِكل َُوه  ِيذلا  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ُعِماَسَْملا ،
َْنع ِْلَزَأو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَصَو  ٍعِماـَج ،  ٍْريَخ 
ِِهلآ َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملَسَو  لَصَو  َِعقاََرْبلا ،  َاِنبُوُلق 

 . ِعِماَجَْملا ُْريَخ  ُْمُهعَمْجَم  َنَاك  َنِيذلا  ِِهباَحَْصَأو 
نيغلا فرح 

َاِنديـَس ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَص  مـُهللا 
َاِنديـَس َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ِغََالْبلَاو ، َِةلاَسرلا  ِبِحاَص  ٍدمَحُم 
 . ِغاَرَْفلَاو ِتَاواَمسلا  َُألٍَمت  ًةَالَص  ٍدمَحُم  َاِنديَس  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم 

ءافلا فرح 
َاِنديـَس ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَص  مـُهللا 
َاِنديـَس َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ِفاَْصِنْإلَاو ، ِْلَدْعلِاب  ِرِمْآلا  ٍدمَحُم 

 . ِفاَرِْسْإلَاو ِرِيْذبتلا  َِنع  ِيهانلا  ٍدمَحُم 
ٍدمَحُم َاِنديـَس  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لـَصَو 

َىَلع ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَصَو  ُفاَِرْتغْـالا ، ـُهْنِم  ِيذلا  مـَضِْخلا  ِرَْحْبلا 
 ، ِفَاعِْسْإلا ُلك  ِِهب  َانِْفعَْسَأو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس 

ِِهباَحـَْصَأو ِِهلآ  ىـضَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَصَو 
 . ِفاَِشتْرْالا َليِمَج  ِِهرُون  ِْضَيف  ْنِم  اوُفََشتْرا  َنِيذلا 

فاقلا فرح 
َاِنديـَس ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَص  مـُهللا 

َىَلع ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَصَو  ِقَْـالِطْإلا ، َىَلع  ِهللا  ِقـْلَخ  ِْريَخ  ٍدمَحُم 
َْمَهْولا اَنع  َاِهب  ُلِيُزت  ًةَالـَص  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  ـاَِنديَس 

َاِهب َاُنلِْخُدت  ُةَالَص  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ، َقاَفنلَاو



َىَلَعو ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ِقَْـالِطْإلا ، َةَرـْضَح 
 .ِ قَالتلا َْدنِع  ِدِيدشلا  ِْسَأْبلا  ِيلُوأ  ِِهباَحَْصِأو  ِِهلآ 

فاكلا فرح 
َاِنديـَس ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَص  مـُهللا 
َاِنديـَس َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَصَو  ُكَْـالفَْألا ،  ِتـَكرََحت  اـَم  ٍدمَحُم 

 . ِكَالْمَْألا ِحِيبَْست  ََدَدع  ٍدمَحُم  َاِنديَس  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم 
ماللا فرح 

لَصَو ِلَاْطبَْألا ،  ََلَطب  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 
لـَصَو ِلَاونلَاو ،  ِدوُْجلا  ِِندـْعَم  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو 
َاْنِقَذَأو ٍدمَحُم  َاِنديـَس  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو 

ِِهلآ َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ِلاَصِْولا ،  َةَذل 
 . ِلاَجرلا َِةلََمك  ِِهباَحَْصَأو 

ميملا فرح 
لَصَو ِماَُمْهلا ، ِديسلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملَسَو  لَص  ُمهللا 
ِلَضَْفأ ٍدمَحُم  َاِنديـَس  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو 

رَم َىَلع  ِمَـالسلَاو  ِةَـالصلا  ُلـَضَْفأ  ِْمْهَيَلَعو  ِـهَْيَلع  ِماَِرْكلا  ِلـُسرلا 
ِلآ َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملَسَو  لَصَو  ِمايَْألَاو ،  ِيلَايللا 

لـَصَو ِماـَْهوَْألَاو ،  ِكـوُكشلا  َنِم  اـَِهب  ـاَنيَجُنت  ًةَالـَص  ٍدمَحُم  ـاَِنديَس 
ِةِمئَْـألا ِِهباَحـَْصَأو  ِـهِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديــَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملــَسَو 

 .ِ مَْالعَْألا
نونلا فرح 

َاِنديـَس ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَص  مـُهللا 
ٍدمَحُم َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَصَو  ِنَاْوكَْـألا ، ِديــَس  ٍدمَحُم 
ْملَسَو لَصَو  َناَمْزَْألَاو ، ََةِنكْمَْألا  َُألَْمت  ًةَالَص  ٍدمَحُم  َاِنديَس  ِلآ  َىَلَعو 
يَِقتَْرن ًةَالـَص  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو 

َىَلع ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لـَصَو  ِناـَسِْحْإلَاو ،  ِةـَِفْرعَْملا  ِماـَقَم  َىِلإ  اـَِهب 
 .ِ نَاْيعَْألا ِةِمئَْألا  ِِهباَحَْصَأو  ِِهلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديَس 

ءاهلا فرح 
ميظعلا ردقلا  يلاعلا  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

انديـس لآ  ىلعو  دـمحم  انديـس  ىلع  كرابو  ملـسو  لصو  هاجلا ،
 . هللا الإ  هلإ  رارسأ ال  ىلع  انعلطأو  دمحم 

واولا فرح 
َاِنديـَس ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملـَسَو  لـَص  مـُهللا 
َاِنديَس َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملَسَو  لَصَو  ىََوْهلا ، َِنع  ََقَطن  اَم  ِيذلا  ٍدمَحُم 

، ىََوغ اََمو  قَْحلا  َِنع  لَض  اَم  ِيذلا  ٍدمَحُم  َاِنديَس  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم 
ٍدمَحُم َاِنديـَس  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لـَصَو 

َىَلع ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  ىَوْقتلا ، َسـاَِبل  ِْهَيَلع  ِةَـالصلِاب  َانـِْسْبَلَأو 
ىَْوكشلا َنِم  اـَِهب  ـاَنْرَهَطو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  ـاَِنديَس 

ِلآ َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديــَس  َىَلع  ِْكرـاََبو  ْملــَسَو  لـَصَو  ىَْوعدـلَاو ،
ِْكرَاَبو ْملـَسَو  لَصَو  ىَْوَلْبلَاو ، َءَاوْسَْألا  اَنع  َاِهب  ُفَكو  ٍدمَحُم  َاِنديَس 

َاِهَتكََرـبِب ـاَِنب  ْفـُْطلَاو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع 
 . ىَوْجنلَاو ِرسلا  يِف 

فلأ ماللا  فرح 
َىْلعَْألا ِماَقَْملا  ِيذ  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لـَص  ُمهللا 

َالَْخلا يِف  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملَسَو  لَصَو  َىلْجَْألا ،  رسلَاو 
 ، َُالْعلا ِْلَهأ  ِديـَس  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لَصَو  َالَْملَاو ،

ٍدمَحُم َاِنديـَس  ِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرَاَبو  ْملـَسَو  لـَصَو 
 . ِءَالِْجتْسْالَاو ِءَِالْولا  ِتاَماَقَم  َْنع  َاَنل  ْفِْشكَاو 

ءايلا فرح 
ْملـَسَو لـَصَو  ِيـبَن ،  ـلُك  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  لـَص  مـُهللا 
ْملـَسَو لَصَو  ِيَلَوو ، ٍَكلَم  ـلُك  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو 
ْملـَسَو لَصَو  يَِقَتو ،  ٍِملَاع  ُلك  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديـَس  َىَلع  ِْكرـاََبو 

َىَلَعو ِهِعـاَْبَتَأو  ِِهباَحــَْصَأو  ِـهِلآ  َىَلَعو  ٍدمَحُم  َاِنديــَس  َىَلع  ِْكرـاََبو 
ِءـاَيْحَْألا ِتاَِملـْسُْملَاو  َنيِِملـْسُْملَاو  ِتـاَنِْمؤُْملَاو  َنِينِْمؤـُْملا  ِِرئاـَس 

ٌبِيَرق َكِنإ  ِتَاكََرْبلَاو  ِتاَْريَْخلِاب  ُْمَهْنَيَبو  َاَنْنَيب  ِْعبَاَتو  ِتَاوْمَْألَاو  ُْمْهنِم 
َاِنلاـَْمَعأ َْريَخ  ْلـَعْجا  مـُهللا  َنيَِملاـَْعلا ،  بَر  ـاَي  ِتَاَوعدـلا  ُبـيِجُم 

َاَنل ْرِْفغَاو  َانَرُون  َاَنل  ْمِْمَتأ  َانبَر  َِكئاَِقل ،  َْمَوي  َانِماَيأ  َْريََخو  اـَهَمِيتَاوَخ ، 
َلوُسرلا َاْنَعبتَاو  َْتلَْزَنأ  اَِمب  َانمآ  َانبَر  ٍرِيدـَق ، ٍءْيَـش  ـلُك  َىَلع  َكِنإ 

 . َنِيِدهاشلا َعَم  َاْنُبْتكَاف 
اََمو اَنْلَعأ  اََمو  َانْرَرـَْسأ  اََمو  ـاَنْرَخأ  اـََمو  َانْمدـَق  اـَم  ـاََنل  ْرِْفغا  ُمهللا 

َِلطـاَْبلا ـاَِنَرَأو  َُهِعبَتَنف ،  ًاقَح  قـَْحلا  ـاَِنَرأ  ُمهللا  .انِم  ِِهب  َُمْلَعأ  َتـَْنأ 
َِكلَالَِحب ـاَنِْفكا  ُمهللا  .َنيِمِحارلا  َمَحَْرأ  ـاَي  َكـِتَمْحَِرب  َُهِبَنتَْجَنف  ًَِـالطَاب 
َانَروُُمأ َاَنل  ْرَسي  ُمهللا.َكَاوِس  ْنَمع  َِكلـْضَِفب  ـاَِنْنغَاو  َكـِماَرَح ، َْنع 
َانَاْيُنَدو َاِننِيد  يِف  ِـةَِيفَاْعلَاو  ِةـَمَالسلَاو  َاِننَاـدَْبَأو  َاِنبُولُِقل  ِةـَحارلا  َعَم 
ِلَكوتلا َنْسُح  َاْنقُزْرا  ُمهللا  ُرِيدـَق .  ٍءْيَـش  ُلك  َىَلع  َكِنإ  ـاَِنتَرِخَآو 

 ، ِنَاْطيشلا ِسِواَسَو  رَـش  َانِْفكَاو  َكـَْيَلع ،  ِلـاَْبِقْإلا  َمَاَوَدو  َكـَْيَلع ،
َاَنل ْبََهو  ِنَاوْضرلا ،  ََعلِخ  َاْنَيَلع  َْعلْخَاو  ِناَْجلَاو ،  ِْسِنْإلا  رَـش  ـاَِنَقو 
َعَم َِكَدِيب  ِلَجَْألا  ِءَاِهْتنا  َـدْنِع  َانِحَاوَْرأ  َْضَبق  َلَوَتو  ناَمِيْإلا ِ،  َةـَقيِقَح 

، ًَاِعفَان ًاَْملِع  َُكَلأَْسأ  يِنإ  ُمهللا  .ُنَمْحَر  َاي  َِكئاَِقل  َىِلإ  ِْقوشلا  ِةدِش 
، ٍءَاد ُلك  ْنِم  ًءاَفِشَو  ًَاعِسَاو  ًَاقِْزَرو  َاِعطاَس ً،  ًاَرُوَنو  ًَاعـِشاَخ ،  ًَاْبَلَقو 

يِرَْمأ ْرَسَيو  يِْردَص  ِيل  ْحَرْـشا  بَر  ِسانلا .  َِنع  َىِنْغلا  َُكَلأَْسَنو 



َُركَْـشأ َْنأ  ِيْنِعْزَوأ  بَر  .ِيْلَوق  اُوهَقَْفي  ِيناَِسل  ْنِم  ًَةدـُْقع  ْلـُلْحَاو 
، ُهاَضَْرت ًاَِحلاَص  َلَْمَعأ  َْنَأو  َيِدلَاو  َىَلَعو  َيَلع  َتَْمْعَنأ  ِيتلا  ََكتَْمِعن 

َْتَنَأو ْمَحْرِاو  ْرِْفغا  بَر  .َنيِِحلاصلا  َِكدَابِع  يِف  َكـِتَمْحَِرب  ِيْنلِْخَدَأو 
 . َنيِمِحارلا ُْريَخ 

َنِيلـَسْرُْملا َىَلع  ٌمَالــَسَو  َنوُفــَِصي  اَمع  ِةِزْعلا  بَر  َكبَر  َناـَْحبُس 
َنيَِملَاْعلا بَر  ِهلل  ُدْمَْحلَاو 

بر بيبح  ىلع  نيبحملا  ملسوتاولص  هيلع  هللا  ىلص  نيملاعلا 
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هللا ىلص   ) دمحم انديسل  ةفيرشلا  تاذلا  ىلع  تاولص  غيص 
اميلست ملسو  هلآو  هيلع  ىلاعت  )

 

ِميِحرلا ِنَمْحرلا  ِهللا  ِمِْسب 

ةيماللا ةالصلا 

يبنلا كلوسرو  كيبنو  كدبع  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
اميلست ملسو  هبحصو  هلآ  ىلعو  يمألا 

ة ــــــ ّيلذاّشلا ُةالّصلا 

َِكلو ــــ ُسَرَو َكِْدبَع  ٍد  ــــ مَحُم َانِديَس  ى  ــــ َلَع ل  ـــ م َص ـــ ُهللا
ًامِيلَْست ْم  ــــ لَسَو ِِهبْح  ــــ َصَو ِِهلآ  ى  ـــ َلَعَو ي  ـــ ُمألا ِيبنلا 

ٍنيِحَو ٍتْقَو  ل  ـــ ُك يِف  َِكتَاذ  ِةَم  ـــ َظَع ِْردَِقب 

يشابكلا ميهاربا  يديس  ُةالّص 

كتمعن نيعو  كتمحر  حاتفم  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
تملع ام  ددع  تافصلاو  ءامسالا  رئاس  يف  يراسلا  رونلا 

ةياهن امك ال  هلآ  ىلعو  تملع  ام  ةنزو  تملع  ام  ءلمو 
كئايبنأل هتبهو  ام  اهب  انل  بهت  ةالص  هلامك  دعو  كلامكل 

لاعفالاو تاذلا  ةينادحو  اندهشت  ناو  كئايفصاو  كئايلواو 
نيمآ نيدلاو  ايندلا  رومأ  نم  نيرادلا  ةيافك  انغلبتو  تافصلاو 

قازرالا ناضيف  ةالص 

اهب بجوتسن  ةالص  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص  مهللا 
كاوس دحال  انجوحت  الو  كاضر 

هنع هللا  يضر  ىعفاشلا  مامإلل  ةيعفاشلا  ةالصلا 

ٍدمحم انديس  كتاقولخم  دعسأ  ىلع  ٍةالص  لضفأ  لص  مهللا 
املك كتاملك  دادمو  كتامولعم  ددع  ملسو  هبحصو  هلآ  ىلعو 

طاحأ ام  ددعو  نولفاغلا ، هركذ  نع  لفغو  نوركاذلا  كركذ 
انتاداس نع  اضرلاو  كباتك  هاصحأو  كملق  هب  طخو  كملع  هب 
نعو نيعمجأ  ةباحصلا  نعو  ىلعو  نامثعو  رمعو  ركب  يبأ 

نيدلا موي  ىلإ  ٍناسحإب  مهل  نيعباتلا  يعباتو  نيعباتلا 

ريذنلا ريشبلا  ىلع  ةالصلاب  ريخستلا  ةالص 

هالص ءيش  لك  ددع  هلآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  ىلص  مهللا 
ءيش لك  توكلم  هديب  نماي  ءيش  لك  اهب  انل  رخست 

ريخستلا ةالص 
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لك اهب  يل  رخست  ةالص  هلآو  دمحم  انديس  ىلع  يلص  مهللا 
ءيش لك  توكلم  هديب  نماي  ءيش 

ةيرانلا ةالصلا 

دمحم انديس  ىلع  امات  امالس  ملسو  ةلماك  ةالص  لص  مهللا 
، جئاوحلا هب  ىضقتو  بركلا ، هب  جرفنتو  دقعلا ، هب  لحنت  يذلا 

مامغلا ىقستسيو  متاوخلا ، نسحو  بئاغرلا ، هب  لانتو 
لك ددعب  سفن  لك  يف  هبحصو  هلآ  ىلعو  ميركلا ، ههجوب 

كل مولعم 

ةوقلا يوذ 

هتديأ يذلا  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
أجلنو ةوقلاو ، انلوح  نم  اهب  أربن  ةالص  ةوقلا ، يوذ  ةكئالملاب 

كتعاط ىلع  نوعلا  اهب  انبهتو  كلوطو ، كلوح  ىلا  اهب 
اميلست ملسو  هلآ  ىلعو  ةوقلاو ،

ءادوسلا ةمامعلا  بحاص  ةالص 

ةمامعلا بحاص  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
اهلعب ىلعو  ءارهزلا ، ةمطاف  اهيبا  رس  ىلعو  ءادوسلا ،

لهأ اديس  نيسحلاو  نسحلا  ىلعو  ءايلوالا ، مامأ  راركلا 
لوه لك  نم  انثغأ  انثغأ  انثغأ  براي  مهبو  ءامسلاو ، ضرألا 

ءالبو

طق هلثم  ما  دلت  مل  نم  ةالص 

نل نم  ىلع  لصو  طق ، هلثم  ما  دلت  مل  نم  ىلع  لص  مهللا 
، طق هلثم  كدنع  بيبح  نم ال  ىلع  لصو  طق ، هلثم  ما  دلت 

، طق رش  لك  انع  اهب  عفرتو  طق ، بنذ  لك  اهب  انل  رفغت  ةالص 
اهب انثغإو  طق ، روسيم  ىلع  رسيت  مل  امك  انرما  انل  رسيو 
هلآ ىلعو  هيلع  ملسو  طق ، كاوس  نمع  انيفكت  ةثاغإ  هللاي 

طق هبحصو  هتيب  لآو  يبنل  هملست  مل  مالس  هبحصو 

قزرو لام  نم  قئاض  لكل  ةالص 

ىلعو سمخلا ، نآرقلا  يف  هقزر  تلعج  نم  ىلع  لص  مهللا 
ملسو هبحصو  هلآ  .

ةيئاحلا تاولصلا 

لماكلا ديسلا  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
لادو توكلملاو ، كلملا  ميمو  ةمحرلا ، ءاح  متاخلا ، حتافلا 

دافن ال  كزع ، ءاقبب  ةيقاب  ككلم ، ماودب  ةمئاد  ةالص  ماودلا ،
وه ام  ددعو  نوكي ، ام  ددعو  ناك  ام  ددع  كملع ، نود  اهل 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  نيدلا ، موي  ىلا  كملع ، يف  نئاك 

نيملاعلا بر  اي  انع  ىضرتو  كيضرت  ةالص 

يروتيفلا ةالص 

قزرب هللا  نم  انيتأت  ةالص  دمحم ، انديس  ىلع  يلص  مهللا 
، جرهلاو ءالغلاو  ءالبلاو  تقملا  نع  اهب  عفدتو  جرفو ،

ىلص نم  هاجب  جرح ، هروط  يذلا  قيضلا  نم  انجرختو 
الو جرفو ، الإ  مومهم  اهالص  ام  ةالص  جرع ، مث  ءايبنألاب 

اميلست ملسو  هبحصو  هلآ  ىلعو  جرخو ، الإ  نوجسم 

نيبملا حتفلا  ةالص 

ديس نيملاعلل  ةمحر  ثوعبملا  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
انبولق ألمت  ةالص  نيلجحملا  رغلا  دئاق  نيرخآلاو  نيلوألا 

اميلست ملسو  هبحصو  هلآ  ىلعو  نيبملا  حتفلاو  رونلاب 

يبيغلا حتفلا  ةالص 

لوأو ةيبيغلا ، كرارسأ  زونكل  حتاف  لوأ  يلع  لص  مهللا 
باقن بجحل  فشاك  لوأو  ةيدمرسلا ، كتاذ  لامجل  دهاش 

ردق ىلع  كيلا ، كنم  ةالص  هيلع  مهللا  لص  ةيلزألا ، تافص 
ام نيمزالتم ، نيمئاد  امالسو  ةالص  كنم ، ةلصو  كب  كتفرعم 
هلل دمحلاو  نيعمجأ  هبحصو  هلآ  ىلعو  طيحملا ، كملع  هعسو 

نيملاعلا بر 

حتافلا ةالص 

امل متاخلاو  قلغا ، امل  حتافلا  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
، ميقتسملا كطارص  يلا  يداهلاو  قحلاب ، قحلا  رصان  قبس ،

ميظعلا هرادقمو  هردق  قح  هلآ  ىلعو 

دوعسلا ةالص 

ةيدبألا ناسلب  دوجولا ، ناسنإ  نيع  كبيبح  ىلع  لص  مهللا 
اهب انبهت  ةالص  دولومو ، قولخم  لك  اهددري  ةالص  دولخلاو ،

اميلست ملسو  هلآ  ىلعو  دوعسلا  دعس 

لسرلا ةالص 

نيرهاطلا هلآو  ٍدمَحُم  َانِديَس  َىلَع  ْكِرَابَو  ْملَسَو  لَص  مُهللا 
َنيِيبنلا َنِم  ْمَُهْنَيب  اَمَو  ىَسيِعَو  ىَسوُمَو  َميِهاَْرِبإَو  ِحُونَو  ََمدآَو 

َنيِعَمَْجأ ْمِْهَيلَع  ُهُمَالَسَو  ِهللا  ُتاََولَص  َنِيلَسْرُْملاَو 



َلِيئَاكيِمَو َليِْربِج  َانِديَس  َىلَع  ْكِرَابَو  ْملَسَو  لَصو  مُهللا 
َِةِكئَالَْملا َىلَعَو  ِشْرَْعلا  َِةلَمَحَو  َلِيئاَرْزَعَو  َليِفاَرِْسإَو 

ِهللا ُتاََولَص  َنِيلَسْرُْملاَو  ِءاِيْبنَْألا  ِعيِمَج  َىلَعَو  َنِيبرَقُْملا 
َنيِعَمَْجأ ْمِْهَيلَع  ُهُمَالَسَو 

َكِراَْوَنأ ِرَْحب  نيرهاطلا  هلآو  ٍدمَحُم  َانِديَس  َىلَع  لَص  مُهللا 
ِماَِمإَو َِكَتَكلْمَم  ِسوُرَعَو  َِكتجُح  ِناَِسلَو  َكِراَرَْسأ  ِنَدْعَمَو 
َِكتَعيِرَش ِقيَِرطَو  َِكتَمْحَر  ِِنئاَزَخَو  َِكْكلُم  ِزاَِرطَو  َِكتَرْضَح 

ُلك يِف  َِببسلاَو  ِدوُجُْولا  ِْنيَع  ِناَْسِنإ  َكِديِحَْوِتب  ِذَذَلتُْملا 
ًةَالَص َِكئَايِض  ِرُون  ْنِم  ِمدََقتُْملا  َكِْقلَخ  ِنَايَْعأ  ِْنيَع  ٍدوُجْوَم 

ًةَالَص َكِْملِع  َنُود  اََهل  ىََهْتنُم  َِكئاََقِبب َال  ىَْقَبتَو  َكِماََوِدب  ُمُوَدت 
َنيَِملاَْعلا بَرَاي  انَع  اَِهب  ىَضَْرتَو  ِهيِضُْرتَو  َكيِضُْرت 

نيرهاطلا نيبيطلا  هلآ  ىلعو  ٍدمَحُم  َانِديَس  َىلَع  لَص  مُهللا 
ِهللا ِْكلُم  ِماََوِدب  ًةَِمئَاد  ًةَالَص  ِهللا  ِْملِع  يِف  اَم  ََددَع 

ِعيِمَج ْنِم  اَِهب  َانيَجُنت  ًةَالَص  هلآو  ٍدمَحُم  َانِديَس  َىلَع  لَص  مُهللا 
َانُرَهُطتَو ِتاَجاَْحلا  َعيِمَج  اَِهب  َاَنل  يِضَْقتَو  ِتاَفْآلاَو  ِلاَوْهَْألا 

َانُغَلُبتَو ِتاَجَردلا  َىلَْعأ  اَِهب  َانُعَفَْرتَو  ِتَائيسلا  ِعيِمَج  ْنِم  اَِهب 
َدَْعبَو ِةَايَْحلا  يِف  ِتاَْريَْخلا  ِعيِمَج  نِم  ِتَاياَْغلا  ىَصَْقأ  اَِهب 

ِتاَمَْملا

ُميِحرلا ُفوُؤرلا  ٍدمَحُم  َانِديَس  َىلَع  ْكِرَابَو  ْملَسَو  لَص  مُهللا 
ُلك يِف  نيرهاطلا  نيبيطلا  ِِهلآ  َىلَعَو  ِمِيظَْعلا  ُِقلُْخلا  يِذ 

ٍميِدَقَو ٍثِداَح  ُلك  ََددَع  ٍَةظَْحل 

جرفلاو قزرلا  ةالص 

اتالص دمحم  تيب  لآو  دمحم  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
نم ءالب  لك  نم  ًاظفحو  جرفو  ٍقزرب  هللا  نم  اهب  انيتأت 

طحقلاو ءالبلا  نم  انيمحتو  جرخ  ضرالا  نمو  لزن  ءامسلا 
نم هاجب  جرخ  هروط  نع  يذلا  قيضلا  نم  انجرختو  جرحلاو 

اهالص ام  ًاتالص  جرع  ءامسلا  يف  مث  ءايبنالا  هفلخ  تلص 
نيمحارلا محرا  اي  كنم  ٍةمحرب  جرفناو  الا  ًامومهم 

جئاوحلا ءاضقل  ةالص 

ةالص دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  ىلص  مهللا 
يتلحو اهب  ذقنتو  يتبرك  اهب  جرفتو  يتدقع  اهب  لحت 

يتجاح اهب  ىضقتو 

زوزعملا يبنلا  ىلع  زونكلا  زنك  ةالص 

انديس لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
ىلع هرس  اهب  معيو  يبلق  ىلع  هبلق  اهب  فطلت  ةالص  دمحم 

ىتح يحور  هحور  اهب  رظنتو  يبيع  اهب  لوزيف  ىرس 
هيلا ينببحو  يل  هببح  مهللا  هتاذ  ءازجا  عيمجب  هدهاشا 

ءاش نا  هللا  ءاش  فيك  هارا  ىتح  هنيبو  ينيب  باجحلا  عفراو 
هللاب الا  ةوق  هللا ال  ءاش  ام  هللا 

دقعلا كف  ةالص 

رحب دمحم  انديس  تاقولخملا  فرشأ  ىلع  يلص  مهللا 
، كترضح ماماو  كتجح ، ناسلو  كرارسا ، ندعمو  كراونا ،

، كتعيرش قيرطو  كتمحر ، نئازخو  كتكلمم ، سورعو 
نيع كتدهاشمب ، ذذلتملا  كتقيقح  نيعو  كدنج ، جارسو 

يتدقع اهب  لحت  نا  كءايض ، رون  نم  سبتقملا  كقلخ ، ناسنا 
ةمئاد ةالص  ىكزا  يتجاح  اهب  يضقتو  يتبرك  اهب  جرفتو 

انع اهب  ىضرتو  هيضرتو  كيضرت  ةالص  كتاذب  ةمئاق  كماودب 
نيملاعلا براي 

ةيناهربلا ةقيرطلا  رارسأ 

هفرعف ءاوجالا  قبعت  هتحئار  نم  ناك  نم  ىلع  يلص  مهللا 
اميلست ملسو  هلآ  ىلعو  ربنعلاو  دوعلاو  كسملاو  درولا 

، اروفاكو اربنعو  اكسمو  ادن  هتحئار  نم  ىلع  يلص  مهللا 
اميلست ملسو  هلآ  ىلعو 

تيبلا لآ  ةالص 

لماك دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  ىلص  مهللا 
هتنبا ةمطاف  انتديس  ىلع  مهللا  ىلصو  رورسلا ، عبنمو  رونلا 

دسا بلاط  ىبا  نب  ىلع  انديس  ىلع  مهللا  ىلصو  لوتبلا ،
انديس نيرينلا  نيبكوكلا  ىلع  مهللا  ىلصو  بلاغلا ، هللا 

ةديسلا انتديس  ىلع  مهللا  ىلصو  نيسحلا ، انديسو  نسحلا ،
نمحرلا ةبيبحو  ناويدلا  ةسيئر  بنيز ،

راوناو تاكربو  ةبيجع  رارسا  اهل  يبنلا  ىلع  ةالص 

مل نم  ناهرب  ءاب  ةمكحب  لزألا ، ناسنإ  فلأ  ىلع  لص  مهللا 
رسلا رثأ  ةيادبلا ، ةقيقح  يف  مدآ  ةيلكلا ، ءايشألا  لصأ  لزي ،

، ةيلوألا لوأ  يف  لكلا  لوأ  ةيفخلا ، رهاظملا  ايافخ  راثآ  يف 
ةمحر الإ  كانلسرأ  امو   “ مسلطب عقربملا  بيغلا  راد  ناسنإ 

بطاخملا برقلا  تاذ  كانيطعأ ،” انإو  نيملاعلل .”“ 
، تافصلا يدمحأ  كالفألا ،)  تقلخ  امل  كالول  كالول  ب(

، نمحرلا ةداهش  رهظم  روهظب  ةفرعملا ، ءامس  يف  يلجتملا 
يبكوم يلجتب  ةدحولا ، باق  ىلإ  ىلدملا  تاذلا  يدمحم 

لامجلا زارطب  زرطملا  ىنعملا  يدحوأ  ناسحإلاو ، ةيانعلا 
 “، ميحر فوؤر  نينمؤملاب  مكيلع  صيرح   “ ةقيقحب يديحولا 

كنإو  “ ةنيب ةليضف  ةدرب  ةجح  ةعلخب  لمجملا  ايحملا  يرونأ 
عماج يف  نيلسرملاو  ءايبنألا  مامإ  ميظع ،“  قلخ  ىلعل 

اهديجاجس ةطسبنملا  ةينامحرلا  قئاقدلاو  مكحلا ، عماوج 
يف ردصتملا  نيملاعلا  لضفأ  فاكلا ، سلجم  ةدس  يف 
، فاطلألاو لوبقلا  يترئاد  زكرم  يف  رارسألا ، باحر 



ةضورو دعسلا  ناديمو  زعلا  ةموح  يف  اهطسب  ةشرفنملا 
، هيلإ لكلاو  هنم  لكلاف  داجيإلا ، يف  ببسلا  لصأ  فاعسإلا ،

انحتف انإ  ةيآ ” هيلعو ، هنع  بهاذلاو  دراولاف  رارسألا  ةنازخ 
 “، رخأت امو  كبنذ  نم  مدقت  ام  هللا  كل  رفغيل  انيبم  احتف  كل 

انإ رختفملا ب” قئاثولا  ىلعأب  ةيبوبحملا  فرش  ذخآ 
ىلدتف اندف  باطخ ”  ىلحأب  بطاخم  لوأ  رثوكلا ،” كانيطعأ 
لمجأ ىلعألا ،“  كبر  مسا  حبس   “ ةحيصنب مظعم  فرشأ  “، 

، ىأن الو  برقلا  هنع  لصفنا  امف  برقلا ، برق  جاتب  جوتم 
هقحبف ىأر ،“  ام  داؤفلا  بذك  ام  دجم ”  لكيهب  لكيهم  دعسأ 
، هباب نم  كيلإ  ينلص  كدنع ، هردقو  هتمرح  قحبو  براي 

، هبانج ةطساوب  كرس  ينفرعو  هباتعأ  نم  كيلع  ينلخدأو 
ينفكاو هبادآب ، نيبدأتملا  هباحصأو ، هلآ  ىلعو  هيلع  لصو 
رقفلاو نيدلاو  رجهلاو ، دعبلا  مه  نيملسملاو ، يناوخإو 

رهقلاو ناطيشلاو ، رسعلاو  نازحألاو ، رهدلاو  ناطلسلاو ،
لابقإلا ملع  ىلع  مهسوؤر  ىلع  يسأر  عفراو  نامزلاو ،

، ناسحإلاو فرشلاو  دجملاو ، رخفلاو  دعسلاو ، رصنلاو 
متاوخب انل  متخاو  ناميإلا ، ىلع  لجألا  ءاهتنا  دنع  انفوتو 

لصو ةدايزلاو ، ىنسحلاو  لضفلاو  برقلا  انقزراو  ةداعسلا ،
، نيلسرملاو نييبنلا  عيمج  ىلع  كلامجو  كلالجب  ملسو 
يلعلا هللاب  الإ  ةوق  الو  لوح  الو  نيعمجأ ، مهبحصو  مهلآو ،

نيملاعلا بر  هلل  دمحلاو  ميظعلا ،

هرس سدق   ) يناليجلا رداقلا  دبع  انديسل  دقعلا  لح  ةالص  )

ندعمو كراونا ، رحب  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  يلص  مهللا 
، كترضح ماماو  كتكلمم ، سورعو  كتجح ، ناسلو  كرارسا ،

ذذلتملا كتعيرش ، قيرطو  كتمحر ، نئازخو  ككلم ، زارطو 
، دوجوم لك  يف  ببسلاو  دوجولا ، نيع  ناسنا  كتدهاشمب ،

اهب لحت  ةالص  كئايض ، رون  نم  مدقتملا  كقلخ ، نايعا  نيع 
ىضرتو هيضرتو  كيضرت  ةالص  يتبرك ، اهب  جرفتو  يتدقع ،

هاصحاو كملع ، هب  طاحأ  ام  ددع  نيملاعلا ، براي  انع  اهب 
، راجشألاو راجحالاو ، راطمالا ، ددعو  كملق ، هب  ىرجو  كباتك ،

ىلا نامزلا  لوأ  نم  انالوم  قلخ  ام  عيمجو  راحبلا ، ةكئالمو 
هدحو هلل  دمحلاو  هرخآ  .

ةبيجع ىرخأ  ةغيص 

مهللا يمالا ، يبنلا  دمحم  انديس  سيو ، هط  ىلع  لص  مهللا 
مهللا نومأملا ، نيمالا  رارسالا ، رسو  راونالا ، رون  ىلع  لص 

ىلوملا هب  ىرسأو  قافالا ، يف  هرون  عطس  نم  ىلع  لص 
ةمحر هللا  هثعب  نم  ىلع  لص  مهللا  قابطلا ، عبسلا  يف 

، رونلا ىلا  تاملظلا  نم  اعمج  ةيرشبلا  دقنأف  نيملاعلل ،
نيكمتلا مزعلا و  يلوأ  هبحصو  هلآ  ىلع  هيلع و  هللا  ىلص 

و هقاحلا ، و  فاقحالا ، قحب  مهللا  اًريثك ، اميلست  ملسو 
يل به  باهو ، اي  كقحب  و  باهو ، اي  فاخن ، امم  انجن  فاقلا ،
مأ قحب  و  اًرورسو ، اًحرف ، و  ًةجهبو ، ًةمكح ، و  ًانامأ ، يل  نم 

و هيف ، نحن  ام  انع  جرف  نيمآ  ةلماك ،) ةحتافلا   ) نآرقلا
نم نيدحوملا  عيمج  نع  بركلا  مغلا و  مهلا و  فشكا 

نيمآ مهللا  نينمؤملا 

رجفلا ةالص  دعب  تارم  ايموي 3  أرقت 

ةيناجيتلا ةيوازلا  رارسا  نم 

رشبملا رينملا ، رمقلا  ريشبلا ، يداهلا  ىلع  لص  مهللا 
اهب وجرن  ةالص  ريسع ، رمأ  لك  لحي  هيلع  ةالصلاب  نم  ريذنلا ،

ريدقلا يلعلا  وفع  .

لوسرلا ةبحم  ةالص 

هيلع ىلاعت  هللا  ىلص  دمحم  انديس  كبيبح  ىلا  ينببح  مهللا 
اميلست ملسو  هلآو 

ةجاحلا ءاضقل  يبنلا  ىلع  هالص 

دمحم انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  ملسو  لص  مهللا 
هللاي هللاي  هللا  اي  كلوسرو  كلامج  رونب  قاتشم  ىنا  كبيبح 

ةراختساللو يبلقلا  فشكل  ةالص 

، رارسألاو راونالا  ندعم  دمحم  انديس  ىلع  يلص  مهللا 
اي مكيلع  مالسلاو  ةالصلا  رارسالا ، فشاكو  راتسالا  فشاكو 

ةالصلا رارسالا ، ندعم  اي  كيلع  مالسلاو  ةالصلا  راونالا ، رون 
اي كيلع  مالسلاو  ةالصلا  راتسالا ، فشاك  اي  كيلع  مالسلاو 

، يردص فشكا  يبلق ، فشكا  ينيع ، فشكا  رارسالا ، فشاك 
ينوثيغأ ينونيعأ  يديب  ذخ  هللا ، لوسر  اي  رارسالا  فشاك  اي 

ةالصلاب رثكيلف  ةجاح  هيلع  ترسع  نم  كلوق  قدص  قداص ، اي 
قازرالا رثكتو  بركلاو ، مومغلاو  مومهلا  فشكت  اهنإف  ىلع 

ىلاعت هللا  ىلصو  تاجاحلا ، يضاق  اي  جئاوحلا ، يضقتو 
نيعمجأ مهيلعو  كيلع 

ىرخأ ةغيص 

ىلع لصو  نيلوألا ، يف  هلآو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
هلآو دمحم  انديس  ىلع  لصو  نيرخآلا ، يف  هلآو  دمحم  انديس 

نييبنلا يف  هلآو  دمحم  انديس  ىلع  لصو  ىلعألا ، ألملا  يف 
هلآو هيلع  هللا  ىلص  ًادمحم  انديس  طعأ  مهللا  نيلسرملاو ،

ينإ مهللا  ةريبكلا ، ةجردلاو  ةليضفلاو  فرشلاو  ةليسولا 
ينمرحت الف  هرأ ، ملو  مالسلا  هلآو  هيلع  دمحم  انديسب  تنمآ 

، هتلم ىلع  ينفوتو  هتبحص ، ينقزراو  هتيؤر ، ةمايقلا  موي 
ىلع كنإ  ًادبأ  هدعب  أمظأ  ًايور ال  ًابرشم  هضوح  نم  ينقساو 

هللا ىلص  دمحم  انديسب  تنمآ  امك  مهللا  ريدق ، ءيش  لك 
غلبأ مهللا  ههجو ، نانجلا  يف  ينفرعف  هرأ  ملو  هلآو ، هيلع 

امالسو ةريثك  ةيحت  ينع  دمحم  انديس  حور 

ىرخأ ةغيص 

، ِساَْفنَْألا ِبَيط  ٍدمَحُم  َانِديَس  َىلَع  ْكِرَابَو  ْملَسَو  لَص  مُهللا 



َانْرَهطتَو ِسانلا ، ِنَع  اَِهب  َاِننْغتَو  َقْزرلا  اَِهب  َاَنل  ْطُْسبت  ًةَالَص 
ُمُْهنَع َْتلََزأ  َنيِذلا  ِِهباَحَْصأَو  ِِهلآ  َىلَعَو  ِسَاْندَْألا ، َنِم  اَِهب 

ِسَاِبْتلْالا

هرس سدق   ) يناليجلا انديس  ةالص  )

ِةمحرلاو هرون ، قلخلل  قباسلا  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
نمو يقب  نمو  كقلخ ، نم  ىضم  نم  ددع  ُهروهظ ، نيملاعلل 

طيحت كتالص  دعلا ، قرغتست  ةالص  يقش ، نمو  مهنم  دعس 
، ءاضقنا الو  اهل  دمأ  الو  ءاهتنا ، الو  اهل  ةياغ  ةالص ال  دحلاب ،

، كئاقبب ًةيقاب  كماودب  ةمئاد  ًةالص  هيلع ، تيلص  يتلا  كتالص 
دمحلاو كلذك  هباحصأو  هلأ  ىلعو  كلذل ، ءاضقنا  الو  دمأ  ال 

كلذ ىلع  هلل 

ىرخأ ةغيص 

ةالص نمحرلا ، جارس  رون  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
هلآ ىلعو  ناطيشلاو ، سنإلاو  سفنلا  سواسو  اهب  انيفكت 

ملسو هبحصو 

ىرخأ ةغيص 

زواجت ةالص  هلآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
ذفنت امك ال  ذفنت  الو  كئاقبب ، اهلاصتا  لصتيو  كناوضر ،
اميلست ملسو  هلآو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  كتاملك ،

نيمآ مهللا 

بركلا جيرفت  ةالص 

، يتدقع اهب  لحنت  ةالص  دمحم  انديس  ىلع  ملسو  لص  مهللا 
نم اهب  ينذقنتو  يتمغ ، اهب  فشكنتو  يتبرك ، اهب  جرفنتو 

، يتجاح اهب  يضقتو  يترثع ، نم  اهب  ينليقتو  يتلحو ،
َْملَو ِْدَلي  َْمل  يذلا  دمصلا  دحألا  تنأ  الإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  ينأبو 

ٌدََحأ اًوُُفك  َُهل  ُْنَكي  َْملَو  َْدلُوي ،

يونزغلا ةالص 

ةمحر ددعب  دمحم  انديس  لآو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
ددعب دمحم  انديس  لآو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  هللا ،
دمحم انديس  لآو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  هللا  لضف ،

انديس لآو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  هللا  قلخ ، ددعب 
لآو دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  هللا ، ملع  ددعب  دمحم 

دمحم انديس  ىلع  لص  مهللا  هللا  تاملك ، ددعب  دمحم  انديس 
انديس ىلع  لص  مهللا  هللا ، ركذ  ددعب  دمحم  انديس  لآو 
ىلع لص  مهللا  هللا ، معن  ددعب  دمحم  انديس  لآو  دمحم 

مهللا هللا ، مالك  فورح  ددعب  دمحم  انديس  لآو  دمحم  انديس 
، راطمألا رطق  ددعب  دمحم  انديس  لآو  دمحم  انديس  ىلع  لص 

قرو ددعب  دمحم  انديس  لآو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
دمحم انديس  لآو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  راجشألا ،

انديس لآو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  رافقلا ، لمر  ددعب 
دمحم انديس  ىلع  لص  مهللا  رامثلاو ، بوبحلا  ددعب  دمحم 

ىلع لص  مهللا  راحبلا ، يف  قلخ  ام  ددعب  دمحم  انديس  لآو 
ليللا هيلع  ملظأ  ام  ددعب  دمحم  انديس  لآو  دمحم  انديس 

انديس لآو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  راهنلا ، هيلع  ءاضأو 
لآو دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  هيلع ، ىلص  نم  ددعب  دمحم 

انديس ىلع  لص  مهللا  هيلع ، لصي  مل  نم  ددعب  دمحم  انديس 
لص مهللا  قئالخلا ، سافنأ  ددعب  دمحم  انديس  لآو  دمحم 

، تاومسلا موجن  ددعب  دمحم  انديس  لآو  دمحم  انديس  ىلع 
لك ددعب  دمحم  انديس  لآو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

هتكئالمو ىلاعت  هللا  تاولص  ةرخألاو ، ايندلا  يف  ءيش 
دئاقو نيقتملا ، مامأو  نيلسرملا ، ديس  ىلع  هلسرو  هئايبنأو 
هلآ ىلعو  دمحم  انديس   ، نيبنذملا عيفشو  نيلجحملا ، رغلا 

خياشملاو ةمئألاو  هتيب ، لهأو  هتيرذو  هجاوزأو  هباحصأو 
لهأو نيحلاصلاو ، ءادهشلاو  نيرخأتملاو ، نيمدقتملا 

اي كتمحرب  نيضرألاو ، تاومسلا  لهأ  نم  نيعمجأ ، كتعاط 
نيمحارلا محرأ 

ةيرُغلا ةالص 

ديس دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
حتافلا لماكلا  ديسلا  نيلجحملا ، رُغلا  دئاق  نيرخألاو ، نيلوألا 

، نيمألا قداصلا  ميحرلا ، فوؤرلا  عيفشلا  بيبحلا  متاخلا ،
نم ددع  ُهُرُوهظ ، نيملاعلل  ِةمحرلاو  ُهرون  قلخلل  قباسلا 

، يقش نمو  مهنم  دعس  نمو  يقب ، نمو  كقلخ  نم  ىضم 
الو اهل  ةياغ  ةالص ال  دحلاب ، طيحتو  دعلا  قرغتست  ًةالص 

ًةيقاب كماودب ، ًةِمئاد  ًةالص  ءاضقنا ، الو  دمأ  الو  ىهتنم ،
اي انرجأو  كلذ ، لثم  ًاميلست  ملسو  هبحصو  هلآ  ىلعو  كئاقبب ،

نيملسملا روُمأو  اهلك  انروُمأ  يف  كفُطل ، يفخ  انالوم  .

يراصنا تاولص 

ىلع لصو  هيلع ، ىلص  نم  ددع  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
دمحم انديس  ىلع  لصو  هيلع ، لصي  مل  نم  ددع  دمحم  انديس 

بحت امك  دمحم  انديس  ىلع  لصو  هيلع ، ةالصلاب  ترمأ  امك 
نأ يغبني  امك  دمحم  انديس  ىلع  لصو  هيلع ، ىلصي  نأ 

، لامرلا تابح  ردقب  دمحم  انديس  ىلع  لصو  هيلع ، ىلصي 
لوأ نم  رشبلا ، سافنأو  رطملا ، تارطقو  راجشألا ، قاروأو 

ام ددعو  نوكي ، ام  ددعو  ناك ، ام  ددع  رهدلا ، رخأ  ىلإ  رهدلا ،
اميلست ملسو  هلآ  ىلعو  كملع ، يف  نئاك  وه 

هرس سدق   ) يناليجلا انديسل  لوصولا  ةعيرسلا  ةالصلا  )

، لوصولا ةعيرس  ةالص  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
اهجوزو لوتبلا  ةرهاطلا  ءارهزلا  ىلعو  لوبقلا ، ةنومضمو 

لوحفلا ماركلا  هبحصو  هلآو  لوسر  مركأو  يبن  ريخ  رهص 
روشنلا موي  ىلإ  اريثك  اميلست  ملسو  لوبقلاو  ىقتلا  لهأ 



هللا دنع  نم  يه   ) يناليجلا رداقلا  دبع  يديس  هنع  لاق 
يددمب )

هرس سدق   ) يناليجلا انديسل  رونلا  رون  ةالص  )

يذلا رونلا ، رون  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
بحلاو نوكلا  نيز  وه  نم  رومألا ، عيمجو  رودصلا ، هب  حتفي 

ىلعو نوكيف ، نك  هللا  هل  لاق  ام  لك  ددعب  نونكملا ، ينابرلا 
اي زيزع  اي  كهاجب  روشنلا ، موي  ىلإ  هعابتأو  هبحصو  هلأ 

، هرون نم  ةكئالملاو  كرون ، نم  دمحم  يبنلا  قلاخ  ايو  روفغ ،
رونلا رون  اي  مويق  اي  يح  اي 

دبع كدجو  هللا  ءاش  ام   ) الئاق رداقلا  دبع  يديس  اهنع  لاق 
لوصولا لان  نم  رداقلا  )

هرس سدق   ) يناليجلا انديسل  نيلسرملا  ديس  ةالص  )

، نيمألا دمحم  نيلسرملا  ديس  لع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
نم نيدهاجملاو ، ناعجشلا  ديسو  نيلجحملا ، رغلا  دئاقو 

، نيقتملا ماماو  نييبنلا  متاخ  نيملاعلل ، ةمحر  هللا  هلسرأ 
، ميظعلا قلخلاب  هللا  هفصوو  نيمألا ، حورلا  نع  ذخأ  نم 
، نيرهاطلا نيبيطلا  هلآ  ىلعو  ميحر ، فوؤر  نينمؤملابو 
غلبو نيدلا ’ موي  ىلإ  ناسحإب  هعبت  نمو  نيمايملا ، هباحصأو 

لكلو ميلست ، ىكزأو  ةيحت  لضفأ  هيلع  ىلص  نم  لك  مهللا 
نيملاعلا بر  اي  نيمآ  لاق  نم 

رونلاو افصلا  لهأو   ) يناليجلا رداقلا  دبع  يديس  اهنع  لاق 
ةالص لضفأ  هذه  )

يناليجلا انديسل  لامكلا  لمكمو  لامجلا  ينارون  ةالص 
هرس سدق  ))

، لامجلا ينارونلا  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
، دوروملا ضوحلاو  دومحملا ، ماقملا  بحاص  لامكلا ، لمكمو 

، دوجلاو مركلا  بحاصو  دوبعملا ، برلل  دوجسلاو ، عوكرلاو 
دوجوم نوكيو  ناك  ام  لك  ددعب  هعابتأو  هبحصو  هلآ  ىلعو 

دودو اي  دودو  اي  دودو  اي  كدوجو ، كتمحرب ،

لص كدج  دنع  ريبك  ماقم  اهل   ) رداقلا دبع  يديس  اهنع  لاق 
هللا دنعو  ملسو  هيلع  هللا  )

هرس سدق   ) يناليجلا انديسل  ةياقولا  ةالص  )

كرابو ملسو  لص  ميظعلا ، ناقرفلاو  تايآلا  لزنم  اي  مهللا 
ةمحر هتثعب  يذلا  نيمألا ، يبنلا  دمحم  انالومو  انديس  ىلع 
هعابتأو نيمايملا ، هباحصأو  نيرهاطلا ، هلأ  ىلعو  نيملاعلل ،

انل حرشا  ميركلا ، نآرقلا  ةمرحبو  هيلع  انتالصبو  نيبييطلا ،
يضقاو انرومأ ، انل  رسيو  نيقيلاو ، يدهلا  ةفرعمل  انرودص ،

هب رجأو  ميجرلا ، ناطيشلا  نم  انبولق ، هب  مصعاو  انبرآم ، انل 
، انتين هب  صلخأو  انرزو ، هب  ططحا  و  نارينلا ، نم  انداسجأ 

، انسوفن هب  يفشا  و  اننأش ، هب  حلصاو  انرزا ، هب  ددشاو 
اي كتمحرب  نيعمجا  نيملسملا  نأش ، هب  حلصأو  اناضرمو ،

نيملاعلا بر  اي  نيمحارلا و  محرا   .

هرس سدق   ) يناليجلا انديسل  ةقشاعلا  بولقلا  ةالص  ):

بحصو لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
هلامجل ةقشاع  ةبحم  بولق  نم  ةكرابم  ةالص  دمحم ، انديس 
هيلع توطنا  ام  انل  رفغا  هيلع ، ةالصلا  ةكرببو  هلامكو ،

ءادرب انطغو  رئاصبلا ، داوسو  رئامضلا ، حئابق  نم  انسوفن 
رئارسلا ىلبت  موي  ليمجلا ، كرتس  .

هرس سدق   ) يناليجلا انديسل  ءافشلا  ةالص  )

اهب انيفشت  ةالص  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
امب انظفحتو  ءازجلا ، نسحأ  اهب  انيطعتو  ءاد ، لك  نم 

عيمج نم  هبحب  انذقنأو  ءادعألاو ، نيملاظلا ، نم  هتظفح 
عمجاو ءاوهألاو ، ربكلا  نم  انسوفن  اهب  رهطو  ءالغلاو ، ءالبلا ،

نم هبحب  انذقنأو  ءادعألا ، نيبرخملا  نم  انتمأ  لك  تاتش 
يف انيبنل  تحتف  امك  انيلع  حتفاو  ءاطخألاو ، نحملا  عيمج 

ءاقنلاو ءافولا ، باحصأ  هبحصو  هلآ  ىلعو  ءارح ، راغ 

هرس سدق   ) يناليجلا انديسل  لاهتبالا  ةالص  )

، هبحصو هلأو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
بحب انبولق  نيز  كموجنب ، كنوك  ءامس  تنيز  امك  مهللا 

، مانت يتلا ال  كنيعب  انسرحاو  كلوسرو ، كيبنو  كبيبح 
ةظقيلا يف  هاري  نمم  انلعجاو  ماري ، ال  يذلا ، كفنكب  انفنكاو 

ماركإلاو لالجلا  اذ  اي  نانم  اي  نانح  اي  مانملاو ،

سدق  ) يناليجلا انديسل  مهيلع  هللا  ناوضر  ردب  لهأ  ةالص 
هرس )

هبحصو هلآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
ربلا يف  تقلخ  ام  لك  ددعب  نيبيطلا ، ءايفوألا  ردب  لهأ 
ملسو لص  مهللا  نيضرالا ، ىلع  ءامسلا  تللظو  رحبلاو 

، ءايقتألا ردب  لهأ  هبحصو  هلآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو 
كرابو ملسو  لص  مهللا  نيدلا ، ءادعأ  ةكئالملا  عم  اوبراح  نم 

، نيبرقملا ةكئالملا  ردب  لهأ  عم  هدونج  رثكأ  تلعج  نم  ىلع 
َِةِكئَالَْملا َنِم  ٍفَالآ  َِةثََالِثب  ُْمكبَر  ُْمكدُِمي  َْنأ  ُْمَكيِْفَكي  َْنَلأ  تلقف 

ىلعو دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لصو  مهللا  َنِيلَْزنُم ،
تماو تييحأ  ام  لك  ددعب  ءافرشلا ، ردب  لهأ  هبحصو  هلآ 
لصو ءافشلاب ، هل  تنذأو  ءالبلا  هنع  تعفر  ام  لك  ددعبو 

ردب لهأ  هبحصو  هلآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو 
نم كدنع  ظوفحملا  كباتك  يف  مهيلع  ةالصلاب  انتبثو 



ردب دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا  ءادعسلا ،
نم نيكرشملا  ردب  لهأ  عم  لتاقملاو  رودصلل  حتافلا  رودبلا 

روفغ اي  هللا  اي  انمحراو  انل  رفغاو  رورغلا ، مهرغ  هللاب 

ناهبزور تاولص 

جارسو هترطف  عيدبو  هتفيلخ  مدآ  ىلع  ملسو  ّلص  مهللا 
متاخ شقنب  شوقنملا  هتيئافطصاب ، صوصخملا  هلامج 

هتلخب ىبتجملا  دمحم  هتكلمم ، سيئر  ىلعو  هتردق 
ىلعو ةرهطملا  هترتعو  هجاوزأ  ىلعو  هتبحمب  ىفطصملا 

، نيلسرملاو ءايبنألا  نم  هناوخإ  ىلعو  ةرربلا ، ماركلا  هبحص 
هتمأ قاشع  ىلعو  نيبرقملا ، ةكئالملا  نم  همادخ  ىلعو 

ًادبأ ًامئاد  تامالسو  تاولص  هيبحم  ةرمز  يف  نيدودعملا  .

لص يبنلا  ةرضح  ةيؤرل  بيسحلا  حلاص  خيشلا  نع  تاولص 
هلآو هيلع  هللا  :

اي ينملع  هل  تلقف  هلآو  هيلع  هللا  لص  يبنلا  ىار  هنإ  لاق 
هيلع هللا  لص  ىفطصملا  لاقف  اهب  كارأ  ةالص  هللا  لوسر 
كيفكت هلآو  هيلع  هللا  لص  ىفطصملا  لاقو  اذه  هملعف  ةلآو 

يهو كتايح  يف  هدحاو  ةرم 

دمحم انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  ملسو  لص  مهللا 
كرابو ميهاربأ ، لآ  ىلعو  ميهاربأ  ىلع  تمحرتو  تيلص  امك 
ىلع تكراب  امك  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع 

، ديجم ٌديمح  كنأ  نيملاعلا  يف  ميهاربأ ، لآ  ىلعو  ميهاربأ 
املك كتاملك ، دادمو  كشرع ، ةنزو  كسفن ، اضرو  كقلخ ، ددع 

قوف ام  ددع  نولفاغلا ، كركذ  نع  لفغو  نوركاذلا ، كركذ 
ةمئاد هللا  ىلع  ضرعلا  مويو  ضرألا ، قوف  ام  ددعو  ءامسلا ،

نيملاعلا بر  هلل  دمحلاو  هللا  كلم  ماودب 

ةيمطاف تاولص 

طاحأ ام  ددعب  اهينبو ، اهلعبو  اهيبأو ، ةمطاف  ىلع  لص  مهللا 
كباتك هاصحأو  كملع ، هب 

ةقفن تاولص 

؛ كتمعن نيعو  كتمحر ؛ حاتفم  ٍدمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
اميلست ملسو  هلآ  ىلعو 

ةيليقوُع تالص 

ةفدص ةردو  ِنوكلا  ِةرجش  ةرمث  ٍدمحم  انديس  لص  مهللا 
اميلست ملسو  هلآ  ىلعو  نك  ةملك  ىنعم  رسو  ِدوجولا 

يوونلا مامالل  ةالص  ةغيص 

، هللا يبن  اي  كيلع  مالسلا  هللا  لوسر ، اي  كيلع  مالسلا 
، هللا قلخ  ريخ  اي  كيلع  مالسلا  هللا ، ةريخ  اي  كيلع  مالسلا 

مالسلا ريذن ، اي  كيلع  مالسلا  هللا ، بيبح  اي  كيلع  مالسلا 
، رهاط اي  كيلع  مالسلا  رهط ، اي  كيلع  مالسلا  ريشب ، اي  كيلع 

، ةمالا يبن  اي  كيلع  مالسلا  ةمحرلا ، يبن  اي  كيلع  مالسلا 
بر لوسر  اي  كيلع  مالسلا  مساق ، ابا  اي  كيلع  مالسلا 

، نييبنلا متاخو  نيلسرملا  ديس  اي  كيلع  مالسلا  نيملاعلا ،
دئاق اي  كيلع  مالسلا  نيعمجا ، قئالخلا  ريخ  اي  كيلع  مالسلا 

كتيب لها  ىلعو  كلآ  ىلعو  كيلع  مالسلا  نيلجحملا ، رغلا 
ىلعو كيلع  مالسلا  نيعمجأ ، كباحصاو  كتيرذو  كجاوزاو 

اي هللا  كازج  نيحلاصلا ، هللا  دابع  عيمج  ىلعو  ءايبنالا  رئاس 
ىلصو هتما ، نع  الوسرو  ايبن  ىزج  ام  لضفا  انع  هللا  لوسر 

لضفا لفاغ  كركذ  نع  لفغو  ركاذ  كركذ  املك  كيلع  هللا 
، نيعمجأ قئالخلا  نم  دحا  ىلع  ىلص  ام  بيطاو  لمكاو 

هدبع كنا  دهشأو  هل ، كيرش  هدحو ال  هللا  الإ  هلإ  نأ ال  دهشأ 
ةلاسرلا تغلب  دق  كنا  دهشاو  هقلخ ، نم  هتريخو  هلوسرو 

، هداهج قح  هللا  يف  تدهاجو  ةمالا  تحصنو  ةنامألا ، تيدأو 
ىذلا ادومحم  اماقم  هثعباو  ةليضفلاو ، ةليسولا  هتآو  مهللا 

ىلص مهللا  نولئاسلا ، هلاسي  نا  يغبني  ام  ةياهن  هتآو  هتدعو 
دمحم لآ  ىلعو  يمألا ، يبنلا  كلوسرو  كدبع  دمحم  ىلع 

، ميهاربإ لآ  ىلعو  ميهاربإ  ىلع  تيلص  امك  هتيرذو ، هجاوزأو 
، هتيرذو هجاوزاو  هلآ  ىلعو  يمألا  يبنلا  دمحم  ىلع  كرابو 
، نيملاعلا يف  ميهاربا  لآ  ىلعو  ميهاربا  ىلع  تكراب  امك 

ديجم ديمح  كنا 

َِةِينابرلا ِةَمْحرلا  ِْنيَع 

َِةتوُقَايلا َِةِينابرلا و  ِةَمْحرلا  ِْنيَع  َىلَع  ملَس  لَص و  مُهللا 
ِناَْوَكألا ِرُونَو  ِيناَعَملا ، ِموُهُفلا و  َِزكْرَمب  َِةِطئاَحلا  ِةَققََحتُملا 

ِنوُزُِمب َِعطَْسألا  ِقَْربلا  ِينابَرلا  قَحلا  ِبِحاَص  يَِمدآلا  َِةنَوَكتُملا 
َكِرُونَو ِيناََوألا ، ِروُُحبلا و  َنِم  ٍضرََعتُم  ُلِكل  َِةِئلاَملا  ِحَابَْرألا 
مُهللا ِينَاكَملا ، َِةِنكَْمِأب  َِطئاَحلا  ََكنَْوك  ِِهب  َتَْألَم  يِذلا  ِعِماللا 

ُشوُرُع اَْهنِم  ىلََجَتت  ِيتلا  قَحلا  ِْنيَع  َىلَع  ملَس  لَص و 
مُهللا ِمَقَْسألا ، ماتلا  َِكطاَرِص  ِمَوَْقألا  ِفِراَعَملا  ِْنيَع  ِِقئاَقَحلا 

َِكتَضاَِفإ َِمظَْعألا  ِْزَنكلا  قَحلِاب  قَحلا  ِةَْعَلط  َىلَع  ْملَسَو  لَص 
ِِهلآ َىلَعَو  ِْهَيلَع  ُهللا  ىلَص  ِمَْسَلطُملا ، ِرونلا  َِةطاَِحإ  َْكَيِلإ ، َْكنِم 
، َنوُفَِصي امَع  ِةزِْعلا  بَر  َكبَر  َناَْحبُس  ُهاِيإ ، اَِهب  َانُفرَُعت  ًةَالَص 

َنيَِملاَْعلا بَر  ِهِلل  ُدْمَْحلاَو  َنِيلَسْرُْملا ، َىلَع  ٌمَالَسَو 

مهلاو بركلا  جيرفتل  يهو  يبنلا  ىلع  ةالص 

فوؤرلا عيفشلا  بيبحلا  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
ةئام سفن  لك  ىف  ىلاعت  هلل  نأ  هبر  نع  ربخأ  يذلا  ميحرلا 

اميلست ملسو  هبحصو  هلآ  ىلعو  بيرق  جرف  فلأ 

دبع روتكدلا  نع   ) لوسرلا يلع  ةالصلا  غيص  لمجأ  نم 
دومحم ميلحلا  )



هرضح يلع  لامج ، مالس  ملسو  لالج ، ةالص  لص  مهللا 
هتيشغ امك  كرونب ، مهللا  هشغاو  دمحم ، انديس  كبيبح 

هقيقحبو ميركلا ، كهجو  يلا  رظنف  تايلجتلا ، هباحس 
مهللا ءوس ، لك  نم  هذاعأ  يذلا  ميظعلا ، هالوم  ملك  قئاقحلا 

ُهاََعد َاِذإ  َرطْضُْملا  ُبيُِجي  ْنَمأ   )) تدعو امك  يبرك  جرف 
هبحصو هلآ  ىلعو  َءوسلا )) ُفِْشَكيَو 

كثيغتسم نافهل  ينإو  ةالص 

كرس رهظمو  عماللا ، كرون  دمحم  انالوم  ىلع  لص  مهللا 
هلالج ةجهبب  تنيزو  ناوكالا ، هلامجب  تزرط  يذلا  عماهلا ،
تمتخو هتقيقح ، رون  نم  ملاعلا  روهظ  تحتف  يذلا  ناوألا ،

يف هضيف  نم  نسحلا  روص  ترهظف  هتوبن ، رارسأب  هلامك 
مدعلا نم  نيع  ةروصل  ترهظ  ام  وه  ولو ال  ميوقت , نسحأ 

الا نآمظ  الو  عبشالا ، عئاج  هب  كثاغتس  ام  يذلاو  ميمرلا ،
نافهل ينإو  ثيغأ ، الا  نافهل  الو  نمأ ، الا  فئاخ  الو  يور ،

كدوج نئازخ  نم  ةعساولا ، كتمحر  رطمتسا  كثيغتسم ،
ملو هوفعو  هملح ، نيعب  رظن  اذإ  نماي  نامحر ، اي  ينثغأف 

بتو يل  رفغأ  هوفع ، ةمظعو  هملح ، ءايربك  بنج  يف  رهظي 
ميرك اي  ينع  زواجتو  يلع 

جرفلاو رسي  ةالص 

اهب انيتؤت  ًةالص  جردلا ، عيفر  دمحم  انديس  ىلع  ّلص  مهللا 
هلآ ىلعو  جرحلاو  قيضلا  انع  اهب  بهذتو  جرفلاو ، رسيلا 

اميلست ملسو  هبحصو 

اميلست ملسو  دمحم  انديس  لآو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
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ةرشع عبرألا  تاولصلا 
سيردإ نب  دمحأ  يديسل 
هنع ىلاعت  هللا  يضر 

ىلوألا ةالصلا 
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ةليل ةيهلإلا  ةولخلا  رس  ىربكلا  قئاقحلا  ةماط  ىلع  يلص  مهللا 
رصب ةيدوجولا  قئاقحلا  عوبني  ةيهلإلا  ةكلمملا  جات  ارسإلا ،

ةيوهو ةينيعلا  ةقيقحلا  قح  دوهشلا  ةريصب  رسو  دوجولا 
يلجتلا يف  ىربكلا  ةيآلا  يلكلا  لامجإلا  ليصفت  ةيبيغلا  دهاشملا 
شرع ةيروصلا  ماسجألا  ةيلك  ةيحورلا  سافنألا  سفن  ، يلدتلاو

كملع ظوفحم  حول  ةينامحرلا  تالامكلا  ةروص  ةيتاذلا  شورعلا 
اي نورهطملا  الإ  هسمي  يذلا ال  نونكملا  كباتك  رسو  نوزخملا 

اي تايدبألاو  تايلزألا  قئاقحلا  يرحب  عمجم  اي  تادوجوملا  ةحتاف 
اي تايلجتلا  عيمج  زكرم  ةطقن  اي  تالاعفنالاو  تاعارتخالا  نيع 

مكحب اهتمستقاف  تاشاشر  هنم  تراط  يذلا  نسحلا  ةايح  نيع 
قلطملا نسحلا  باتك  ىنعم  اي  تاعدبملا  عيمج  ةيهلإلا  ةئيشملا 

هنسح فورح  أرقتل  نساحملا  عيمج  هترضح  يف  تفكتعا  يذلا 
نود باجحلا  عقرب  اهلك  لامكلا  قئاقح  تخرأ  نم  اي  تاديقملا 

اي تانوكملا  عيمج  نم  هب  الإ  هريغل  رظنت  نأ ال  تعمجأو  قلخلا 
نم اي  تايناشعشلا  تايتاحبسلا  راونألا  جاجث  عيباني  بصم 
اي لزألا  ةتوقاي  اي  ةيهلإلا  نساحملا  عيمج  هلامكب  تقشعت 

عيمجو نسلألاو  موهفلاو  لوقعلا  تسيأ  دق  تالامكلا  سيطانقم 
لصت وأ  تايدمحملا  كتايهنك  روطسم  موقر  أرقت  نأ  تاكاردإلا 
هللا لوسر  اي  فيكو ال  تايندللا  كمولع  تانوكم  ةقيقح  ىلإ 

تايلجتلا ةقيقح  مهلك  نوبرقملا  أرق  كهنك  ظوفحم  حول  نمو 
رهظت مل  وه  الول  نم  اي  اياربلا  نيز  اي  كيلع  ملسو  هللا  ىلص 

.تايفخلا نم  نيع  ملاعلل 
ةيناثلا ةالصلا 

ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
قئاقحلا نويع  ةيعمج  ةيتاذلا  ةمظعلا  رهظم  ىلع  لص  مهللا 

قلخ لبق  ءامعلاب  هنع  ربعملا  ءامسألا  توكلم  رس  ةيتومحرلا 
لامكلا ةرئاد  ةطقن  دوجولا  ةيطاحإلا  تاذلا  جذاس  ءامسو  ضرأ 
يف ينامحرلا  سفنلا  حور  خفن  دوهشلاو  بيغلا  يف  يهلإلا 
لصف وه  وه  نم  وه  وه  يف  وه  بيغ  ينايعلا  دوجولا  تايلك 

ىلعو وه  وه  نم  اي  وه  وه  نم  وه  وه  يف  وه  وهب  هيلع  مهللا 
.ملسو هبحصو  هلآ 

ةثلاثلا ةالصلا 
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

كملع لامكو  كتاذ  ةمظعو  كهجو  لالجب  كلأسأ  ينإ  مهللا 
رظنملاو يتاذلا  رونلا  ىلع  يلصت  نأ  كتافصو  كئامسأ  لامجو 

تايلجتلا ةدام  ةروص  ةينآرقلا  قئاقحلا  ىلجم  يتافصلا 
ةمظعلا خزرب  يحوبسلا  رسلاو  يسودقلا  حورلا  ةيناقرفلا 

لك رس  يف  لكلا  لك  كهجو  تاحبسو  كقلخ  نيب  زجاحلا  ةيتاذلا 
نم لامكلاو  لالجلاو  لامجلا  ضويف  لكلل  لكلا  ثيح  لكلا 

ثيح تنأ  امك  ثيح  ثيح ال  يف  ثيح  ثيح ال  ىلإ  ثيح  ثيح ال 
كملع يف  اهؤاهتنا  ثيح  نم  اهلك  ةيهانتملا  دادعألا  ددع  ثيح  ال 
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تايثيحلا مدع  هوجو  نم  دادعأ  ثيح ال  نمو  تايثيحلا  عيمج  نم 
.ريدق ئش  لك  ىلع  كنإ  ءاهتنا  ريغ  نم  كملع  نونكم  يف  هلك 

ةعبارلا ةالصلا 
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

عماهلا كرس  رهظمو  عماللا ، كرون  دمحم  انالوم  ىلع  لص  مهللا 
يذلا ناوألا ، هلالج  ةجهبب  تنيزو  ناوكألا ، هلامجب  تزرط  يذلا 

رارسأب هلامك  تمتخو  هتقيقح ، رون  نم  ملاعلا  روهظ  تحتف 
الولو ميوقت ، نسحأ  يف  هضيف  نم  نسحلا  روص  ترهظف  هتوبن ،

كثاغتسا ام  يذلا  ميمرلا ، مدعلا  نم  نيع  ةروصل  ترهظ  ام  وه 
الو نمأ ، الإ  فئاخ  الو  يور ، الإ  نآمظ  الو  عبش ، الإ  عئاج  هب 

كتمحر رطمتسا  كثيغتسم  نافهل  ينإو  ثيغأ ، الإ  نافهل 
رظن اذإ  نم  اي  نمحر ؛  اي  ينثغأف  كدوج ، نئازخ  نم  ةعساولا 

ةمظعو هملح  ءايربك  بنج  يف  رهظي  مل  هوفعو  هملح  نيعب 
.ميرك اي  ينع  زواجتو  يلع  بتو  يل  رفغا  بنذ ، هوفع 

ةسماخلا ةالصلا 
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نيع هنكلا  تايلجت  هوجو  ةلبق  هنكلا  تاذلا  ىلع  لص  مهللا 
هنكلاب مئاقلا  هنكلا  هنك  لامك  قئاقحل  عماجلا  هنكلا  يف  هنكلا 

ملسو هلآ  ىلعو  هنكلا  نود  اههنكل  ةياغ  ةالص ال  هنكلل  هنكلا  يف 
يذلا راونألا  رونب  كلأسأ  ينإ  مهللا  هنكلل  هنكلا  نم  يغبني  امك 
هيلع هللا  ىلص  دمحم  كيبن  هجو  ينيرت  نأ  كريغ  كنيع ال  وه 

.نيمآ كدنع  وه  امك  ملسو 
ةسداسلا ةالصلا 

ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
دوجولا نيع  تاذلا  هنك  تالامك  باتك  مأ  ىلع  لص  مهللا 

يناعم قلخلا  توسان  ةروص  تادييقتلا  رئاسل  عماجلا  قلطملا 
رظانلا تافصلاو  ءامسألا  ةداهشلاو  تاذلا  بيغلا  قحلا  توهال 

ليبسلس رثوك  تايئزجلاو  تايلكلل  لكلا  نم  لكلا  يف  لكلاب 
يف هسفن  ةروصب  ذتلملا  تايلجتلا  عيمج  براشم  ضوح  لهنم 

عمجلا سوماق  رحب  هيف  هيلإ  هنم  هب  هرظنب  هتاذ  سودرف  ةنج 
ءارو الب  ءارولا  ءارو  مسلطملا  ءايربكلا  ءادر  زارطو  مطمطملا 

يسرك هينادي  هيف  الو  هيواسي  دحأ  يذلا ال  نود  الب  نودلا  نودو 
دوجولا تاذ  حور  ىمسملا  تايلجت  روط  لبج  ءامسألاو  تافصلا 

نآرق ةيتاذلا  فراعملا  زنك  دوهشملا  توهاللا  قئاقح  عمجم 
ةلمسبلا ةمحرو  ةلبسحلا  ةيافكو  ةلقوحلا  ةوق  ةيهلإلا  قئاقحلا 
مجعملا نيغلا  فرح  نيأ  لك  هتروص  مئاقب  ظفاحلا  نيعلا  نيع 
قحلا ثيح  نم  الإ  هنآرق  ىلتي  يذلا ال  مهبملا  قحلا  ةطقنو 

نون ةيوهلا  ءاهو  ةمظعلا  نيع  قلخلا  ةغل  نع  هتاذ  ةيدحأ  ةمجعل 
يف لكلا  وهو  لكلا  عجرمو  لكلا  أدبم  توهاللا  مال  توسانلا 
ناءرق بلق  اي  نيبملا  قحلا  نيع  اي  هط  اي  لك  الو  ضعب  الب  لكلا 
تريحتو كتافص  لامج  ريسفت  نع  نسلألا  تلع  سي  اي  قئاقحلا 

ميظعلا هللا  ىلص  كتاذ  هنك  قئاقح  هماهم  يف  تهاتو  لوقعلا 
لامك ىلع  هتافصو  هتاذ  ةيدحأ  لامكب  دمحم  اي  ملسو  كيلع 

.كتافصو كتاذ  ةيدحأ  ةيعمج 
ةعباسلا ةالصلا 

ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
ةيتوهاللا ةقلطملا  ةيدوجولا  قئاقحلا  رحب  نيع  ىلع  لص  مهللا 

لامجلا ةروص  ةيتوسانلا  ةديقملا  ةفيطللا  قئاقرلا  عبنمو 
شرع ةيدحألا  قالطإ  رسو  ةيهولألا  ىلجم  لالجلا  علطمو 

تاملظ باجح  عقرب  ليزم  تافصلا  نساحم  هجو  تاذلا  ءاوتسا 
سفنألا هتاذ  هنك  قئاقح  سمش  قئاقح  سمش  ةعلطب  سبللا 

عمج روطسم  باتك  سدقألا  يهلإلا  لامكلا  تايلجت  هجو  نع 
ةيهلإلا نوئشلا  تايلجت  روشنم  قر  يف  قحلا  تاذلا  ةيدحأ 
ةيحورلا قئاقحلا  روط  بناج  قلخلاب  اهروص  ةرثك  ىمسملا 

يف انأ  الإ  هلإ  هللا ال  انأب  سفنلا  ىسوم  هنم  ملكملا  نميألا 
ىهتنم اي  تافصلا  ليمج  اي  تاذلا  لماك  اي  سدقلا  ةرضح 

اي دمحم  اي  يديس  اي  ملاوعلا  جارس  اي  قحلا  رون  اي  تاياغلا 
هنع ربعي  نأ  كلامك  لج  مساقلا  ابأ  اي  يديس  اي  دمحأ  اي  يديس 
نأ كلالج  مظاعتو  ناسنإل  اكردم  نوكي  نأ  كلامج  زعو  ناسل 
لوسر اي  ملسو  كيلع  ىلاعتو  هناحبس  هللا  ىلص  نانج  يف  طخي 

.مظعألا ةيهلإلا  تالامكلا  ىلجم  اي  هللا 
ةنماثلا ةالصلا 

ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
زونك ندعمو  ةيهولألا  قفأ  جارس  دمحم  انالوم  ىلع  لص  مهللا 

ءامسألا هوجو  رظنم  ةينامحرلا  ءاوتسا  رس  ةيبرلا  رارسألا 
ةرئاد ةطقنو  قحلا  قح  ةيسفنلا  ءامسألا  ةيعبس  رهظمو  ةيهلإلا 
نم وهلا  نم  وهلل  وهلا  يف  وهلا  ردصم  قلخلا  دوجو  دادمتسا 

قئاقحلا ناءرق  بلق  وه  الإ  هلإ  هللا ال  رارسأ  هنمو  هيف  تعبن 
نيبملا باتكلا  هعم  ءيش  الو  هللا  ناك  ةرضح  يف  ةيلقوحلا 

ناسل ءيش  نم  ةيتاذلا  قئاقحلا  نم  هيف  هللا  طرف  ام  يذلا 
انم يهلإلا  قشعلا  رارسأ  نع  مجرتملا  تاماتلا  هللا  تاملك 



ةالص ال قحل  قح  نم  قح  ناسلب  ةالص  تاياغلا  ةياغ  ءارو  نمو 
هوجو نم  هجوب  قولخم  ملع  اهب  طيحي  الو  ءاصحإلا  اهيلإ  قرطتي 

.ءاصقتسالا
ةعساتلا ةالصلا 

ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
ةيلامكلا يناعملاو  ةيسدقلا  ةيقحلا  تاذلا  ىلع  لص  مهللا 

تافصلا تايلجت  ناقرفو  تاذلا  قئاقح  نآرق  ةيلامجلا  ةيلالجلا 
ةيهلإلا يناعملا  حور  ةيدبألا  تاليصفتلا  ىنعم  ةيلزألا  ةايحلا  نيع 

روشنملا قحلا  باتكو  روهدلا  رهد  ةيقلخلا  ينابملا  روص  رسو 
ةيسدقلا يداولا  ةرضح  يف  ةيروطلا  ةيهلإلا  ةملاكملا  ىنعم 

هنكلا تايلجت  فاق  لبج  يف  هجولا  تاحبس  رون  ةيواسوملا 
قئاقحلا روحب  عمجم  قلخلا  فورح  رس  ىنعمو  قحلا  ةروص 

تايئزجلاو تايلكلا  قئاقحلا  ةقيقح  قئاقدلا  نامجرت  ناسل 
عيمجب ةطيحم  تايلجتلا  لكل  ةعماج  ةالص  تاذلا  ةينامحر  شرع 

.ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  تايروصلاو  يناعملا 
ةرشاعلا ةالصلا 

ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
تايلجت ةمزأ  كلام  تاذلا  تارضح  ناطلس  ىلع  لص  مهللا 

روزلا موي  ةيؤرلا  بيثك  ةيهولألا  ملاوع  ىحر  بطق  تافصلا 
تاذلا ةيدحأ  راحب  جوم  لابج  ةينانجلا  كدهاشم  يف  مظعألا 

تايطاحإلا ىهتنم  ةردس  تايهلإلا  فراعملا  زونك  مسلط 
تايتاذلا تايهنكلا  تايلجتلا  رومعم  تيب  تايتافصلا  تايقلخلا 

تايندللا مولعلا  روجسم  رحب  ةيئامسألا  تالامكلا  عوفرم  فقس 
ةرهاظلا نوكلا  روص  جاومأ  راحبل  دمملا  مظعألا  ةيهولألا  ضوح 

بتاكلا ةيتومظعلا  ةيهلإلا  ةردقلا  ملق  هسافنأ  قئاقح  ضويف  نم 
ملاعلا تاعدبم  نساحم  نم  نوكي  امو  ناك  ام  هسفن  حول  يف 

ةداهشو ابيغ  اهتقيقح  رسو  ةيهلإ  ةروص  لك  لامجو  هتابلقتو 
يهلإلا ملعلا  ناسل  ةداعإو  اءدب  يلامك  ىنعم  لك  لالجو 

بيغ نونكم  باتك  نم  هتاذ  نسح  قئاقح  نآرقل  يلاتلا  قلطملا 
قرف الو  عمج  ثيح ال  نم  قرفلا  قرفو  عمجلا  عمج  هتافص  هنك 

اي انديس  اي  ملسو  هللا  ىلص  كيلع  ءانثلا  غلبي  قولخمل  ناسل  ال 
.كيلع دمحم  اي  انالوم 
ةرشع ةيداحلا  ةالصلا 

ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
ءامسألا رون  يتافصلا  سدقلاو  يتاذلا  هنكلا  ىلع  لص  مهللا 

تايلجت ةيتاذلا  ةطاحإلا  نيع  ةيهلإلا  ةمظعلا  رازإ  ءايربكلا  ءادرو 
دمحم ةيقلخلاو  ةيقحلا  ةقيقحلا  نيع  ناسنإ  ةداهشلاو  بيغلا 

يهلإلا حورلا  ءاملا  ةايح  حورو  ءامسلاو  ضرألا  لهأ  دومحم 
ةيدبأ ةيلزأ  ةيتاذ  ةالص  دوهشلا  ملعو  دوجولا  ةمحر  ءاهبلا  رونلاو 

.كلذ لثم  هيلع  ملسو  مهللا 
ةرشع ةيناثلا  ةالصلا 

ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
ءامسألا طيحم  رحب  تاذلا  ةيوه  بيغ  حيتافم  ىلع  لص  مهللا 

ةيدحاولا تافص  هوجو  دادعت  ةيدحألا  ةينانأ  ملع  ةنيدم  تافصلاو 
بيغ يتافصلا  ىنعملا  هوجو  نسحو  يتاذلا  ءامعلا  رحب  ةطقن 

كمسا رس  ناطلس  ىلجم  تاينألا  ةينآ  ةداهشو  تايوهلا  ةيوه 
هلآو هيلع  هللا  ىلص  مظعملا  كتايلجت  هوجو  ةلبق  دمحم  مظعألا 

.ملسو
ةرشع ةثلاثلا  ةالصلا 

ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
نايعأ نيع  ققحملا  لامجلاو  قلطملا  لامكلا  ىلع  لص  مهللا 

.ملسو هيلع  هيف  كنم  كب  مهللا  لصف  قحلا  تايلجت  رونو  قلخلا 
ةرشع ةعبارلا  ةالصلا 

ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
اهلك دادعألا  ددع  هلآ  ىلعو  دمحم  انالوم  ىلع  ملسو  لص  مهللا 

ثيح نم  دادعأ  ثيح ال  نمو  كملع  يف  اهؤاهتنا  ثيح  نم 
.ريدق ءيش  لك  ىلع  كنا  ءاهتنا  ريغ  نم  ملعت  امب  كتطاحإ 

Sumber : http://www.sudanforum.net/showthread.php?
t=148655&page=6

ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
نيلسرملا ديس  ىلع  مالسلاو  ةالصلاو 

ميدقت
هيلع هللا  ىلص  هللا  لوسر  بح  ةقراشملاك  ةبراغملا  برشأ 
ركذ يف  اوماهو  هتنس ،  عابتا  يف  اوبغرو  هيلإ  اونأمطاف  ملسو 

اوورو هنساحم ،  ةبسانم  لك  يف  اوددرو  هتافصو  هلئامش 
هتامس حور  مهيف  ىلجتت  نأو  هقالخأب  اولحتي  نأ  اولواحو  هثيداحأ 

ىتح ال سانلا  نيب  هركذ  ةعاشإل  تابسانملا  نوقلخي  اوناكف  ، 
 ، ًاريذنو ًارشبم  اهب  ءاج  يتلا  ةلاسرلا  لمُهت  الو  هميلاعت ،  ىسُنت 

قالخأ مهيلع  رهظت  نيذلا  هيبحم  قالخأ  يف  ًايلجتم  مازتلإلا  ناكو 
هذه تعاشو  ماكحألاو ،  كولسلا  يف  اهعباطب  مهعبطتف  نآرقلا 

لب مهرثكأ  نم  قالخألاو  ركفلا  ةيمأ  تحمف  سانلا  نيب  ةرهاظلا 

http://www.sudanforum.net/showthread.php?t=148655&page=6


 . ةباتكلاو ةءارقلا  يف  ةيمألا  ىلإ  نوبسُني  نيذلا  نم  ىتح  اهتحم 
ىلإ يداهلا  ريخلا  دشرملا  باتكلا ،  اذه  فلؤم  ءالؤه  نيب  نمو 

سيردإ نب  دمحم  يديس  حلاصلا  فيرشلا  تافصلا ،  نساحم 
اهبحاص ىلع  ةرجهلل  ةنس 1352  يفوتملا  هللا  همحر  غابدلا 

 . مالسلاو ةالصلا  لضفأ 
ءاملعلا سلاجي  ناك  هنكلو  ةباتكلاو  ةءارقلا  نسحيال  ناك  دقف 

دحاو هنأك  راصف  تاراشإلاو  فئاطللا  نم  ًاريثك  مهنم  مهلتسيو 
ةنس 1332 هـ ليلدلا  اذه  ميدقت  ىلع  هناعأف  هللا  همهلأو  مهنم 

راربألا ديس  ىلع  ةالصلاب  قلعتي  اميف  رارسألا  حاتفم  هامسو ” : 
هلعجو رابجلا  زيزعلا  ىلإ  ًابيرقتو  رانلا ،  نم  ةياقو  هللا  هلعج  ” 

عيمس هنإ  تاكربلا  ىلإ  ًاقلطنمو  تاريخلا  ىلإ  ًاحاتفم  ئراق  لكل 
 . ءاعدلا

غابدلا زيزعلا  دبع  نب  دمحم  ذاتسألا 
ةمدقم

ًاميظعت اهمظعو  ةيدمحملا  ةدايسلا  رانم  عفر  يذلا  هللدمحلا 
ًاميركت اهمركأو  ةيدمحألا  هترغو  هايحم  ةعلطب  تانوكملا  رونو 
ءايبنألا هب  هللا  متخ  يذلا  دمحم  انديس  ىلع  مالسلاو  ةالصلاو 

ماركلا هتيرذو  هجاوزأو  هباحصأو  هلآ  ىلعو  نيلسرملاو 
 . نيرهاطلا

يبنلا ىلع  ةالصلا  ركذ  باتكلا ،  اذه  نم  دوصقملاف  دعب ،  امأ 
هللا لوسر  انالوم  ردقل  ًاميظعتو  ىلاعت  هللا  رمأل  ًالاثتما  باوألا ، 

قلعتي اميف  رارسألا  حاتفم  هتيمسو ” ملسو ،  هيلع  هللا  ىلص 
ًاصلاخ اهلعجي  نأ  ىلاعت  هللا  لأسنو  راربألا . ” ديس  ىلع  ةالصلاب 

ميحرلا روفغلا  هنإ  ميعنلا  ةنج  ىلإ  لوخدلل  ًاببسو  ميركلا  ههجول 
.

لضفلا نم  اهل  ام  ئراقلا  فرعيل  اهلئاضف  نم  ةلمج  انه  ركذنلو 
هنع درو  دق  قيفوتلا :  هللابو  لوقنف  ميمعلا  ريخلاو  ميظعلا 

 : ” عادولا ةجح  يف  هتبطخ  يف  لاق  هنأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص 
ليبس يف  ةازغ  نيرشع  نم  مظعأ  اهنإف  ضرفلا  ةجح  اوجح 

ةالصلا نإو  ةجح ،  نيرشع  نم  مظعأ  اهدعب  ًةازغ  نإو  هللا ، 
 ” . داهجلاو جحلا  اهباوث  لداعي  ّيلع 

هنع وهو  هللا  ىقلي  نأ  هرس  نم  ملسو ”:  هيلع  هللا  ىلص  لاق 
 : ملسو هيلع  هللا  ىلص  لاقو  ّيلع . ”  ةالصلا  نم  رثكيلف  ٍضار 

ةدابعلا مواد  نمك  ناك  مويلا  يف  ةرم  ةئام  ّيلع  ىلص  نم  ” 
نم ملسو ” :  هيلع  هللا  ىلص  لاقو  راهنلاو . ”  ليللا  لوط 

هترخآل نيعبس  ةجاح  ةئام  هل  هللا  ىضق  ةرم  ةئام  ّيلع  ىلص 
لعج نم  ملسو ” :  هيلع  هللا  ىلص  لاقو  هايندل ، ”  نيثالثو 

 “. ةرخآلاو ايندلا  جئاوح  هل  هللا  ىضق  يلع  ةالص  اهلك  هتدابع 
لاق مث  ةعادو ،  نب  رفعج  وبأ  خيشلا  اهلك  ثيداحألا  هذه  ركذ 
اولعجي نأ  هباحصأ  نم  ةعامج  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  رمأو 

لضفلا نم  كلذ  يف  مهلام  ملع  امل  هيلع  ةالص  مهداروأ 
 . باوثلاو

يف لأسي  لزي  مل  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  نأ  ليقو 
كبر نإو  كيلع {  هللا  لزنأ  دقو  ىضرت  امأ  هل  ليق  ىتح  هتمأ 
هيلع هللا  ىلص  ناك  دقف  مهمُلظ }  ىلع  سانلل  ًةرفغم  وذل 

ًائيش كرتي  مل  ثيح  هتافو  دعبو  هتايح  مايأ  انب  ًالوغشم  ملسو 
فيكف هب ،  اهرمأ  الإ  رانلا  نع  اهدعبيو  هللا  ىلإ  هتمأ  برقي 

ملسو هيلع  هللا  ىلص  هيلع  ةالصلاب  هتايح  لوط  لغتشي  دبعلاب ال 
موي ال شرعلا  لظ  تحت  ثالث  ملسو ”  هيلع  هللا  ىلص  لاقو  ، 

جرف نم  لاق ” :  هللا ؟  لوسراي  مه  نم  ليق  هلظ ”  الإ  لظ 
ةالصلا نم  رثكأ  نمو  يتنس ، ايحأ  نمو  يتمأ ،  نم  بوركم  نع 

ةئام يلع  ىلص  نم  ملسو ”:  هيلع  هللا  ىلص  لاقو  ّيلع . ” 
يضر فوع  نب  نمحرلا  دبع  نعو  هنع . ”  رانلا  تَحَزحَزت  ةرم 

ليربج ينءاج  لاق ” :  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هنع  هنع ،  هللا 
الإ كتمأ  نم  دحأ  كيلع  يلصي  دمحم ال  اي  لاقو  مالسلا  هيلع 

نم ناك  ةكئالملا  هيلع  تلص  نمو  كلم  فلأ  نوعبس  هيلع  ىلص 
ّيلع ىلص  نم  ملسو ”:  هيلع  هللا  ىلص  لاقو  ةنجلا . ”  لهأ 
ىلص ًارشع  ّيلع  ىلص  نمو  ًارشع ،  هيلع  هللا  ىلص  ةدحاو 

نمو ًافلأ ،  هيلع  هللا  ىلص  ةئام  ّيلع  ىلص  نمو  ةئام  هيلع  هللا 
ةنجلا باب  ىلع  ةمايقلا  موي  هفتك  يفتك  تمحاز  ًافلأ  ّيلع  ىلص 
نمل ًافرش  ةيزملا  هذهب  ىفكو  رانلا . ”  ىلع  هدسج  هللا  مّرحو 
 ، ملسو هيلع  هللا  ىلص  ىفطصملا  ىلع  ةالصلل  هللا  هقفو 

 . ةيادهلاو قيفوتلا  هللا  همهلأ  نمل  ةيافك  ركذ  اميفو 
ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  ةالصلا  نم  رثكأ  نم  نأ  ملعاو 

ناحبسف ًاميعنو .  ًارورسو  ةنج  ةمايقلا  موي  ىلاعت  هللا  همركي 
مظعملا هيلع  لزنملا  باتكلا  يف  ةيكزلا  هقالخأو  هركذب  هون  نم 

ىلع نولصي  هتكئالمو  هللا  نإ  لئاق { :  نم  لج  لاقف  ًاميظعت 
{. ًاميلست اوملسو  هيلع  اولص  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  يبنلا 

يبنلا ىلع  ةالصلا  ركذ  يف  لصف 
تيلص امك  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
انديس ىلع  كرابو  ميهاربإ  انديس  لآ  ىلعو  ميهاربإ  انديس  ىلع 



ميهاربإ انديس  ىلع  تكراب  امك  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم 
مهللا ديجم ،،  ديمح  كنإ  نيملاعلا  يف  ميهاربإ  انديس  لآ  ىلعو 

ىلعو ّيمألا  يبنلا  يبنلا  كلوسرو  كدبع  دمحم  انديس  ىلع  لص 
 . ملسو هبحصو  هلآ 

نم ريخ  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
نم لضفأو  هرارسأو ،  هفراعم  سمش  تانوكملا  يف  تقرشأ 

ملسو لص  مهللا  هراونأو ،  هروهظ  ةعلطب  دوجولا  فرشت 
ةرجش دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو 
ٍرصحب فصوي  ام ال  ةمحرلا  نم  لان  اهب  قلعت  نم  يتلا  ةمحرلا 

 . ٍفييكت الو 
لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

لهأ ةودقو  ةداعسلا  عوبنيو  نيلصاولا  ةوفص  دمحم  انديس 
 . نيصلخملا مامإو  حاجنلا 

انديس لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
حصن نم  ريخو  رثآملاو ،  تازجعملاو  تاماركلا  ميظع  دمحم 
دمحم انديس  ىلع  لص  مهللا  ربانملاو .  لفاحملا  يف  دابعلا 

تناك يذلا  ةيدمحألا ،  نساحملا  لماكدمحم  انديس  لآ  ىلعو 
 . ةيدحألا تافصلاو  ءامسألا  روحب  يف  ًةقرغتسم  ًامئاد  هتاذ 

انديس لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
لخد نم  لضفأو  هاعدو ،  ريجتسملا  هب  ذال  نم  ريخ  دمحم 

 . هاول تحت  ةمايقلا  موي  نوفئاخلا 
انديس لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
هبرل دجهت  نم  ريخو  راخفلاو ،  دجملاو  ةدايسلا  بطق  دمحم 

 . راهنلا فارطأو  ليللا  ءانآ 
انديس لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

هابح نم  دوجومو ،  مودعم  لك  ناسلب  دوجولا  رس  نيع  دمحم 
 . ٍدوجو ٍلضفو  ٍءاطعو  ٍةنمب  همركأو  هللا 

انديس لآ  ىلعو  دمحمانديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
رئاس هبو  اهءايض ،  تانئاكلا  رودب  هنم  تسبتقأ  نم  ريخ  دمحم 

 . اهءاجر ةمايقلا  موي  هللا  نم  عطقت  مل  تاقولخملا 
لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

يف هوجرأ  نم  ريخو  يتبغرو ،  يئاعد  ةلبق  دمحم  انديس 
فصع اذإ  لاق ” :  يذلا  يتبرك ،  جيرفتو  يمومه  عفدل  دئادشلا 
ردابأف هادمحماو ،  هادمحماو  هادمحماو  اودان  يتمأب  طارصلا 

ًاعفار يدانأف  يتزجحب ،  ذخآ  ليربجو  مهيلع  يقافشإ  ةدش  نم 
الو يسفن  مويلا  كلأسأ  ال  يتمأ ،  بر  يتمأ ،  بر  يتوص : 

 ” . يتنبإ ةمطاف 
انديس لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
زارطو ديقملا  بولقلا  تاحفص  يف  موسرملا  مسالا  نيز  دمحم 
درفتو ةكلمملا  ريرس  ىلع  سلج  نم  ريخو  دبؤملا ،  ميعنلا  ةلح 

 . درجتو تادارإلا  نم  هلمع  صلخت  نم  لضفأو  ، 
لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  ّلص  مهللا 

 ، نيرخآلاو نيلوألا  ملع  ىلع  هللا  هعلطأ  نم  ريخ  دمحم  انديس 
 ، نيعمجأ قلخلا  ةفاكل  ىمظعلا  ةودقلا  هللا  هلعج  نم  لضفأو 

كنإ ميكحلا  نآرقلاو  سي  ميكحلا {  ركذلا  يف  هيلع  لزُنأ  نم 
 { . ميقتسم طارص  ىلع  نيلسرملا  نمل 

لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
ٍةتتشم ءاوهأو  ٍةفلتخم  بولق  نيب  هب  تفلأ  نم  ريخ  دمحم  انديس 

 . ًةفلتؤم هببسب  تراصف  ٍةقرتفم ،  ممأو  ، 
انديس لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
عبسلا ىلإ  هب  َيرُسأ  نم  قالطإلا ،  ىلع  تانئاكلا  ديس  دمحم 

لاق امك  ىنعملاو  ظفللا  نع  لجي  ٍماقم  ىلإ  لصوو  قابطلا ، 
ملسو لص  مهللا  ىندأ }  وأ  نيسوق  باق  ناكف  ىلاعت { : 
لوسرلا يبنلا  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو 

لسرملا نيرخآلاو ،  نيلوألا  ديس  ، لوتبلا ِبأو  نينسحلا  دج 
 ، ينيع ةرقو  يبيبحو  يديس  نيملاعلا ،  رئاس  ىلإ  ةمحر 
دحوألا ماقملاو  دعسألا ،  هجولا  بحاص  يبيبطو ،  يدو  ةصالخو 

 . ٌدمحم تنأ  هل :  لاقف  انأ ؟  نم  هل :  لاقو  بّضلا  هملك  نم  ، 
نع قيضت  ًارومأ  كيلإ  وكشأ  ءايفصألا  ةبخنو  ءايبنألا ،  ديس  ايف 

نم ردجأ  يهو  قافآلا ،  ةقيقحلا  يف  اهعست  الو  قاروألا ،  اهلمح 
تانئاكلا عيمج  توطنا  هللا  لوسر  اي  كيفو  كيلع ،  ىفخت  نأ ال 

فيكف لاؤسلا ،  حرش  نع  ينغي  لاحلاب ،  كملعف  كيلإو ،  كنمو 
نإف يهاجب  اولسوت  ميظعلا ” :  قلخلا  بحاص  اي  تلق  دقو 

 ” . ميظع هللا  دنع  يهاج 
 ، كريغ هكلمي  يذلا ال  ميظعلا  كلضف  نم  كلأسأ  ينإ  مهللا 
 ، ميظعلا كمرك  ضيف  نم  كلأسأو  كتعاطل  قيفوتلا  كلأسأو 

اي ميحر  اي  فوءر  اي  كتمحرب  ميجرلا  ناطيشلا  نم  ينظفحت  نأ 
 . ميلح

ناك يذلا  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
مل اهنإو  هتقلخ ،  لصأ  يف  قالخألا  مراكم  نسح  ىلع  ًالوبجم 
نم ٌماركإ  يه  لب  ٍةدهاجمب  الو  ٍةضايرب  الو  باستكاب  هل  لصحت 



 . هتروص ليمجل  ىلاعت  هللا 
دمحم انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص  مهللا 
رمألاو نونكملا ،  رسلا  نم  ةيدمحألا  هتقيقح  تلعج  نم  ريخ 

نأ هاندرأ  اذإ  ءيشل  انلوق  امنإ  كلوقل {  ًارهظمو  نوصملا ، 
 {. نوكيف نك  هل  لوقن 

لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
امو هاجلاو ،  ةعفرلاو  ةلزنملاو  ردقلا  يلاعلا  كبيبح  دمحم  انديس 

نئازخل حتافلا  هللا ،  دبع  نب  دمحم  انديس  الإ  ةيزملا  هذهب  صُخ 
مهللا هاوجنو .  هرس  يف  ةمحرلا  قالخأب  قلختملا  هللا ،  ةمحر 
انديس لآ  ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص 

 . ٍتآ وهو  ىضم  نم  مركأو  تانوكملا ،  نايعأ  نيع  دمحم 
انديس لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

نم ةينّدللا  مولعلا  رحبو  رارسألا ،  رسو  راونألا ،  رون  دمحم 
انديس ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا  رافغلا ،  زيزعلا  مرك  ضيف 

 ، لامجلاو نسُحلا  ةرهوج  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انالومو 
هيلع انتالص  هللا  لعج  يذلا  لامكلاو ،  ةجهبلاو  ءاهبلا  رصنعو 

ءادتقألا يف  هميظعت  لعجو  هتبحم ،  يف  ًالصأو  هتنجل  ًاقيرط 
 . هتنسب

لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
 ، مارحلا هللا  تيب  ىلع  سمشلا  تعلط  ام  ددع  دمحم  انديس 
 . مايقلاو عوكرلاو  دوجسلاب  كانه  دجهتو  هب  فاط  نم  ددعو 
لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

مولعلا رحبو  ةيفخلاو ،  ةرهاظلا  رارسألا  رس  دمحم  انديس 
ينسنؤتو اهلاونب ،  ينمركت  ةالص  ةيكزلا ،  تاماركلا  عبنمو 

ينمهلتو اهئادرب  ينرتستو  اهرارسأب ،  ينظحلتو  اهراونأب ، 
 . اهتباجإب ينمحرتو  اهتءارقل ، 

ددع دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
 ، لادبألاو باطقألاو  هتمأ  نم  ءادهشلا  ددعو  لآلاو ،  بحصلا 

نيضرألاو تاومسلا  يف  ةكئالملا  نم  هللا  قلخ  ام  ددعو 
 . لابجلاو

لوألا بزحلا 
لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

رصنعو دوجلا  عوبنيو  تايادهلاو ،  ىدهلا  رون  دمحم  انديس 
ءايبنألا مدقُمو  تاداعلا  قراوخو  تازجعملا  بحاص  تاماركلا ، 

مظعأ نم  هتاجانم  هللا  لعج  يذلا  تاومسلا ،  لهأ  مامإو 
تاعاطلا عيمج  يف  هبر  رمأب  ماق  نم  ريخو  ةاجانملا ، 

ةنجلا حاتفمو  نايعألا ،  ةرقو  ناوكألا ،  ةتوقاي  تادابعلاو ، 
سدقلا ةرضح  جارس  تانوكملا  ساسأو  نمحرلا ،  ةبحمو 

هتيرذو هجاوزأو  هباحصأو  هلآ  ىلعو  تارابعلا  حيصفو  اهبيطخو 
يردص اهب  حرشت  ةالص  تايآلا ،  رارسأو  نآرقلا  فورح  ددعب 

اهب وحمتو  يربق  اهب  رونتو  يرسك  اهب  ربجتو  يرمأ ،  اهب  رسيتو 
مهللا اهلعجاو  ماركلا ،  ةكئالملا  لاؤس  دنع  اهب  ينتبُثتو  يرزو ، 

مايقلاو فوقولا  سانلاب  لوطي  موي  رانلا ،  نم  ًاباجح  انل 
راظتنإلاو

بولقلاو حاورألا  ةرق  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص  مهللا 
 . بويغلا مالع  ةفرعمل  ىمظعلا  ةطساولا  هللا  هلعج  نم  ريخو 

رس دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
قراوخو تازجعملا  بحاصو  ةرهاظلاو ،  ةيفخلا  رارسألا 

مهللا ةرهازلا ،  موجنلا  هباحصأو  هلآ  ىلعو  ةرهابلا ،  تاداعلا 
دمحم انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص 

اهسانجأ فالتخاو  اهريبكتو ،  اهليلهتو  تادامجلا  حيبست  ددع 
ددعو شرفلا ،  ىلإ  شرعلا  نم  ةكئالملا  حيبست  ددعو  اهناولأو ، 
 . ٍشحوو ٍريطو  ٍلمنو  ناتيح  نم  تاقولخملا  نم  امهنيب  ام 

يف دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص  مهللا 
نم لك  ددعبو  كل ،  مولعم  لك  ددعب  ٍةفرطو  ٍسفنو  ٍةحمل  لك 

الإ نونب  الو  ٌلام  عفني  موي ال  اهتكرب  ينبحصت  ةالص  كيلع ،  هقزر 
 . ميلس ٍبلقب  هللا  ىتأ  نم 

لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
أفكت ىشم  اذإ  ناك  يذلا  بختنملا ،  لوسرلا  ّيبنلا  دمحم  انديس 

 . ملسو هلآو  هيلع  هللا  ىلص  ببص  نم  طحني  امنأك 
لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

ةرهاظلا رارسألل  ًارهظم  هللا  هلعج  نم  ريخ  دمحم  انديس 
 ” . ةيفاعلا هولأساف  هللا  متلأس  اذإ  لاق ”:  يذلا  ةنطابلاو ، 
لضفب ةرخآلاو  ايندلاو  نيدلا  يف  ةيفاعلاو  وفعلا  كلأسن  انإ  مهللا 

 . نيملاعلا براي  نيمحارلا  محرأ  اي  نيمركألا  مركأ  اي  كنم 
هباحصأو هلآ  بحو  هتبحمب ،  يبلق  رونو  هتنس  ىلع  ينيحأ  مهللا 

 ، هتمأ نم  نيحلاصلاب  ينقحلأو  ًاملسم  ينفوتو  هترتعو  هجاوزأو 
سفنلا ةفلاخم  ىلع  ّانعأو  هتعاطو ،  كتعاطل  انالوم  اي  انقفوو 

 } ةروس قحب  ىوغو  لض  نمم  انالوم  اي  انلعجت  الو  ىوهلاو ، 
نع قطني  امو  ىوغ  امو  مكبحاص  لض  ام  ىوه  اذإ  مجنلاو 

 . مظعو دجمو  مركو ،  فرشو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  ىوهلا } 



ينيب عمجا   ، هللا لوسر  دمحم  هللا  الإ  هلإ  الب  كلأسأ  ينإ  مهللا 
هلإ لوقب ال  لاؤسلا  دنع  ينتبثو  هللادبع ،  نبا  دمحم  انديس  نيبو 
نم ربكألا  عزفلا  موي  ينمأو  هللا ،  الإ  هلإ  الب  يبلق  رونو  هللا  الإ 

ةرخآلاو ايندلا  مه  ينفكاو  هللا ،  الإ  هلإ  الب  ينصحو  مغلاو  مهلا 
 . ريدق ءيش  لك  ىلع  كنإ 

بحاص دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
لص مهللا  .تاماركلاو  ايازملا  رئاسو  تازجعملاو ،  تايآلا 

يف نويعلا  تتاب  ام  ددع  هلآ ،  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  ملسو 
لهأ نم  مهللا  انلعجاو  ةرماع  ةركذب  بولقلاو  ةرهاس  هتبحم 

 . ةرخآلاو ايندلا  يف  هتبحم 
راونألاو ةرهابلا ،  رارسألاب  هبلق  هللا  ألم  نم  ىلع  لص  مهللا 

دوجولا هتعلطب  هللا  علطأ  نم  ةرخازلا  مولعلاو  ةرهاظلا 
 . ًادوجوم ريخ  لك  راص  هدلوم  ببسبو 

لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
نم ريخو  ضرعلا ،  موي  دومحملا  ماقملا  بحاص  دمحم  انديس 
هللا هلسرأ  نم  ىلع  لص  مهللا  ضرألاو ،  ءامسلا  لهأ  هدمح 
 . قلخلا رئاسل  ةّماع  هتلاسر  لعجو  قحلا ،  نيدو  ىدهلاب 

ةعافشلاب صوصخملا  روشنملا ،  ءاوللا  بحاص  ىلع  ّلص  مهللا 
 . روشنلاو ثعبلا  موي  ىربكلا 

اذإ ناك  يذلا  ماُري ،  سيل  امب  هتصصخ  نم  ىلع  لص  مهللا 
 . مالسلا ىكزأو  ةالصلا  لضفأ  هيلع  ماني  هبلقف ال  هانيع  تمان 
يف دجوت  مل  اهنأو  هسفن ،  يف  ٌةمارك  وه  نم  ىلع  لص  مهللا 
مل اهنأو  هسفن ،  يف  ةمارك  وه  نم  ىلع  لص  مهللا  هريغ ، 
بولق يف  هتبحم  َتْسسأ  نم  ىلع  لص  مهللا  هريغ ،  يف  دجوت 
هللا دابع  رئاس  هتبحم  يف  مهراثآ  ىفتقاف  نيلسرملاو  ءايبنألا 

 . نينمؤملا
لص مهللا  ميقتسملا ،  هللا  طارص  هتنس  نم  ىلع  لص  مهللا 
نم ىلع  لص  مهللا  ميلألا ،  باذعلا  نم  ةاجن  هتبحم  نم  ىلع 
نم ناحبسف  هردقب  قيلي  ام  لك  هاطعأو  هنأشب ،  ميركلا  ىنتعإ 

 . هردص يف  ةمكحلا  عدوأو  هتجرد  عفر 
 ، مالسلا هيلع  نيمألا  ليربج  هتمدخب  مركأ  نم  ىلع  لص  مهللا 
بر دنع  نم  هتمأو  هتيب  لهأ  يف  هيضري  امب  هرشبيو  هيتأي  ناكو 

 . نيملاعلا
لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

 . كتدهاشم راد  مدقمو  كيبنو ،  كدبع  دمحم  انديس 
لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

 ، ماودلا ىلع  ةدهاشملا  يف  هحور  هللا  لعج  يذلا  دمحم  انديس 
 ، مايألاو يلايللا  رم  ىلع  يقرتلا  يف  ًةمئاد  ةرهاطلا  هتاذ  لعجو 

 . مالعلا كلملا  ةدهاشمو  ةنجلا  ميعن  زاح  نم 
لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

 ، راونألا عيمج  هرون  نم  ترجفت  يذلا  راتخملا ،  دمحم  انديس 
يه يتلا  ةفرعملا  هرون  نم  تقرشأو  رارسألاو ،  مولعلا  رئاسو 

 . راربألاو نيفراعلا  بولق  يف 
لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
ةنجلا لخدي  نل  يذلا  قالطإلا ،  ىلع  مدآ  دلو  ديس  دمحم  انديس 

بوكرلاب هبر  هلضف  نم  قالتلا ،  موي  مدآ  ندل  نم  يمدآ  هلبق 
 . قاربلا ىلع 

لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
نم لوأ  وهو  قحلا ،  يدي  نيب  هرون  دجس  يذلا  دمحم  انديس 
يذلاو هقح  يف  لجو  زع  هللا  لاق  نم  قلخلا ،  َُهَعّبتاو  ىلب  لاق 

 . قدصلاب ءاج 
لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

دوجلا ةبعكو  نانجلا ،  حاتفم  ناوكألا ،  ديس  دمحم  انديس 
 . نمحرلا بيبحو  ناندع ،  دلو  نم  بختنملا  ناسحإلاو ، 

يناثلا بزحلا 
لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

لهأل ةيانعلا  نيعو  نيفراعلا ،  بولق  ةنج  دمحم  انديس 
 . نينمؤملاب ًاميحر  ًافوؤر  هللا  هلعج  نم  نيضرألاو ،  تاومسلا 

لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
رونلا قرشمو  بولقلا ،  ةرمثو  دجملا  ةرجش  دمحم  انديس 

 . بوبحم لكل  بابلا  حتافو 
بطق دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
نييبنلا متاخ  دولومو ،  دلاو  لك  لضفأو  لضفأو ،  دوجولا 

 . دومحملا مهماقمل  مهقئاسو 
لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

مئادلا ةكلمم  يميمو  موتكملا ،  رسلا  ةطاحإ  ءاح  دمحم  انديس 
 . موتخم هبو  قلخلا  هب  َِئُدب  نم  ةيموميدلا  لادو  مويقلا  يحلا 

لآ ىلعو  دمحم  انالوموانديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
برلا هابح  نم  ليثم ،  اهل  دجوي  يتلا ال  ةردلا  دمحم  انديس 
 { . لمزملا اهيأ  اي  هادانو {  ليزنتلا ،  يف  هابح  ليلجلا ،

انديس لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 



 . هئانسو نوكلا  جارسو  هئايضو  رجفلا  رون  دمحم 
انديس لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

 ، هتروص يف  هرصب  تعتمو  هتيؤرب ،  َُهتمركأ  نم  ددع  دمحم 
 . هتعافشب هيلع  تلضفتو 

لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
ناسحإلاو ةفرعملا  نيعو  ناميإلاو ،  ةيادهلا  رون  دمحم  انديس 

 ، كتاذل ًةآرمو  كتايلجتل ،  ةلبقو  رارسألا  ةبعك  هتقلخ  يذلا 
ةليسوو كئايلوأل ،  ًةودقو  كلسرل ،  ًامتاخو  كئايبنأل ،  ًاحاتفمو 

هلآ ىلعو  كتمدخل  ًةطيسوو   ، كتدهاشم رادل  ًابابو  كتبحمل ، 
 . كتاقولخم رئاس  ىلع  مهتبحم  تبجوأ  نيذلا  هباحصأو 

لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
عاطأ دقف  لوسرلا  عطي  نم  هقح {  يف  تلق  يذلا  دمحم  انديس 

 { . هللا نوعيابي  امنإ  كنوعيابي  يذلا  نإ  تلقو {  هللا ، } 
لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

 ، هتلمحو شرعلا  هرون  ضعب  نم  هللا  قلخ  يذلا  دمحم  انديس 
 . هتمظعو يسركلاو 

لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
ايندلا لهأ  ديسو  ةرهاطلا ،  بولقلا  سمش  دمحم  انديس 

 . ةرخآلاو
لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
 ، نايعألا ىلع  ًاضرف  هتبحم  هللا  لعج  نم  ريخ  دمحم  انديس 

 . ناجو ٍسنأ  لك  ىلع    ً ةبجاو هتنسو 
انديس لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

ٍدلاو لك  لضفأو  دوجوم  لك  يف  ببسلاو  دوجولا ،  ةآرم  دمحم 
 . ٍدولومو

لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
ٍقلخ ىلعل  كنإو  ميظعلا {  هقح  يف  هللا  لاق  نم  دمحم  انديس 

 { . ميظع
لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
 . هتجرد ِْردق  ولعو  هتبتر ،  ىهتنم  ِْردق  ىلع  دمحم  انديس 

لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
مومغلاو مومهلا  جرفت  هيلع  انتالص  هللا  لعج  يذلا  دمحم  انديس 

 . بونذلا اهب  ىحُمتو  جئاوحلا  اهب  ىضُقتو  بوركلاو ، 
لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

 ، قطانو تماص  قولخم  لك  هرون  نم  قشنا  نم  دمحم  انديس 
 . قفادلا رحبلاو  راهنألاو  نويعلا  عيمج  هنم  رجفتو 

لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
َُهتّمأ   ُ هللا لعج  يذلا  هطاسبو ،  نوكلا  ةرجش  دمحم  انديس 

 . هقلخ ىلع  ءادهش 
لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

نآرقلا تايآ  ددعو  اهرارسأو ،  هللا  ءامسأ  ددع  دمحم  انديس 
 . اهنطابو اهرهاظ  رارسألا  نم  هللا  دنع  ام  ددعو  اهفورحو ، 
لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

مسإلا قحبو  اهرارسأو  ةحتافلا  فورح  ددع  دمحم  انديس 
 . اهتوالتل ًاببس  هيلع  انتالص  مهللا  لعجاو  اهنطاب ،  يف  موتكملا 

لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
نم مهللا  انلعجاو  اهراونأو  يسركلا  ةيآ  رارسأ  ددع  دمحم  انديس 

 . اهيلع نيبظاوملا 
لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
دمحم انديس  ىلع  لصو  اهراهنأو ،  ةنجلا  تابن  ددع  دمحم  انديس 

روح ددع  دمحم  انديس  ىلع  لصو  اهرامثو ،  ةنجلا  راجشأ  ددع 
ةنجلا نادلو  ددع  دمحم  انديس  ىلع  لصو  اهجاوزأو ،  ةنجلا 
اهروصقو ةنجلا  فرغ  ددع  دمحم  انديس  ىلع  لصو  اهئامسأو ، 

لصو اهناكسو ،  ةنجلا  ناكرأ  ددع  دمحم  انديس  ىلع  لصو  ، 
لصو اهرارسأو ،  ِميظعلا  هللا  ءامسأ  ددع  دمحم  انديس  ىلع 

لصو اهناطلسو ،  هللا  تاذ  ةمظع  ردق  ىلع  دمحم  انديس  ىلع 
 . اهتايلجتو اهراونأ  ددع  دمحم  انديس  ىلع 

متاخلاو ناوكألا ،  نزاخمل  حتافلا  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
ملاعلا هرون  نم  تقلخ  يذلا  نايدلا ،  كلَملا  ملع  يف  قبس  امل 

هلآ ىلعو  ماعلاو ،  صاخلل  ةمحر  هتلسرأو  يلفسلاو  يولعلا 
 . ًاميلست ملسو  كتبحمب  مهبولق  تألم  نيذلا  هباحصأو 

ثلاثلا بزحلا 
هتاماركو تازجعملا ،  رئاس  هتازجعم  تقاف  نم  ىلع  لص  مهللا 

نم ةميركلا  هحور  َْتيِقُس  يذلا   ، تاماركلا عيمج  ىلع  ْتَمَس 
 . ةينابرلا فراعملاو  ةيسدقلا ،  راونلا 

دمحم انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص  مهللا 
ريخلا لهأ  مامإو  حالفلا ،  حاتفمو  حابشألا ،  رسو  حاورألا  حور 
ءايضو نويعلا  رونو  حاجنلا ،  لهأو  نيفراعلا  بطقو  حالفلاو ، 

نمل هللا  ىلإ  ةطساولاو  اجرلا ،  ةليسوو  ىجدلا  رمقو  حابصلا ، 
 . اجتلا

هيلع ىلص  نم  باوث  لدعت  ًةالص  هلآ  ىلعو  هيلع  لص  مهللا 



 ، ةيلاعلا ةجردلاو  ةيماسلا ،  ةليضفلاو  ةيفاكلا ،  ةليسولا  ِِهطعأو 
هيلع ىفخت  نم ال  اي  هتعافش  لهأ  نم  انلعجاو  ةيهابلا ،  ةلزنملاو 

 ، ٍةيضار ٍةشيع  يف  انرامعأ  فرصت  نأ  مهللا  كلأسنو  ةيفاخ ، 
كنم لضفلاب   ، ةيناد اهفوطق  ةيلاع ،  ةنج  ىلإ  يبنلا  عم  انلخدأو 

 . ةيعدألا بيجم  ايو  ةيطعلا ،  عساو  اي 
هب ترتس  يذلا  ليمجلا  كرتسب  ينرتست  نأ  كلأسأ  ينإ  مهللا 

محرأ اي  نيحلاصلا ،  كدابعو  نيصلخملا ،  ةداعسلا  لهأ 
ينم هملعت  ام  يل  رفغت  نأو  كتمحرب  نيملاعلا  بر  اي  نيمحارلا 

هسفن نم  هملعي  الام  دبعلا  نم  ملعت  كنإف  يسفن  نم  هملعأ  الو 
نأ ءيش  لك  ىلع  اهب  تردق  يتلا  كتردقب  كلأسأ  ينإ  مهللا  . 

نم نوكأف  كباب  نع  يندرطت  الو  لهأ  اهل  تنأ  امل  ينقفوت 
مادقإلاو ريخلا  ةمتاخ  كلأسأ  ينإ  مهللا   ، نيكلاهلا نيرساخلا 

 ، كتمدخ ىلع  ينعأو  كتعاطل  ينقفو  مهللا   ، ركذلا ىلع 
نجلا نيطايش  رش  نم  كب  ذوعأو  سفنلا ،  رش  نم  ينظفحاو 
يننيعت نأ  كلأسأ  ينإ  مهللا   ، ريدق ءيش  لك  ىلع  كنإ  سنإلاو 
نانحلا تنأ  كنإ  ناميإلا  ةوالح  ينقيذتو  توملا  تاركس  ىلع 

 . نانملا
ناندع دلو  ديس  دمحم  انالومو  انديس  هاجب  كلأسأ  ينإ  مهللا 

ميحرلا تنأ  كنإ  هب  كانوعد  ام  لك  يف  انالوم  اي  انل  بجتسا 
 . نمحرلا

ًاببسو دوصقملل ،  ةليسو  نوكت  ًةالص  هلآ  ىلعو  هيلع  لص  مهللا 
رئاس نم  هب  انظفحت  ًاعنام  ًازرحو  بوبحملا ،  يبنلا  ةدهاشمل 

 . بونذلاو يصاعملا 
 ، كتمحر عيباني  اهنم  ترجفت  يتلا  ةمحرلا  نيع  ىلع  لص  مهللا 
 ، كتمكحل ًاميركت  هتمركو  كسفن ،  ىلع  هتفضأ  يذلا  كرونو 

ىلعأ هل  تعفرو  كبيغ ،  نونكم  ىلع  هتعلطأ  امب  هتفرشو 
 . كلسرو كئايبنأل  ًامتاخ  هتلعجو  كتنج ،  ىلعأ  يف  تاجردلا 

انتليسو دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  ّلص  مهللا 
مامإو نيقيدصلا ،  ناطلسو  نيرخآلاو  نيلوألا  ةليسوو  كيلإ 
 . ميعنلا ةنج  ىلإ  نيلجحملا  رغلا  دئاقو  نيبرقملا ، 

لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
هب عقي  يذلا  رونلاو  راكفألا ،  جارسو  رارسألا  رس  دمحم  انديس 

 . راصبألاو حراوجلا  يف  زييمتلا 
ىلعو نيرهاطلا  حاورألا  يف  دمحم  انديس  حور  ىلع  لص  مهللا 

ماركلا هباحصأو  هلآ  ىلعو  نيلضافلا  داسجألا  يف  هدسج 
 . ًاميلست ملسو  نينمؤملا  تاهمأ  هجاوزأو  هتيب  لهأو  نيدجاملا ، 

ددعو مهئامسأو  ةكئالملا  حورأ  ددع  هلآ  ىلعو  هيلع  لص  مهللا 
ملقلا نايرج  ددعو  مهديجمتو  مهديمحتو  مهليلهتو  مهحيبست 

 . مهيف
 ، ماودلا ىلع  ةرخآلاو  ايندلا  تماد  ام  هلآ  ىلعو  هيلع  لص  مهللا 

مايألاو روهشلا  رم  ىلع  كالفألا  تراد  ام  هلآ  ىلعو  هيلع  لصو 
هيلع ّلصو  مارتحالاو ،  ميظعتلا  لهأ  هلآ  ىلعو  هيلع  لصو  ، 
ّلصو ماهفأ ،  اهرصحت  الو  ددع  اهل  ىصحي  ًةالص ال  هلآ  ىلعو 
كلأسنو ماسنألا ،  ريبع  اهبيط  نم  رطعتي  ًةالص  هلآ  ىلعو  هيلع 

نيرهاطلا هتيب  لآ  ةبحمو  هتبحم  لهأ  نم  انلعجت  نأ  مهللا 
 ، مالسلا راد  يف  هتقفارم  لهأ  نم  انلعجاو  مانألا  حيباصم 
 ، هيهنو هرمأ  لاثتماب  انبولق  رهطو  هركذب ،  انهاوفأ  بيطو 

دجيال موي  هضوح  نم  انقساو  هيلع ،  ةالصلاب  انقالخأ  نسحو 
ىلع انزاوج  مهللا  لعجاو  هتبحاصم ،  ىلع  ًاربص  نوقشاعلا 

ىلإ هعم  انلخدأو  هتعافشو ،  كلضفب  فطاخلا  قربلاك  طارصلا 
نيذلا عم  ميركلا  كهجو  ىلإ  رظنلاب  انمعنو  ميعنلا ،  تانج 

 ، نيحلاصلاو ءادهشلاو  نيقيدصلاو  نييبنلا  نم  مهيلع  تمعنأ 
 . نيملاعلا براي  نيمحارلا  محرأ  اي  كتمحرب 

عبارلا بزحلا 
لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

 ، هبر ةالص  دعب  ةكئالملا  هيلع  تلص  نم  لضفأ  دمحم  انديس 
هْردقل ًاميظعتو  هللا  رمأل  ًالاثتما  هتمأ ،  نم  هيلع  ىلص  نم  ددعو 

.
لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
اهب انلعجتو  هبرقو ،  هترضح  ىلإ  اهب  انبرقت  ةالص  دمحم  انديس 

 . هبزحو هتبحم  لهأ  نم 
لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
هيدي نيب  ٌروشنم  دمحلا  ءاولو  ضرألا  هنع  قشنت  نم  ريخ  انديس 

 . هيلع ةالصلا  نم  رثكي  نمم  انالوم  اي  انلعجاو  ، 
نيبرقملا ةكئالملا  حاورأ  بارحم  هحور  نم  ىلع  لص  مهللا 

 . نيملاعلا عيمج  ىلع  ةضئافلا  ةيلزألا  ةمحرلا  نيع  عبنمو 
 . نيعكارلا ةكئالملا  بارحم  هحور  نم  ىلع  لص  مهللا 

 . نيدجاسلا ةكئالملا  حاورأ  بارحم  هحور  نم  ىلع  لص  مهللا 
 . نيرظانلا حاورأ  بارحم  هحور  نم  ىلع  لص  مهللا 
 . نيلصاولا حاورأ  بارحم  هحور  نم  ىلع  لص  مهللا 

قداصلا وهو  مدآ ”  دلو  ديس  انأ  لاق ” :  نم  ىلع  لص  مهللا 



 . نيمألا
 . نيملاعلا بر  نذإب  تادامجلا  هل  تقطن  نم  ىلع  لص  مهللا 

 . نيدجاملا حاورأ  هركذب  تماه  نم  ىلع  لص  مهللا 
لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

رارسأو كتردق  بئاجع  نم  هيفامو  نوكلا  ءلم  دمحم  انديس 
 ، كتكئالم دونجو  كتوطس ،  لالجو  كتبيه ،  ميظعو  كتمكح ، 

نئازخو كمعن  فانصأو  كتنج ،  ناكسو  كشرع ،  ةلمحو 
 ، كوفعب انكردت  نأ  مهللا  كلأسنف  كتفأر ،  نانتماو  كتمحر ، 

كودعو انودع  نم  انظفحت  نأو  كيصاعم ،  نيبو  اننيب  لوحت  نأو 
كئايبنأب مهللا  كلأسنو  كتردقب  ًاعينم  ًانصح  هنيبو  اننيب  لعجاو  ، 

نونكم ىلع  مهتعلطأ  امو  كبتك  نم  مهيلع  تلزنأ  امو  كلسرو 
تنأ يلصت  نأ  كتنج ،  ىلعأ  يف  ةيلعلا  مهتجرد  تلعجو  كبيغ 

 . كلوسرو كدبع  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  انديس  ىلع  كتكئالمو 
انديس لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

 ، هاجلاو ةبيهلاو  عيدبلا ،  نسحلاو  عيفرلا ،  ْردقلا  لماك  دمحم 
قباسلا هللا ،  قلخ  ةفاكل  ةمحر  ثوعبملا  هللا ،  دهعب  ءافولاو 

هرس يف  هللا  رمأب  مئاقلا  هللا  نيدل  رصانلا  هللا ،  ةاضرمل 
 ، مركملا لوسرلاو  مخفألا ،  ذالملاو  مظعألا ،  بيبحلا  هاوجنو ، 
 ، هب انمآ  انإ  مهللا   ، قطان باتك  ريخب  ءاج  يذلا  قداصلا ،  يبنلاو 

 . هلهأو هتبارق  عم  هتعافش  كنم  انوجرو  هب ،  ءاج  ام  انقدصو 
لآ ىلعة  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

لهأ مامإو  ةماركلا ،  رحبو  ةمحرلا ،  بازيم  دمحم  انديس 
تاصرع يف  نيبنذملا  عيفشو  ةماقتسالا  نيعو  ةيصوصخلا ، 

ةيانعلا هللا  نم  مهل  نيذلا  ةلبقلا  لهأ  حاورأ  بارحمو  ةمايقلا ، 
اهميسن حافو  ناوكألا  هتاحفنب  ترطعت  نم  ريخو  ةداعسلاو ، 

 . نافرعلاو ةبحملا  لهأ  ىلع 
ةرغ دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  ملسو  لص  مهللا 
 . رشب الو  َكلَم  هتجرد  غلبي  مل  يذلا  ِرَحسلا ،  رمقو  نيميلا 

ةليسو دمحم  انديس  هلآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
.ىمسألا فرشلاو  دجملا  رصنعو  ءامسلاو ، ضرألا  لهأ 

انديس لآ  ىلعو  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
.بارتقالاو وندلا  ةليسوو  باطقألا ،  بطق  دمحم 

هحورو رارسألا  نم  ةرهاطلا  هتاذ  تلمح  امب  كلأسأ  ينإ  مهللا 
اي هللا  اي  ًادمرس  ًادبأ  كتفرعمب  انبولق  رَون  راونألا ،  نم  ةميركلا 

انالومو انديس  كيبن  هاجب  مهللا  كلأسنو  رافغ ،  اي  زيزع  اي  هللا ، 
انسبُلتو نايعألا ،  هب  رقت  ام  كتمحر  نم  انيلع  غرُفت  نأ  دمحم 

هب نكستو  ناهذألاو ،  رطاوخلا  هب  حرشنت  ام  ةفرعملا  للُح  نم 
امك ًاعفان  ًاملع  كندل  نم  مهللا  انل  بهو  ناكرألاو ،  حراوجلا 

نانملا نانحلا  تنأ  كنإ  ناسحإلاو ،  ةبحملاو  دوجلا  لهأل  هتبهو 
نم ننوكنل  انمحرتو  انل  رفغت  مل  نإو  انسفنأ  انملظ  انبر  ، } 

ىلع ٌمالسو  نوفصي  امع  ةزعلا  بر  كبر  ناحبس  نيرساخلا { } 
وهو ًاظفاح  ٌريخ  هللاف  نيملاعلا }  بر  هللدمحلاو  نيلسرملا 
مهللا ميظعلا .  يلعلا  هللاب  الإ  ةوق  الو  لوح  الو  نيمحارلا  محرأ 

مهعفرأو ًةوعد ،  نييبنلا  مظعأب  ينتمركأ  ام  ىلع  دمحلا  كل 
 ، ًةلزنم مهبرقأو  ةجح  مهحضوأو    ً ةعافش مهلضفأو  ًةجرد ، 

عيمج ىلعو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  دمحم  انالومو  انيبنو  انديس 
مهبحصو مهلآو  نيبرقملاو  ةكئالملاو  نيلسرملاو ،  ءايبنألا 

 . نيعمجأ
لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

دمحم انديس  ىلع  لصو  نيفئاخلا ،  نامأ  فلأ  دمحم  انديس 
ىلع لصو  نيرخآلاو ،  نيلوألا  ةيادب  ءاب  دمحم  انديس  لآ  ىلعو 

تاكربلاو تاريخلا  مامت  ءات  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس 
توبث ءاث  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لصو 

انديس لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لصو  ةداعسلاو  لضفلا 
لآ ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لصو  ناوكألا  لامج  ميج  دمحم 
ىلعو دمحم  انديس  ىلع  لصو  ناكمإلا  ةمكح  ءاح  دمحم  انديس 
انديس ىلع  لصو  فرشلاو  دجملا  ةصالخ  ءاخ  دمحم  انديس  لآ 
ىلع لصو  ٍفلخ ،  نع  ٍفلس  ُالعلا  ةجرد  لاد  لآ  ىلعو  دمحم 

ءادتهالاو ءادتقالا  ةورذ  لاذ  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس 
هللا ةمحر  ءار  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لصو 
ىلعو دمحم  انديس  ىلع  لصو  ءاهتنا ،  الو  ءادتبا  اهل  سيل  يتلا 
ىلع لصو  ىقتلا  ندعمو  ناوكألا  ةنيز  ياز  دمحم  انديس  لآ 
كيلع انلزنأ  ام  هط  ءاط {  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس 
انديس لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لصو  ىقشتل ، }  نآرقلا 
ىلعو دمحم  انديس  ىلع  لصو  هضرأ ،  يف  هللا  لظ  ءاظ  دمحم 
ىلع لصو  هضوح ،  ىلع  ُِدَري  نم  لك  فاك  دمحم  انديس  لآ 

 ، هئانسو هللا  كلم  ميم  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس 
نيذلا ةاجن  نون  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لصو 
دمحم انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لصو  مهيلإ  تنسحأ 

دمحم انديس  ىلع  لصو  مهيلع ،  تمعنأ  نيذلا  طارص  داص 
ىلع لصو  ربكألا ،  يلجتلا  ءايض  ءاض  دمحم  انديس  لآ  ىلعو 



انديس ىلع  لصو  رغألا ،  هزنكو  هللا  ةيانع  نيع  دمحم  انديس 
هئايلوأ ىلع  هتريغو  هللا  ثيغ  نيغ  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم 
حتاوف ءاف  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لصو  ، 

لآ ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لصو  هئايبنأ ،  نم  هتبخنو  روسلا 
دمحم انديس  ىلع  لصو  رابجلا ،  زيزعلا  ةردق  فاق  دمحم  انديس 
انديس ىلع  لصو  ىهتنملا ،  ةردس  نيس  دمحم  انديس  لآ  ىلعو 
لصو ىهنلا ،  لهأ  لئامش  نيش  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم 

قلَخلا ةياده  ءاه  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع 
واو دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لصو   ، نيعمجأ
دمحم انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لصو  نيفراعلا ،  ةيالو 

الو ٌةنج  تناك  ام  هالول  مال  يبر ، ”  ُريغ  ةقيقح  ينفرعيال  مال ” 
نيمي ءاي  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لصو  ٌران ، 

رمقلاو سمشلا  ةعلط 
سماخلا بزحلا 

مظعأ دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص  مهللا 
 . ًابهذم مهحضوأو  ًانيد  مهانسأو  ًابصنمو  ًاْردق  سانال 
دمحم انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص  مهللا 
 . نيدجاسلا لوأ  هرون  ناكف  برقلاب  هللا  هحنم  يذلا 
دمحم انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص  مهللا 

ىلع لصو  نيطلاو ،  ءاملا  نيب  مدآو  هتوبن  رون  قرشأ  يذلا 
هلعجو هبر  هافطصا  يذلا  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس 

لآ ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لصو  نيلسرملاو ،  نييبنلا  متاخ 
لهأ هب  هطبغي  امب  هفرشو  هالوم  هدعو  يذلا  دمحم  انديس 

انديس لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لصو  نوعمجأ ،  فقوملا 
 ، نيقباسلا نم  تناكف  هتمأ  يف  هءاجر  هللا  ققح  يذلا  دمحم 
هللا بهذأ  يذلا  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لصو 

ىلع لصو  نيرهاطلا ،  نم  مهلعجو  هتيب  لهأ  نع  سجرلا 
نم ضرألا  لخت  مل  يذلا  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس 

لصو نيثراولا ،  ريخ  وهو  اهيلع  نمو  ضرألا  َثري  ىتح  هتيرذ 
قلخلا رشب  يذلا  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع 

 . نيعلا روحلا  نم  اهيف  مهل  امو  ةنجلاب 
مل يذلا  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

 . نينسلاو روهدلا  رم  ىلع  رهظت  هتازجعم  لزت 
 . هتدالو دعبو  هتدالو  لبق  هتازجعم  ترهظ  نم  ىلع  لص  مهللا 
نع هتبيغو  نوكلا  يف  ةكئالملا  هب  تفاط  نم  ىلع  لص  مهللا 

يذلا دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لصو  همأ ، 
 . هتبحصب ةباحصلا  زافو  هتيؤر ،  دنع  ةكئالملا  هب  تلسوت 

يذلا دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
 . هتضبق يف  اهلك  ةرخآلاو  ايندلا  تراص 

ناك يذلا  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
 . هتنجو نم  عملي  رونلا 

 . هتايآب هفرشو  نيبملا  حتفلاب  هللا  هصخ  نم  ىلع  لص  مهللا 
لاق يذلا  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

 ” . نيعمجأ مدآ  دلو  ديس  انأ  ” 
 . ِهتَرْجُحب تاوامسلا  ىلع  ضرألا  ترختفا  نم  ىلع  لص  مهللا 

 . هتحئار بيطب  ةنجلا  تباط  نم  ىلع  لص  مهللا 
بيطب قيرطلا  يف  ُهُزاوج  فرعي  ناك  نم  ىلع  لص  مهللا 

 . ِِهتَمَْسن
مئاق ليربجو  همدق ،  تحت  ةرخصلا  تنال  نم  ىلع  لص  مهللا 

 . هتلالج نيمي  نع 
ناحبس هدجمو {  هردق  قح  يف  هللا  لزنأ  نم  ىلع  لص  مهللا 

 {. هدبعب ىرسأ  يذلا 
 . تاكربلاو تاريخلا  لصأ  هبح  هللا  لعج  نم  ىلع  لص  مهللا 

بتكتو تائيسلاو  بونذلا  ىحمت  هبحب  نم  ىلع  لص  مهللا 
ولو ًاميركتو {  هل  ًاميظعت  هبانج  يف  هللا  لاق  يذلا  تانسحلا 
مهل رفغتساو  َهللا  اورفغتساف  كوءاج  مهسفنأ  اوملظ  ذإ  مهنأ 

 { ًاميحر ًاباوت  هللا  اودجول  ُلوسرلا 
هللاب نمؤي  يذلا   ، هتالاح عيمج  يف  ِقَفوُملا  ىلع  لص  مهللا 

 . هتاملكو
 . لامكلاو لامجلا  ةجهب  جات  ِةتوقاي  ىلع  لص  مهللا 

هب ىرس  امل  راقولاو ،  زعلا  جاتب  هللا  ُهَجوت  نم  ىلع  لص  مهللا 
 . رمقلا هل  قُش  يذلا  اذه  يداني  يدانملاو  ىمظعلا  ةناكملا  ىلإ 

لك ريخ  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
نيفوصوملا هباحصأو  هلآ  ىلعو  دوصقم ،  لك  نيزو  دوجوم ، 

 . دوبعملا كلملا  نم  ماهلإب  ٍدوجو ،  ٍمرك  لكب 
حاورألا رون  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

اهذالمو ميظعلا  فقوملا  يف  اهعيفشو  اهخزرب  يف 
بحاص دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

دنع نم  ًةمحر  ثوعبملا  هللا ،  قلخل  عضاوتملا  هاجلاو  ْردقلا 
 . هللا

لآ ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 



سافنألاو ةرهاطلا ،  حورلاو  ةرئانلا ،  ةضبقلا  دمحم  انديس 
تاذلاو ةعماللا ،  رارسألاو  ةعطاسلا ،  راونألاو  ةرطاعلا ، 

 ، ةمئادلا ةمعنلاو  ةلصاولا  ةيدهلاو  ةلماشلا ،  ةمحرلاو  ةلماكلا ، 
هلآ ىلعو  ةرخآلاو ،  ايندلا  لهأ  ديس  دمحم  انالومو  انديس 
ًاميلست ملسو  ةرهابلا ،  تاماركلاو  ريهطتلاب  نيصتخملا  هباحصأ 

 . ةنطابلاو ةرهاظلا  هئالآو  هللا  تاقولخم  ددع 
ةبعك دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

هيلإ تتأ  نم  لضفأو  دوحجلاو ،  كرشلا  احم  نم  ريخو  دوجولا ، 
عوكرلاو مايقلاب  هبرل  دجهت  نم  فرشأو  دوفولاو ،  نابكرلا 

 ، دوجلاو ةنملا  ضحمب  هابلف  هالوم  اعد  نم  لمكأو  دوجسلاو ، 
دومحملا ماقملاو  ةليسولاو  دوقعملا ،  ءاوللاب  صصُخ  نم  لجأو 

 ، دوهشملا مويلا  يف  قلخلا  عيمجل  ةعافشلا  ىطُعأ  نم  مركأو  ، 
نم تالامكلاو  ريهطتلاب  هببسب  نيصتخملا  هباحصأ  هلآ و  ىلعو 

 . دوجومو مودعم  لك  ددعب  ًاميلست  ملسو  دوبعملا  انبر 
ًةالص دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

كتمحر لوزن  اهب  بجوتسنو  كتاضرم  يف  اهب  انلمعتست 
 . كتاكربو كنانتماو 

ةالص دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
 . ةلوصوم معنلابو  ةلوبقم ، 

كمالس ملسو  مئادلا ،  كرون  ىلع  ةميدقلا  كتالص  لص  مهللا 
هيلع دمحم  انالومو  انديس  مامتلا  ردبو  ءايبنألا  ديس  ىلع  ماتلا 

 . مالسلا ىكزأو  ةالصلا  لضفأ 
يذلا دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

مهب ىلصف  ةالصلل  هتمدقو  تاقولخملا  عيمج  هرون  نم  تزربأ 
هتصصخو تاجردلاىلعأب ،  هتحنمو  تاومسلا ،  ىلعأ  يف 

ةاُصعلا عيمج  يف  ةعافشلاب  هتمركأو  تاداعلا  قرخو  ةيبوبحملاب 
نآرقلا كيلع  انلزنأ  ام  هط  تانيبلا {  تايآلا  يف  هيلع  تلزنأو  ، 

َضرألا قلخ  نمم  اليزنت  ىشخي  نمل  ةركذت  الإ  ىقشتل 
 . تاماركلاب نيصتخملا  هلآ  ىلعو  ىلعلا }  ِتاومسلاو 

الو كترفغم  الإ  هقحمت  الو  كوفع  الإ  هعسي  ام ال  يل  رفغا  مهللا 
يلع نوهي  ًاقداص  ًانيقي  يل  بهو  كلضفو ،  كزواجت  الإ  ُهُرفُكي 

اميف ينبغُريو  كيلإ  ينقوشيو  امهنازحأو  ةرخآلاو  ايندلا  بئاصم 
كدنع نم  ةماركلا  ينغلبو   ، ةرفغملا كدنع  يل  بتكاو  كدنع 

الإ هلإ  يذلا ال  هللا  تنأ  كنإف  يلع  هب  تمعنأ  ام  ركش  ينعزوأو 
ملو دلوي ،  ملو  دلي  مل  يذلا  دمصلا  درفلا  دحألا ،  دحاولا  تنأ ، 
نم يقب  اميف  يلإ  كناسحإ  ممتف  مهللا  دحأ ،  اوفك  هل  نكي 

 . هنم ىضم  اميف  يلإ  تنسحأ  امك  يرمع 
رئاسو دمحم  انالومو  انيبنو  انديس  هاجب  كيلإ  لسوتأ  ينإ  مهللا 
ًاعضاخ ًاعشاخ  ًابلق  ينقزرت  نأ  نيلسرملاو  نييبنلا  نم  هناوخإ 

ًانيعو ًاظفاحو  ًاركاذ  ًاناسلو  ًاقداص  ًانيقيو  ًارباص  ًاَنَدبو  ًاعراض ، 
ًالمعو ًاليوط  ًّانِسو  ًاحلاص  ًادلوو  ًاعفان  ًاملعو  ًاعساو  ًاقزرو  ةيكاب 

 . ًابيط ًالالح  ًاقزرو  ًةلوبقم  ًةبوتو  صةحلاص  ًةأرماو  ًاحلاص 
كنإو مكل ، }  بجتسأ  ينوعدا  قحلا {  كلوقو  تلق  كنإ  مهللا 

 . داعيملا فلختال 
نم ريخ  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

 . ُهنسو نيدلا  رانم  ديش  نم  ريخو  َةنُسلا ،  نيبو  جهانملا  حضو 
بيبح دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

.نِيعَملا ةمحرلا  نيع  نم  رجفتملا  ةايحلا  ءامو  نيعملا  برلا 
ةرجشلا دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
رارسأب اهعورف  هللا  رهط  يتلا  ةيوفطصملا  ةرهاطلا  ةبيطلا 

ةلاسرلا راونأب  اهَرونو  اهرامث  بيطو  ةيدمحملا ،  ةءوبنلا 
امل ليثم  الو  ريظن  دوجولا  يف  اهل  سيل  تراصف  ةيدمحألا ، 

 . ليمجلا فصولاو  يلعلا  فرشلا  نم  هب  تصُخ 
سداسلا بزحلا 

ديس دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
مهللا تاينلاب ” لامعألا  امنإ  لئاقلا ” :   ، تادوجوملاو تانئاكلا 

 :” لئاقلا ةنانحلاو  ةقفشلاب  فوصوملا  دمحم  انديس  ىلع  لص 
 “. ةنامألاب سلاجملا 

نم ريخ  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
 ” . نمتؤم راشتسملا  لئاقلا ”:  َنََمكو ، بلقلا  يف  هبح  نكس 

، ةيربلا ريخ  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
 “. ةيطع َُةِدعلا  لئاقلا ” : 

عرولا نيع  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
”. ٌَعدِخ برحلا  لئاقلا ”  ، 

ثوعبملا دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
 “. ةبوت مدنلا  لئاقلا ” :   ، ةمحر قلخلل 

بوتكملا دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
ةعامجلا لئاقلا ”: ةنجلا ،  روصقو  شرعلا  قاس  ىلع  همسا 

 ” . ةمحر
ّيبنلا دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

 “. باذع ةقرفلا  لئاقلا ” :  باتكلا ، يف  ثوعبملا  باوألا ، 



ةصالخ دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
 ” . ىنغ ةعانقلا  لئاقلا ” :  ىنعملا ، سيئرو  دجملا 

نم ريخ  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
 ” . ةحيصنلا نيدلا  لئاقلا ” :  ةحيحصلا ، ةسنلاب  قلخلل  ءاج 

جوتملا دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
ُبَسَحلا لئاقلا ” :  ىوأملا ، ةنج  سورعو  لامكلاو  زعلا  جاتب 

 ” . ىوقتلا ُمََركلاو  لاملا 
لهأ مامإ  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
لئاقلا ةجاح ،  لك  يف  دبعلا  هيلإ  أجلي  نم  ريخو  ةداعسلاو  زوفلا 

 ” . ةجاُجل رشلاو  ةداع  ريخلا  : ” 
نم لضفأ  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

 ” . حابر حامسلا  لئاقلا ” :  حامرلاو ،  فويسلاب  دهاج 
رذح يذلا  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
 ” . ًاضعب هضعب  دشي  رسعلا  لئاقلا ” :  مونلا ،  ةرثك  نم  هتمأ 

عيفش دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
موي تاملظ  ملظلا  لئاقلا ”:  ةمادنلاو ،  ةرسحلا  موي  نيبنذملا 

 ” . ةمايقلا
هحنم يذلا  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

موي نمؤملا  لئاقلا ” :  هتنج ،  ىلعأ  يف  ايلعلا  ةيترلا  هللا 
 ” . هتقدص لظ  يف  ةمايقلا 

صوصخملا دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
دعب امل  لمعو  هسفن  ناد  نم  سيكلا  لئاقلا ”  يناثملا ،  عبسلاب 

ينامألا هللا  ىلع  ىنمتو  اهاوه  هسفن  ََعْبتأ  نم  قمحألاو  توملا 
” .

هثعب يذلا  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
اذه انرمأ  يف  ثدحأ  نم  لئاقلا ” :  دحلاو ،  ةنُسلا  ةماقإل  هللا 

 ” . در وهف  هنم  سيلام 
ُهَجوت يذلا  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
نوكي نأ  بحأ  نم  لئاقلا ” :  هاجلاو ،  ةعفرلاو  زعلا  جاتب  هللا 

 ” . هللا قتيلف  سانلا  مركأ 
لزنأ يذلا  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

نأ بحأ  نم  لئاقلا ” :   { ، هللا لوسر  دمحم  هقح {  يف  هللا 
 ” . هللا ىلع  لكوتيلف  سانلا  ىوقأ  نوكي 

بيط دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
ةبحم ىلع  هللا  ةبحم  رثآ  نم  لئاقلا ” :   ، سافنألا ميرك  قالخألا 

 ” . سانلا ةنوؤم  هللا  هافك  سانلا 
لوسرملا دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

 ” . سانلا دبعأ  نكت  هللا  قتا  لئاقلا ” :  سانلا ، رئاسل  ةمحر 
يف ّيحلا  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
ام هيخأل  بحي  ىتح  مكدحأ  نمؤي  هللاو ال  لئاقلا ” :  هسمر ، 

 ” . هسفنل بحي 
نح يذلا  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

ينِصوأ هل  لاق  يذلا  لجرلل  لئاقلا  بضلا ،  هملكو  عذجلا  هيلإ 
 ” . بضغت ال  :” 

ميركلا دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
 ” . هقدص ةبيطلا  ةملكلا  لئاقلا ”:  هقلخ ،  يذلا  ىلع 

صوصخملا دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
 ” . تاهمألا مادقأ  تحت  ةنجلا  لئاقلا ”:  تانبلاو ،  نينبلا  مركأب 

حودمملا دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
 “. نونيل نونيه  نونمؤملا  لئاقلا ” :  ةروس ن ،  يف 

 : ” لئاقلا يتبغرو  يتليسو  ريخ  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
 ” . يتمأ نم  رئابكلا  لهأل  يتعافش 

ثوعبملا دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
نم ةلزنم  لوأ  ربقلا  لئاقلا ”:  ةرهابلا ،  تايآلاو  تازجعملاب 

 “. ةرخآلا لزانم 
لضفأ دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

رايدلا ُعدت  ةرجافلا  نيميلا  لئاقلا ” :  عفاش ،  مركأو  ثوعبم 
 ” . َِعقَالب

حورلا رون  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
سأرلا ةلزنمب  نيدلا  نم  ةالصلا  لئاقلا ” :  دسجلاو ،  لقعلاو 

 ” . دسجلا نم 
ءايبنألا ريخ  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
 ” . مالسإلا ةرطنق  ةاكزلا  لئاقلا ” :  مالعألا ،  لسرلاو 
يبنلا دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

ةئام ناسنإلا  هسفنتي  سفن  لك  يف  هلل  نإ  لئاقلا ” :  بيبحلا 
 ” بيرق جرف  فلأ 

عباسلا بزحلا 
قالخألا مراكمل  ةعماجلا  ةيدمحملا  تاذلا  ىلع  لص  مهللا 

ةدام قابطلا ،  عبسلا  راونأ  ىلع  ةلمتشملا  ةينارونلا  حورلاو 
 ، اهرارسأ ّهدمتو  اهراونأ  ملاعلا  ألمت  ةالص  تافصلاو ،  ءامسألا 

 . ًاميلست ملسو  هبحصو  هلآ  ىلعو 



لآ ىلعو  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
 . ًاميلست ملسو  نيرهاطلا  هلآ  ىلعو  رهاطلا  يمألا  يبنلا  انديس 

ٍدبع ةالص  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
 . جاتلاو ءاوللا  بحاص  ىلع  ةالصلا  نم  رثكأف  جرفلا ،  رظتني 
ٍدبع ةالص  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

مالسلاو ةالصلا  نم  رثكأف  ىفطصملا  لئامش  يف  قرغتسم 
 . افولا رحب  دمحم  انديس  ىلع 

ةلمكتلاب عبُتي 
*****

ٍدبع ةالص  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
مالسلاو ةالصلا  نم  رثكأف  ىفطصملا  لئامش  يف  قرغتسم 

 . افولا رحب  دمحم  انديس  ىلع 
رسلا قحبو  اهلك  ىنسحلا  كئامسأ  قحب  كلأسأ  ينإ  مهللا 
كمسا قحب  مهللا  كلأسأو  اهنطابو ،  اهرهاظ  يف  موتكملا 
ةداعسلاب يندعست  نأ  مركألا ،  يبنلا  كلوسرو  مظعألا  ميظعلا 
نزاخم هديب  نم  اي  ةيلبو ،  ةبرك  لك  نم  ينرجأو  ةيدبألا ، 

كتكئالم عيمجو  كلسرو ،  كئايبنأ  قحب  مهللا  كلأسنو  ةيطعلا ، 
انديس ىلع  يلصت  نأ  كتمظع ،  رونو  كشرع  ةزعبو  كبتكو ، 
كدابع نم  تاقولخملا  فرشأ  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم 

 . ًاميلست ملسو 
لعج يذلا  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

هردق قح  هلآ  ىلعو  ميظعلا  هردقل  ًافيرعت  هيلع  انتالص  هللا 
 . ميظعلا هرادقمو 

هثعب يذلا  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
 } هقح يف  لاقو  ًاريونت ، دوجولا  هب  رونو  دوجوم  لكل  ةمحر  هللا 

هللا ىلإ  ًايعادو  ًاريذنو  ًارشبمو  ًادهاش  كانلسرأ  انإ  يبنلا  اهيأ  اي 
ًالضف هللا  نم  مهل  نأب  نينمؤملا  رشبو  ًارينم  ًاجارسو  هنذإب 

 { . ًاريبك
نيقتملا مامإو  نيلسرملا  ديس  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

ءاملا نيب  مدآو  هأبنو  نيقولخملا  عيمج  ىلع  هللا  هفرش  يذلا 
امو نيبملا {  هباتك  يف  لاقف  نيعمجأ  دابعلا  هب  محرو  نيطلاو ، 

 { . نيملاعلل ةمحر  الإ  كانلسرأ 
يذلا دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

نم لج  لاقف  ًاعيفش  ةرخآلا  يفو  ًالوسر  ايندلا  يف  هللا  هراتخا 
 { . ًاعيمج مكيلإ  هللا  لوسر  ينإ  سانلا  اهيأ  اي  لق  لئاق { : 

نم ريخ  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
رئاس نم  هافصو  راقولاو ،  زعلا  جاتب  ُهَجوتو  راطقألا  هب  هللا  رون 

 . راضُحلاو نيدابلا  ىلع  هفرشو  رادكألا 
يذلا دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

روهظ ةعلطب  تربخا  نم  ريخو  نابهرلاو  رابحألا  هتؤوبنب  ترشب 
 . نابكرلاو دوفولا  هترايزل  تعرسأ  نم  لضفأو  ناهكلا  هتدالو 

يذلا يبنلا  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
انديسب هدضع  دشو  بلاغ  نب  يؤل  رصنع  نم  هللا  هجرختسا 

 ، براغملاو قراشملا  لهأ  ىلع  هلضفو  بلاط  يبأ  نب  يلع 
ظوفحملا حوللا  يف  ملقلا  ريرص  عمسي  هعمس  ناك  يذلاو 

ام هناسلو  بقاث ،  قابطلا  عبسلا  ىلإ  هرصبو  بئاغ ،  هنع  سيلو 
ةروهشم امهتكرب  هاديو  بذاك ،  ثيدحب  ثدح  الو  ىوهلاب  قطن 

ةمدخل نكلو  ماني  الو  لفغي  هبلقو ال  براشملاو ،  لكآملا  يف 
ام هنع  لازف  ريعبلا  اَهلبق  همدقو  بقارم ،  ماودلا  ىلع  هالوم 

 . بطاعملاو قراخملا  نم  هاكش 
نمآ يذلا  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
هيلإ نحو  راجحألا  هتبطاخو  راجشألا ،  هيلع  تملسو  بضلا  هب 

 ، راغلا يف  توبكنعلا  هيلع  تجسنو  ربنملا  ىلع  دعص  امل  عذجلا 
.راربألا هباحصأو  هلآ  ىلعو 

زعلا سابل  انسبلت  نأ  ميركلا  كيبن  هاجب  كيلإ  لسوتن  انإ  مهللا 
يف انعتمو  ميعنلا ،  راد  يف  هراوجب  انكسأو  ةيفاعلاو ،  ةباهملاو 

 . ميقملا ميعنلاب  ةنجلا 
لهأ هباحصأو  هلآبو  ىفطصملا  كبيبحب  كيلإ  لسوتن  انإ  مهللا 
ًافرغ ةنجلا  نم  انئَوبو  ًافعسُمو  ًانيعُم  انل  نك  افولاو ،  قدصلا 

 . ًافرشو ًازِعو  ًالوبق  هتكربب  انقزراو 
رايخألا هباحصأو  راهطألا  هلآبو  راتخملا ،  كيبنب  كلأسن  انإ  مهللا 
رازوألاو بونذلا  انع  رفكو  رايغألاو ،  لغاوشلا  نم  انبولق  رهط  ، 

يف هتيؤرب  انعتمو  راطخألاو ،  فواخملا  رئاس  نم  انظفحاو  ، 
رسلا يف  انمدق  ام  انم  لبقتو  رادلا ،  كلت  يفو  رادلا  هذه 

تنأ كنإ  انل  رفغاو  رابج ،  اي  زيزع  اي  كتردقب  انمحراو  راهجإلاو ، 
 . رافغلا ميركلا 

نأو هتعافش ،  ةرخآلا  يفو  هترايز  ايندلا  يف  كلأسن  انإ  مهللا 
نيملسملا عيمجلو  انل  نوكت  نأو  ةمتاخلا  نسحب  انيلع  نمت 

 ، دوجولا رس  هاجب  كنمأو ،  كتءالك  يف  لكلا  لعجت  نأو  َكنَمب ، 
لهأ ديس  دمحم  انالومو  انديس  ءايفصألا  ةبخنو  ءايبنألا ،  ناطلس 

هباحصأو هلآ  ىلعو  دوجسلاو  عوكرلا  يذ  ةلبقو  دوجنلاو  راوغألا 



نع لفغو  نوركاذلا  هركذام  ددع  دوجو  مرك  لكب  نيفوصوملا 
الإ ةوقالو  لوح  الو  ليكولا  معنو  هللا  انبسحو  نولفاغلا  هركذ 

 . ميظعلا يلعلا  هللاب 
ىلعو نيقتملا  مامإو  نييبنلا  متاخ  دمحم  انديس  ىلع  هللا  ىلصو 

نيقباسلا هعايشأو  نيلجحملا  رغلا  هعابتأو  هباحصأو  هلآ 
نيلسرملا ىلع  ٌمالسو  نوفصي  امع  ةزعلا  بر  كبر  ناحبس 

نيملاعلا بر  هللدمحلاو 
بيبحلا ىلع  تاولص  ةعومجم  هذهو 

ىدل ةبوبحم 
ـــــــــــــــــــــــــ

سدق ىسيع  نب  دم  ـ حم ىديس  لماكلا  خيشلل  نيبحملا  ةالص 
هرس هللا 

نيب ـ حملا حاورأ  ةلبق  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص  مهللا 
مظعالا دها  ـ شلا ـك  نيمأ نيصلخملا  ةايح  نيع  نا  ـ سنإو

توكلملاو كلملا  تاذ  حور  مخفالا  دهاشملا  كلوسرو 
ملاع ىف  كديحوتب  ىراسلا  كرس  تومحرلاو  ةمكحلا  راونارحبو 

تابكرملا نع  ةهزنملا  تاذلارارسأب  برعملاو  طئاسولا 
عيمج لضفتو  قو  ــ فتو هيلا  ـك  نم كب  قيلت  ةالص  ـط  ئاسبلاو

هملاعمو هملع  نطاوم  مهللا  انلزنأو  هيلع  نيلصملا  تاو  ـ لص
نع مهللا  ضرأو  ـه  بتارمو مي  ـ ظعلا هردق  ولع  ىف  هايا  انبرقو 

راربالا تادا  ـ سلا هلأو  ءادتقالا  رودبو  ىد  ـ هلا موجن  هباحصا 
ةوقالو لوحالو  ًاريثك  ًام  ـ يلست ملسو  راهنلاو  ليللا  ـب  قاعتام

نوفصي امع  ةزعلا  بر  كبر  ناحبس  ميظعلا  ىلعلا  هللابالا 
نيملاعلا بر  هلل  دمحلاو  نيلسرملا  ىلع  مالسو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اهل نا  ىل  ليقورمسالا  مالسلا  دبع  ىديسل  ةالص  ةغيص 

ةدشلا دعب  جرفلا  ىف  ةبيجع  ةدئاف 
ةمأ ىلعو  مكيلعو  انيلع  جرفي  نأ  هللا  لأساف 

ملسو هيلع  هللا  ىلص  دمحم  انيس 
: نيمآ

عفدتو جرفو  قزرب  كنم  انيتات  ةالصدمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
ىذلا قيضلا  نم  انجرختو  جرحلاو  ءالغلاو  ءالبلاو  نتفلا  انع  اهب 

جرخ الا  نوجسمالو  جرف  الا  امومهم  اهالصام  ةالص  جرح  هروط 
اريثك اميلست  ملسو  هبحصو  هلا  ىلعو 

ــــــــــــ
ىلعو ىمالا  ىبنلا  كلوسرو  كدبع  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

هركذ نع  لفغو  نوركاذلا  كركذ  املك  ملسو  هبحصو  هلا 
هب ذفنو  هللا  ملق  هب  ىرجو  هللا  ملع  هب  طاحاام  ددع  نولفاغلا 

ئش لك  فاعضاو  ئش  لك  ددع  هللا  ملع  هعسوو  هللا  مكح 
هللا سفن  اضرو  هللا  شرع  هنزو  هللا  قلخ  ددع  ئش  لك  ءلمو 
ملع ىف  نئاك  وه  امو  نوكيامو  ناكام  ددع  هللا  تاملك  دادمو 
كلم ماودب  ةمئاد  ةالص  دحلاب  طيحتو  دعلا  قرغتست  ةالص  هللا 

هللا ءاقبب  ةيقاب  هللا 
 ( هليل لك  هرم  هئام  ) 

رونلا هلآو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
ـ هرون نايسنلل  بهذملا 

هللا ملع  هعسوام  ددع  سفنو  هحمل  لك  ىف 
ــــــــــــــــــــ

ةيددعلا ةالصلا 
كيلوو كيفصو  كيبنو  كدبع  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

رهاطلا رهطلا  ىمالا  ىبنلا  دمحمانديس  كلوسرو  كبيبحو 
هجاوزاو هباحصاو  هلا  ىلعو  كرابملا  بيبحلا  ىكزلا  رهطملا 
هتعسوو كملع  هب  طاحا  ددع  ىذ  لك  ددع  هتيب  لهاو  هتيرذو 

سنج لك  برض  ددعو  كملق  هب  ىرجو  كباتك  هاصحاو  كتمحر 
تاموهفملاو تامولعملا  تانئاكلا  تادودعملا  ءايشالا  نم 

تاعومسملاو
امو ىريامو  تابكرملاو  تاطيسبلاو  تانوزوملاو  تاروظنملاو 

ناواو نامز  لك  ىف  ىريال 
تافلتخملا ءايشالا  سانجا  تادودعم  ددع  لثم  ىف  نيحو  تقوو 

لك ىفو  تانئاكلا  عيمج  نم 
لك ىفو  كلذ  ددع  نورخالاو  نولوالا  اهب  فرطا  نيع  ةفرط 

ةرطخ لك  ىفو  كلذ  ددع  ةرظن 
نم كلذ  ددع  سفن  لك  ىفو  كلذ  ددع  هحمل  لك  ىفو  كلذ  ددع 

تاقيملا موي  ىلا  تاقولخملا  ءادتبا 
رهدو ني  دبالا  دبا  ءايش  الا  ددع  لثم  ىف  برضي  ئش  لك  ددع 
تاولص لثم  ىف  هلك  كلذ  برض  ددعو  نيدلا  موي  ىلا  نيرهادلا 

تاومسلا لها  نم  نيرخالاو  نيلوالا  نم  هيلع  ىلص  نم 
ددعو نيدلا  موي  ىلا  نيقولخملا  لوا  نم  نيضرالاو  شرعلاو 

لثم ىف  هلك  كلذ  عومجم  برض 
كلذ ددع  اميلست  ملسو  كماودب  هيلع  تيلص  ىتلا  كتاولص  ددع 

هلل دمحلاو  كلذ  ددع  ميظعلا  هللا  ناحبس  هدمحبو  هللا  ناحبسو 



هلا الو  كلذ  ددع  هديزم  ئفاكيو  همعن  ىفاوي  ادمح  نيملاعلا  بر 
كلذ ددع  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا 

رفغتسأو كلذ  ددع  اليصأو  ةركب  هللا  ناحبسو  اريثك  هلل  دمحلاو 
كلذ ددع  هيلا  بوتاو  مويقلا  ىحلا  وه  الا  هلاال  ىذلا  ميظعلا  هللا 

ىتاوخاو ىناوخاو  ىلهاو  ىدالواو  ىدلاولو  ىل  هفاعضا  فاعضاو 
نملو اناصوأ  نمو  انيلا  نسحا  نملو  انب  ذولي  نملو  انخي  اشملو 
هلضفو هتكربو  هقحب  مهللا  نيلسرملا  عيمجلو  ةالصلا  هذه  ءاشنأ 

ىتدارا ىنغلبت  نأ  هب  لسوتأو  هجوتا  ملسو  هيلع  هللا  ىلص 
ىضقتو ىتشحو  سنئوتو  ىتل  رفغتو ذ  ىتناعإو  ىتياعر  ىلوتتو 
اظوفحم ةرخألاو  ايندلا  ريخ  هيف  ىل  نوكي  ءاضق  اهلك .  ىجئاوح 
تافآلا عيمج  نم  اظوفحم  ةيانعلا  صئاصخب  اظوحلم  ةياعرلاب 

نيمحارلا محرأ  اي  كتمحرب 
 . نيعمجأ هبحصو  هلآ  ىلعودمحم  انديس  ىلع  هللا  ىلصو 

ةيدمحملا ةمكحلا  تاذ  ةمظع  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
ةيسدقلا ةرضحلارارسأ  زنكو  ةيدمحألا  راونألا  تافص  ردصمو 
ةينارونلا حاورألا  تاداس  ديسو  ةيهالإلا  ةلالجلاةلمسب  ةطقن 

ةيوافطصملا ةرضحلا  كلف  ىف  ةرئادلا 
ىف اهعرفو  تباث  اهلصأ  ىتلا  ةبيطلا  ةرجشلا  رامث  هلآ  ىلعو 

موجنلا ةيلجلا  قحلا  راونأ  هباحصأ  ىلعو  ةيلعلا  تاومسلا 
ةيمالسإلا ةعيرشلا  ءامس  ىف  ةئيضملا  بكاوكلاو 

ةمحر ثوعبملا  نيمالا  ىبنلا  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
انايندو اننيد  رومأ  نم  هيف  نحن  ام  انع  اهب  جرفت  ةالص  نيملاعلل 

هلامك ددعو  كلامكل  ةياهن  الامك  ملسو  هبحصو  هلآ  ىلعو  انارخأو 
ملسو هيلع  هللا  ىلص 

دمحم انديس  ةيدحألا  ةرضحلا  باب  ىلع  ملسو  لص  مهللا 
نافرعلاو مولعلا  عبنمو  ةيدمصلا  راونألا  ندعم 

امالسو ةالص  ناو  تقو  لك  هبحصو  هلآ  ىلعو 
رامعألا ىفانل  كراب  امهب  مهللا  نانماي  نانحاي  كتمظع  ردقب 

راعسالا انل  صخرأو 
ىذا اهب  انع  فرصأو  رايخألا  انيلع  ىلوو  راطمالا  مهب  انل  رزغو 

انتيامح ىف  وه  نم  لكو  امهب  انمحاو  راضملا  عيمجورارشالا 
رافغاي ميلح  اي  ءادعالا  انبونذب  انيلع  طلستالو  راهقاي 

نم انبكترا  امب  انذخاؤتآلو  كتمحر  بوث  غباسب  انرتسأو   . مهللا
انع ىضراو  انم  هديرتام  ىلع  انع  كيضري  امل  انقفوو  كتيصعم 

انموصخو انينب 
اندالوأب لعفاو  انبونذ  انحراوجو  ضرالا  عاقبو  ةظفحلا  ىسنأو 

محرأاي هلها  تنا  ام  نيدلا  ىف  انخياشمو  انجاوزأو  انيدلاوو  انبو 
نيمحارلا

هللا ملع  ىفام  ددع  هبحصو  هلاو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
ظفحو نيبنلا  مهف  اهب  انقزرت  ةالص  هللا  كلم  ماودب  ةمئاد  ةالص 
ناويد ىف  اهب  انبتكتو  نيبرقملا  هكئ  الملا  ماهلاو  نيلسرملا 

نيقيلا نيعو  نيقيلا  ملعب  نيزئافلا  نيلماعلا  نيملعتملاو  ءاملعلا 
نيحلاصلا فلسلاب  اهب  انقحلتو  نيقيلا  قحو 

براي كلضف  ضحمب  نيحو  تقو  لك  ىف  مهدمت  امب  اندمتو 
انأدتبأف كلأسن  ملامو  انطعأف  ريخ  نم  كانلأسام  مهللا.نيملاعلا 

هب تلضفت  امم  انلامعاو  انلاما  هنع  ترصق  امو 
براي ظح  رفوأب  هنم  انل  مسقاف  نيحلاصلا  كدابع  نم  دحأ  ىلع 

دمحم انديس  كبيبح  نمو  كنم  انبيصن  مهللا  رفوو  نيملاعلا 
نيمحارلا محرأي  كتمحرب 

لك ىف  هيلعلا  كتاذ  همظع  ردقب  مركو  كرابو  ملسو  لص  مهللا 
ًادبأ نيحو  تقو 

انالومو انديس  ىلع  تملعام  ئلمو  تلمعام  هنزو  تملعام  ددع 
دمحم

قاربلاو جارعملاو  جاتلا  بحاص  دمحم  انالومو  انديس  لآ  ىلعو 
ملقلاو

.ملالاو ضرملاو  ءابولاو  ءالبلا  عفادو 
عوفرم  . بوتكم همسا  نم  رونم  رطعم  رهطم  همسج  نم 

ملقلاو حوللا  ىلع  عوضوم 
ىبا ملظلا  حابصم  ىدهلا  رون  ىجدلا  ردب  ىحضلا  سمش  .
مساقلا ىبا  نيلقثلا  عيفشو  نينوكلا  ديس  دمحم  انديس  مساقلا 

نيمرحلا ىبن  مجعلاو  برعلا  ديس  هللا  دبع  نب  دمحم  انديس 
رونل نوقاتشملا  اهيأي  نيبرغملاو  نيقرشملا  بر  دنع  بوبحم 

اميلست اوملسو  هيلع  اولص  هلامج 
ددع ملسو  هبحصو  هلا  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
كقلخ ىف  كمكح  هب  ذفنو  كملق  هب  ىرجو  كملع  هب  طاحاام 

نيملسملاو انروما  ىف  كفطل  رجاو 
ىلعو لماكلا  ىبنلا  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

ملسو هيلع  هللا  ىلص  هلامك  ددعو  كلامكل  هياهن  الامك  هلا 
للعلا ىفاش  بوبحملا  بيبحلا  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

هبحصو هلا  ىلعو  بوركلا  جرفمو 
هللا ملع  هعسوام  ددع  سفنو  ةحمل  لك  ىف  ملسو 



لك ددعب  ملسو  هبحصو  هلا  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
ملع هعسوام  ددع  سفنو  هحمل  لك  ىف  ملقلا  هب  ىرج  فرح 

- هلامك ددعو  كلامكل  هياهنال  امك  هللا 
ءدب نم  هملعتام  ددع  هالاو  نمو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

هاهتنم ىلا  رمالا 
ملسو هبحصو  هلا  ىلعو 

ىتدقع اهب  لحت  هالص  دمحم  انديس  ىلع  ملسو  لص  مهللا 
اهب ىنذقنتو  ىتبرك  اهب  جرفتو 

ىتجاح اهب  ىضقتو  ىترثع  اهب  ليقتو  ىتلحو  نم 
ةالص هلاو  لماكلا  ىبنلا  دمحم  انديس  ىلع  ملسو  لص  مهللا 

اهل ةياهنال 
هلامك ددعو  كلامكل  ةياهنال  امك 

ءايبنألا عيمج  ىلعو  كبيبحو  كيبن  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
نيبرقملا ةكئالملاو  نيلسرملاو 

نم كدنعام  ددعب  كئامسو  كضرأ  لهأ  نم  كئايفصأ  ىلعو 
ىف ئش  لك  ةعسو  كملع  ىف  ئش  لك  ةنزو  ددملاو  ددعلا 

مهيلع نيلصملا  ةالص  لضفتو  قوفتو  ديزت  ةالص  كملع 
دبآلا ىلإ  لزآلا  نم 

نيملاعلا براي  هللأاي  كقلخ  عيمج  ىلع  كلضفك 
 . هللا ملع  هعسوام  ددع  سفنو  ةحمل  لك  ىفو 
ءايبنألا رئاس  ىلعو  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

نيبرقملا ةكئالملاو  نيلسرملاو 
ىلإ لزآلا  نم  ةظحل  لك  ىف  ددملاو  ددعلا  نم  كدنعام  ددعب 

دبآلا
 (( مظعألا مسألا  ةالص  )) 

كهجورون نم  بوتكملا  مظعالا  كمس  إب  كلأسأ  ىنإ  مهللا 
دلخملا ىقابلا  مئادلادبؤملا  ىلعالا 

مظعآلا كمسأب  كلأساو  دمحم  انديس  كيبنو  كبيبح  بلق  ىف 
دحالا ةدحوب  دحاولا 

دحأ لك  نع  سدقملا  ددعلاو  مكلا  ةدحو  نع  ىلاعتملا 
مل دمصلا  هللادحأ  هللاوه  لق  ميحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  قحبو 

دلوي ملو  دلي 
ةايحرِس دمحم  انديس  ىلع  ىلصت  نأ  دحأ  اوفك  هل  نكي  ملو 

دوجولا
ناميالا ىبلق  ىف  تبثت  ةالص  دوجوم  لكل  مظعآلا  ببسلاو 

نآرقلا ىنظفحتو 
ميعنلارونو تانجلارون  اهب  ىل  حتفتو  تايآلا  هنم  ىنمهفتو 
ملسو هلآ  ىلعو  ميركلا  كهجو  ىلا  رظنلارونو 
هللا ملع  هعسوام  ددع  سفنو  ةحمل  لك  ىف 
اهاضرأو اهنع  هللا  ىضر  ءارهزلا  ةديسلل  ةالص  ةغيص 

نوكلاو ةكئالملاو  حاورألا  بارحم  هحور  نم  ىلع  لص  مهللا 
نيلسرملاو ءايبنألا  مامإ  وه  نم  ىلع  لص  مهللا 

نينمؤملا هللا  دابع  ةنجلا  لهأ  مامإ  وه  نم  ىلع  لص  مهللا 
ةمايقلا رون  ةالص 

َِكراَرَْسأ ِِنْدعََمو  َِكرَاْوَنأ  ِرَْحب  ٍدمَحُم  َاِنديَس  َىَلع  لَص  ُمهللا 
َِكْكلُم ِزاَِرَطو  َِكتَرْضَح  ِماَِمَإو  َِكَتَكلْمَم  ِسوَُرَعو  َِكتجُح  ِناَِسَلو 

ِْنَيع ِناَْسِنإ  َِكديِْحَوِتب  ِذَذَلتُْملا  َِكَتعِيرَش  ِقِيَرَطو  َِكتَمْحَر  ِِنئاَزََخو 
ْنِم ِمدََقتُْملا  َكِْقلَخ  ِنَاْيَعأ  ِْنَيع  ٍدوُْجوَم  ُلك  يِف  َِببسلَاو  ِدوُُجْولا 
َنُود َاَهل  ىََهْتنُم  َال  َِكئاََقِبب  ىَْقَبَتو  َكِمَاَوِدب  ُمُوَدت  ًَةالَص  َِكئَايِض  ِرُون 

نيَِملَاْعلا بَر  َاي  اَنع  َاِهب  ىَضَْرَتو  ِهيِضُْرَتو  َكيِضُِرت  ًَةالَص  َكِْملِع 
 (( نامسلا ميركلادبع  دمحم  ىديسل  ةالص  ةغيص  ))) 

كالفأ ةطيحودوجولا  ةرئاد  ةطقن  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
ءاح ةرذ  لك  ىفاهرس  ىراسلا  تاذلا  فلأدوهشلا  ىقارم 
ىذلا ككلم  ميم  هرقم  هيلإو  هأدبم  هنم  لعج  ىذلا  ملاعلاةايح 
ةرضح نم  هترهظأ  نم  ىهانتتال  ىتلا  كتيموميد  لادو  ىهاضيال 
ناكف كرون  نم  كب  هتزربأو  كتاذ  تايلجتل  ةصنِم  ناكف  ب  ِــ حلا

كئامسا ةرضح  ىف  رهابلا  كلامجل  ةآرم 
ملاوعلا عيمج  ىلع  اهرون  قرشملا  لامكلا  سمش  كتافصو 

هتسلجأ نم  مئاق  هب  اهنم  لكف  تانوكملا  عيمج  هنم  تنوك  ىذلا 
حاتفم ناك  نأب  هتصصخو  كبرق  طاسب  ىلع 

ةطساولا متكملا  رهاظلا  رسلا  مظعألا  بوبحملا  كبح  ةنازخ 
كتالامك دهاشم  ىف  هبالإ  ىقُريالىذلا  ملسلاو  كدابع  نيبو  كنيب 
قئالخلا لكل  ىدهلا  حيباصم  هباحصأو  قئاقحلا  عيباني  هلآ  ىلعو 

ىف اهب  انسمغت  هتاذب  قيلت  هيدل  انم  كب  ةلوبقم  هيلع  كنم  ةالص 
اهب ىقرتو  انرارسأ  اهب  سدقتو  انبولق  اهب  رهطت  هتايلجت  راونأ 

انيلهأو انيدلاوو  انخياشم  ىلعو  انيلع  اهتاكرب  ممعتو  انحاورأ 
ىلإ كنم  مالسب  ةنورقم  تانمؤملاو  نينمؤملاو  انناوخإو  اندالوأو 

نيمألا ديسلا  ىلع  ميلستو  ةالص  فلأ  ىفلأب  ةبورضم  نيدلا  موي 
ةحمل لك  ىف  كلذ  فاعضأ  فاعضأو  نيعمجأ  هبحصو  هلآو 

تقو لك  ىف  كنم  دمحلا  كلو  كملع  هعسوام  ددع  سفنو 
نيملاعلا بر  هلل  دمحلاو  نيحو 



ةينارونلا ةالصلا 
هاضرأ هنع و  هللا  ىضر  يودبلا  ديسلل 

انديس ىلع  كراب  ملس و  لص و  مهللا 
ةينارونلا لصألا  ةرجش  دمحم  انالوم  و 

لضفأ و  ةينامحرلا ،  ةضبقلا  ةعمل  و 
ةروصلا فرشأ  و  ةيناسنإلا ،  ةقيلخلا 

 ، ةينابرلا رارسألا  ندعم  و  ةينامسجلا ، 
بحاص ةيئافطصالا ،  مولعلا  نئازخ  و 

 ، ةينسلا ةجهبلا  و  ةيلصألا ،  ةضبقلا 
نويبنلا تجردنا  نم  ةيلعلا ،  ةبترلا  و 

لص و  هيلإ ،  هنم و  مهف  هئاول ،  تحت 
هبحص هلآ و  ىلع  هيلع و  كراب  ملس و  و 

تييحأ تمأ و  تقزر و  تقلخ و  ام  ددع 
اميلست ملس  و  تينفأ ،  نم  ثعبت  موي  يلإ 
 . نيملاعلا بر  هلل  دمحلا  اريثك و 

ةمايقلا رون  ةالص 
هاضرأ هنع و  هللا  ىضر  يودبلا  ديسلل 

 ، كراونأ رحب  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
 ، كتجح ناسل  و  كرارسأ ،  ندعم  و 

 ، كترضح مامإ  و  كتكلمم ،  سورع  و 
 ، كتمحر نئازخ  و  ككلم ،  زارط  و 

 ، كديحوتب ذذلتملا  كتعيرش ،  قيرط  و 
لك يف  ببسلا  و  دوجولا ،  نيع  ناسنإ 

مدقتملا كقلخ ،  نايعأ  نيع  دوجوم ، 
 ، كماودب مودت  ةالص  كئايض ،  رون  نم 

نود اهل  ىهتنم  ال  كئاقبب ،  ىقبت  و 
هيضرت كيضرت و  ةالص   ، كملع

 . نيملاعلا براي  انع  اهب  ىضرت  و 
راونألا ةالص 

هاضرأ هنع و  هللا  ىضر  يودبلا  ديسلل 
 ، راونألا رون  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

 ، رايغألا قايرت  و  رارسألا ،  رس  و 
 ، راتخملا دمحم  انديس  راسيلا ،  باب  حاتفم  و 

 ، رايخألا هباحصأ  و  راهطألا ،  هلآ  و 
 . هلاضفا هللا و  معن  ددع 
ىقوسدلا ميهاربإ  ىديسل  ةيتاذلا  ةالصلا 

ءامس سمش  هيدحألا  ةفيطللا  هيدمحملا  تاذلا  ىلع  لص  مهللا 
كلف بطقو  لالجلا  رادم  زكرمو  راونألا  رهظمو  رارس  ألا 
لقاو ىفوخ  نما  كيلا  هريسبو  كيدل  هرسب  مهللا  لامجلا 

ىنم كيلا  ىنذخو  ىل  نكو  ىصرحو  ىنزح  بهذاو  ىترثع 
ىسحب ابوجحم  ىسفنب  انوتفم  ىنلعجتالو  ىنع  ءانفلا  ىنقزراو 

مويقاي ىحاي  موتكم  رس  لك  نع  ىل  فشكاو 
ميها ربا  انديس  ىلعو  كبيبح  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
كئامسو كضرأ  لها  نم  كئايفصاو  كئايبنا  عيمج  ىلعو  كليلخ 

هنزو كملع  ىهتنمو  كتاملك  دادمو  كسفن  اضرو  كقلخ  ددع 
ءلمو كملع  يصحأام  ددع  ادبا  ةرركم  هالص  كتاقولخم  عيمج 

قوفتو ديزت  ةالص  كملع  ىصحأام  فاعضاو  كملع  ىصحأام 
ىلع كلضفك  نيعمجأ  قلخلا  نم  مهيلع  نييلصملا  هالص  لضفتو 

نيملاعلا براي  كقلخ  عيمج 
لضافتت هالص  هبحصو  هلا  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

لضفك هرخا  ىلا  رهدلا  لوا  نم  نولصملا  اهالص  هالص  لك  ىلع 
ىضرلا غلبمو  ملعلا  ىهتنمو  نازيملا  ءلمو  هقلخ  ىلع  هللا 
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نمحرلا دبع  نب  دمحم  هللا  دبع  يبأ  يديسل  تاريخلا  لئالد 
ةنس يفوتملا  يلالهسلا  مث  يلوزجلا  ناميلس  نب  ركب  يبأ  نبا 

869 هـ
تا ــ يآلا يف  هللا  هيلع  ىلص  يبنلا  ىلع  ةالصلا  تمز  تنأ ال  نإ 

تاريخلا لئالد  كيلع  تحال  اد  ـ كؤم ـك  يلع ادرو  اهتلعجو 
هللا يبسح  .نيملاعلا  ّبر  هلل  دمحلا  ميحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ّينإ مهللا  .ميظعلا  يلعلا  هللاب  الإ  ّةوق  الو  لوح  الو  ليكولا  معنو 

بّرقتأ ّينإ  مهللا  .كّتوقو  كلوح  ىلإ  يّتوقو  يلوح  نم  أربأ 
ّديس كلوسرو  ّكيبنو  كدبع  دمحم  اّنديس  ىلع  ةالصلاب  َكيلإ 
الاثتما نيعمجأ  مهيلعو  هيلع  ّملسو  ىلاعت  هللا  ّىلص  نيلسرملا 

هردقل ًاميظعتو  هيلإ  ًاقوشو  هيف  ّةبحمو  هل  ًاقيدصتو  كرمأل 
كلضفب ينم  اهّلبقتف  كلذل  ًالهأ  ّملسو  هيلع  هللا  ّىلص  هنوكلو 
ماودلا ىلع  اهتءارقل  ينقفوو  نيحلاصلا  كدابع  نم  ينلعجاو 

هبحصو هلآو  دمحم  اّنديس  ىلع  هللا  ّىلصو  كدنع  ههاجب 
ليكولا معنو  هللا  يبسح  ًاثالث ،)  ) ميظعلا هللا  رفغتسأ  .نيعمجأ 

مسب ميجرلا ، ناطيشلا  نم  هللاب  ذوعأ  يلاتلا : لوقي  ّمث  ًاثالث ) )
نيتذوعملا ّمث  ًاثالث ) ” ) دحأ هللا  وه  لق  ، “ ميحرلا نمحرلا  هللا 
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بير باتكلا ال  كلذ  .ملآ   “ و ةحتافلا ، ّمث  ةلمسبلاب ، ًةّرم  ًةّرم 
اّممو ةالصلا  َنوميقيو  ِبيغلاب  نونمؤي  نيذلا  ّنيقتملل .  ًىده  هيف 
نم َلزنأ  امو  َكيلإ  َلزنأ  آمب  نونمؤي  نيذلاو  .نوقفني  مهانقزر 

كئلوأو مّهبر  نم  ًىُده  ىلع  كئلوأ  .نونقُوي  مه  ةرخآلابو  َكلبق 
”: اهب ُهُوعداف  ىنسُحلا  ءامسألا  هللو   “ أرقي ّمث  نوحلفُملا ” ُُمه 

 ، هلالج ّلج  نمحرلا  هلالج ، ّلج  وه  الإ  هلإ  يذلا ال  هللا  وه 
، هلالج ّلج  سودقلا  هلالج ، ّلج  كلملا  هلالج ، ّلج  ميحرلا 

، هلالج ّلج  نميهملا  هلالج ،  ّلج  نمؤملا  هلالج ، ّلج  مالسلا 
قلاخلا هلالج ، ّلج  ربكتملا  هلالج ، ّلج  رابجلا  هلالج ،  ّلج  زيزعلا 

ّلج رافغلا  هلالج ، ّلج  ّروصملا  هلالج ، ّلج  ءيرابلا  هلالج ، ّلج 
، هلالج ّلج  قازرلا  هلالج ، ّلج  باهولا  هلالج ، ّلج  راهقلا  هلالج ،

طسابلا هلالج ، ّلج  ضباقلا  هلالج ، ّلج  ميلعلا  هلالج ، ّلج  حاتفلا 
ّلج زعُملا  هلالج ، ّلج  عفارلا  هلالج ، ّلج  ضفاخلا  هلالج ، ّلج 
ّلج ريصبلا  هلالج ،  ّلج  عيمسلا  هلالج ،  ّلج  لذُملا  هلالج ، 

، هلالج ّلج  فيطللا  هلالج ، ّلج  لدعلا  هلالج ، ّلج  مكحلا  هلالج ،
روفغلا هلالج ، ّلج  ميظعلا  هلالج ، ّلج  ميلحلا  هلالج ، ّلج  ريبخلا 

ّلج ريبكلا  هلالج ، ّلج  ّيلعلا  هلالج ، ّلج  روكشلا  هلالج ، ّلج 
ّلج بيسحلا  هلالج ، ّلج  تيقُملا  هلالج ، ّلج  ظيفحلا  هلالج ،

، هلالج ّلج  بيقرلا  هلالج ، ّلج  ميركلا  هلالج ، ّلج  ليلجلا  هلالج ،
، هلالج ّلج  ميكحلا  هلالج ، ّلج  عساولا  هلالج ، ّلج  بيجملا 

ديهشلا هلالج ، ّلج  ثعابلا  هلالج ، ّلج  ديجملا  هلالج ، ّلج  دودولا 
ّلج يوقلا  هلالج ، ّلج  ليكولا  هلالج ، ّلج  قحلا  هلالج ، ّلج 

، هلالج ّلج  ديمحلا  هلالج ، ّلج  يلولا  هلالج ، ّلج  نيتملا  هلالج ،
، هلالج ّلج  ديعملا  هلالج ، ّلج  ءيدبملا  هلالج ، ّلج  يصحملا 

مويقلا هلالج ، ّلج  يحلا  هلالج ، ّلج  تيمملا  هلالج ، ّلج  ييحملا 
ّلج دحاولا  هلالج ، ّلج  دجاملا  هلالج ، ّلج  دجاولا  هلالج ، ّلج 

، هلالج ّلج  رداقلا  هلالج ، ّلج  دمصلا  هلالج ، ّلج  دحألا  هلالج ،
لوألا هلالج ، ّلج  رخؤملا  هلالج ، ّلج  مدقملا  هلالج ، ّلج  ردتقملا 
ّلج نطابلا  هلالج ، ّلج  رهاظلا  هلالج ، ّلج  رخآلا  هلالج ، ّلج 

، هلالج ّلج  ربلا  هلالج ، ّلج  يلاعتملا  هلالج ، ّلج  يلاولا  هلالج ،
وفعلا هلالج ، ّلج  مقتنملا  هلالج ، ّلج  معنملا  هلالج ، ّلج  باوتلا 

وذ هلالج ، ّلج  كلملا  كلام  هلالج ، ّلج  فوؤرلا  هلالج ، ّلج 
ّلج طسقُملا  هلالج ، ّلج  بّرلا  هلالج ، ّلج  ماركإلاو  لالجلا 

، هلالج ّلج  ينغملا  هلالج ، ّلج  ينغلا  هلالج ، ّلج  عماجلا  هلالج ،
عفانلا هلالج ، ّلج  راضلا  هلالج ، ّلج  عناملا  هلالج ، ّلج  يطعملا 

، هلالج ّلج  عيدبلا  هلالج ، ّلج  يداهلا  هلالج ، ّلج  رونلا  هلالج ، ّلج 
روبصلا هلالج ، ّلج  ديشرلا  هلالج ، ّلج  ثراولا  هلالج ، ّلج  يقابلا 

 . هلالج ّلج 
لاثمألا ةهباشم  نع  تهزنتو  هتاذ  هابشألا  نع  تّسدقت  يذلا 
فورعم ّربلاب  ّةلِع ،  نم  دوجومو ال  ّةلق  نم  دحاو ال  هتافص 

ّلوأ ةياهن ، الب  فوصومو  ةياغ  الب  فورعم  فوصوم ، ناسحإلابو 
لوادت هينُفي  الو  نونبلا  هيلإ  بسُني  ال  ءاهتنإ ، الب  رخآو  ءادتبا  الب 

هرمأو هتمظع ، رهق  تاقولخملا  لك  نونسلا ، هنهوت  الو  تاقوألا 
، نويعلا ّرقت  هتيؤربو  نوصلخملا ، سنأ  هركذب  نونلاو ، فاكلاب 

طارص ىلإ  هتعاط  لهأ  ىده  نودّحوملا ، جهتبا  هديحوتبو 
سافنأ ددع  ملعو  ميعنلا ، تانج  هتبحم  لهأ  حابأو  ميقتسم 

حنج يف  لمنلا  لجرأ  تاكرح  ىريو  ميدقلا ، هملعب  هتاقولخم 
يف شحولا  ّهدجميو  هركو ، يف  رئاطلا  هّحبسي  ميهبلا ، ليللا 
هدييأتب نينمؤملل  ليفكو  هرهجو ، هّرِس  دبعلا  لمعب  طيحم  هرفق ،

هتايآ نمو  هّرض ، فشكو  هركذب  ةلجولا  بولقلا  نئمطتو  هرصنو 
رفغو ًاملع ، ءيش  لكب  طاحأ  هرمأب ، ضرألاو  ءامسلا  موقت  نأ 

عيمسلا وهو  ءيش  هلثمك  سيل  ًاملحو ، ًامرك  نيبنذملا  بونذ 
.ريصبلا

ءاشت ام  ىلع  كنإ  تئش  فيكو  تئش  امب  ءوسلا  انفكا  مهللا 
كيلإو اّنبر  كنارفغ  ريصنلا  معن  ايو  ىلوملا  معن  اي  ًاثالث )  ) ريدق

كناحبس ال .ميظعلا  يلعلا  هللاب  الإ  ّةوق  الو  لوح  الو  ريصملا 
ّزعو كهجو  ّلج  كسفن  ىلع  َتينثأ  امك  تنأ  كيلع  ًاءانث  يصحن 

ّيح اي  هتّزعب ، ديري  ام  مكحيو  هتردقب  ءاشي  ام  هللا  لعفي  كهاج ،
هلإ ال  ماركإلاو ، لالجلا  اذ  اي  ضرألاو  تاوامسلا  عيدب  اي  مّويق  اي 

ثايغ اي  ريجتسن  كباذع  نمو  ثيغتسن  كتمحرب  تنأ  الإ 
هيلع هللا  ىلص  دمحم  اّنديس  هاجب  تنأ  الإ  هلإ  نيثيغتسملا ال 

ّهنا تيبلا  لهأ  مكيلع  هتاكربو  هللا  ةمحر  ، “ انمحراو انثغأ  ملسو 
تيبلا لهأ  سجرلا  مكنع  بهُذيل  هللا  ديري  اّمنإ  ”، “ ديجم ديمح 

اهيأ اي  ّيبنلا  ىلع  نّولصي  هتكئالمو  هللا  ّنإ  ”، “ ًاريهطت مكّرهطيو 
ةالص لضفأ  ّلص  مهللا  ًاميلست ” اوّملسو  هيلع  اّولص  اونمآ  نيذلا 

ّملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  دمحم  اّنديس  كتاقولخم  دعسا  ىلع 
نع لفغو  نوركاذلا  كركذ  اّملك  كتاملك  دادمو  كتامولعم  ددع 

.نولفاغلا هركذ 
نينثإلا ةليل  بزح 

 : هذه يهو  دحاوو  ناتئام  مالسلاو  ةالصلا  هيلع  يبنلا  ءامسأ 
هللا ىلص   ) مسا لك  ةوالت  بقع  لوقي  نأ  يلاتلا  ىلع  بجيو 



( ملسو هيلع 
 ، دمحأ دمحم ، هئامسأ  فرشأ  نم  ىلع  كرابو  ّملسو  ّلص  مهللا 

 ، هط ُبقاع ،  ٌرشاح ،  ٍحام ،  ديحو ،  ديحأ ،  دومحم ،  دماح ، 
لوسر يبن ،  ٌلوسر ،  ٌّديس ،  ٌّبيط ،  ٌّرهطم ،  ٌرهاط ،  سي ، 

 ، محالملا لوسر  ىف ،  ُمـقـ ٍفتق ،  ُمـ ٌعماج ،  ّـٌم ،  يق ةمحرلا ، 
 ، هللا دبع  ٌلّمّز ،  ُمـ ٌرّثد ،  ُمـ ليلِكا ،  ٌلماك ،  ةحارلا ،  لوسر 

 ، ءايبنألا ُمتاخ  هللا ،  ُميلك  هللا ،  يّجن  هللا ،  ّيفص  هللا ،  ُبيبح 
ّيبن ٌروصنم ،  ٌرصان ،  ٌِركذُم ،  ٍجنُم ،  يْحُم ،  لسرلا ،  ُمتاخ 

 ، ٌدهاش ٌريهش ،  ٌمولعم ،  مكيلع ،  ٌصيرح  ةبوتلا ،  ّيبن  ةمحرلا ، 
 ، ٌجارِس ٌرون ،  ٌرذنُم ،  ٌريذن ،  ٌرّشبم ،  ٌريشب ،  ٌدوهشم ،  ٌديهش ، 
 ، ٌباجُم ٌبيجُم ،  وعدَم ،  ٍعاد ،  ٌرينُم ،  ٌّيدهَم ،  ًىُده ،  ٌحابصِم ، 

ٌمّركم ٌميرك ،  ٌنومأم ،  ٌنيمأ ،  يوق ،  ٌقح ،  يلو ،  وفع ،  يفح ، 
 ، ٍةمرُح وذ  ٍّةوق ،  وذ  ٌلوصَو ،  ٌلّمؤُم ،  ٌنيبُم ،  ٌنيتم ،  ٌنيكم ،  ، 
 ، ٍقدِص ُمدق  ٌعيطُم ،  ٌعاطُم ،  ٍلضف ،  وذ  زِع ،  وذ  ٍةناكم ،  وذ 

 ، ِهللا ّةيده  ِهللا ،  ةمعن  ٌثايغ ،  ٌثيغ ،  ٌثوغ ،  ىرُشب ،  ٌةمحر ، 
ُفيس هللا ،  ُركذ  ٌميقتسم ،  ٌطارِص  ِهللا ،  طارِص  ىقثو ،  ٌةوُرع 

 ، ىفتنُم ًىبتجُم ،  ًىفطصُم ،  بقاثلا ،  ُمجنلا  ِهللا ،  ُبزِح  هللا ، 
وبأ ِرهاطلا ،  وبأ  ِمساقلا ،  وبأ  ٌرَابَج ،  ٌريجأ ،  ٌراتخُم ،  ٌيُّمأ ، 
ٌنميهُم ٌحلصُم ،  ٌحلاص ،  ٌعيفش ،  ٌعّفشُم ،  ميهاربإ ،  وبأ  ِّبيطلا ، 

رغلا ُدئاق  ّنيقتُملا ،  ُمامإ  نيلسرُملا ،  ُّديس  ٌّقدصُم ،  ٌقداص ،  ، 
 ، ٌحصان ٌحيصن ،  ٌهيجو ،  َربَم ،  َرب ،  نمحرلا ،  ُليلخ  نيلّجحُملا ، 

ُحوُر ٌّسدقُم ،  ِّةنسلا ،  ُميقُم  ٌقيفش ،  ٌليفك ،  ٌّلكوتُم ،  ٌليكو ، 
ٌغّلبُم ٌغلاب ،  ٍفتكُم ،  ٍفاك ،  ِطسقلا ،  ُحوُر  قحلا ،  ُحوُر  ِسدقلا ، 
ٌزيزع ٌّمدقُم ،  ٍدهُم ،  ٍداه ،  ٌقباس ،  ٌلوصوم ،  ٌلصاو ،  ٍفاش ،  ، 
ُمَلع ِّةنجلا ،  ُحاتفِم  ةمحرلا ،  ُحاتفِم  ٌحتاف ،  ٌلّضفُم ،  ٌلضاف ،  ، 
 ، ِتانسحلا ُحّحصم  ِتاريخلا ،  ُليلد  ِنيقيلا ،  ُملع  ِناميإلا ، 
ُبحاص ِةعافشلا ،  ُبحاص  ِّتالزلا ،  نع  ٌحوفَص  ِتارثعلا ،  ُليقُم 

 ، ِدجملاب ٌصوصخم  زعلاب ،  ٌصوصخم  ِمدقلا ،  ُبحاص  ِماقملا ، 
 ، ِفيسلا ُبحاص  ِةليسولا ،  ُبحاص  ِفرشلاب ،  ٌصوصخم 

ُبحاص ِةّجحلا ،  ُبحاص  ِرازإلا ،  ُبحاص  ِةليضفلا ،  ُبحاص 
ُبحاص ِةعيفرلا ،  ِةجردلا  ُبحاص  ءاِدرلا ،  ُبحاص  ِناطلسلا ، 

 ، ِجارعِملا ُبحاص  ِءاوللا ،  ُبحاص  ِرفغملا ،  ُبحاص  ِجاتلا ، 
ُبحاص ِمتاخلا ،  ُبحاص  ِقاُربلا ،  ُبحاص  ِبيضقلا ،  ُبحاص 

 ، ِناسللا ُحيصف  ِنايبلا ،  ُبحاص  ِناهربلا ،  ُبحاص  ِةمالعلا ، 
 ، ِمالسإلا ُحيحص  ٍريخ ،  ُنُذا  ٌميحر ،  ٌفوؤر ،  ِنَانَجلا ،  رهطُم 

ُْدعس ِهللا ،  ُْدعس  رغلا ،  ُنيع  ِميعنلا ،  ُنيع  ِنينوكلا ،  ُّديس 
ُعفار ِبَُركلا ،  ُفشاك  ىُدهلا ،  َُمَلع  ِمَمألا ،  ُبيطخ  ِقلخلا ، 

.هلآ ىلعو  هيلع  هللا  ّىلص  ِجرفلا  ُبحاص  ِبرعلا ،  زِع  ِبتُرلا ، 
ّرهط ىضترُملا  كلوسرو  ىفطصملا  ّكيبن  هاجب  بر  اي  ّمهللا 

انتمأو َكّتبحمو ، َكتدهاشم  نع  اندعابي  فصو  لك  نم  انبولق 
لالجلا اذ  اي  كئاقل ، ىلإ  قوشلاو  ةعامجلاو  ّةنسلا  ىلع 

مامإو نّييبنلا  متاخ  دّمحم  اّنديس  ىلع  هللا  ّىلصو  ماركإلاو ،
نيلسرملا ىلع  مالسو  نيعمجأ ، هبحصو  هلآ  ىلعو  نيلسرملا 

 .. نيملاعلا بر  هلل  دمحلاو 
تاريخلا لئالد  ءدب  ءاعد  اذه 

ّيبنلا ىلع  ةالصلاب  ُتَيون  ينإ  مهللا  ميحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هيف ّةبحمو  ص ،)  ) دمحم َّكيبنل  ًاقيدصتو  َكرمأل  الاثتما  (ص ، )
ينم اهّلبقتف  كلذل  ًالهأ  هنوكلو  هردقل ، ًاميظعتو  هيلإ ، ًاقوشو 

نم ينلعجاو  يبلق  نع  ةلفغلا  باجح  لزأو  كناسحإو  كلضفب 
، هتيلوأ يذلا  هفرش  ىلع  ًافرش  هِدز  مهللا  .نيحلاصلا  كدابع 

، هتقلخ هنم  يذلا  هرون  ىلع  ًارونو  هتيطعأ ، يذلا  هّزِع  ىلع  ًاّزِعو 
ِتاجرد يف  هتجردو  نيلسرُملا ، ِتاماقم  يف  هماقم  ِلعاو 
ةيفاعلا عم  نيملاعلا  ّبر  اي  هاضرو  كاضر  كلئسأو  نّييبنلا 
يتملكو ةعامجلاو  ّةنسلاو  باتكلا  ىلع  ِتوملاو  ةمئادلا 

ام يل  رفغاو  رييغت  الو  ليدبت  ريغ  نم  اهقيقحت  ىلع  ةداهشلا 
هللا ّىلصو  نيمحارلا  محرأ  اي  كمركو  كدوجو  كلضفب  هتبكترا 
هلآ ىلعو  نيلسرملا  مامإو  نّييبنلا  متاخ  ٍدّمحم  اّنديس  ىلع 
ّبر هلل  دمحلاو  نيلسرملا  ىلع  مالسو  نيعمجأ  هبحصو 

 .. نيملاعلا
ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  ةالصلا  ةيفيك  يف  لصف 
هموي يف  نماثلا  بزحلا  متخ  دعب  أرقي  وهو  لوألا  بزحلا 

ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
 * ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  هللا  ىلص 
ىلع تيلص  امك  هتيرذو *  هجاوزأو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
امك هتيرذو  هجاوزأو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ميهاربإ *  انديس 
لص مهللا  ديجم *  ديمح  كنإ  ميهاربإ  انديس  لآ  ىلع  تكراب 

ميهاربإ انديس  ىلع  تيلص  امك  هلآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع 
تكراب امك  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو 

مهللا ديجم *  ديمح  كنإ  نيملاعلا  يف  ميهاربإ  انديس  لآ  ىلع 
انديس ىلع  تيلص  امك  دمحم  انديس  لآو  دمحم  انديس  ىلع  لص 

امك دمحم  انديس  لآو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ميهاربإ * 



ىلع لص  مهللا  ديجم *  ديمح  كنإ  ميهاربإ  انديس  ىلع  تكراب 
لص مهللا  دمحم *  انديس  لآ  ىلعو  يمألا  يبنلا  دمحم  انديس 

انديس ىلع  لص  مهللا  كلوسرو *  كدبع  دمحم  انديس  ىلع 
ميهاربإ انديس  ىلع  تيلص  امك  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم 

ىلع كراب  مهللا  ديجم *  ديمح  كنإ  ميهاربإ  انديس  لآ  ىلعو 
انديس ىلع  تكراب  امك  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس 
ننحتو مهللا  ديجم *  ديمح  كنإ  ميهاربإ  انديس  لآ  ىلعو  ميهاربإ 
ىلع تننحت  امك  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع 

مهللا ديجم *  ديمح  كنإ  ميهاربإ  انديس  لآ  ىلعو  ميهاربإ  انديس 
تملس امك  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  ملسو 

* ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ  انديس  لآ  ىلعو  ميهاربإ  انديس  ىلع 
محراو دّمحم  اّنديس  لآ  ىلعو  دمحم  اّنديس  ىلع  ّلص  مهللا 

ىلعو دمحم  اّنديس  ىلع  كرابو  دمحم  اّنديس  لآو  دمحم  اّنديس 
ميهاربإ اّنديس  ىلع  تكرابو  تمحرو  ّتيلص  امك  اّنديس  لآ 

مهللا ديجم *  ديمح  ّكنإ  نيملاعلا  يف  ميهاربإ  اّنديس  لآ  ىلعو 
هتيرذو نينمؤملا  تاهمأ  هجاوزأو  يبنلا  دمحم  اّنديس  ىلع  ّلص 

 * ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ  اّنديس  ىلع  تيلص  امك  هتيب  لهأو 
امك دمحم  اّنديس  لآ  ىلعو  دمحم  اّنديس  ىلع  كراب  مهللا 

.ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ  اّنديس  ىلع  تكراب 
ىلع بولقلا  رابجو  تاكومسملا  ئرابو  تاوحدملا  يحاد  مهللا 

يماونو كتاولص ،  فئارش  لعجا  اهديعسو ،  اهيقش  اهترطف ، 
حتافلا كلوسرو  كدبع  دمحم  انديس  ىلع  كننحت  ةفأرو  كتاكرب ، 

غمادلاو قحلاب ،  قحلا  نلعملاو  قبس ،  امل  متاخلاو  قلغأ ،  امل 
 ، كتعاطب كرمأب  علطضاف  لّمُح ،  امك  ليطابألا  تاشيجل 

ًايضام كدهعل ،  ًاظفاح  كيحول ،  ًايعاو  كتاضرم  يف  ًازفوتسم 
هلهأب لصت  هللا  ءالآ  سباقل ،  ًاسبق  ىروأ  ىتح  كرمأ ،  ذافن  ىلع 

جهبأو مثإلاو ،  نتفلا  تاضوخ  دعب  بولقلا  تيده  هب  هبابسأ ، 
وهف مالسإلا ،  تارينمو  ماكحألا ،  تارئانو  مالعألا  تاحوضوم 

نيدلا موي  كديهشو  نوزخملا  كملع  نزاخو  نومأملا ،  كنيمأ 
كدنع هل  حسفأ  مهللا  ةمحر .  قحلاب  كلوسرو  ةمعن ،  كثيعبو 

، تاردكم ريغ  هل  تائنهمو  كلضف ،  نم  ريخلا  تافعاضم  هزجاو 
ِلعأ مهللا  لولعملا  كئاطع  ليزجو  لولحملا ،  كباوث  زوف  نم 
هرون هل  ممتأ  هلزنو و  كيدل  هاوثم  مركأ  هءانب و  سانلا  ءانب  ىلع 
اذ ةلاقملا  ىضرمو  ةداهشلا  لوبقم  هل  كثاعتبا  نم  هزجاو 

هتكئالمو هللا  نإ  ٍميظع  ٍناهربو  ٍلصف  ٍةطخو  لدع  قطنم 
اميلست اوملسو  هيلع  اولص  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  يبنلا  ىلع  نولصي 

ةكئالملا ميحرلا و  ربلا  هللا  تاولص  كيدعسو  ىبر  مهللا  كيبل  ً
ام نيحلاصلا و  ءادهشلا و  نيقيدصلا و  نييبنلا و  نيبرقملا و 
دبع نب  دمحم  انديس  ىلع  نيملاعلا  بر  اي  ءيش  نم  كل  حبس 
بر لوسرو  نيقتملا  مامإو  نيلسرملا  ديسو  نييبنلا  متاخ  هللا 

رينملا جارسلا  كنذإب  كيلإ  يعادلا  ريشبلا  دهاشلا  نيملاعلا 
ديس ىلع  كتمحرو  كتاكربو  كتاولص  لعجا  مهللا  مالسلا  هيلعو 

كلوسرو كدبع  دمحم  نييبنلا  متاخو  نيقتملا  مامإو  نيلسرملا 
ًاماقم هثعبا  مهللا  ةمحرلا  لوسرو  ريخلا  دئاقو  ريخلا  مامإ 

انديس ىلع  لص  مهللا  نورخآلا  نولوألا و  هيف  هطبغي  ًادومحم 
ميهاربإ انديس  ىلع  تيلص  امك  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم 

امك دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  كراب  مهللا  ديجم  ديمح  كنإ 
دمحم ىلع  لص  مهللا  ديجم  ديمح  كنإ  ميهاربإ  ىلع  تكراب 

هتيب و لهأ  هتيرذو و  هجاوزأ  هدالوأ و  هباحصأ و  هلآ و  ىلعو 
مهعم انيلعو  هتمأ  هيبحم و  هعايشأ و  هراصنأ و  هراهصأ و 

نم ددع  دمحم  ىلع  لص  مهللا  نيمحارلا  محرأ  اي  نيعمجأ 
انترمأ امك  دمحم  ىلع  لصو  هيلع  لصي  مل  نم  ددعو  هيلع  ىلص 
مهللا هيلع  ىلصي  نأ  بحي  امك  دمحم  ىلع  لصو  هيلع  ةالصلاب 

ىلع لص  مهللا  هلهأ  وه  امك  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص 
دمحم بر  اي  مهللا  هل  هاضرتو  بحت  امك  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم 

ةجردلا و دمحم  طعأو  دمحم  لآ  دمحم و  ىلع  لص  دمحم  لآ  و 
ًادمحم زجا  دمحم  لآ  دمحم و  بر  اي  مهللا  ةنجلا  يف  ةليسولا 

ىلعو دمحم  ىلع  لص  مهللا  هلهأ  وه  ام  ملسو  هيلع  هللا  ىلص 
لآ ىلع  دمحم و  ىلع  لص  مهللا  هتيب  لهأ  ىلعو  دمحم  لآ 
دمحم لآ  ًادمحم و  محراو  ءيش  ةالصلا  نم  ىقبي  ىتح ال  دمحم 
لآ ىلعو  دمحم  ىلع  كرابو  ءيش  ةمحرلا  نم  ىقبي  ىتح ال 

ىلعو دمحم  ىلع  ملسو  ءيش  ةكربلا  نم  ىقبي  ىتح ال  دمحم 
ىلع لص  مهللا  .ءيش  مالسلا  نم  ىقبي  ىتح ال  دمحم  لآ 

ىلع لصو  نيرخآلا  يف  دمحم  ىلع  لصو  نيلوألا  يف  دمحم 
ىلع لصو  نيلسرملا  يف  دمحم  ىلع  ىلصو  نييبنلا  يف  دمحم 

ًادمحم طعأ  مهللا  نيدلا  موي  ىلإ  ىلعألا  إلملا  يف  دمحم 
تنمآ ينإ  مهللا  ةعيفرلا  ةجردلاو  فرشلا  ةليضفلاو و  ةليسولا 
هتبحص ينقزراو  هتيؤر  نانجلا  يف  ينمرحت  الف  هرأ  ملو  دمحمب 

ًائينه ًاغئاس  ًايور   ً ابرشم هضوح  نم  ينقساو  هتلم  ىلع  ينفوتو 
حور غلبأ  مهللا  ريدق  ءيش  لك  ىلع  كنإ  ًادبأ  هدعب  أمظن  ال 
الف هرأ  ملو  هب  تنمآ  امكو  مهللا  ًامالسو  ةيحت  ىنم  دمحم 



دمحم انديس  ةعافش  لبقت  مهللا  هتيؤر  نانجلا  يف  ينمرحت 
امك ىلوألا  ةرخآلا و  يف  هلؤس  هتآو  ايلعلا  هتجرد  عفرا  ىربكلا و 

دمحم لآ  ىلع  دمحم و  ىلع  لص  مهللا  ىسومو  ميهاربإ  تيتآ 
دمحم ىلع  كرابو  ميهاربإ  لآ  ىلعو  ميهاربإ  ىلع  تيلص  امك 

ميهاربإ لآ  ىلع  ميهاربإ و  ىلع  تكراب  امك  دمحم  لآ  ىلعو 
كيبن دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا  ديجم  ديمح  كنإ 

كيجنو كميلك  ىسومو  كيفصو  كليلخ  ميهاربإو  كلوسرو 
كئايبنأ كلسرو و  كتكئآلم  عيمج  ىلعو  كتملكو  كحور  ىسيعو 
لهأ نم  كئايلوأ  كتصاخو و  كئايفصأ  كقلخ و  نم  كتريخو 

اضرو هقلخ  ددع  دمحم  انديس  ىلع  هللا  ىلصو  كئامسو  كضرأ 
هركذ املكو  هلهأ  وه  امكو  هتاملك  دادمو  هشرع  ةنزو  هسفن 
هترتعو هتيب  لهأ  ىلعو  نولفاغلا  هركذ  نع  لفغو  نوركاذلا 
هجاوزأ ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  ًاميلست  ملسو  نيرهاطلا 

نيبرقملاو ةكئالملا  نيلسرملا و  نييبنلا و  عيمج  ىلعو  هتيرذو 
اهتينب ذنم  ءامسلا  ترطمأ  ام  ددع  نيحلاصلا  هللا  دابع  عيمجو 

ىلع لصو  اهتوحد  ذنم  ضرألا  تتبنأ  ام  ددع  دمحم  ىلع  لصو 
دمحم ىلع  لصو  اهتيصحأ  كنإف  ءامسلا  يف  موجنلا  ددع  دمحم 

ام ددع  دمحم  ىلع  لصو  اهتقلخ  ذنم  حاورألا  تسفنت  ام  ددع 
لص مهللا  كلذ  فاعضأ  كملع و  هب  طاحأ  امو  قلخت  امو  تقلخ 

كتاملك دادمو  كشرع  ةنزو  كسفن  اضرو  كقلخ  ددع  مهيلع 
ةالص لضفتو  قوفت  ةالص  مهيلع  لص  مهللا  كتايآو  كملع  غلبمو 

كقلخ عيمج  ىلع  كلضفك  نيعمجأ  قلخلا  نم  مهيلع  نيلصملا 
يلايللا رم  ىلع  ماودلا  ةرمتسم  ًةمئاد  ًةالص  مهيلع  لص  مهللا 
يلايللا رم  ىلع  مارصنا  الو  اهل  ءاضقنا  ماودلا ال  ةلصتم  مايألاو 
كيبن ٍدمحم  ىلع  لص  مهللا  ٍلطو  ٍلباو  لك  ددع  مايألا  و 

كضرأ لهأ  نم  كئايفصأ  كئايبنأ و  عيمج  ىلعو  كيلخ  ميهاربإو 
كتاملك دادمو  كشرع  ةنزو  كسفن  اضرو  كقلخ  ددع  كئامسو 

ام ددع  ًًادبأ  ًةرركم  ةالص  كتاقولخم  عيمج  ةنزو  كملع  ىهتنمو 
ىصحأ ام  فاعضأ  كملع و  ىصحأ  ام  ءلمو  كملع  ىصحأ 

نم مهيلع  نيلصملا  ةالص  لضفتو  قوفتو  ديزت  ةالص  كملع 
.كقلخ عيمج  ىلع  كلضفك  نيعمجأ  قلخلا 

دعب ىلاعت  هللا  ءاش  نإ  ةباجإلا  وجرم  هنإف  ءاعدلا  اذهب  وعدت  مث 
.. ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  ةالصلا 

ملسو هيلع  هللا  ىلص  دمحم  كيبن  ةلم  مزل  نمم  ينلعجا  مهللا 
هبزح رصنو  هتمذو  هدهع  ظفحو  هتملك  زعأ  هتمرح و  مظعو 
هليبس فلاخي  ملو  هترمز  يفاوو  هتقرفو  هيعبات  رثكو  هتوعدو 

نم كب  ذوعأ  هتنسب و  كاسمتسالا  كلأسأ  ينإ  مهللا  هتنسو 
هنم كلأس  ام  ريخ  نم  كلأسأ  ينإ  مهللا  هب  ءاج  امع  فارحنالا 

رش نم  كب  ذوعأو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  كلوسرو  كيبن  دمحم 
ملسو هيلع  هللا  ىلص  كلوسرو  كيبن  دمحم  هنم  كذاعتسا  ام 
حلصأو نحملا  عيمج  نم  ينفاعو  نتفلا  رش  نم  ينمصعا  مهللا 
لعجت الو  دسحلاو  دقحلا  نم  يبلق  قنو  نطب  امو  رهظ  ام  ىنم 
كرتلاو ملعت  ام  نسحأب  ذخألا  كلأسأ  ينإ  مهللا  ٍدحأل  ًةعابت  ىلع 

فافكلا يف  دهزلاو  قزرلاب  لفكتلا  كلأسأ  ملعت و  ام  ءيسل 
ةجح لك  يف  باوصلاب  جلفلاو  ٍةهبش  لك  نم  نايبلاب  جرخملاو 

ءاضقلا هب  ىرجي  امل  ميلستلاو  اضرلاو  بضغلا  يف  لدعلاو 
لعفلاو لوقلا  يف  عضاوتلا  ىنغلاو و  رقفلا  يف  داصتقالاو 

كنيبو ينيب  اميف  ًابونذ  يل  نإ  مهللا  لزهلاو  دجلا  ىف  قدصلاو 
امو هرفغاف  اهنم  كل  ناك  ام  مهللا  كقلخ  نيبو  ينيب  اميف  ًابونذو 

عساو كنإ  كلضفب  يننغأو  ينع  هلمحتف  كقلخل  اهنم  ناك 
صلخو يندب  كتعاطب  لمعتساو  يبلق  ملعلاب  رون  مهللا  ةرفغملا 

سواسو رش  ينقو  ىركف  رابتعالاب  لغشاو  ىرس  نتفلا  نم 
ناطلس ىلع  هل  نوكي  ىتح ال  نمحر  اي  هنم  ينرجأ  ناطيشلا و 

..
ءاثالثلا موي  يف  يناثلا  بزحلا 

ملعت ام  رش  نم  كب  ذوعأ  ُ و  ملعت ام  ريخ  نم  كلأسأ  ينإ  مهللا 
مالع تنأ  ملعن و  الو  ملعت  كنإ  ُملعت  ام  لك  نم  كرفغتسأو 

لواطتو نتفلا  قادحإو  اذه  ينامز  نم  ينمحرا  مهللا  بويغلا 
ٍذايع يف  كنم  ينلعجا  مهللا  يايإ  مهفاعضتساو  ىلع  ةأرجلا  لهأ 

ىفاعم ىلجأ  ينغلبت  ىتح  كقلخ  عيمج  نم  ٍنيصح  ٍزرحو  ٍعينم 
هيلع ىلص  نم  ددع  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا 

لصو هيلع  لصي  مل  نم  ددع  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لصو 
ىلع لصو  هيلع  ةالصلا  يغبنت  امك  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع 
دمحم ىلع  لصو  هيلع  ةالصلا  بجت  امك  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم 
دمحم ىلع  لصو  هيلع  ىلصي  نأ  ترمأ  امك  دمحم  لآ  ىلعو 

عاعشب قرشأ  راونألا و  رون  نم  هرون  يذلا  دمحم  لآ  ىلعو 
ىلعو دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  رارسألا  هرس 

رحب هلآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  نيعمجأ  راربألا  هتيب  لهأ 
مامإو كتكلمم  سورعو  كتجح  ناسلو  كرارسأ  ندعمو  كراونأ 

ةالص كئاقبب  ىقبتو  كماودب  مودت  ةالص  كئايبنأ  متاخو  كترضح 
بر مهللا  نيمحارلا  محرأ  اي  انع  اهب  ىضرتو  هضرتو  كيضرت 



برو مارحلا  تيبلا  برو  مارحلا  رعشملا  برو  مارحلاو  لحلا 
مهللا مالسلا  انم  دمحم  انالومو  انديسل  غلبأ  ماقملا  نكرلا و 
مهللا نيرخآلا  نيلوألا و  ديس  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص 

لص مهللا  نيحو  تقو  لك  يف  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص 
مهللا نيدلا  موي  ىلإ  ىلعألا  إلملا  ىف  دمحم  انالومو  انديس  ىلع 

اهيلع و نمو  ضرألا  ثرت  ىتح  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص 
لآ ىلعو  يمألا  يبنلا  دمحم  ىلع  لص  مهللا  نيثراولا  ريخ  تنأ 

ىلع كرابو  ديجم  ديمح  كنإ  ميهاربإ  ىلع  تيلص  امك  دمحم 
ديجم ديمح  كنإ  ميهاربإ  ىلع  تكراب  امك  يمألا  يبنلا  دمحم 
طاحأ ام  ددع  دمحم  انديس  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
هيلع تلصو  كتئيشم  هب  تقبسو  كملق  هب  ىرجو  كملع  هب 

ِدبأ ىلإ  كناسحإو  كلضفب  ةيقاب  كماودب  ةمئاد  ةالص  كتكئالم 
ىلع لص  مهللا  هتموميدل  ءانف  الو  هتيدبأل  ةياهن  ًادبأ ال  ِدبألا 

كملع و هب  طاحأ  ام  ددع  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس 
محراو هباحصأ  نع  ضراو  كتكئالم  هب  تدهشو  كباتك  هاصحأ 
دمحم لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  ديجم  ديمح  كنإ  هتمأ 

لآ ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  دمحم  باحصأ  عيمج  ىلعو 
لآ ىلعو  دمحم  ىلع  كرابو  ميهاربإ  ىلع  تيلص  امك  دمحم 

كنإ نيملاعلا  ىف  ميهاربإ  ىلعو  ميهاربإ  ىلع  تكراب  امك  دمحم 
طاحأ ام  ددع  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص  مهللا  ديجم  ديمح 

هاصحأ ام  ددع  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص  مهللا  كملع  هب 
هب تذفن  ام  ددع  دمحم  انالوم  انديس و  ىلع  لص  مهللا  كباتك 

هتصصخ ام  ددع  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص  مهللا  كتردق 
هيلإ هجوت  ام  ددع  دمحم  انالوم  انديس و  ىلع  لص  مهللا  كتدارإ 
ام ددع  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص  مهللا  كيهنو  كرمأ 
ام ددع  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص  مهللا  كعمس  هعسو 

ام ددع  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص  مهللا  كرصب  هب  طاحأ 
ام ددع  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص  مهللا  نوركاذلا  هركذ 

دمحم انالومو  انديس  ىلع  لص  مهللا  نولفاغلا  هركذ  نع  لفغ 
ددع دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص  مهللا  راطمألا  رطق  ددع 
باود ددع  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص  مهللا  راجشألا  قاروأ 
راحبلا باود  ددع  دمحم  انالوم  انديس و  ىلع  لص  مهللا  رافقلا 

لص مهللا  راحبلا  هايم  ددع  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص  مهللا 
هيلع ءاضأو  ليللا  هيلع  ملظأ  ام  ددع  دمحم  انالومو  انديس  ىلع 

لاصآلا ودغلاب و  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص  مهللا  راهنلا 
مهللا لامرلا  ددع  دمحم  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص  مهللا 

لص مهللا  لاجرلاو  ءاسنلا  ددع  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص 
انديس ىلع  لص  مهللا  كسفن  اضر  دمحم  انالومو  انديس  ىلع 

دمحم انالومو  انديس  ىلع  لص  مهللا  كتاملك  دادم  دمحم  انالومو 
دمحم انالومو  انديس  ىلع  لص  مهللا  كضرأ  كتاوامس و  ءلم 

ددع دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص  مهللا  كشرع  ةنز 
كتاولص لضفأ  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص  مهللا  كتاقولخم 

مهللا ةمألا  عيفش  ىلع  لص  مهللا  ةمحرلا  يبن  ىلع  لص  مهللا 
مهللا ةملظلا  يلجم  ىلع  لص  مهللا  ةمغلا  فشاك  ىلع  لص 
مهللا ةمحرلا  ىتؤم  ىلع  لص  مهللا  ةمعنلا  ىلوم  ىلع  لص 
بحاص ىلع  لص  مهللا  دوروملا  ضوحلا  بحاص  ىلع  لص 

مهللا دوقعملا  ءاوللا  بحاص  ىلع  لص  مهللا  دومحملا  ماقملا 
فوصوملا ىلع  لص  مهللا  دوهشملا  ناكملا  بحاص  ىلع  لص 

دومحم ءامسلا  يف  وه  نم  ىلع  لص  مهللا  دوجلا  مركلاب و 
لص مهللا  ةماشلا  بحاص  ىلع  لص  مهللا  دمحم  ضرألا  ىفو 

مهللا ةماركلاب  فوصوملا  ىلع  لص  مهللا  ةمالعلا  بحاص  ىلع 
هلظت ناك  نم  ىلع  لص  مهللا  ةماعزلاب  صوصخملا  ىلع  لص 
همامأ نم  ىري  امك  هفلخ  ىري  ناك  نم  ىلع  لص  مهللا  ةمامغلا 
ىلع لص  مهللا  ةمايقلا  موي  عفشملا  عيفشلا  ىلع  لص  مهللا 

لص مهللا  ةعافشلا  بحاص  ىلع  لص  مهللا  ةعارضلا  بحاص 
مهللا ةليضفلا  بحاص  ىلع  لص  مهللا  ةليسولا  بحاص  ىلع 

بحاص ىلع  لص  مهللا  ةعيفرلا  ةجردلا  بحاص  ىلع  لص 
بحاص ىلع  لص  مهللا  نيلعنلا  بحاص  ىلع  لص  مهللا  ةوارهلا 
بحاص ىلع  لص  مهللا  ناهربلا  بحاص  ىلع  لص  مهللا  ةجحلا 
بحاص ىلع  لص  مهللا  جاتلا  بحاص  ىلع  لص  مهللا  ناطلسلا 

بكار ىلع  لص  مهللا  بيضقلا  بحاص  ىلع  لص  مهللا  جارعملا 
قرتخم ىلع  لص  مهللا  قاربلا  بكار  ىلع  لص  مهللا  بيجنلا 

مهللا مانألا  عيمج  يف  عيفشلا  ىلع  لص  مهللا  قابطلا  عبسلا 
ىكب نم  ىلع  لص  مهللا  ماعطلا  هفك  يف  حبس  نم  ىلع  لص 
ريط هب  لسوت  نم  ىلع  لص  مهللا  هقارفل  نحو  عذجلا  هيلإ 

لص مهللا  ةاصحلا  هفك  يف  تحبس  نم  ىلع  لص  مهللا  ةالفلا 
نم ىلع  لص  مهللا  مالك  حصفأب  ىبظلا  هيلإ  عفشت  نم  ىلع 
ىلع لص  مهللا  مالعألا  هباحصأ  عم  هسلجم  يف  بضلا  هملك 
ىلع لص  مهللا  رينملا  جارسلا  ىلع  لص  مهللا  ريذنلا  ريشبلا 

هعباصأ نيب  نم  رجفت  نم  ىلع  لص  مهللا  ريعبلا  هيلإ  اكش  نم 
ىلع لص  مهللا  رهطملا  رهاطلا  ىلع  لص  مهللا  ريمنلا  ءاملا 



لص مهللا  رمقلا  هل  قشنا  نم  ىلع  لص  مهللا  راونألا  رون 
لص مهللا  برقملا  لوسرلا  ىلع  لص  مهللا  بيطملا  بيطلا 
لص مهللا  بقاثلا  مجنلا  ىلع  لص  مهللا  عطاسلا  رجفلا  ىلع 

مهللا ضرألا  لهأ  ريذن  ىلع  لص  مهللا  ىقثولا  ةورعلا  ىلع 
سانلل يقاسلا  ىلع  لص  مهللا  ضرعلا  موي  عيفشلا  ىلع  لص 

ىلع لص  مهللا  دمحلا  ءاول  بحاص  ىلع  لص  مهللا  ضوحلا  نم 
يف لمعتسملا  ىلع  لص  مهللا  دجلا  دعاس  نع  رمشملا 

لص مهللا  متاخلا  يبنلا  ىلع  لص  مهللا  دهجلا  ةياغ  كتاضرم 
مهللا مئاقلا  ىفطصملا  ىلع  لص  مهللا  متاخلا  لوسرلا  ىلع 
تايآلا بحاص  ىلع  لص  مهللا  مساقلا  ىبأ  كلوسر  ىلع  لص 

بحاص ىلع  لص  مهللا  تالالدلا  بحاص  ىلع  لص  مهللا 
ىلع لص  مهللا  تاماركلا  بحاص  ىلع  لص  مهللا  تاراشإلا 
لص مهللا  تانيبلا  بحاص  ىلع  لص  مهللا  تامالعلا  بحاص 

مهللا تاداعلا  قراوخلا  بحاص  مهللا  تازجعملا  بحاص  ىلع 
تدجس نم  ىلع  لص  مهللا  راجحألا  هيلع  تملس  نم  ىلع  لص 
راهزألا هرون  نم  تقتفت  نم  ىلع  لص  مهللا  راجشألا  هيدي  نيب 

نم ىلع  لص  مهللا  رامثلا  هتكربب  تباط  نم  ىلع  لص  مهللا 
تضاف نم  ىلع  لص  مهللا  راجشألا  هئوضو  ةيقب  نم  ترضخا 

طحت هيلع  ةالصلاب  نم  ىلع  لص  مهللا  راونألا  عيمج  هرون  نم 
راربألا لزانم  لانت  هيلع  ةالصلاب  نم  ىلع  لص  مهللا  رازوألا 

مهللا راغصلاو  رابكلا  محري  هيلع  ةالصلاب  نم  ىلع  لص  مهللا 
رادلا كلت  ىفو  رادلا  هذه  يف  معنتن  هيلع  ةالصلاب  نم  ىلع  لص 

رافغلا زيزعلا  ةمحر  لانت  هيلع  ةالصلاب  نم  ىلع  لص  مهللا 
راتخملا ىلع  لص  مهللا  ديؤملا  روصنملا  ىلع  لص  مهللا 

ىلع لص  مهللا  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص  مهللا  دجمملا 
مهللا هلايذأب  شوحولا  تقلعت  رفقألا  ربلا  يف  ىشم  اذإ  ناك  نم 

بر هلل  دمحلاو  ًاريثك  ًاميلست  ملسو  هبحصو  هلآ  ىلعو  هيلع  لص 
نيملاعلا

يناثلا عبرلا  ءادتبا 
مهللا هتردق  دعب  هوفع  ىلعو  هملع  دعب  هملح  ىلع  هلل  دمحلا 
فوخلا نمو  كل  الإ  لذلا  نم  كيلإ و  الإ  رقفلا  نم  كب  ذوعأ  ينإ 

كب نوكأ  وأ  ًاروجف  ىشغأ  وأ  ًاروز  لوقأ  نأ  كب  ذوعأو  كنم  الإ 
ةبيخو ءادلا  لاضعو  ءادعألا  ةتامش  نم  كب  ذوعأو  ًارورغم 

انديس ىلع  لص  مهللا  ةمقنلا  ةأجفو  ةمعنلا  لاوزو  ءاجرلا 
مهللا  ” 3 كبيبح ”  هلهأ  وه  ام  انع  هزجاو  هيلع  ملسو  دمحم 
هلهأ وه  ام  انع  هزجاو  هيلع  ملسو  ميهاربإ  انديس  ىلع  لص 
انديس لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا   ” 3  “ كليلخ

نيملاعلا يف  ميهاربإ  ىلع  تكرابو  تمحرو  تيلص  امك  دمحم 
دادمو كشرع  ةنزو  كسفن  اضرو  كقلخ  ددع  ديجم  ديمح  كنإ 

مهللا هيلع  ىلص  نم  ددع  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  كتاملك 
ىلع لص  مهللا  هيلع  لصي  مل  نم  ددع  دمحم  انديس  ىلع  لص 

دمحم انديس  ىلع  لص  مهللا  هيلع  ىلص  ام  ددع  دمحم  انديس 
وه امك  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  هيلع  ىلص  ام  فاعضأ 
 . هل ىضرتو  بحت  امك  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  هلهأ 

ءاعبرألا موي  يف  ثلاثلا  بزحلا 
يف هدسج  ىلعو  حاورألا  يف  دمحم  انديس  حور  ىلع  لص  مهللا 

مهللا ملسو  هبحصو  هلآ  ىلعو  روبقلا  يف  هربق  ىلعو  داسجألا 
ىلع لص  مهللا  نوركاذلا  هركذ  املك  دمحم  انديس  ىلع  لص 
ىلع لص  مهللا  نولفاغلا  هركذ  نع  لفغ  املك  دمحم  انديس 

هتيرذو نينمؤملا  تاهمأ  هجاوزأو  يمألا  يبنلا  دمحم  انديس 
امهددم عطقني  الو  امهددع  ىصحي  ًامالسو ال  ًةالص  هتيب  لهأو 

كباتك هاصحأو  كملع  هب  طاحأ  ام  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
ةليضفلاو ةليسولا  هطعأو  ًءادأ  ةقحلو  ًءاضر  كل  نوكت  ةالص 

هتدعو يذلا  دومحملا  ماقملا  مهللا  هثعباو  ةعيفرلا  ةجردلاو 
نييبنلا نم  هناوخإ  عيمج  ىلعو  هلهأ  وه  ام  انع  هزجاو 

دمحم انديس  ىلع  لص  مهللا  نيحلاصلاو  ءادهشلاو  نيقيدصلاو 
انديس ىلع  لص  مهللا  ةمايقلا  موي  برقملا  لزنملا  هلزنأ  و 
طعأ مهللا  ةماركلاو  اضرلاو  زعلا  جاتب  هجوت  مهللا  دمحم 
دمحم انديسل  طعأو  هسفنل  كلأس  ام  لضفأ  دمحم  انديسل 

لضفأ دمحم  انديسل  طعأو  كقلخ  نم  دحأ  هل  كلأس  ام  لضفأ 
انديس ىلع  لص  مهللا  ةمايقلا  موي  ىلإ  هل  لوئسم  تنأ  ام 

نم مهنيب  امو  ىسيعو  ىسومو  ميهاربإو  حونو  مدآو  دمحم 
 ( 3 نيعمجأ (  مهيلع  همالسو  هللا  تاولص  نيلسرملاو  نييبنلا 

امهطعأو كتكئالم  ةالص  ءاوح  انمأو  مدآ  انيبأ  ىلع  لص  مهللا 
هب تيزاج  ام  لضفأ  مهللا  امهزجاو  امهيضرت  ىتح  ناوضرلا  نم 

ليئاكيمو ليربج  انديس  ىلع  لص  مهللا  امهيدلو  نع  امأ  ًابأ و 
نيبرقملاو ةكئالملا  ىلعو  شرعلا  ةلمحو  ليئارزعو  ليفارسإو 

مهيلع همالسو  هللا  تاولص  نيلسرملاو  ءايبنألا  عيمج  ىلعو 
ام ءلمو  تملع  ام  ددع  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  نيعمجأ 

انديس ىلع  لص  مهللا  كتاملك  دادمو  تملع  ام  ةنزو  تملع 
ةالص دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  ديزملاب  ةلوصوم  ةالص  دمحم 



كتالص دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  ديبت  الو  دابآل  ادبأ  عطقنت  ال 
هيلع تملس  يذلا  كمالس  دمحم  ىلع  ملسو  هيلع  تيلص  يتلا 
 ً ةالص دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  هلهأ  وه  ام  انع  هزجاو 

مهللا هلهأ  وه  ام  انع  هزجاو  انع  اهب  ىضرتو  هيضرتو  كيضرت 
ناسلو كرارسأ  ندعمو  كراونأ  رحب  دمحم  انديس  ىلع  لص 
نئازخو ككلم  زارطو  كترضح  مامإو  كتكلمم  سورعو  كتجح 
دوجولا نيع  ناسنإ  كديحوتب  ذذلتملا  كتعيرش  قيرطو  كتمحر 
نم مدقتملا  كقلخ  نايعأ  نيع  دوجوم  لك  ىف  ببسلاو 

نود اهل  ىهتنم  كئاقبب ال  ىقبتو  كماودب  مودت  ةالص  كئايضرون 
نيملاعلا بر  اي  انع  اهب  ىضرتو  هيضرتو  كيضرت  ةالص  كملع 

ةمئاد ةالص  هللا  ملع  ىف  ام  ددع  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
ىلع تيلص  امك  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  هللا  كلم  ماودب 
دمحم انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ميهاربإ  انديس 

ددع ديجم  ديمح  كنإ  نيملاعلا  يف  ميهاربإ  لآ  ىلع  تكراب  امك 
كركذ ام  ددعو  كتاملك  دادمو  كشرع  ةنزو  كسفن  اضرو  كقلخ 

لك يف  ىقب  اميف  هب  كنوركاذ  مه  ام  ددعو  ىضم  اميف  كقلخ  هب 
مشو تاعاسلا  نم  ةعاسو  ةليلو  مويو  ةعمجو  رهشو  ةنس 
دابآو ايندلا  دابآو  دبألا  ىلإ  دبألا  نم  ةحملو  ةفرطو  سفنو 

لص مهللا  هرخآ  دفني  الو  هلوأ  عطقني  كلذ ال  نم  رثكأو  ةرخآلا 
انديس ىلع  لص  مهللا  هيف  كبح  ردق  ىلع  دمحم  انديس  ىلع 

قح دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  هب  كتيانع  ردق  ىلع  دمحم 
نم اهب  انيجنت  ةالص  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  هرادقمو  هردق 

انرهطتو تاجاحلا  عيمج  اهب  انل  ىضقتو  تافآلا  لاوهألا و  عيمج 
اهب انغلبتو  تاجردلا  ىلعأ  اهب  انعفرتو  تائيسلا  عيمج  نم  اهب 

تامملا دعبو  ةايحلا  يف  تاريخلا  عيمج  نم  تاياغلا  ىصقأ 
هباحصأ نع  ضرأو  اضرلا  ةالص  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

هرون قلخلل  قباسلا  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  اضرلا  ءاضر 
ىقب نمو  كقلخ  نم  ىضم  نم  ددع  هروهظ  نيملاعلل  ةمحرو 
دحلاب طيحتو  دعلا  قرغتست  ةالص  يقش  نمو  مهنم  دعس  نمو 

كماودب ةمئاد  ةالص  ءاضقنا  الو  ىهتنم  الو  اهل  ةياغ  ةالص ال 
ىلع لص  مهللا  كلذ  لثم  ًاميلست  ملسو  هبحصو  هلآ  ىلعو 

كلامج نم  هنيعو  كلالج  نم  هبلق  تألم  يذلا  دمحم  انديس 
ًاميلست ملسو  هبحصو  هلآ  ىلعو  ًاروصنم  ًاديؤم  ًاحرف  حبصأف 

ددع دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص  مهللا  كلذ  ىلع  هلل  دمحلاو 
انالومو انديس  ىلع  لص  مهللا  رامثلا  عيمجو  نوتيزلا  قاروأ 

ليللا هيلع  ملظأ  ام  ددعو  نوكي  ام  ددعو  ناك  ام  ددع  دمحم 
ىلعو دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص  مهللا  راهنلا  هيلع  ءاضأو 
انلعجا هيلع  ةالصلا  ةكربب  مهللا  هتمأ  سافنأ  ددع  هتيرذو  هجاوزأ 

نيبراشلا نيدراولا  نم  هضوح  ىلعو  نيزئافلا  نم  هيلع  ةالصلاب 
اي ةمايقلا  موي  هنيبو  اننيب  لحت  الو  نيلماعلا  نم  هتعاطو  هتنسبو 

هلل دمحلا  نيملسملا  عيمجلو  انيدلاولو  انل  رفغاو  نيملاعلا  بر 
 .. نيملاعلا بر 

يناثلا ثلثلا  ءادتبا 
انديس لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا 

ثوعبملا كقحب  مئاق  لضفأو  كقفأ  جارسو  كقلخ  مركأ  دمحم 
ناوكألا ىلع  حولتو  اهراركت  ىلاوتي  ةالص  كقفرو  كريسيتب 

لآ ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو  ملسو  لص  مهللا  اهراونأ 
ماصتعالل ٍعاد  فرشأو  كلوقب  حودمم  لضفأ  دمحم  انديس 

ميمع نيرادلا  يف  انغلبت  ةالص  كلسرو  كئايبنأ  متاخو  كلبحب 
ىلع كرابو  ملسو  لص  مهللا  كلصوو  كناوضر  ةماركو  كلضف 

كدابع نم  ءامركلا  مركأ  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس 
ةالص كدالبو  كراطقأ  جارسو  كداشر  قرطل  نيدانملا  فرشأو 

ملسو لص  مهللا  ديزملا  ةمارك  اهب  انغلبتو  ديبت  الو  ىنفت  ال 
هماقم عيفرلا  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  كرابو 
ًادمرس ىنفت  الو  ًادبأ  عطقنت  ةالص ال  همارتحاو  هميظعت  بجاولا 

امك دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  ًاددع  رصحنت  الو 
ديمح كنإ  نيملاعلا  يف  ميهاربإ  لآ  ىلعو  ميهاربإ  ىلع  تيلص 

هركذ املك  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  مهللا  لصو  ديجم 
دمحم ىلع  لص  مهللا  نولفاغلا  هركذ  نع  لفغو  نوركاذلا 

دمحم ىلع  كرابو  دمحم  لآو  ًادمحم  محراو  دمحم  لآ  ىلعو 
ميهاربإ ىلع  تكرابو  تمحرو  تيلص  امك  دمحم  لآ  ىلعو 

دمحم انديس  ىلع  لص  مهللا  ديجم  ديمح  كنإ  ميهاربإ  لآ  ىلعو 
ىلع لص  مهللا  ملسو  هلآ  ىلعو  رهطملا  رهاطلا  يمألا  يبنلا 
مهللا ةعافشلاو  رثوكلاو  رصنلاب  هتديأو  ةلاسرلا  هب  تمتخ  نم 

جارسلا ةمكحلاو  مكحلا  يبن  دمحم  انالومو  انديس  ىلع  لص 
جارعملا يذ  لسرلا  متخو  ميظعلا  قلخلاب  صوصخملا  جاهولا 
ميوقلا هجهنم  ىلع  نيكلاسلا  هعابتأو  هباحصأو  هلآ  ىلعو 

ىدتهملا مالظلا  حيباصمو  مالسإلا  موجن  جاهنم  هب  مهللا  مظعأف 
ام ةرمتسم  ةمئاد  ةالص  جادلا  كشلا  ليل  ةملظ  ىف  مهب 

جف لك  نم  قيتعلا  تيبلاب  فاطو  جاومألا  رحبألا  يف  تمطالت 
هلوسر دمحم  ىلع  ميلستلاو  ةالصلا  لضفأو  جاجحلا  قيمع 



بحاص داعيملا  يف  قئالخلا  عيفشو  دابعلا  نم  هتوفصو  ميركلا 
ةلاسرلا ءابعأب  ضهانلا  دوروملا  ضوحلاو  دومحملا  ماقملا 

مظعألا حالصلا  يف  ةياعسلا  فرشب  صوصخملاو  معألا  غيلبتلاو 
ماودلا ةرمتسم  ةمئاد  ةالص  هباحصأو  هلآ  ىلعو  هيلع  هللا  ىلص 

لضفأو نيرخآلاو  نيلوألا  ديس  وهف  مايألاو  يلايللا  رم  ىلع 
مالس ىكزأو  نيلصملا  ةالص  لضفأ  هيلع  نيرخآلا  نيلوألا و 

نسحأو هللا  تاولص  لضفأو  نيركاذلا  ركذ  بيطأو  نيملسملا 
لمكأو هللا  تاولص  لمجأو  هللا  تاولص  لجأو  هللا  تاولص 
رهظأو هللا  تاولص  متأو  هللا  تاولص  غبسأو  هللا  تاولص 

بيطأو هللا  تاولص  ىكزأو  هللا  تاولص  مظعأو  هللا  تاولص 
ىفوأو هللا  تاولص  ىمنأو  هللا  تاولص  كربأو  هللا  تاولص 

رثكأو هللا  تاولص  ىلعأو  هللا  تاولص  ىمسأو  هللا  تاولص 
مودأو هللا  تاولص  معأو  هللا  تاولص  عمجأو  هللا  تاولص 
عفرأو هللا  تاولص  زعأ  هللا و  تاولص  ىقبأو  هللا  تاولص 

نسحأو هللا  قلخ  لضفأ  ىلع  هللا  تاولص  مظعأو  هللا  تاولص 
هللا قلخ  لمجأو  هللا  قلخ  مركأو  هللا  قلخ  لجأو  هللا  قلخ 
هللا دنع  هللا  قلخ  مظعأو  هللا  قلخ  متأو  هللا  قلخ  لمكأو 
هللا ىجنو  هللا  ىفصو  هللا  بيبحو  هللا  يبنو  هللا  لوسر 

هللا قلخ  نم  هللا  ةريخو  هللا  نيمأو  هللا  ىلوو  هللا  ليلخو 
هللا ةورعو  هللا  ءايبنأ  نم  هللا  ةوفصو  هللا  ةيرب  نم  هللا  ةبخنو 

لسر نم  راتخملا  هللا  ةمحر  حاتفمو  هللا  ةمعنو  هللا  ةمصعو 
بهرملا يف  بلطملاب  زئافلا  هللا  قلخ  نم  بختنملا  هللا 

حجنأ لئاق  قدصأ  ثوعبم  مركأ  بهو  اميف  صلخملا  بغرملاو 
غلب اميف  قداصلا  عدوتسا  اميف  نيمألا  عفشم  لضفأ  عفاش 

هللا ىلإ  هللا  لسر  برقأ  لمح  امب  علطضملا  هبر  رمأب  عداصلا 
هللا ءايبنأ  مركأو  ةليضفو  ةلزنم  هللا  دنع  ًادغ  مهمظعأو  ًةليسو 
ىدل ىفلز  مهبرقأو  هللا  ىلإ  مهبحأو  هللا  ىلع  ةوفصلا  ماركلا 

هللا ىدل  مهاضرأو  مهاظحأو  هللا  ىلع  قلخلا  مركأو  هللا 
ًالضفو ًانساحم  مهلمكأو  الحم  مهمظعأو  اردق  سانلا  ىلعأو 
ًاباصن ءايبنألا  فرشأو  ةعيرش  مهلمكأو  ةجرد  ءايبنألا  لضفأو 

ًاباحصأو ةرتعو  ًارجاهمو  ًادلوم  مهلضفأو  ًاباطخو  ًانايب  مهنيبأو 
مهرهطأو ًاسفن  مهريخو  ًةموثرج  مهفرشأو  ًةمورأ  سانلا  مركأو 

ًادهع مهافوأو  ًالصأ  مهتبثأو  ًالعف  مهاكزأو  ًالوق  مهقدصأو  ًابلق 
ًاعرف مهبيطأو  ًاعنص  مهنسحأو  ًاعبط  مهمركأو  ًادجم  مهنكمأو 

مهاكزأو ًامالك  مهالحأو  ًاماقم  مهالعأو  ًاعمسو  ًةعاط  مهرثكأو 
مهعفرأو ًارخف  مهانسأو  ًارخف  مهمظعأو  ًاردق  مهلجأو  ًامالس 

مهرثكأو ًادعو  مهقدصأو  ًادهع  مهافوأو  ًاركذ  ىلعألا  ءلملا  يف 
مهبرقأو ًاريخ  مهنسحأو  ًاربص  مهلمجأو  ًارمأ  مهالعأو  ًاركش 
مهحجرأو ًاناهرب  مهتبثأو  ًانأش  مهمظعأو  ًاناكم  مهدعبأو  ًارسي 
مهرهظأو ًاناسل  مهحصفأو  ًانايب  مهحضوأو  ًاناميإ  مهلوأو  ًانازيم 

 .. اناطلس
سيمخلا موي  يف  عبارلا  بزحلا 

لآ ىلعو  يمألا  يبنلا  كلوسرو  كدبع  دمحم  ىلع  لص  مهللا 
ًءازج هلو  ًءاضر  كل  نوكت  ةالص  دمحم  ىلع  لص  مهللا  دمحم 
يذلا دومحملا  ماقملاو  ةليضفلاو  ةليسولا  هطعأو  ًءادأ  هقحلو 

نع ًايبن  تيزاج  ام  لضفأ  هزجاو  هلهأ  وه  ام  انع  هزجاو  هتدعو 
نييبنلا نم  هناوخإ  عيمج  ىلع  لصو  هتمأ  نع  ًالوسرو  هموق 
كتاولص لئاضف  لعجا  مهللا  نيمحارلا  محرأ  اي  نيحلاصلاو 
كتمحرو كتفأر  فطاوعو  كتاكرب  ىماونو  كتاوكز  فئارشو 

بر لوسرو  نيلسرملا  ديس  دمحم  ىلع  كئالآ  لئاضفو  كتيحتو 
مهللا ةمألا  ديسو  ةمحرلا  يبن  ربلا  حتافو  ريخلا  دئاق  نيملاعلا 

هيف هطبغي  هنيع  هبرُقتو  هبرق  هب  ُفلُزت  ًادومحم  ًاماقم  هثعبا 
فرشلاو ةليضفلاو  لضفلا  هطعأ  مهللا  نورخآلاو  نولوألا 

طعأ مهللا  ةخماشلا  ةلزنملاو  ةعيفرلا  ةجردلاو  ةليسولاو 
ٍعفشم لوأ  ٍعفاش و  لوأ  هلعجاو  هلومأم  هغلبو  ةليسولا  ًادمحم 
لهأ ىف  عفراو  هتجح  جلبأو  هنازيم  لقثو  هناهرب  مظع  مهللا 

هتنس ىلع  انيحأ  مهللا  هتلزنم  نيبرقملا  ىلعأ  يفو  هتجرد  نييلع 
هترمز يف  انرشحاو  هتعافش  لهأ  نم  انلعجاو  هتلم  ىلع  انفوتو 
الو نيمدان  الو  ايازخ  ريغ  هسأك  نم  انقساو  هضوح  اندروأو 

اي نيمآ  نينوتفم  الو  نينتاف  الو  نيريغم  الو  نيلدبم  الو  نيكاش 
هطعأو دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  نيملاعلا  بر 

دومحملا ماقملا  هثعباو  ةعيفرلا  ةجردلاو  ةليضفلاو  ةليسولا 
يبن دمحم  ىلع  هللا  ىلص  نييبنلا  هناوخإ  عم  هتدعو  يذلا 

نم دلو  نمو  ءآوح  انمأو  مدآ  انيبأ  ىلعو  ةمألا  ديسو  ةمحرلا 
كتكئالم ىلع  لصو  نيحلاصلاو  ءادهشلاو  نيقيدصلاو  نييبنلا 

محرأ اي  مهعم  انيلعو  نيضرألا  تاوامسلا و  لهأ  نم  نيعمجأ 
ىنايبر امك  امهمحراو  ىدلاولو  ىبونذ  ىلرفغإ  مهللا  نيمحارلا 

تاملسملاو نيملسملاو  تانمؤملاو  نينمؤملا  عيمجلو  ًاريغص 
رفغا بر  تاريخلاب  مهنيبو  اننيب  عباتو  تاومألاو  مهنم  ءايحألا 
ىلعلا هللاب  الإ  ةوق  الو  لوح  الو  نيمحارلا  ريخ  تنأو  محراو 

ديسو رارسألا  رسو  راونألا  رون  دمحم  ىلع  لص  مهللا  ميظعلا 



ليللا و هيلع  ملظأ  نم  مركأو  رايخألا  نيلسرملا  نيزو  راربألا 
نم اهرخآ  ىلإ  ايندلا  لوأ  نم  لزن  ام  ددع  راهنلا  هيلع  قرشأ 

تابنلا نم  اهرخآ  ىلإ  ايندلا  لوأ  نم  تبن  ام  ددعو  راطمألا  رطق 
لص مهللا  راهقلا  دحاولا  هللا  كلم  ماودب  ةمئاد  ةالص  راجشألا  و 

هابقع اهب  فرشتو  هاوثم  اهب  مركت  ةالص  دمحم  انديس  ىلع 
اي كقحل  ًاميظعت  ةالصلا  هذه  هاضرو  هانم  ةمايقلا  موي  اهب  غلبتو 

كلملا ىميمو  ةمحرلا  ءآح  دمحم  ىلع  لص  مهللا   ( 3 دمحم ( 
نئاك كملعيف  ام  ددع  متاخلا  حتافلا  لماكلا  ديسلا  ماودلا  لادو 

كركذ نع  لفغ  املكو  نوركاذلا  هركذو  كركذ  املك  ناك  دقوأ 
اهل ىهتنم  كئاقبب ال  ةيقاب  كماودب  ةمئاد  ةالص  نولفاغلا  هركذو 

ىلع لص  مهللا   ( 3 ريدق (  ءيش  لك  ىلع  كنإ  كملع  نود 
ىهبأ وه  يذلا  دمحم  لأ  ىلعو  يمألا  يبنلا  دمحم  انديس 

اهرهشأو ًارخف  ءايبنألا  ريسأو  اهرهبأو  ًارون  ىدهلا  سومش 
ةقيلخلا ىكزأو  اهحضوأو  اهفرشأو  ءايبنألا  راونأ  رهزأ  هرونو 

انديس ىلع  لص  مهللا  َاُهلدعأو  ًاقلخ  اهمركأو  اهرهطأو  ًاقالخأ 
رمقلا نم  ىهبأ  وه  يذلا  دمحم  لآ  ىلعو  يمألا  يبنلا  دمحم 

لص مهللا  مضخلا  رحبلاو  ةلسرملا  باحسلا  نم  مركأو  مآتلا 
تنرق يذلا  دمحم  لآ  ىلعو  يمألا  يبنلا  دمحم  انديس  ىلع 

مهللا هايرو  هركذ  بيطب  ملاوعلا  ترطعتو  هايحمو  هتاذب  ةكربلا 
دمحم ىلع  لص  مهللا  ملسو  هلآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص 

محراو دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  كرابو  دمحم  لآ  ىلع  و 
ميهاربإ ىلع  تمحرتو  تكرابو  تيلص  امك  دمحم  لآو  ًادمحم 

دبع دمحم  ىلع  لص  مهللا  ديجم  ديمح  كنإ  ميهاربإ  لآ  ىلعو 
ىلع لص  مهللا  دمحم  لآ  ىلعو  يمألا  يبنلا  كلوسرو  كبينو 
ىلع كرابو  ةرخآلا  ءلمو  ايندلا  ءلم  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم 
ًادمحم محراو  ةرخآلا  ءلمو  ايندلا  ءلم  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم 
دمحم لآو  ًادمحم  زجاو  ةرخألا  ءلمو  ايندلا  ءلم  دمحم  لآو 
دمحم لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  ملسو  ةرخآلا  ءلمو  ايندلا  ءلم 

نأ انترمأ  امك  دمحم  ىلع  لص  مهللا  ةرخآلا  ءلمو  ايندلا  ءلم 
مهللا هيلع  ىلصي  نأ  يغبني  امك  دمحم  ىلع  لصو  هيلع  ىلصن 

ىبتجملا كيلوو  ىضترملا  كلوسرو  ىفطصملا  كيبن  ىلع  لص 
فالسألا مركأ  دمحم  ىلع  لص  مهللا  ءامسلا  ىحو  ىلع  كنيمأو 
بختنملا فارعألا  ةروس  يف  توعنملا  فاصنألاو  لدعلاب  مئاقلا 
صاصم نم  ىفصملا  فارظلا  نوطبلاو  فارشلا  بالصأ  نم 

تنيبو فالخلا  نم  هب  تيده  يذلا  فانم  دبع  نبا  بلطملا  دبع 
بحأبو كتلأسم  لضفأب  كلأسأ  ينإ  مهللا  فافعلا  ليبس  هب 

ىلص انيبن  دمحمب  انيلع  تننم  امبو  كيلع  اهمركأو  كيلإ  كئامسأ 
هيلع ةالصلاب  انترمأو  ةلالضلا  نم  هب  انتذقنتسإف  ملسو  هيلع  هللا 

كئاطعإ نم  ًانمو  ًافطلو  ةرافكو  ةجرد  هيلع  انتالص  تلعجو 
امل كدوعومل  ًازجتنمو  كتيصول  ًاعابتإو  كرمأل  ًاميظعت  كوعدأف 
اذإ انلبق  هقح  ءادأ  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  دمحم  انيبنل  بجي 

هللا نإ  تلقو  هعم  لزنأ  يذلا  رونلا  انعبتاو  هانقدصو  هب  انمآ 
هيلع اولص  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  يبنلا  ىلع  نولصي  هتكئالمو 

ةضيرف مهيبن  ىلع  ةالصلاب  دابعلا  ترمأو  ًاميلست  اوملسو 
امبو كتمظع  رونو  كهجو  لالجب  كلأسنف  اهب  مهترمأو  اهتضرتفا 
كدبع دمحم  ىلع  كتكئالمو  تنأ  ىلصت  نأ  كسفن  ىلع  تبجوأ 
تيلص ام  لضفأ  كقلخ  نم  كتريخو  كيفصو  كيبنو  كلوسرو 
مركأو هتجرد  عفرا  مهللا  ديجم  ديمح  كنإ  كقلخ  نم  دحأ  ىلع 
هباوث لزجأو  هتلم  رهظأو  هتجح  جلبأو  هنازيم  لقثو  هماقم 

هب رقت  ام  هتيب  لهأو  هتيرذ  هب  قحلأو  هتمارك  مدأو  هرون  ءيضأو 
ًادمحم لعجا  مهللا  هلبق  اولخ  نيذلا  نييبنلا  يف  همظعو  هنيع 
مهالعأو ارونو  ةمارك  مهلضفأ  ءارزأ و  مهرثكأو  ًاعبت  نييبنلا  رثكأ 

نيقباسلا يف  لعجا  مهللا  الزنم  ةنجلا  يف  مهحسفأو  ةجرد 
يفو هراد  نيبرقملا  يفو  هلزنم  نيبختنملا  يفو  هتياغ 

ًالزنم كدنع  نيمركألا  مركأ  هلعجا  مهللا  هتلزنم  نيفطصملا 
ًامالك مهبوصأو  ًاماقم  مهتبثأو  ًاسلجم  مهبرقأو  ًاباوث  مهلضفأو 
كدنع اميف  مهمظعأو  بيصن  كيدل  مهلضفأو  ةلأسم  مهحجنأو 

يتلا ال ايلعلا  تاجردلا  نم  سودرفلا  تافرغ  يف  هلزنأو  ةبغر 
لوأو لئاس  حجنأو  لئاق  قدصأ  ًادمحم  لعجا  مهللا  اهقوف  ةجرد 
اهب هطبغي  ةعافشب  هتمأ  يف  هعفشو  عفشم  لضفأو  عفاش 

لعجاف كئاضق  لصفب  كدابع  تزيم  اذإو  نورخآلا  نولوألا و 
ًاليبس نييدهملا  يف  المع و  نينسحألاو  ًاليق  نيقدصألا  يف  ًادمحم 

مهللا انرخآو  انلوأل  ادعوم  انل  هضوح  لعجاو  اطرف  انل  انيبن  لعجا 
هتلم ىلع  انفوتو  هتنس  يف  انلمعتساو  هترمز  يف  انرشحا 

هنيبو اننيب  عمجا  مهللا  هبزحو  هترمز  يف  انلعجاو  ههجو  انفرعو 
هلخدم انلخدت  ىتح  هنيبو  اننيب  قرفت  الو  هرن  ملو  انمآ  امك 

نييبنلا نم  مهيلع  معنملا  هئاقفر  نم  انلعجتو  هضوح  اندروتو 
دمحلاو ًاقيفر  كئلوأ  نسحو  نيحلاصلاو  ءادهشلاو  نيقيدصلاو 

 .. نيملاعلا بر  هلل 
ثلاثلا عبرلا  ءادتبا 

يعادلاو ريخلا  ىلإ  دئاقلاو  ىدهلا  رون  دمحم  ىلع  لص  مهللا 



نيملاعلا ال بر  لوسرو  نيقتملا  مامإو  ةمحرلا  يبن  دشرلا  ىلإ 
ماقأو كتايآ  التو  كدابعل  حصنو  كتلاسر  غلب  امك  هدعب  يبن 

نع ىهنو  كتعاطب  رمأو  كمكح  ذفنأو  كدهعب  ىفوو  كدودح 
يذلا كودع  ىداعو  هيلاوت  نأ  بحت  يذلا  كيلو  ىلاوو  كتيصعم 
ىلع لص  مهللا  دمحم  انديس  ىلع  هللا  ىلصو  هيداعت  نأ  بحت 

يف هفقوم  ىلعو  حاورألا  يف  هحور  ىلعو  داسجألا  يف  هدسج 
ًةالص ركذ  اذإ  هركذ  ىلعو  دهاشملا  يف  هدهشم  ىلعو  فقاوملا 

مالسلاو مالسلا  رُكذ  امك  مالسلا  انم  هغلب  مهللا  انيبن  ىلع  ام 
كتكئالم ىلع  لص  مهللا  هتاكربو  هللا  ةمحرو  يبنلا  ىلع 
نيلسرملا كلسر  ىلعو  نيرهطملا  كئايبنأ  ىلعو  نيبرقملا 

كلمو ليفارسإو  ليئاكيمو  ليربج  ىلعو  كشرع  ةلمح  ىلعو 
نيبتاكلا ماركلا  ىلع  لصو  كلامو  كتنج  نزاخ  ناوضرو  توملا 
نيضرألا تاوامسلا و  لهأ  نم  نيعمجأ  كتعاط  لهأ  ىلع  لصو 

تويب لهأ  نم  ًادحأ  تيتآ  ام  لضفأ  كيبن  تيب  لهأ  تآ  مهللا 
نم ًادحأ  هب  تيزاج  ام  لضفأ  كيبن  باحصأ  زجاو  نيلسرملا 

تانمؤملاو نينمؤملل  رفغا  مهللا  نيلسرملا  باحصأ 
انل رفغاو  تاومألا  مهنم و  ءايحألا  تاملسملاو  نيملسملاو 
نيذلل ًالغ  انبولق  يف  لعجت  الو  ناميإلاب  انوقبس  نيذلا  انناوخإلو 

يمشاهلا يبنلا  ىلع  لص  مهللا  ميحر  فوءر  كنإ  انبر  اونمآ 
دمحم ىلع  لص  مهللا  ًاميلست  ملسو  هبحصو  هلآ  ىلعو  دمحم 

محرأ اي  انع  اهب  ىضرتو  هيضرتو  كيضرت  ةالص  ةيربلا  ريخ 
ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  نيمحارلا 

هللا كلم  ماودب  ًامئاد  ًاليمج  ًاليزج  هيف  ًاكرابم  ًابيط  ًاريثك  ًاميلست 
يف موجنلا  ددعو  ءاضفلا  ءلم  هلآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا 

امو تقلخ  ام  ددعو  ضرألاو  تاوامسلا  نزاوت  ةالص  ءامسلا 
لآ ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  ةمايقلا  موي  ىلإ  هقلاخ  تنأ 
لآ ىلعو  دمحم  ىلع  كرابو  ميهاربإ  ىلع  تيلص  امك  دمحم 
كنإ نيملاعلا  يف  ميهاربإ  لآ  ىلعو  ميهاربإ  تكراب  امك  دمحم 

ايندلاو نيدلا  يف  ةيفاعلاو  وفعلا  كلأسأ  ينأ  مهللا  ديجم  ديمح 
ينإ مهللا   ( 3 ليمجلا (  كرتسب  انرتسا  مهللا   ( 3 ةرخآلاو ( 

كشرع قحبو  ميركلا  كهجو  رون  قحبو  ميظعلا  كقحب  كلأسأ 
كئاهبو كلامجو  كلالجو  كتمظع  نم  كيسرك  لمح  امبو  ميظعلا 
مليتلا ةنونكملا  ةنوزخملا  كئامسأ  قحبو  كناطلسو  كتردقو 
هتعضو يذلا  مسالاب  كلأسأو  مهللا  كقلخ  نم  دحأ  اهيلع  علطي 

تاوامسلا ىلعو  رانتساف  راهنلا  ىلعو  ملظأف  ليللا  ىلع 
ىلعو تسرأف  لابجلا  ىلعو  ترقتساف  ضرألا  ىلعو  تلقتساف 

باحسلا ىلعو  تعبنف  نويعلا  ىلعو  ترجف  ةيدوألاو  راحبلا 
ليفارسإ ةهبج  يف  ةبوتكملا  ءامسألاب  مهللا  كلأسأو  ترطمأف 

مالسلا هيلع  ليربج  ةهبج  يف  ةبوتكملا  ءامسألابو  مالسلا  هيلع 
لوح ةبوتكملا  ءامسألاب  مهللا  كلأسأو  نيبرقملا  ةكئالملا  ىلعو 

مهللا كلأسأو  يسركلا  لوح  ةبوتكملا  ءامسألابو  شرعلا 
ءامسألاب مهللا  كلأسأ  نوتيزلا و  قرو  ىلع  بوتكملا  مسالاب 

 . ملعأ مل  امو  اهنم  تملع  ام  كسفن  اهب  تيمس  يتلا  ماظعلا 
ةعمجلا موي  يف  سماخلا  بزحلا 

مالسلا هيلع  مدآ  اهب  كاعد  يتلا  ءامسألاب  مهللا  كلأسأو 
يتلا ءامسألابو  مالسلا  هيلع  حون  اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو 

ميهاربإ اهب  كاعد  يتلا  ءامسلابو  مالسلا  هيلع  دوه  اهب  كاعد 
مالسلا هيلع  حلاص  اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو  مالسلا  هيلع 

يتلا ءامسألابو  مالسلا  هيلع  سنوي  اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو 
بوقعي اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو  مالسلا  هيلع  بويأ  اهب  كاعد 
مالسلا هيلع  فسوي  اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو  مالسلا  هيلع 

يتلا ءامسألابو  مالسلا  هيلع  ىسوم  اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو 
بيعش اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو  مالسلا  هيلع  نوراه  اهب  كاعد 

مالسلا هيلع  ليعامسإ  اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو  مالسلا  هيلع 
يتلا ءامسألابو  مالسلا  هيلع  دوواد  اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو 

ايركز اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو  مالسلا  هيلع  ناميلس  اهب  كاعد 
مالسلا هيلع  ىحي  اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو  مالسلا  هيلع 

يتلا ءامسألابو  مالسلا  هيلع  ءايمرا  اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو 
سايلإ اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو  مالسلا  هيلع  ايعش  اهب  كاعد 

مالسلا هيلع  عسيلا  اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو  مالسلا  هيلع 
يتلا ءامسألابو  مالسلا  هيلع  لفكلا  وذ  اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو 

ىسيع اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو  مالسلا  هيلع  عشوي  اهب  كاعد 
هيلع هللا  ىلص  دمحم  اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو  مالسلا  هيلع 

دمحم ىلع  ىلصت  نأ  نيلسرملاو  نييبنلا  عيمج  ىلعو  ملسو 
ضرألاو ةينبم  ءامسلا  نوكت  نأ  لبق  نم  هتقلخ  ام  ددع  كيبن 

راهنألاو ةرجفنم  نويعلاو  ةارجم  راحبلاو  ةيسرم  لابجلاو  ةيحدم 
ةرينتسم بكاوكلاو  ائيضم  رمقلاو  ةيحضُم  سمشلاو  ةرمهنم 

كيرش كدحو ال  تنأ  الإ  تنك  ثيح  دحأ  ملعي  تنك ال  ثيح  تنك 
.كل

ددع دمحم  ىلع  لص  و  كملح ،  ددع  دمحم  ىلع  لص  مهللا 
دمحم ىلع  لص  و  كتاملك ،  ددع  دمحم  ىلع  لص  و  كملع ، 



ىلع لص  و  كتاوامس ،  ءلم  دمحم  ىلع  لص  و  كتمعن ،  ددع 
لص و  كشرع ،  ءلم  دمحم  ىلع  لص  و  كضرأ ،  ءلم  دمحم 
ىلع لص  و  باتكلا ،  مأ  يف  ملقلا  هب  ىرج  ام  ددع  دمحم  ىلع 

دمحم ىلع  لص  و  كتاوامس ،  عبس  يف  تقلخ  ام  ددع  دمحم 
فلأ موي  لك  يف  ةمايقلا  موي  ىلإ  نهيف  هقلاخ  تنأ  ام  ددع 

.ةرم
كتاوامس نم  ترطق  ةرطق  لك  ددع  دمحم  ىلع  لص  مهللا 

موي لك  يف  ةمايقلا  موي  ىلإ  ايندلا  تقلخ  موي  نم  كضرأ  ىلإ 
كللهيو كحبسي  نم  ددع  دمحم  ىلع  لص  مهللا  ةرم ،  فلأ 

لك يف  ةمايقلا  موي  ىلإ  ايندلا  تقلخ  موي  نم  كمظعيو  كربكيو 
، مهظافلأو مهسافنأ  ددع  دمحم  ىلع  لص  مهللا  ةرم ،  فلأ  موي 

تقلخ موي  نم  مهيف  اهتقلخ  ةمسن  لك  ددع  دمحم  ىلع  لص  و 
ىلع لص  مهللا  ةرم ،  فلأ  موي  لك  يف  ةمايقلا  موي  ىلإ  ايندلا 

حايرلا ددع  دمحم  ىلع  لصو  ةيراجلا  باحسلا  ددع  دمحم 
فلأ موي  لك  يف  ةمايقلا  موي  ىلإ  ايندلا  تقلخ  موي  نم  ةيراذلا 

هتكرحو حايرلا  هيلع  تبه  ام  ددع  دمحم  ىلع  لص  مهللا  ةرم ، 
ىلع تقلخ  ام  عيمجو  رامثلاو  قاروألاو  راجشألاو  ناصغألا  نم 

ةمايقلا موي  ىلإ  ايندلا  تقلخ  موي  نم  كتاوامس  نيبامو  كضرأ 
موجن ددع  دمحم  ىلع  لص  مهللا  ةرم ،  فلأ  موي  لك  يف 

فلأ موي  لك  يف  ةمايقلا  موي  ىلإ  ايندلا  تقلخ  موي  نم  ءامسلا 
تلقأو تلمح  امم  كضرأ  ءلم  دمحم  ىلع  لص  مهللا  ةرم ، 

عبس يف  تقلخ  ام  ددع  دمحم  ىلع  لص  مهللا  كتردق ، نم 
موي ىلإ  اهيف  هقلاخ  تنأ  امو  تنأ  الإ  هملع  ملعي  امم  كراحب 

ءلم ددع  دمحم  ىلع  لص  مهللا  ةرم ، فلأ  موي  لك  يف  ةمايقلا 
تلمح امم  كراحب  عبس  ةنز  دمحم  ىلع  لصو  كراحب ،  عبس 
كراحب جاومأ  ددع  دمحم  ىلع  لصو  مهللا  كتردق ، نم  تلقأو 

 ، ةرم فلأ  موي  لك  يف  ةمايقلا  موي  ىلإ  ايندلا  تقلخ  موي  نم 
رقتسم يف  ىصحلاو  لمرلا  ددع  دمحم  ىلع  لصو  مهللا 

ايندلا تقلخ  موي  نم  اهلابجو  اهلهسو  اهبرغو  اهقرش  نيضرألا 
دمحم ىلع  لصو  مهللا  ةرم  فلأ  موي  لك  يف  ةمايقلا  موي  ىلإ 

ىلإ ايندلا  تقلخ  موي  نم  ةحلملاو  ةبذعلا  هايملا  بارطضإ  ددع 
دمحم ىلع  لصو  مهللا  ةرم ،  فلأ  موي  لك  يف  ةمايقلا  موي 
اهقرش نيضرألا  رقتسم  يف  كضرأ  ديدج  ىلع  هتقلخ  ام  ددع 

ىلإ اهرماغو  اهرماعو  اهقيرطو  اهتيدوأو  اهلابجو  اهلوهس  اهبرغو 
موي نم  رجحو  ردمو  ةاصح  نم  اهيف  امو  اهيلع  هتقلخ  ام  رئاس 

لص مهللا  ةرم ،  فلأ  موي  لك  يف  ةمايقلا  موي  ىلإ  ايندلا  تقلخ 
اهبرغو اهقرش  اهتلبق  نم  ضرألا  تابن  ددع  يبنلا  دمحم  ىلع 
اهعورزو اهقاروأو  اهرامثو  اهراجشأو  اهتيدوأو  اهلابجو  اهلهسو 

ىلإ ايندلا  تقلخ  موي  نم  اهتاكربو  اهتابن  نم  جرخي  ام  عيمجو 
دمحم ىلع  لصو  مهللا  ةرم ،  فلأ  موي  لك  يف  ةمايقلا  موي 
هقلاخ تنأ  امو  نيطايشلاو  سنإلاو  نجلا  نم  تقلخ  ام  ددع 

ىلع لصو  مهللا  ةرم ، فلأ  موي  لك  يف  ةمايقلا  موي  ىلإ  مهنم 
مهسؤر ىلعو  مههوجو  يفو  مهنادبأ  يف  ةرعش  لك  ددع  دمحم 

مهللا ةرم ، فلأ  موي  لك  يف  ةمايقلا  موي  ىلإ  ايندلا  تقلخ  ذنم 
نيطايشلاو نجلا  ناريطو  ريطلا  ناقفخ  ددع  دمحم  ىلع  لصو 

، ةرم فلأ  موي  لك  يف  ةمايقلا  موي  ىلإ  ايندلا  تقلخ  موي  نم 
كضرأ ديدج  ىلع  اهتقلخ  ةميهب  لك  ددع  دمحم  ىلع  لصو  مهللا 

اهنجو اهسنإ  نم  اهبراغمو  ضرألا  قراشم  يف  ريبك  وأ  ريغص  نم 
موي ىلإ  ايندلا  تقلخ  موي  نم  تنأ  الإ  هملع  ملعي  اممو ال 

ددع دمحم  ىلع  لصو  مهللا  ةرم ، فلأ  موي  لك  يف  ةمايقلا 
ةمايقلا موي  ىلإ  ايندلا  تقلخ  موي  نم  ضرألا  هجو  ىلع  مهاطخ 
ىلصي نم  ددع  دمحم  ىلع  لصو  مهللا  ةرم ، فلأ  موي  لك  يف 
ىلع لصو  هيلع ، لصي  مل  نم  ددع  دمحم  ىلع  لصو  هيلع ،

لك ددع  دمحم  ىلع  لصو  تابنلاو ، رطملاو  رطقلا  ددع  دمحم 
ىلع لصو  ىشغي ، اذإ  ليللا  يف  دمحم  ىلع  لصو  مهللا  ءيش ،

ةرخآلا يف  دمحم  ىلع  لصو  ىلجت ، اذإ  راهنلا  يف  دمحم 
ًالهك دمحم  ىلع  لصو  ايكز ، ًاباش  دمحم  ىلع  لصو  ىلوألاو ،

ىلع لصو  ايبص ، دهملا  يف  ناك  ذنم  دمحم  ىلع  لصو  ايضرم ،
ًادمحم طعأو  مهللا  ءيش ، ةالصلا  نم  ىقبي  ىتح ال  دمحم 

لأس اذإو  هتقدص  لاق  اذإ  يذلا  هتدعو  يذلا  دومحملا  ماقملا 
نيبو هتجح  جلبأو  هناينب  فرشو  هناهرب  مظعأو  مهللا  هتيطعأ ،
انفوتو هتنسب  انلمعتساو  هتمأ ، يف  هتعافش  لبقتو  مهللا  هتليضف ،
هئاقفر نم  انلعجاو  هئاول  تحتو  هترمز  يف  انرشحاو  هتلم  ىلع 

، نيمأ مهللا  هتبحمب  انعفناو  هسأكب  انقساو  هضوح  اندروأو 
ام ددع  دمحم  ىلع  ىلصت  نأ  اهب  كتوعد  يتلا  كئامسأب  كلأسأو 

ىلع بوتتو  ينمحرت  ناو  تنأ  الإ  هملع  ملعي  اممو ال  تفصو 
محرتو يدلاولو  ىل  رفغت  نأو  ءاولبلاو  ءالبلا  عيمج  نم  ينيفاعتو 
مهنم ءايحألا  تاملسملاو  نيملسملاو  تانمؤملاو  نينمؤملا 

بنذملا باتكلا  اذه  ءىراق  كدبعل  رفغت  نأو  تاومألاو 
نيمآ مهللا  ميحر ، روفغ  كنإ  هيلع  بوتت  نأو  فيعضلا  ءىطاخلا 

.نيملاعلا بر  اي 



ةالصلا هذه  أرق  نم  ملسو ” :  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  لاق 
قتعأ نم  باوثو  ةلوبقم  ةجح  باوث  هل  هللا  بتك  ةدحاو  ةرم 

اي ىلاعت  هللا  لوقيف  مالسلا  هيلع  ليعامسإ  دلو  نم  ةبقر 
دمحم يبيبح  ىلع  ةالصلا  رثكأ  يدابع  نم  دبع  اذه  يتكئالم 

لكب هنيطعأل  يعافتراو  يدجمو  يدوجوو  يلالجو  يتزعوف 
ءاول تحت  ةمايقلا  موي  ينيتأيلو  ةنجلا  يف  ًارصق  ىلص  فرح 
دمحم يبيبح  فك  يف  هفكو  ردبلا  ةليل  رمقلاك  ههجو  رون  دمحلا 

لضفلا وذ  هللاو  لضفلا  اذه  هل  ةعمج  موي  لك  اهلاق  نمل  اذه 
 ” ميظعلا

نم كيسرك  لمح  ام  قحب  كلأسأ  ينإ  مهللا  ةياور )  يفو  )
كمسا قحبو  كناطلسو  كئاهبو  كلالجو  كتردقو  كتمظع 

كباتك يف  هتلزنأو  كسفن  هب  تيمس  يذلا  نونكملا  نوزخملا 
كدبع دمحم  ىلع  ىلصت  نأ  كدنع  بيغلا  ملع  يف  هب  ترثأتساو 
تلئس اذإو  تبجأ  هب  تيعد  اذإ  يذلا  كمساب  كلأسأو  كلوسرو ،

ملظأف ليللا  ىلع  هتعضو  يذلا  كمساب  كلأسأو  تيطعأ  هب 
ضرألا ىلعو  تلقتساف  تاوامسلا  ىلعو  رانتساف  راهنلا  ىلعو 

ءام ىلعو  تلذف  ةبعصلا  ىلعو  تسرف  لابجلا  ىلعو  ترقتساف 
كلأس امب  كلأسأو  ترطمأف  باحسلا  ىلعو  تبكسف  ءامسلا 
امب كلأسأو  كيبن  مدآ  هب  كلأس  امب  كلأسأو  كيبن  دمحم  هب 
مهيلع هللا  ىلص  نوبرقملا  كتكئالمو  كلسرو  كؤايبنأ  هب  كلأس 
ىلصت نأ  نيعمجأ  كتعاط  لهأ  هب  كلأس  امب  كلأسأو  نيعمجأ ، 
نوكت نأ  لبق  نم  تقلخ  ام  ددع  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع 
ةرجفنم نويعلاو  ةيسرُم  لابجلاو  ةيحطم  ضرألاو  ةينبم  ءامسلا 

بكاوكلاو ًائيضم  رمقلاو  ةيحضم  سمشلاو  ةرمهنم  راهنألاو 
، كملع ددع  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  ةرينم ،

ىلع لصو  كملح ، ددع  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لصو 
نم ظوفحملا  حوللا  هاصحأ  ام  ددع  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم 
هب ىرج  ام  ددع  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لصو  كملع ،
دمحم لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لصو  كدنع ، باتكلا  مأ  يف  ملقلا 

، كضرأ ءلم  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لصو  كتاوامس ، ءلم 
موي نم  هقلاخ  تنأ  ام  ءلم  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لصو 

لآ ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  ةمايقلا ، موي  ىلإ  ايندلا  تقلخ 
مهديمحتو مهسيدقتو  مهجيبستو  ةكئالملا  فوفص  ددع  دمحم 

موي ىلإ  ايندلا  تقلخ  موي  نم  مهليلهتو  مهريبكتو  مهديجمتو 
باحسلا ددع  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  ةمايقلا ،

، ةمايقلا موي  ىلإ  ايندلا  تقلخ  موي  نم  ةيراذلا  حايرلاو  ةيراجلا 
رطقت ةرطق  لك  ددع  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا 

لص مهللا  ةمايقلا ، موي  ىلإ  رطقت  امو  كضرأ  ىلإ  كتاوامس  نم 
ام ددعو  حايرلا  تبه  ام  ددع  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع 
رارق يف  تقلخ  ام  عيمجو  عورزلاو  قاروألاو  راجشألا  تكرحت 
ىلع لص  مهللا  ةمايقلا ، موي  ىلإ  ايندلا  تقلخ  موي  نم  ظفحلا 
موي نم  تابنلاو  رطملاو  رطقلا  ددع  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم 

لآ ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  ةمايقلا ، موي  ىلإ  ايندلا  تقلخ 
موي ىلإ  ايندلا  تقلخ  موي  نم  ءامسلا  يف  موجنلا  ددع  دمحم 
تقلخ ام  ددع  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  ةمايقلا ،
هقلاخ تنأ  امو  تنأ  الإ  هملع  ملعي  امم ال  ةعبسلا  كراحب  يف 

ددع دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  ةمايقلا ، موي  ىلإ 
ىلع لص  مهللا  اهبراغمو ، ضرألا  قراشم  يف  ىصحلاو  لمرلا 
امو سنإلاو  نجلا  نم  تقلخ  ام  ددع  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم 

لآ ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  ةمايقلا ، موي  ىلإ  هقلاخ  تنأ 
ايندلا تقلخ  موي  نم  مهظاحلأو  مهظافلأو  مهسافنأ  ددع  دمحم 

ددع دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  ةمايقلا ، موي  ىلإ 
، ةمايقلا موي  ىلإ  ايندلا  تقلخ  موي  نم  ةكئالملاو  نجلا  ناريط 

ماوهلاو رويطلا  ددع  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا 
لص مهللا  اهبراغمو ، ضرألا  قراشم  يف  ماكآلاو  شوحولا  ددعو 
لص مهللا  تاومألاو ، ءايحألا  ددع  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع 

امو ليللا  هيلع  ملظأ  ام  ددع  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع 
مهللا ةمايقلا ، موي  ىلإ  ايندلا  تقلخ  موي  نم  راهنلا  هيلع  قرشأ 
نيلجر ىلع  ىشمي  نم  ددع  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص 

، ةمايقلا موي  ىلإ  ايندلا  تقلخ  موي  نم  عبرأ  ىلع  ىشمي  نمو 
نم هيلع  ىلص  نم  ددع  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا 

، ةمايقلا موي  ىلإ  ايندلا  تقلخ  موي  نم  ةكئالملاو  سنإلاو  نجلا 
، هيلع لصي  مل  نم  ددع  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا 

ىلصي نأ  بجي  امك  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا 
نأ يغبني  امك  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  هيلع ،

ىتح ال دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  هيلع ، ىلصي 
نيلوألا يف  دمحم  ىلع  لص  مهللا  هيلع ، ةالصلا  نم  ءيش  ىقبي 

ألملا يف  دمحم  ىلع  لص  مهللا  نيرخآلا ، يف  دمحم  ىلع  لصو 
ىلعلا هللاب  الإ  ةوق  هللا ال  ءاش  ام  نيدلا ، موي  ىلإ  ىلعألا 

 .. ميظعلا
تبسلا موي  يف  سداسلا  بزحلا 



ةليسولا هطعأو  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا 
هتدعو يذلا  ًادومحم  ًاماقم  هثعباو  ةعيفرلا  ةجردلاو  ةليضفلاو 

هتجح جلبأو  هناهرب  نيبو  هنأش  مظع  مهللا  داعيملا  فلخت  كنإ ال 
بر اي  هتنسب  انلمعتساو  هتمأ  يف  هتعافش  لبقتو  هتليضف  نيبو 
يف انرشحا  بر  اي  مهللا  ميظعلا  شرعلا  بر  ايو  نيملاعلا 

بر اي  نيمآ  هتبحمب  انعفناو  هسأكب  انقساو  هئآول  تحتو  هترمز 
لضفأ انع  هزجاو  مالسلا  لضفأ  انع  هغلب  بر  اي  مهللا  نيملاعلا 

ينإ بر  اي  مهللا  نيملاعلا  بر  اي  هتمأ  نع  يبنلا  هب  تيزاج  ام 
عيمج نم  ينيفاعتو  ىلع  بوتتو  ينمحرتو  يل  رفغت  نأ  كلأسأ 

ىلع كنإ  ءامسلا  نم  لزانلاو  ضرألا  نم  جراخلا  ءآولبلاو  ءآلبلا 
تانمؤملاو نينمؤملل  رفغت  نأو  كتمحرب  ريدق  ءيش  لك 

هللا يضرو  تاومألا  مهنم و  ءايحألا  تاملسملاو  نيملسملاو 
هباحصأ نع  هللا  يضرو  نينمؤملا  تاهمأ  تارهاطلا  هجاوزأ  نع 
نيعباتلا عباتو  نيعباتلا  نعو  ايندلا  حيباصمو  ىدهلا  ةمئأ  مالعألا 

 .. نيملاعلا بر  هلل  دمحلا  نيدلا و  موي  ىلإ  ناسحإب  مهل 
ثلاثلا ثلثلا  ءادتبا 

حاورألا ةعاطب  كلأسأ  ةيلابلا  داسجألاو  حاورألا  بر  مهللا 
اهقورعب ةمئتلملا  داسجألا  ةعاطبو  اهداسجأ  ىلإ  ةعجارلا 

كيدي نيب  قئالخلا  مهنم و  قحلا  كذخأو  مهيف  ةذفانلا  كتاملكبو 
نأ كباقع  نوفاخيو  كتمحر  نوجريو  كئاضق  لضف  نورظتني 
ًالمعو يناسل  ىلع  راهنلاو  ليللاب  كركذو  يرصب  يف  رونلا  لعجت 

ميهاربإ ىلع  تيلص  امك  دمحم  ىلع  لص  مهللا  ينقزراف  ًاحلاص 
كتاولص لعجا  مهللا  ميهاربإ  ىلع  تكراب  امك  دمحم  ىلع  كرابو 

ميهاربإ ىلع  اهتلعج  امك  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  كتاكربو 
لآ ىلعو  دمحم  ىلع  كرابو  ديجم  ديمح  كنإ  ميهاربإ  لآ  ىلعو 

ديمح كنإ  ميهاربإ  لآ  ىلعو  ميهاربإ  ىلع  تكراب  امك  دمحم 
ىلع لصو  كلوسرو  كدبع  دمحم  ىلع  لص  مهللا  ديجم 

ىلع لص  مهللا  تاملسملاو  نيملسملاو  تانمؤملاو  نينمؤملا 
كباتك هاصحأو  كملع  هب  طاحأ  ام  ددع  هلآ  ىلعو  دمحم  انديس 
مهللا هللا  كلم  ماودب  مودت  ةمئاد  ةالص  كتكئالم  هب  تدهشو 
ملعأ مل  امو  اهنم  تملع  ام  ماظعلا  كئامسأب  كلأسأ  ىنإ 

ملعأ مل  امو  اهنم  تملع  ام  كسفن  اهب  تيمس  يتلا  ءامسألابو 
ام ددع  كلوسرو  كيبنو  كدبع  دمحم  انديس  ىلع  ىلصت  نأ 

لابجلاو ةيحدم  ضرألا  ةينبم و  ءامسلا  نوكت  نأ  لبق  نم  تقلخ 
ةقرشم و سمشلاو  ةرمهنم  راهنألاو  ةرجفنم  نويعلاو  ةيسرم 

راجشألاو ةيرجم  راحبلاو  ةرينتسم  بكاوكلاو  ًائيضم  رمقلا 
ددع دمحم  ىلع  لصو  كملع  ددع  دمحم  ىلع  لص  مهللا  ةرمثم 

ددع دمحم  ىلع  لصو  كتاملك  ددع  دمحم  ىلع  لصو  كملح 
ددع دمحم  ىلع  لصو  كلضف  ددع  دمحم  ىلع  لصو  كتمعن 
ددع دمحم  ىلع  لصو  كتاوامس  دمحم  ىلع  لصو  كدوج 

نم كتاوامس  عبس  يف  تقلخ  ام  ددع  دمحم  ىلع  لصو  كضرأ 
نجلا نم  كضرأ  يف  تقلخ  ام  ددع  دمحم  ىلع  لصو  كتكئالم 
ىلع لصو  امهريغو  ريطلاو  شحولا  نم  امهريغو  سنإلاو 

موي ىلإ  هب  ىرجي  امو  كبيغ  ملع  يف  ملقلا  هب  ىرج  ام  دمحم 
دمحم ىلع  لصو  رطملاو  رطقلا  ددع  دمحم  ىلع  لصو  ةمايقلا 
تنأ كنأ  دهشيو  كدجميو  كللهيو  كركشيو  كدمحي  نم  ددع 
لصو كتكئالمو  تنأ  هيلع  تيلص  ام  ددع  دمحم  ىلع  لصو  هللا 

دمحم ىلع  لصو  كقلخ  نم  هيلع  ىلص  نم  ددع  دمحم  ىلع 
لابجلا دع  دمحم  ىلع  لصو  كقلخ  نم  هيلع  لصي  مل  نم  ددع 

اهقاروأ رجشلا و  ددع  دمحم  ىلع  لصو  ىصحلاو  لامرلاو 
اهيف قلخت  امو  ةنس  لك  ددع  دمحم  ىلع  لصو  اهلاقثأو  ردملاو 
امو موي  لك  قلخت  ام  ددع  دمحم  ىلع  لصو  اهيف  تومي  امو 

باحسلا ددع  دمحم  ىلع  لصو  مهللا  ةمايقلا  موي  ىلإ  تومي 
لصو هايملا  نم  رطمت  امو  ضرألا  ءامسلا و  نيب  امو  ةيراجلا 

ضرألا قراشم  يف  تارخسملا  حايرلا  ددع  دمحم  ىلع 
ءامسلا موجن  ددع  دمحم  ىلع  لصو  اهتلبقو  اهفوجو  اهبراغمو 

ناتيحلا نم  كراحب  يف  تقلخ  ام  ددع  دمحم  ىلع  لصو 
ددع دمحم  ىلع  لصو  كلذ  ريغو  لامرلاو  هايملاو  باودلاو 
دمحم ىلع  لصو  لمنلا  ددع  دمحم  ىلع  لصو  ىصحلاو  تابنلا 
لصو ةحلملا  هايملا  ددع  دمحم  ىلع  لصو  ةبذعلا  هايملا  ددع 

ددع دمحم  ىلع  لصو  كقلخ  عيمج  ىلع  كتمعن  ددع  دمحم  ىلع 
ملسو هيلع  هللا  ىلص  دمحمب  رفك  نم  ىلع  كباذعو  كتمقن 

ىلع لصو  ةرخآلا  ايندلا و  تماد  ام  ددع  دمحم  ىلع  لصو 
ددع دمحم  ىلع  لصو  ةنجلا  يف  قئالخلا  تماد  ام  ددع  دمحم 
هبحت ام  ردق  ىلع  دمحم  ىلع  لصو  رانلا  يف  قئالخلا  تماد  ام 
لصو كاضريو  كبحي  ام  ردق  ىلع  دمحم  ىلع  لصو  هاضرتو 
هطعأو كدنع  برقملا  لزنملا  هلزنأو  نيدبآلا  دبأ  دمحم  ىلع 

ماقملاو ةعيفرلا  ةجردلاو  ةعافشلاو  ةليضفلاو  ةليسولا 
كلأسأ ىنإ  مهللا  داعيملا  فلخت  كنإ ال  هتدعو  يذلا  دومحملا 
ةمرحب كلأسأ  يئاجرو  يتقثو  يالومو  يديسو  يكلام  كنأب 

هيلع كيبن  ربقو  مارحلا  رعشملا  مارحلا و  دلبلاو  مارحلا  رهشلا 



فرصتو تنأ  الإ  هملع  ملعي  ام ال  ريخلا  نم  ىل  بهت  نأ  مالسلا 
مدآل بهو  نم  اي  مهللا  تنأ  الإ  هملع  ملعي  ام ال  ءوسلا  نم  ىنع 

ايو بوقعي  ىلع  فسوي  درو  قاحسإو  ليعامسإ  ميهاربإلو  ًائيش 
دئاز ايو  همأ  ىلإ  ىسوم  در  نم  ايو  بويأ  نع  ءالبلا  فشك  نم 

ىيحي و ايركزلو  ناميلس  دوادل  بهو  نم  ايو  هملع  يف  رضخلا 
ىلع ىلصت  نأ  كلأسأ  بيعش  ةنبا  ظفاح  ايو  ىسيع  ميرمل 

دمحمل بهو  نم  ايو  نيلسرملا  نييبنلا و  عيمج  ىلعو  دمحم 
يل رفغت  نأ  ةعيفرلا  ةجردلا  ةعافشلا و  ملسو  هيلع  هللا  ىلص 
ىل بجوتو  رانلا  نم  ينريجتو  اهلك  يبويع  يل  رتستو  يبونذ 

عم كتنج  يف  ينعتمتو  كناسحإو  كنارفغو  كنامأ  كناوضر و 
ءادهشلاو نيقيدصلاو  نييبنلا  نم  مهيلع  تمعنأ  نيذلا 

انديس ىلع  هللا  ىلصو  ريدق  ءيش  لك  ىلع  كنإ  نيحلاصلاو 
يذ لك  قاذو  ًاماكر  ًاباحس  حايرلا  تجعزأ  ام  هلآ  ىلعو  دمحم 

ًةيحت مالسلا  راد  يف  مالسلا  لهأل  مالسلا  لصوأو  ًامامح  ٍحور 
يل تلفكت  امب  ينلغشت  الو  هل  ينتقلخ  امل  يندرفأ  مهللا  ًامالسو 
 ( 3 كرفغتسأ (  انأ  ينبذعت و  الو  كلأسأ  انأو  ينمرحت  الو  هب 

كلأسأ ينإ  مهللا  ملسو  هلأ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
انإ دمحم  اي  انبيبح  اي  كدنع  ىفطصملا  كبيبحب  كيلإ  هجوتأ  و 

معن اي  ميظعلا  ىلوملا  دنع  انل  عفشاف  كبر  ىلإ  كب  لسوتن 
نم انلعجاو  ( 3 كدنع (  ههاجب  انيف  هعفش  مهللا  رهاطلا  لوسرلا 

هنم نيبرقملا  ريخ  نمو  هيلع  نيملسملاو  نيلصملا  ريخ 
هيدل نيبوبحملاو  هيف  نيبحملا  رايخأ  نمو  هيلع  نيدراولاو 

ميعنلا ةنج  ىلإ  ًاليلد  انل  هلعجاو  ةمايقلا  تاصرع  يف  هب  انحرفو 
الو انيلع  ًالبقم  هلعجاو  باسحلا  ةشقانم  الو  ةقشم  الو  ةنوئم  الب 

ءايحألا نيملسملا  عيمجلو  انيدلاولو  انل  رفغاو  ًابضاغ  انيلع  هلعجت 
 .. نيملاعلا بر  هلل  دمحلا  نأ  اناوعد  رخآو  نيتيملاو  مهنم 

عبارلا عبرلا  ءادتبا 
لالجلا اذ  اي  مويق  اي  يح  اي  هللا  اي  هللا  اي  ُهللا  اي  كلئسأف 

كلئسأ نيملاظلا  نم  تنك  ينإ  كناحبس  تنأ  الإ  هلإ  ماركإلاو ال 
كتردقو كئاهبو  كلالجو  كتمظع  نم  كيسرك  لمح  امب 

مل يتلا  ةرهطملا  ةنونكملا  ةنوزخملا  كئامسأ  قحبو  كناطلسو 
ليللا ىلع  هتعضو  يذلا  مسالا  قحبو  كقلخ  نم  دحأ  اهيلع  علطي 
ىلعو تلقتساف  تاوامسلا  ىلعو  رانتساف  راهنلا  ىلعو  ملظأف 
تعبنف نويعلا  ىلعو  ترجفناف  راحبلا  ىلعو  ترقتساف  ضرألا 

ةهبج يف  ةبوتكملا  ءامسألاب  كلئسأو  ترطمأف  باحسلا  ىلعو 
ليفارسإ ةهبج  يف  ةبوتكملا  ءامسألابو  .مالسلا  هيلع  ليربج 

ةبوتكملا ءامسألاب  كلئسأو  .ةكئالملا  عيمج  ىلعو  .مالسلا  هيلع 
كلأسأو .يسركلا  لوح  ةبوتكملا  ءامسألابو  .شرعلا  لوح 

قحب كلئسأو  .كسفن  هب  تيمس  يذلا  مظعألا  ميظعلا  كمساب 
ءامسألاب كلئسأو  ملعأ  مل  امو  اهنم  تملع  ام  اهلك  كئامسأ 

حون اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو  .مالسلا  هيلع  مدآ  اهب  كاعد  يتلا 
.مالسلا هيلع  حلاص  اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو  .مالسلا  هيلع 

يتلا ءامسألابو  .مالسلا  هيلع  سنوي  اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو 
نوراه اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو  .مالسلا  هيلع  ىسوم  اهب  كاعد 

.مالسلا هيلع  بيعش  اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو  .مالسلا  هيلع 
يتلا ءامسألابو  .مالسلا  هيلع  ميهاربإ  اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو 
دواد اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو  مالسلا  هيلع  ليعامسإ  اهب  كاعد 

مالسلا هيلع  ناميلس  اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو  مالسلا  هيلع 
يتلا ءامسألابو  مالسلا  هيلع  ءايركز  اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو 
عشوي اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو  مالسلا  هيلع  ىيحي  اهب  كاعد 

مالسلا هيلع  عسيلا  اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو  مالسلا  هيلع 
يتلا ءامسألابو  مالسلا  هيلع  لفكلا  وذ  اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو 

دمحم اهب  كاعد  يتلا  ءامسألابو  مالسلا  هيلع  ىسيع  اهب  كاعد 
نم اي  كيفصو  كبيبحو  كلوسرو  كيبن  ملسو  هيلع  هللا  ىلص 
دحأ نع  ردصي  الو  نولمعت  امو  مكقلخ  هللاو  قحلا  هلوقو  لاق 

يف قبس  دقو  الإ  نوكس  الو  ةكرح  الو  لعف  الو  لوق  هديبع  نم 
عمجب يل  تيضقو  ينتمهلأ  امك  نوكي  فيك  هردقو  هئاضقو  هملع 
نع تيفنو  بابسألاو  قيرطلا  هيف  يلع  ترسيو  باتكلا  اذه 
يدنع هبح  تبلغو  بايترالاو  كشلا  ميركلا  يبنلا  اذه  يف  يبلق 

نأ هللا  اي  هللا  اي  هللا  اي  كلئسأ  ءابحألاو  ءابرقألا  عيمج  بح  ىلع 
باسحلا موي  هتقفارمو  هتعافش  هعبتاو  هبحأ  نم  لكو  ينقزرت 

يل رفغت  نأو  باتع  الو  خيبوت  الو  باذع  الو  ةشقانم  ريغ  نم 
ىلإ رظنلاب  ينمعنت  نأو  رافغ  اي  باهو  اي  يبويع  رتستو  يبونذ 
لبقتت نأو  باوثلاو  ديزملا  موي  بابحألا  ةلمج  يف  ميركلا  كهجو 

يتئيطخ نم  هب  كملع  طاحأ  امع  وفعت  نأو  يلمع  ينم 
هيلع ميلستلاو  هربق  ةرايز  نم  ينغلبت  نأو  يللزو  ينايسنو 

اي كمركو  كدوجو  كلضفو  كنمب  يلمأ  ةياغ  هيبحاص  ىلعو 
هبنمآ نم  لك  نعو  ينع  هيزاجت  نأو  يلو  اي  ميحر  اي  فوؤر 

تاومألاو مهنم  ءايحألا  تاملسملاو  نيملسملا  نم  هعبتاو 
زيزع اي  يوق  اي  كقلخ  نم  ادحأ  هب  تيزاج  ام  معأو  متأو  لضفأ 

ىلع يلصت  نأ  كيلع  هب  تمسقأ  ام  قحب  مهللا  كلئسأو  يلع  اي 



ءامسلا نوكت  نأ  لبق  نم  تقلخ  ام  ددع  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم 
راحبلاو ةرجفنم  نويعلاو  ةيولع  لابجلاو  ةيحدم  ضرألاو  ةينبم 
ائيضم رمقلاو  ةيحضم  سمشلاو  ةرمهنم  راهنألاو  ةرخسم 

هيلع يلصت  نأو  تنأ  الإ  نوكت  ثيح  دحأ  ملعي  الو  ارينم  مجنلاو 
تايآ ددع  هلآ  ىلعو  هيلع  يلصت  نأو  كمالك  ددع  هلآ  ىلعو 

هيلع يلصي  نم  ددع  هلآ  ىلعو  هيلع  يلصت  نأو  هفورحو  نآرقلا 
يلصت نأو  هيلع  لصي  مل  نم  ددع  هلآ  ىلعو  هيلع  يلصت  نأو 

ام ددع  هلآ  ىلعو  هيلع  يلصت  نأو  كضرأ  ءلم  هلآ  ىلعو  هيلع 
ام ددع  هلآ  ىلعو  هيلع  يلصت  نأو  باتكلا  مأ  يف  ملقلا  هب  ىرج 

ام ددع  هلآ  ىلعو  هيلع  يلصت  نأو  كتاوامس  عبس  يف  تقلخ 
نأو ةرم  فلأ  موي  لك  يف  ةمايقلا  موي  ىلإ  نهيف  هقلاخ  تنأ 

نم ترطق  ةرطق  لكو  رطملا  رطق  ددع  هلآ  ىلعو  هيلع  يلصت 
يف ةمايقلا  موي  ىلإ  ايندلا  تقلخ  موي  نم  كضرأ  ىلإ  كئامس 

.ةرم فلأ  موي  لك 
دحألا موي  يف  عباسلا  بزحلا 

كل دجسو  كسدقو  كحبس  نم  ددع  هلآ  ىلعو  هيلع  يلصت  نأو 
موي لك  يف  ةمايقلا  موي  ىلإ  ايندلا  تقلخ  موي  نم  كمظعو 

مهتقلخ ةنس  لك  ددع  هلآ  ىلعو  هيلع  يلصت  ناو  ةرم *  فلأ 
فلأ موي  لك  يف  ةمايقلا  موي  ىلإ  ايندلا  تقلخ  موي  نم  اهيف 

نأو ةيراجلا *  باحسلا  ددع  هلآ  ىلعو  هيلع  يلصت  نأو  ةرم * 
ايندلا تقلخ  موي  نم  ةيراجلا  حايرلا  ددع  هلآ  ىلعو  هيلع  يلصت 
ىلعو هيلع  يلصت  نأو  ةرم *  فلأ  موي  لك  يف  ةمايقلا  موي  ىلإ 

راجشألاو ناصغألا  نم  هتكرحو  هيلع  حايرلا  تبه  ام  ددع  هلآ 
كضرأ رارق  ىلع  تقلخ  ام  ددعو  راهزألاو  رامثلا  قاروأو 

لك يف  ةمايقلا  موي  ىلإ  ايندلا  تقلخ  موي  نم  كتاوامس  نيبامو 
كراحب جاومأ  ددع  هلآ  ىلعو  هيلع  يلصت  نأو  ةرم *  فلأ  موي 

 * ةرم فلأ  موي  لك  يف  ةمايقلا  موي  ىلإ  ايندلا  تقلخ  موي  نم 
رجح لكو  ىصحلاو  لامرلا  ددع  هلآ  ىلعو  هيلع  يلصت  نأو 

اهلابجو اهلهس  اهبراغمو  ضرألا  قراشم  يف  هتقلخ  ردمو 
فلأ موي  لك  يف  ةمايقلا  موي  ىلإ  ايندلا  تقلخ  موي  نم  اهتيدوأو 

اهتلبق يف  ضرألا  تابن  ددع  هلآ  ىلعو  هيلع  يلصت  نأو  ةرم * 
قاروأو رمثو  رجش  نم  اهلابجو  اهلهسو  اهبرغو  اهقرشو  اهفوجو 

نم اهتاكربو  اهتابن  نم  جرخي  امو  اهنم  تجرخأ  ام  عيمجو  عرزو 
نأو ةرم *  فلأ  موي  لك  يف  ةمايقلا  موي  ىلإ  ايندلا  تقلخ  موي 

نجلاو سنألا  نم  تقلخ  ام  ددع  هلآ  ىلعو  هيلع  يلصت 
موي لك  يف  ةمايقلا  موي  ىلإ  مهنم  هقلاخ  تنأ  امو  نيطايشلاو 
يف ةرعش  لك  ددع  هلآ  ىلعو  هيلع  يلصت  نأو  ةرم *  فلأ 
موي ىلإ  ايندلا  تقلخ  ذنم  مهسوؤر  ىلعو  مههوجوو  مهنادبأ 

ددع هلآ  ىلعو  هيلع  يلصت  نأو  ةرم *  فلأ  موي  لك  يف  ةمايقلا 
موي ىلإ  ايندلا  تقلخ  موي  نم  مهظاحلأو  مهظافلأو  مهسافنأ 

ددع هلآ  ىلعو  هيلع  يلصت  نأو  ةرم *  فلأ  موي  لك  يف  ةمايقلا 
موي ىلإ  ايندلا  تقلخ  موي  نم  سنألا  ناقفخو  نجلا  ناريط 

ددع هلآ  ىلعو  هيلع  يلصت  نأو  ةرم *  فلأ  موي  لك  يف  ةمايقلا 
قراشم يف  ةريبك  وأ  ةريغص  كضرأ  ىلع  اهتقلخ  ةميهب  لك 

موي نم  تنأ  الإ  هملع  ملعي  اممو ال  ملع  امم  اهبراغمو  ضرألا 
نأو ةرم *  فلأ  موي  لك  يف  ةمايقلا  موي  ىلإ  ايندلا  تقلخ 
لصي مل  نم  ددعو  هيلع  ىلص  نم  ددع  هلآ  ىلعو  هيلع  يلصت 
فلأ موي  لك  يف  ةمايقلا  موي  ىلإ  هيلع  لصي  نم  ددعو  هيلع 
تقلخ ام  ددعو  ءايحألاو  تاومألا  ددع  هيلع  ىلصت  نأو  ةرم * 

هلآ ىلعو  هيلع  ىلصت  نأو  تارشحو *  لمنو  ريطو  ناتيح  نم 
ىلعو هيلع  ىلصت  نأو  ىلجت *  اذإ  راهنلاو  ىشغي  اذإ  ليللا  يف 

ناك ذنم  هلآ  ىلعو  هيلع  ىلصت  نأو  ىلوألاو *  ةرخآلا  يف  هلآ 
الدع كيلإ  هتضبقف  ايدهم  الهك  راص  نأ  ىلإ  ايبص  دهملا  يف 

كقلخ ددع  هلآ  ىلعو  هيلع  ىلصت  نأو  اعيفش * *  هثعبتل  ايضرم 
ةليسولا هيطعت  نأو  كتاملك  دادمو  كشرع  ةنزو  كسفن  ءاضرو 
دومحملا ماقملاو  دوروملا  ضوحلاو  ةعيفرلا  ةجردلاو  ةليضفلاو 

عفرت نأو  هناينب  قرشت  نأو  هناهرب  مظعت  نأو  دودمملا  زعلاو 
نأو هتلم  ىلع  انتيمت  نأو  هتنسب  انالوم  اي  انلمعتست  نأو  هناكم 

تنأو هئاقفر  نم  انلعجت  نأو  هئاول  تحتو  هترمز  يف  انرشحت 
بوتت نأو  هتبحمب  انعفنت  نأو  هسأكب  انيقست  نأو  هضوح  اندرو 

اهنم رهظ  ام  نتفلاو  ءاولبلاو  ءالبلا  عيمج  نم  انيفاعت  نأو  انيلع 
نينمؤملا عيمجلو  انل  رفغتو  انع  وفعت  نأو  انمحرت  نأو  نطب  امو 
تاومألاو مهنم  ءايحألا  تاملسملاو  نيملسملاو  تانمؤملاو 

الو لوح  الو  ليكولا  معنو  يبسح  وهو  نيملاعلا  بر  هلل  دمحلاو 
ىلعو دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  ميظعلا  يلعلا  هللاب  الإ  ةوق 

تحرسو مئاوحلا  تمحو  مئامجلا  تعجس  ام  دمحم  انديس  لآ 
مهللا مئاونلا *  تمنو  ميامعلا  تدشو  مئامتلا  تعفنو  مئاهبلا 

حابصألا حلبأ  ام  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص 
تدلقتو حاورلاو  ودغلا  بقاعتو  حابشألا  تبدو  حايرلا  تبهو 

لص مهللا  حاورألاو *  داسجألا  تحصو  حامرلا  تلقتعاو  حافصلا 
كالفألا تراد  ام  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع 



دمحم انديس  ىلع  لص  مهللا  كالمألا *  تجسو  كالحألا  تجدو 
كرابو ميهاربإ  انديس  ىلع  تيلص  امك  دمحم  انديس  لآ  ىلعو 
ىلع تكراب  امك  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع 

ىلع لص  مهللا  ديجم *  ديمح  كنإ  نيملاعلا  يف  ميهاربإ  انديس 
امو سمشلا  تعلط  ام  دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس 

 * دعر حبس  امو  قدو  قفدت  امو  قرب  قلأت  امو  سمخلا  تيلص 
ءلم دمحم  انديس  لآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

ءيش نم  تئش  ام  لمو  امهنيب  ام  ءلمو  ضرألاو  تاوامسلا 
ةلاهجلا نم  قلخلا  ذقنتساو  ةلاسرلا  ءابعأب  ماق  امك  مهللا  دعب * 
دئادشلا ىساقو  كديحوت  ىلإ  اعدو  ةلالضلاو  رفكلا  لهأ  دهاجو 

هتآو هلومأم  هغلبو  هلؤس  مهللا  هطعأف  كديبع  داشرإ  يف 
ماقملا هثعباو  ةعيفرلا  ةجردلاو  ةليضفلاو  ةليضفلاو  ةليسولا 

نم انلعجأو  مهللا  داعيملا *  فلخت  كنإ ال  هتدعو  يذلا  دومحملا 
هتريسو هيدهب  نيدتهملا  هتبحمب  نيفصتملاو  هتعيرشل  يعبتملا 

هعابتإ يف  انرشحأو  هتعافش  لضف  انمرحت  الو  هتنس  ىلع  انفوتو 
محرأ اي  نيميلا  باحصأو  نيقباسلا  هعايشأو  نيلجحملا  رغلا 
كئايبنأ ىلعو  نيبرقملاو  كتكئالم  ىلع  لص  مهللا  نيمحارلا * 

مهيلع ةالصلاب  انلعجاو  نيعمجأ  كتعاط  لهأ  ىلعو  نيلسرملاو 
نم ثوعبملا  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  نيموحرملا *  نم 
يف بونذلا  لهأل  عيفشلاو  ةماقتسالاو  فورعملاب  رمآلاو  ةماهت 

لضفأ انبيبحو  انعيفشو  انيبن  انع  غلبأ  مهللا  ةمايقلا *  تاصرع 
ةليسولا هتآو  ميركلا  دومحملا  ماقملا  هثعباو  ميلستلاو  ةالصلا 
ميظعلا فقوملا  يف  هتدعو  يتلا  ةعيفرلا  ةجردلاو  ةليضفلاو 

لص مهللا  مودتو *  ىلاوتت  ةلصتم  ةمئاد  ةالص  هيلع  مهللا  لصو 
رمهناو قساغ  بقوو  قراش  ردو  قراب  حال  ام  هلآ  ىلعو  هيلع 

موجن لثمو  ءاضقلاو  حوللا  ءلم  هلآ  ىلعو  هيلع  لصو  قداو * 
هلآ ىلعو  هيلع  لصو  ىصحلاو *  رطملاو  رطقلا  ددعو  ءامسلا 

غلبمو كشرع  ةنز  هيلع  لص  مهللا  ىصحت *  الو  دعت  ةالص ال 
ىلعو هيلع  لص  مهللا  كتمحر *  ىهتنمو  كتاملك  دادمو  كاضر 

ميهاربإ انديس  ىلع  تكرابو  تيلص  امك  هتيرذو  هجاوزأو  هلآ 
ام لضفأ  انع  هزاجو  ديجم *  ديمح  كنإ  ميهاربإ  انديس  لآ  ىلعو 

هتعيرش جاهنمب  نيدتهملا  نم  انلعجاو  هتمأ  نع  ايبن  تيزاج 
نم ربكألا  عزفلا  موي  انرشحاو  هتلم  ىلع  انفوتو  هيدهب  اندهاو 

 * هتيرذو هباحصأو  هلآ  بحو  هبح  ىلع  انتمأو  هترمز  يف  نينمآلا 
كئايفصأ مركأو  كئايبنأ  لضفأ  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

عوفرملا نيعمجأ  مدأ  دلو  ديسو  كءايبنأ  متاخو  كءايلوأ  مامإو 
رينملا جارسلا  ريذنلا  ريشبلا  نيبرقملا  ةكئالملا  يف  ركذلا 

ىلإ يداهلا  ميحرلا  فوؤرلا  نيبملا  قحلا  نيمألا  دعولا  قداصلا 
نآرقلاو يناثملا  نم  اعبس  هتيتأ  يذلا  ميقتسملا  طارصلا 

ضرألا هنع  قشنت  نم  لوأ  ةمألا  يداهو  ةمحرلا  يبن  ميظعلا 
هب رشبملا  ليئاكيم  انديسو  ليربج  انديسب  ديؤملاو  ةنجلا  لخديو 

مساقلا يبأ  بختنملا  ىبتجملا  ىفطصملا  ليجنإلاو  ةاروتلا  يف 
مهللا مشاه *  نب  بلطملا  دبع  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  انديس 

راهنلاو ال ليللا  نوحبسي  نيذلاو  نيبرقملاو  كتكئالم  ىلع  لص 
مهللا نورمؤي *  ام  نولعفيو  مهرمأ  ام  هللا  نوصعي  الو  نورتفي 

ءادهشو كيحو  ىلع  ءانمأو  كلسر  ىلإ  ءارفس  مهتيفطصأ  امكو 
نونكم ىلع  مهتعلطأو  اهبجح  فنك  مهل  تقرخو  كقلخ  ىلع 

نم مهتلعجو  كشرعل  ةلمحو  كتنجل  ةنزخ  مهنم  ترتخاو  كبيغ 
ىلعلا تاوملا  مهتنكسأو  ىرولا  ىلع  مهتلضفو  كدونج  رثكأ 

صئاقنلا نع  مهتسدقو  تاءاندلاو  يصاعملا  نع  مهتهزنو 
انلعجتو الضف  اهب  مهديزت  ةمئاد  ةالص  مهيلع  لصف  تافألاو 

كلسرو كئايبنأ  عيمج  ىلع  لصو  مهللا  الهأ *  اهب  مهرافغتسال 
كتؤبن مهتقوطو  كتمكح  مهتعدوأو  مهرودص  تحرش  نيذلا 

كديحوت ىلإ  اوعدو  كقلخ  مهب  تيدهو  كبتك  مهيلع  تلزنأو 
كليبس ىلإ  اودشرأو  كديعو  نم  اوفوخو  كدعو  ىلإ  اوقوشو 

انل بهو  اميلست  مهيلع  مهللا  ملسو  كليلدو  كتجحب  اوماقو 
دمحم انديس  ىلع  لص  مهللا  اميظع *  ارجأ  مهيلع  ةالصلاب 

هقح انع  اهب  يدؤت  ةلوبقم  ةمئاد  ةالص  دمحم  انديس  هلآ  ىلعو 
لامجلا وسحلا  بحاص  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  ميظعلا * 

فرغلاو روحلاو  نادلولاو  رونلاو  ءاهبلاو  لامكلاو  ةجهبلاو 
روهشملا ملعلاو  روكشملا  بلقلاو  روكشلا  ناسللاو  روصقلاو 

ولعلاو تارهاطلا  جاوزألاو  تانبلاو  نينبلاو  روصنملا  شيجلاو 
بانتجاو مارحلا  رعشملاو  ماقملاو  مزمزلاو  تاجردلا  ىلع 
نمحرلا حيبستو  نآرقلا  ةوالتو  جحلاو  ماتيألا  ةيبرتو  ماثآلا 

دوهعلاب ءافولاو  دوجلاو  مركلاو  دوقعملا  ءاوللاو  ناضمر  مايصو 
بيضقلاو ضوحلاو  بيجنلاو  ةلغبلاو  بيغرتلاو  ةبغرلا  بحاص 

دبع يبنلا  باتكلا  يف  توعنملا  باوصلاب  قطانلا  باوألا  يبنلا 
عاطأ دقف  هعاطأ  نم  يبنلا  هللا  ةجح  يبنلا  هللا  زنك  يبنلا  هللا 

يشرقلا يبرعلا  يبنلا  هللا  ىصع  دقف  هاصع  نمو  هللا 
فرطلاو ليمجلا  هجولا  بحاص  يماهتلا  يكملا  يمزمزلا 

ديبم نيلاضملا  رهاق  ليبسلسلاو  رثوكلاو  ليسالا  دخلاو  ليحكلا 



تانج ىلإ  نيلجحملا  رغلا  دئاق  نيكرشملا  لتاقو  نيرفاكلا 
لوسرو مالسلا  هيلع  ليربج  انديس  بحاص  ميركلا  راوجو  ميعنلا 
مالكلا حابصمو  مامغلا  ةياغو  نيبنذملا  عيفشو  نيملاعلا  بر 

رهطأ نم  نيفطصملا  هلآ  ىلعو  هيلع  هللا  ىلص  مامتلا *  رمقو 
هثعب داعيملا  يف  اهب  فرشيو  هروبح  اهب  ددجتي  ةمئاد  ةالص  ةلبج 
دوجت ةالص  علاوطلا  مجنألا  هلآ  ىلعو  هيلع  هللا  ىلصف  هروشنو 

انازيم برعلا  حجرأ  نم  هلسرأ  عماوهلا  ثويغلا  دوجأ  مهيلع 
اماقم اهالعأو  اناميإ  اهخمشاو  اناسل  اهحصفأو  انايب  اهحضوأو 

ةقيرطلا حضوأف  اماغر  اهافصأو  امامد  اهافواو  امالك  اهالحأو 
ماكحألا رهظأو  مانصألا  رسكو  مالسإلا  رهشو  ةقيلخلا  حصنو 

لك يف  هلآ  ىلعو  هيلع  هللا  ىلص  ماعنإلاب *  معو  مارحلا  رظحو 
ىلعو هيلع  هللا  ىلص  مالسلاو *  ةالصلا  لضفأ  ماقمو  لعجم 
اهعبتي ةالص  هلآ  ىلعو  هيلع  هللا  ىلصو  ةيكاز  ةمات  ةالص  هلآ 

لضفأ ىلع  هللا  ىلصو  ناوضرو *  ةرفغم  اهبقعيو  ناحيرو  حور 
هنيبج رونب  ترانتساو  راخفلا  هب  امسو  راجنلا  هنم  باط  نم 

انيبنو انديس  راحبلاو  مئامغلا  هنيمي  دوج  دنع  تلءاضتو  رامقألا 
هتايآ تازجعمبو  راوغألاو  داجنألا  تءاضأ  هتايآ  رهابب  يذلا  دمحم 
هلآ ىلعو  هيلع  هللا  ىلص  رابخألا *  ترتاوتو  باتكلا  قطن 

معنف هترجه  يف  هورصنو  هترصنل  اورجاه  نيذلا  هباحصأو 
اهكيأ يف  تعجس  ام  ةمئاد  ةيمان  ةالص  راصنألا  معنو  نورجاهملا 
مئاد هيلع  هللا  فعاض  راردملا  ةميدلا  اهلبوب  تعمهو  رايطألا 

نيبيطلا هلآ  ىلعو  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  هتاولص * 
ماركإلاو لالجلا  يذ  ماودب  لاصتالا  ةمئاد  ةلوصوم  ةالص  ماركلا 
سمشو ةلالجلا  بطق  وه  يذلا  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  * 

 * ةلاهجلا نم  ذقنملاو  هلالضلا  نم  يداهلاو  ةلاسرلاو  ةءوبنلا 
ةبقاعتم يلاوتلاو  لاصتالا  ةمئاد  ةالص  ملسو  هيلع  هللا  ىلص 

 .. يلايللاو مايألا  بقاعتب 
نينثالا موي  يف  نماثلا  بزحلا 

دمصلا كلملا  لوسر  دهازلا  يبنلا  دمحم  ىلع  لص  مهللا 
الب دبألا  ىهتنم  ىلإ  ةمئاد  ةالص  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  دحاولا 

مهللا داهملا  سئبو  منهج  رح  نم  انيجنت  ةالص  ذافن  الو  عاطقنا 
ىصحي ةالص ال  ملسو  هلآ  ىلعو  يمألا  يبنلا  دمحم  ىلع  لص 

ةالص دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا  ددم  اهل  دعي  الو  ددع  اهل 
مهللا هاضر  ةعافشلا  نم  ةمايقلا  موي  اهب  غلبتو  هاوثم  اهب  مركت 

يحولاب ءاج  يذلا  ليبنلا  ديسلا  ليصألا  يبنلا  دمحم  ىلع  لص 
مالسلا هيلع  ليربج  نيمألا  هءاجو  ليوأتلا  نايب  حضوأو  ليزنتلاو 
ميهبلا ليللا  يف  ليلجلا  كلملا  هب  ىرسأو  لضفتلاو  ةماركلاب 

توربجلا ءانس  هارأو  توكلملا  ىلعأ  نع  هل  فشكف  ليوطلا 
هللا ىلص  تومي  يذلا ال  يقابلا  مئادلا  يحلا  ةردق  ىلإ  رظنو 

ريخلاو لامكلاو  نسحلاو  لامجلاب  ةنورقم  ةالص  ملسو  هيلع 
راطقألا ددع  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لص  مهللا  لاضفإلاو 

لصو راجشألا  قرو  ددع  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لصو 
دمحم ىلع  لصو  راحبلا  دبز  ددع  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع 
دمحم لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لصو  راهنألا  ددع  دمحم  لآ  ىلعو 
دمحم لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لصو  رافقلاو  ىراحصلا  لمر  ددع 
دمحم لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لصو  راجحألاو  لابجلا  لقث  ددع 
دمحم لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لصو  رانلا  لهأو  ةنجلا  لهأ  ددع 

ام ددع  دمحم  لآ  ىلعو  دمحم  ىلع  لصو  راجفلاو  راربألا  ددع 
نم ًاباجح  هيلع  انتالص  مهللا  لعجاو  راهنلاو  ليللا  هب  فلتخي 

رافغلا زيزعلا  تنأ  كنإ  رارقلا  راد  ةحابإل  ًاببسو  رانلا  باذع 
نيكرابملا هتيرذو  نيبيطلا  هلآ  ىلعو  دمحم  ىلع  هللا  ىلصو 

ةلوصوم ةالص  نينمؤملا  تاهمأ  هجاوزأو  نيمركألا  هتباحصو 
نيزو راربألا  ديس  ىلع  لص  مهللا  نيدلا  موي  ىلإ  ددرتت 

راهنلا 3 قرشأو  ليللا  هيلع  ملظأ  نم  مركأو  رايخألا  نيلسرملا 
ىزاجي يذلا ال  لوطلاو  هنانتما  يفاكب  يذلا ال  نملا  اذ  اي  مهللا  ( 

قلطت نأ  كريغ  دحأب  كلأسن  الو  كب  كلأسن  هناسحإو  هماعنإ 
نينمآلا نم  انلعجتو  لامعألا  حلاصل  انقفوتو  لاؤسلا  دنع  انتنسلأ 
رونلا رون  اي  كلأسأ  لالجلاو  ةزعلا  اذ  اي  لازلزلاو  فحزلا  موي 
لاثم الب  ىنغلا  لاوز  الب  يقابلا  تنأ  روهدلاو  ةنمزألا  لبق 

الو ناكم  هب  طيحي  يذلا ال  رهاقلا  ىلعلا  رهاطلا  سودقلا 
مظعأبو اهلك  ىنسحلا  كئامسأب  كلأسأ  نامز  هيلع  لمتشي 

اباوث كدنع  اهلزجأو  ةلزنم  كدنع  اهفرشأ  كيلإ و  كئامسأ 
لجألا ليلجلا  نونكملا  نوزخملا  كمسابو  ةباجإ  كنم  اهعرسأو 

كاعد نم  نع  ىضرتو  هبحت  يذلا  مظعألا  ميظعلا  ريبكلا 
نانملا نانحلا  تنأ  الإ  هلإ  الب  مهللا  كلأسأ  هءاعد  هل  بيجتستو 

بيغلا ملاع  ماركإلاو  لالجلا  وذ  ضرألاو  تاوامسلا  عيدب 
يذلا مظعألا  ميظعلا  كمساب  كلأسأو  لاعتملا  ريبكلا  ةداهشلاو 

كمساب كلأسأ  تيطعأ و  هب  تلئس  اذإو  تبجأ  هب  تيعد  اذإ 
لكو ماوهلاو  عابسلاو  كولملاو  ءامظعلا  هتمظعل  لذي  يذلا 

ةزعلا هل  نم  اي  يتوعد  بجتسا  بر  اي  هللأ  اي  هتقلخ  ءيش 
تومي يح ال  وه  نم  اي  توكلملاو  كلملا  اذ  اي  توربجلاو 



ًاسدقتم اي  ىبر  تنأ  كناكم  عفرأو  كنأش  مظعأ  ام  ىبر  كناحبس 
اي رابج  اي  ريبك  اي  ميظع  اي  بهرأ  كايإو  بغرأ  كيلإ  هتوربج  يف 

ميظع اي  كناحبس  ميلع  اي  تيلاعت  ميظع  اي  تكرابت  ىوق  اي  رداق 
نأ ال ريبكلا  ماتلا  ميظعلا  كمساب  كلأسأ  ليلج  اي  كناحبس 

الو ًادوسح  ًاناسنإ  الو  ًاديرم  ًاناطيش  الو  ادينع  ًارابج  انيلع  طلست 
الو ًاديبع  الو  ًارجاف  الو  ًاراب  الو  ًاديدش  الو  كقلخ  نم  ًافيعض 

الأ هلإ  يذلا ال  هللا  تنأ  كنأ  دهشأ  ينإف  كلأسأ  ينإ  مهللا  ًادينع 
هل نكي  ملو  دلوي  ملو  دلي  مل  يذلا  دمصلا  دحألا  دحاولا  تنأ 

اي يلزأ  اي  وه  الإ  هلإ  نم ال  اي  وه  الإ  وه  نم ال  اي  وه  اي  دحأ  اوفك 
انهلإ اي  تومي  يذلا ال  يحلا  وه  نم  اي  يموميد  اي  يرهد  اي  ىدبأ 

تاوامسلا رطاف  مهللا  تنأ  الإ  هلإ  ًادحاو ال  ًاهلإ  ءيش  لك  هلإو 
مويقلا يحلا  ميحرلا  نمحرلا  ةداهشلاو  بيغلا  ملاع  ضرألا  و 

بولق ماركإلاو  لالجلا  اذ  ثراولا  ثعابلا  نانملا  نانحلا  نايدلا 
وحمتو مهبولق  يف  ريخلا  عرزت  تنأف  كيلإ  اهيصاون  كديب  قئالخلا 
لك يبلق  نم  وحمت  نأ  مهللا  كلأسأف  مهنم  تئش  اذإ  رشلا 

كتبهرو كتفرعمو  كتيشخ  نم  يبلق  وشحت  نأ  ههركت و  ءيش 
ةمحرلاب انيلع  فطعاو  ةيفاعلاو  نمألا  كدنع و  اميف  ةبغرلاو 

ملع مهللا  كلأسنف  ةمكحلاو  باوصلا  انمهلأو  كنم  ةكربلاو 
نيرباصلا ركشو  نينقوملا  صالخإو  نيتبخملا  ةبانإو  نيفئاخلا 

ناكرأ ألم  يذلا  كهجو  رونب  مهللا  كلأسنو  نيقيدصلا  ةبوتو 
كتفرعم قح  كفرعأ  ىتح  كتفرعم  يبلق  يف  عرزت  نأ  كشرع 

متاخ دمحم  انديس  ىلع  هللا  ىلصو  هب  فرعت  نأ  يغبني  امك 
ىلع مالسو  نيعمجأ  هبحصو  هلآ  ىلعو  نيلسرملا  مامإو  نييبنلا 

 . نيملاعلا بر  هلل  دمحلاو  نيلسرملا 
تاريخلا لئالد  متخ  بقع  أرقي  ءاعدلا  اذه 

ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
ةرمز يف  نيروشحملا  نم  هلعجاو  همحراو  هفلؤمل  رفغا  مهللا 
مهللا نيمحارلا  محرأ  اي  كلضفب  ةمايقلا  موي  نيقيدصلاو  نييبنلا 
كنيبو اننيب  ةلماعملا  حيحص  انل  بهو  ةفرعملا  ءافصب  انيلع  ننمأ 

كب نظلا  نسحو  كيلع  لكوتلا  قدصو  ةعامجلاو  ةنسلا  ىلع 
اي نيرادلا  يف  وفعلاب  انورقم  كيلإ  انبرقي  ام  لكب  انيلع  ننماو 

نيذلا هدابع  ىلع  مالسو  ىفكو  هللا  انبسحو  نيملاعلا  بر 
 . نيملاعلا بر  هلل  دمحلاو  نيلسرملا  ىلع  مالسو  ىفطصا 

انرودص هيلع  ةالصلاب  حرشا  مهللا  ميحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
رفغاو انمومغ  اهب  فشكاو  انمومه  اهب  جرفو  انرومأ  اهب  رسيو 
انلامأ اهب  غلبو  انلاوحأ  اهب  حلصأو  اننويد  اهب  ضقاو  انبونذ  اهب 

اهب رهطو  انتجح  اهب  رصنأو  انتبوح  اهب  لسغاو  انتبوت  اهب  لبقتو 
نيب ًارون  اهلعجاو  انتبرغ  اهب  محراو  انتشحو  اهب  سنآو  انتنسلأ 
نمو انقوف  نمو  انلئامش  نعو  انناميأ  نعو  انفلخ  نمو  انيديأ 
موي ًالظو  انرشنو  انرشحو  انروبقو  انتومو  انتايح  يفو  انتحت 
مدأو انتانسح  نيزاوم  بر  اي  اهب  لقثو  انسوءر  ىلع  ةمايقلا 
هيلع هللا  ىلص  دمحم  انديسو  انيبن  ىقلن  ىتح  انيلع  اهتاكرب 
قرفت الو  نورشبتسم  نوحرف  نونئمطم  نونمآ  نحنو  ملسو 

عم ميركلا  هراوج  ىلإ  انيوأتو  هلخدم  انلخدت  ىتح  هنيبو  اننيب 
ءادهشلاو نيقيدصلاو  نييبنلا  نم  مهيلع  تمعنأ  نيذلا 

هيلع هللا  ىلص  هب  انمأ  انإ  مهللا  ًاقيفر  كئلوأ  نسحو  نيحلاصلاو 
انبولق تبثو  هتيؤرب  نيرادلا  يف  مهللا  انعتمف  هرن  ملو  ملسو 

يف انرشحاو  هتلم  ىلع  انفوتو  هتنس  ىلع  انلمعتساو  هتبحم  ىلع 
انبولق هيلع  توطنا  امب  انعفناو  نيحلفملا  هبزحو  ةيجانلا  هترمز 
نينب الو  لام  الو  دج  موي ال  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هتبحم  نم 

ةرايز انيلع  رسيو  ىفوألا  هسأكب  انقساو  ىفصألا  هضوح  اندروأو 
كمرحب ةماقإلا  انيلع  مدأو  انتيمت  نأ  لبق  نم  همرحو  كمرح 
عفشتسن انإ  مهللا  ىفوتن  نأ  ىلإ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  همرحو 

مظعأ وه  ذإ  كيلع  هب  مسقنو  كيلإ  ءاعفشلا  هجوأ  وه  ذإ  كيلإ  هب 
لئاسولا برقأ  وه  ذإ  كيلإ  هب  لسوتنو  كيلع  هقحب  مسقأ  نم 

انلامآ لوط  انبونذ و  ةرثكو  انبولق  ةوسق  بر  اي  كيلإ  وكشن  كيلإ 
ىلع انموجهو  تاعاطلا  نع  انلساكتو  انلامعأ  داسفو 

ىلع رصنتسن  كب  بر  اي  تنأ  هيلإ  ىكتشملا  معنف  تافلاخملا 
الف انحالص  يف  لكوتن  كلضف  ىلعو  انرصناف  انسفنأ  انئادعأ و 

هيلع هللا  ىلص  كلوسر  بانج  ىلإو  انبر  اي  كريغ  ىلإ  انلكت 
الف لأسن  كايإو  اندرطت  الف  فقن  كباببو  اندعبت  الف  بستنن  ملسو 

حلصأو انلامعأ  لبقتو  انفوخ  نمآو  انعرضت  محرا  مهللا  انبيخت 
ققحو انلآم  ريخلا  ىلإو  انلاغتشا  كتعاطب  لعجاو  انلاوحأ 

كيدي نيب  رهاظ  انلذ  اذه  انلاجآ  ةداعسلاب  متخاو  انلامآ  ةدايزلاب 
الإ انعسي  الو  انبكتراف  انتيهنو  انكرتف  انترمأ  كيلع  ىفخي  انلاحو ال 

ميرك وفع  كنإ  لوئسم  مركأ  لومأم و  ريخ  اي  انع  فعاف  كوفع 
دمحم انديس  ىلع  هللا  ىلصو  نيمحارلا  محرأ  اي  ميحر  فوءر 

وهو نيملاعلا  بر  هلل  دمحلاو  ًاميلست  ملسو  هبحصو  هلآ  ىلعو 
 ” .ميظعلا يلعلا  هللاب  الإ  ةوق  الو  لوح  الو  ليكولا  معنو  انبسح 

” : ةرم ةيتآلا 14  تاملكلا  هذه  أرقت  مث 
مهللا مالظلا  رون  ىلع  لص  مهللا  مامتلا  ردب  ىلع  لص  مهللا 



عيمج يف  عيفشلا  ىلع  لص  مهللا  مالسلا  راد  حاتفم  ىلع  لص 
.مانألا

: يهو فلؤملل  ةبوسنملا  تايبألا  هذه  أرقت  مث 
ينا ـس عـ لفم ينإ  هللا  ـة  معن اي  ـل  جو ـف  ئاخ ينإ  هللا  ةمحر  اي 
ـى مظعلا كتبحم  ىوس  هب  ميلعلا  ىقلأ  ل  ــ مع يل  سيلو 

ينا ـ ميإو
قار ـ حإ نمو  تامملا  رش  ـن  مو ةايحلا  رش  نم  ينامأ  ـن  كف

ينامثج
ينايصع لالغأ  نم  يكاكف  نكو  سلف  هدعب  ام  يذلا  يانغ  ـن  كو

قاروأ يف  قرولا  تنغ  ام  ـه  تمحرو ىلو  ـ ملا ـد  مصلا ةيحت 
يناصغأ

يحور هحدم  نمو  ىفوألا  يدنس  ايو  ىقثولا  يتورع  اي  كيلع 
يناحيرو

افصلا تاولص 
ةيفاعو اهئاودو  بولقلا  بط  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 

.ملسو هبحصو  هلآ  ىلعو  اهئايضو  راصبألا  رونو  اهئافشو  نادبألا 
تاذلا تاولص 

عيمج يف  يراسلا  رسو  تاذلا  رون  دمحم  انديس  ىلع  لص  مهللا 
.ملسو هيلع  هللا  ىلص  تافصلاو  ءامسألا 
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	أسرار الطريقة البرهانية
	اللهم صلي على من كان من رائحته تعبق الاجواء فعرفه الورد والمسك والعود والعنبر وعلى آله وسلم تسليما
	اللهم صلي على من رائحته ندا ومسكا وعنبرا وكافورا، وعلى آله وسلم تسليما
	صلاة آل البيت
	اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كامل النور ومنبع السرور، وصلى اللهم على سيدتنا فاطمة ابنته البتول، وصلى اللهم على سيدنا على بن ابى طالب اسد الله الغالب، وصلى اللهم على الكوكبين النيرين سيدنا الحسن، وسيدنا الحسين، وصلى اللهم على سيدتنا السيدة زينب، رئيسة الديوان وحبيبة الرحمن
	صلاة على النبي لها اسرار عجيبة وبركات وانوار
	اللهم صل على ألف إنسان الأزل، بحكمة باء برهان من لم يزل، أصل الأشياء الكلية، آدم في حقيقة البداية، أثر السر في آثار خفايا المظاهر الخفية، أول الكل في أول الأولية، إنسان دار الغيب المبرقع بطلسم “وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين “”. وإنا أعطيناك”، ذات القرب المخاطب ب(لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك )، أحمدي الصفات، المتجلي في سماء المعرفة، بظهور مظهر شهادة الرحمن، محمدي الذات المدلى إلى قاب الوحدة، بتجلي موكبي العناية والإحسان، أوحدي المعنى المطرز بطراز الجمال الوحيدي بحقيقة “حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم “، أنوري المحيا المجمل بخلعة حجة بردة فضيلة بينة “وإنك لعلى خلق عظيم “، إمام الأنبياء والمرسلين في جامع جوامع الحكم، والدقائق الرحمانية المنبسطة سجاجيدها في سدة مجلس الكاف، أفضل العالمين المتصدر في رحاب الأسرار، في مركز دائرتي القبول والألطاف، المنفرشة بسطها في حومة العز وميدان السعد وروضة الإسعاف، أصل السبب في الإيجاد، فالكل منه والكل إليه، خزانة الأسرار فالوارد والذاهب عنه وعليه، آية” إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر “، آخذ شرف المحبوبية بأعلى الوثائق المفتخر ب”إنا أعطيناك الكوثر”، أول مخاطب بأحلى خطاب ” فدنا فتدلى “، أشرف معظم بنصيحة “سبح اسم ربك الأعلى “، أجمل متوج بتاج قرب القرب، فما انفصل عنه القرب ولا نأى، أسعد مهيكل بهيكل مجد ” ما كذب الفؤاد ما رأى “، فبحقه يارب وبحق حرمته وقدره عندك، صلني إليك من بابه، وأدخلني عليك من أعتابه وعرفني سرك بواسطة جنابه، وصل عليه وعلى آله وأصحابه، المتأدبين بآدابه، واكفني وإخواني والمسلمين، هم البعد والهجر، والدين والفقر والسلطان، والدهر والأحزان، والعسر والشيطان، والقهر والزمان، وارفع رأسي على رؤوسهم على علم الإقبال والنصر والسعد، والفخر والمجد، والشرف والإحسان، وتوفنا عند انتهاء الأجل على الإيمان، واختم لنا بخواتم السعادة، وارزقنا القرب والفضل والحسنى والزيادة، وصل وسلم بجلالك وجمالك على جميع النبيين والمرسلين، وآلهم، وصحبهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين
	صلاة حل العقد لسيدنا عبد القادر الجيلاني (قدس سره)
	اللهم صلي على سيدنا ومولانا محمد بحر انوارك، ومعدن اسرارك، ولسان حجتك، وعروس مملكتك، وامام حضرتك، وطراز ملكك، وخزائن رحمتك، وطريق شريعتك، المتلذذ بمشاهدتك، انسان عين الوجود، والسبب في كل موجود، عين اعيان خلقك، المتقدم من نور ضيائك، صلاة تحل بها عقدتي، وتفرج بها كربتي، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يارب العالمين، عدد ما أحاط به علمك، واحصاه كتابك، وجرى به قلمك، وعدد الامطار، والاحجار، والأشجار، وملائكة البحار، وجميع ما خلق مولانا من أول الزمان الى آخره والحمد لله وحده.
	صيغة أخرى عجيبة
	اللهم صل على طه ويس، سيدنا محمد النبي الامي، اللهم صل على نور الانوار، وسر الاسرار، الامين المأمون، اللهم صل على من سطع نوره في الافاق، وأسرى به المولى في السبع الطباق، اللهم صل على من بعثه الله رحمة للعالمين، فأنقد البشرية جمعا من الظلمات الى النور، صلى الله عليه و على آله وصحبه أولي العزم و التمكين وسلم تسليما كثيرًا، اللهم بحق الاحقاف، و الحاقه، و القاف، نجنا مما نخاف، يا وهاب، و بحقك يا وهاب، هب لي من لي أمانًا، و حكمةً، وبهجةً، و فرحًا، وسرورًا، و بحق أم القرآن (الفاتحة كاملة)، آمين فرج عنا ما نحن فيه، و اكشف الهم و الغم و الكرب عن جميع الموحدين من المؤمنين اللهم آمين
	تقرأ يوميا 3 مرات بعد صلاة الفجر
	من اسرار الزاوية التيجانية
	اللهم صل على الهادي البشير، القمر المنير، المبشر النذير، من بالصلاة عليه يحل كل أمر عسير، صلاة نرجو بها عفو العلي القدير.
	صلاة محبة الرسول
	اللهم حببني الى حبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليما
	صلاه على النبي لقضاء الحاجة
	اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حبيبك انى مشتاق بنور جمالك ورسولك يا الله يالله يالله
	صلاة لكشف القلبي وللاستخارة
	اللهم صلي على سيدنا محمد معدن الانوار والأسرار، وكاشف الاستار وكاشف الاسرار، الصلاة والسلام عليكم يا نور الانوار، الصلاة والسلام عليك يا معدن الاسرار، الصلاة والسلام عليك يا كاشف الاستار، الصلاة والسلام عليك يا كاشف الاسرار، اكشف عيني، اكشف قلبي، اكشف صدري، يا كاشف الاسرار يا رسول الله، خذ بيدي أعينوني أغيثوني يا صادق، صدق قولك من عسرت عليه حاجة فليكثر بالصلاة على فإنها تكشف الهموم والغموم والكرب، وتكثر الارزاق وتقضي الحوائج، يا قاضي الحاجات، وصلى الله تعالى عليك وعليهم أجمعين
	اللهم صل على سيدنا محمد وآله في الأولين، وصل على سيدنا محمد وآله في الآخرين، وصل على سيدنا محمد وآله في الملأ الأعلى، وصل على سيدنا محمد وآله في النبيين والمرسلين، اللهم أعط سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرة، اللهم إني آمنت بسيدنا محمد عليه وآله السلام ولم أره، فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته، وارزقني صحبته، وتوفني على ملته، واسقني من حوضه مشرباً روياً لا أظمأ بعده أبدًا إنك على كل شيء قدير، اللهم كما آمنت بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله، ولم أره فعرفني في الجنان وجهه، اللهم أبلغ روح سيدنا محمد عني تحية كثيرة وسلاما
	صيغة أخرى
	اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طَيِّبِ الْأَنْفَاسِ، صَلَاةً تبْسُطْ لَنَا بِهَا الرِّزْقَ وَتغْنِنَا بِهَا عَنِ النَّاسِ، وَتطَهِّرْنَا بِهَا مِنَ الْأَدْنَاسِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ أَزَلْتَ عَنْهُمُ الْالْتِبَاسِ
	صلاة سيدنا الجيلاني (قدس سره)
	اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره، والرحمةِ للعالمين ظهورهُ، عدد من مضى من خلقك، ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي، صلاة تستغرق العد، صلاتك تحيط بالحد، صلاة لا غاية لها ولا انتهاء، ولا أمد لها ولا انقضاء، صلاتك التي صليت عليه، صلاةً دائمة بدوامك باقيةً ببقائك، لا أمد ولا انقضاء لذلك، وعلى أله وأصحابه كذلك والحمد لله على ذلك
	صيغة أخرى
	اللهم صل على سيدنا محمد نور سراج الرحمن، صلاة تكفينا بها وساوس النفس والإنس والشيطان، وعلى آله وصحبه وسلم
	صيغة أخرى
	اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجاوز رضوانك، ويتصل اتصالها ببقائك، ولا تنفذ كما لا تنفذ كلماتك، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما اللهم آمين
	صلاة تفريج الكرب
	اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنحل بها عقدتي، وتنفرج بها كربتي، وتنكشف بها غمتي، وتنقذني بها من وحلتي، وتقيلني بها من عثرتي، وتقضي بها حاجتي، وبأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ
	صلاة الغزنوي
	اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد رحمة الله، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد فضل، الله اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد خلق، الله اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد علم الله، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد كلمات، الله اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد ذكر الله، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد نعم الله، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد رمل القفار، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد ما خلق في البحار، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد نجوم السموات، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والأخرة، صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله على سيد المرسلين، وأمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، وشفيع المذنبين ،سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، والأئمة والمشايخ المتقدمين والمتأخرين، والشهداء والصالحين، وأهل طاعتك أجمعين، من أهل السموات والأرضين، برحمتك يا أرحم الراحمين
	صلاة الغُرية
	اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والأخرين، قائد الغُر المحجلين، السيد الكامل الفاتح الخاتم، الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم، الصادق الأمين، السابق للخلق نورهُ والرحمةِ للعالمين ظهوُرُهُ، عدد من مضى من خلقك ومن بقي، ومن سعد منهم ومن شقي، صلاةً تستغرق العد وتحيط بالحد، صلاة لا غاية لها ولا منتهى، ولا أمد ولا انقضاء، صلاةً دائِمةً بدوامك، باقيةً ببقائك، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مثل ذلك، وأجرنا يا مولانا خفي لُطفك، في أُمورنا كلها وأُمور المسلمين.
	صلوات انصاري
	اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد بقدر حبات الرمال، وأوراق الأشجار، وقطرات المطر، وأنفاس البشر، من أول الدهر، إلى أخر الدهر، عدد ما كان، وعدد ما يكون، وعدد ما هو كائن في علمك، وعلى آله وسلم تسليما
	الصلاة السريعة الوصول لسيدنا الجيلاني (قدس سره)
	اللهم صل على سيدنا محمد صلاة سريعة الوصول، ومضمونة القبول، وعلى الزهراء الطاهرة البتول وزوجها صهر خير نبي وأكرم رسول وآله وصحبه الكرام الفحول أهل التقى والقبول وسلم تسليما كثيرا إلى يوم النشور
	قال عنه سيدي عبد القادر الجيلاني (هي من عند الله بمددي)
	صلاة نور النور لسيدنا الجيلاني (قدس سره)
	اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور النور، الذي يفتح به الصدور، وجميع الأمور، من هو زين الكون والحب الرباني المكنون، بعدد كل ما قال له الله كن فيكون، وعلى أله وصحبه وأتباعه إلى يوم النشور، بجاهك يا عزيز يا غفور، ويا خالق النبي محمد من نورك، والملائكة من نوره، يا حي يا قيوم يا نور النور
	قال عنها سيدي عبد القادر قائلا (ما شاء الله وجدك عبد القادر من نال الوصول)
	صلاة سيد المرسلين لسيدنا الجيلاني (قدس سره)
	اللهم صل وسلم وبارك عل سيد المرسلين محمد الأمين، وقائد الغر المحجلين، وسيد الشجعان والمجاهدين، من أرسله الله رحمة للعالمين، خاتم النبيين وامام المتقين، من أخذ عن الروح الأمين، ووصفه الله بالخلق العظيم، وبالمؤمنين رؤوف رحيم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الميامين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين’ وبلغ اللهم كل من صلى عليه أفضل تحية وأزكى تسليم، ولكل من قال آمين يا رب العالمين
	قال عنها سيدي عبد القادر الجيلاني (وأهل الصفا والنور هذه أفضل صلاة)
	صلاة نوراني الجمال ومكمل الكمال لسيدنا الجيلاني (قدس سره)
	اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النوراني الجمال، ومكمل الكمال، صاحب المقام المحمود، والحوض المورود، والركوع والسجود، للرب المعبود، وصاحب الكرم والجود، وعلى آله وصحبه وأتباعه بعدد كل ما كان ويكون موجود برحمتك، وجودك، يا ودود يا ودود يا ودود
	قال عنها سيدي عبد القادر (لها مقام كبير عند جدك صل الله عليه وسلم وعند الله)
	صلاة الوقاية لسيدنا الجيلاني (قدس سره)
	اللهم يا منزل الآيات والفرقان العظيم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين، الذي بعثته رحمة للعالمين، وعلى أله الطاهرين، وأصحابه الميامين، وأتباعه الطييبين، وبصلاتنا عليه وبحرمة القرآن الكريم، اشرح لنا صدورنا، لمعرفة الهدي واليقين، ويسر لنا أمورنا، واقضي لنا مآربنا، واعصم به قلوبنا، من الشيطان الرجيم، وأجر به أجسادنا من النيران، و احطط به وزرنا، وأخلص به نيتنا، واشدد به ازرنا، واصلح به شأننا، و اشفي به نفوسنا، ومرضانا، وأصلح به شأن، المسلمين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين و يا رب العالمين .
	صلاة القلوب العاشقة لسيدنا الجيلاني (قدس سره):
	اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد، صلاة مباركة من قلوب محبة عاشقة لجماله وكماله، وببركة الصلاة عليه، اغفر لنا ما انطوت عليه نفوسنا من قبائح الضمائر، وسواد البصائر، وغطنا برداء سترك الجميل، يوم تبلى السرائر.
	صلاة الشفاء لسيدنا الجيلاني (قدس سره)
	اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشفينا بها من كل داء، وتعطينا بها أحسن الجزاء، وتحفظنا بما حفظته من الظالمين، والأعداء، وأنقذنا بحبه من جميع البلاء، والغلاء، وطهر بها نفوسنا من الكبر والأهواء، واجمع شتات كل أمتنا من المخربين الأعداء، وأنقذنا بحبه من جميع المحن والأخطاء، وافتح علينا كما فتحت لنبينا في غار حراء، وعلى آله وصحبه أصحاب الوفاء، والنقاء
	صلاة الابتهال لسيدنا الجيلاني (قدس سره)
	اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأله وصحبه، اللهم كما زينت سماء كونك بنجومك، زين قلوبنا بحب حبيبك ونبيك ورسولك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي، لا يرام، واجعلنا ممن يراه في اليقظة والمنام، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام
	صلاة أهل بدر رضوان الله عليهم لسيدنا الجيلاني (قدس سره)
	اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل بدر الأوفياء الطيبين، بعدد كل ما خلقت في البر والبحر وظللت السماء على الارضين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل بدر الأتقياء، من حاربوا مع الملائكة أعداء الدين، اللهم صل وسلم وبارك على من جعلت أكثر جنوده مع أهل بدر الملائكة المقربين، فقلت أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ، اللهم وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل بدر الشرفاء، بعدد كل ما أحييت وامت وبعدد كل ما رفعت عنه البلاء وأذنت له بالشفاء، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل بدر وثبتنا بالصلاة عليهم في كتابك المحفوظ عندك من السعداء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بدر البدور الفاتح للصدور والمقاتل مع أهل بدر المشركين من بالله غرهم الغرور، واغفر لنا وارحمنا يا الله يا غفور
	صلوات روزبهان
	اللهم صلّ وسلم على آدم خليفته وبديع فطرته وسراج جماله المخصوص باصطفائيته، المنقوش بنقش خاتم قدرته وعلى رئيس مملكته، محمد المجتبى بخلته المصطفى بمحبته وعلى أزواجه وعترته المطهرة وعلى صحبه الكرام البررة، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى خدامه من الملائكة المقربين، وعلى عشاق أمته المعدودين في زمرة محبيه صلوات وسلامات دائماً أبداً.
	صلوات عن الشيخ صالح الحسيب لرؤية حضرة النبي صل الله عليه وآله:
	قال إنه راى النبي صل الله عليه وآله فقلت له علمني يا رسول الله صلاة أراك بها فقال المصطفى صل الله عليه وآلة فعلمه هذا وقال المصطفى صل الله عليه وآله تكفيك مرة واحده في حياتك وهي
	اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وترحمت على أبراهيم وعلى آل أبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على أبراهيم وعلى آل أبراهيم، في العالمين أنك حميدٌ مجيد، عدد خلقك، ورضا نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكرك الغافلون، عدد ما فوق السماء، وعدد ما فوق الأرض، ويوم العرض على الله دائمة بدوام ملك الله والحمد لله رب العالمين
	صلوات فاطمية
	اللهم صل على فاطمة وأبيها، وبعلها وبنيها، بعدد ما أحاط به علمك، وأحصاه كتابك
	صلوات نفقة
	اللهم صل على سيدنا محمدٍ مفتاح رحمتك؛ وعين نعمتك؛ وعلى آله وسلم تسليما
	صلات عُوقيلية
	اللهم صل سيدنا محمدٍ ثمرة شجرةِ الكونِ ودرة صدفة الوجودِ وسر معنى كلمة كن وعلى آله وسلم تسليما
	صيغة صلاة للامام النووي
	السلام عليك يا رسول، الله السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نذير، السلام عليك يا بشير، السلام عليك يا طهر، السلام عليك يا طاهر، السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا نبي الامة، السلام عليك يا ابا قاسم، السلام عليك يا رسول رب العالمين، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك يا خير الخلائق اجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى آلك وعلى اهل بيتك وازواجك وذريتك واصحابك أجمعين، السلام عليك وعلى سائر الانبياء وعلى جميع عباد الله الصالحين، جزاك الله يا رسول الله عنا افضل ما جزى نبيا ورسولا عن امته، وصلى الله عليك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل افضل واكمل واطيب ما صلى على احد من الخلائق أجمعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد انك عبده ورسوله وخيرته من خلقه، واشهد انك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، ونصحت الامة وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته وآته نهاية ما ينبغي ان يساله السائلون، اللهم صلى على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وازواجه وذريته، كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد
	عَيْنِ الرَّحْمَةِ الربَّانِيَةِ
	اللَّهُمَّ صَلِّ و سَلِّم عَلَى عَيْنِ الرَّحْمَةِ الربَّانِيَةِ و اليَاقُوتَةِ المُتَحَقِّقَةِ الحَائِطَةِ بمَرْكَزِ الفُهُومِ و المَعَانِي، وَنُورِ الأَكْوَانِ المُتَكَوِّنَةِ الآدَمِي صَاحِبِ الحَقِّ الرَبَّانِي البَرْقِ الأَسْطَعِ بِمُزُونِ الأَرْبَاحِ المَالِئَةِ لِكُلِّ مُتَعَرِّضٍ مِنَ البُحُورِ و الأَوَانِي، وَنُورِكَ اللاَّمِعِ الَّذِي مَلَأْتَ بِهِ كَوْنَكَ الحَائِطَ بِأَمْكِنَةِ المَكَانِي، اللَّهُمَّ صَلِّ و سَلِّم عَلَى عَيْنِ الحَقِّ الَّتِي تَتَجَلَّى مِنْهَا عُرُوشُ الحَقَائِقِ عَيْنِ المَعَارِفِ الأَقْوَمِ صِرَاطِكَ التَّامِّ الأَسْقَمِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى طَلْعَةِ الحَقِّ بِالحَقِّ الكَنْزِ الأَعْظَمِ إِفَاضَتِكَ مِنْكَ إِلَيْكَ، إِحَاطَةِ النُّورِ المُطَلْسَمِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلَاةً تُعَرِّفُنَا بِهَا إِيَّاهُ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
	صلاة على النبي وهي لتفريج الكرب والهم
	اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه أن لله تعالى فى كل نفس مائة ألف فرج قريب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
	من أجمل صيغ الصلاة علي الرسول (عن الدكتور عبد الحليم محمود)
	اللهم صل صلاة جلال، وسلم سلام جمال، علي حضره حبيبك سيدنا محمد، واغشه اللهم بنورك، كما غشيته سحابه التجليات، فنظر الي وجهك الكريم، وبحقيقه الحقائق كلم مولاه العظيم، الذي أعاذه من كل سوء، اللهم فرج كربي كما وعدت ((أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ)) وعلى آله وصحبه
	صلاة وإني لهفان مستغيثك
	اللهم صل على مولانا محمد نورك اللامع، ومظهر سرك الهامع، الذي طرزت بجماله الاكوان، وزينت ببهجة جلاله الأوان، الذي فتحت ظهور العالم من نور حقيقته، وختمت كماله بأسرار نبوته، فظهرت صور الحسن من فيضه في أحسن تقويم, ولو لا هو ما ظهرت لصورة عين من العدم الرميم، والذي ما ستغاثك به جائع الاشبع، ولا ظمآن الا روي، ولا خائف الا أمن، ولا لهفان الا أغيث، وإني لهفان مستغيثك، استمطر رحمتك الواسعة، من خزائن جودك فأغثني يا رحمان، يامن إذا نظر بعين حلمه، وعفوه ولم يظهر في جنب كبرياء حلمه، وعظمة عفوه، أغفر لي وتب علي وتجاوز عني يا كريم
	صلاة يسر والفرج
	اللهم صلّ على سيدنا محمد رفيع الدرج، صلاةً تؤتينا بها اليسر والفرج، وتذهب بها عنا الضيق والحرج وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
	اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وسلم تسليما
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