
ةبوتكم ةريصق ملعملا موي نع ةيلفحم ةبطخ

ًاماظن نوكلا اذهل لعج يذلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب ، قلخ ام عدبأف قلخ يذلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب
ةظفل يه ملا علا اذه يف ةملك لوأ لعج يذلا هللا مسب اهزواجتي وأ اهاطختي نأ دحأ ألي نكُمي ال ةروريسو

لك ريسي هبرد ىلعو ، ةم األ هذهل ملعم لوأ ناكف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ميركلا هيب ىلإ اهب ىحوأف أرقا
نأ هنكُمي ءيش فال ةافاعم ةيملس ةدعاقلا كلت تناك ىتمف اهيلع عمتجملا ىنُبي يتلا ةدعاقلا وه ملعملا ، ملعم

و بحلا تارابع ىمسأ هل نومدقُيف هيف سّانلا لفتحي ًاموي ملعملل لعجُي نأ نم لقأ سيلو ، رم األ هذه عزعزي
. ضر األ هذه ىلع ةيقيقحلا ةملكلا وه ملعملا ، لا مجلا

ملعملا رود نع ةيلفحم ةبطخ

، هتايح مايأ لا وط هيلع ريسيو هيف عدُبي رود ضر األ هذه ىلع ناسنإ لكل لعج يذلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب
ةمحرو هللا نم نذإب يوسلا قيرطلا ىلإ مهيدهيو ريخلا سّانلا ملُعي ًاملعم نوكلا اذه يف لعج يذلا هلل دمحلا

يف رحبي وهف ، ىلو األ اهداجمأ ضر لأل ديُعي ميظع ليج دعصي ىتح هسفن ينفي يذلا لجرلا وه ملعملا ّنإ ، هنم
، ضر األ هذه ىلع ةيواز يف مهعم ةعاس لك يف نوكيف تايضايرلا و بد واأل ايفارغجلا و خيراتلا نيب ام هب طال

ةيم اإلسال ةم األ ميلعت ليبس يف هرمع ىنفأ يذلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب يدتقي نأ ملعملل ريخو
. ريخلا و ةنجلا قيرط

ةقر ىلع اهنومجقيو ءانب األ اهظفحيف سوردلا نم عضب ءاطعإ ىلع رصتقي ال ملعملا رود ّنإ ، ينوخإو يتوخإ
ةملكلا ديس وهو يبرملا وه ملعملا ّنإ يئازعأ اي نكلو ، مهداهتجا بسح لك نوبسري وأ نوحجنيف ءاضيب

دحأ نهتسي فال ، ضر األ هذه ىلع ةاجنلا ئطاش ىلإ هللا نم نذإب ءانب األ ذخأت يتلا ديلا وهو لا يج األ عناصو
. ملعملا نود نم حلفُتس اهّنأ ةمأ ّنظت وال ، ملعملا دهجب مكنم

ملعملا لضف نع ةيلفحم ةبطخ

ف ًاملعم ةم األ هذهل لعج يذلا نيملا علا بر هلل دمحلا ، ءاشي نم لذيو ءاشي نَم زُعي يذلا نيملا علا بر هلل دمحلا
ملعملا لضف ّنإ يناوخإو يتوخإ الم، سلا و الة صلا هيلع هللا لوسر دمحم ضر األ هذه ىنفت ىتح هملع ىنفي ال

هذه يف مهقيرط اوقشيل هلظ يف ءانب األ ريسي يذلا لو األ رونلا لعُشي ّهنأ اًرخف هيفكيو ميظع ليلج ةم األ ىلع
: لا ق يذلا يقوش دمحأ ءارعشلا ريمأو ميظعلا رعاشلا تايبأ ركذتأ نأ إال ماقملا اذه يف ينعسي وال ، ةايحلا

ال يجَبتلا ِِهّفَو ِمَِّلُعمِلل مُق

ال وسَر َنوكَي نَأ ُِمَّلُعملا َداك

يَذّلا َنِم ََّلجَأ َوأ َفَرشَأ َتِمَلَعأ

ال وقَُعو ًاسُفنَأ ُئِشُنَيو ينَبي

ٍِمَّلُعم َرَيخ َّمَُهللا َكَناحُبس



ىلو األ َنورُقلا َِمَلقلا ِب َتَمَّلع

ِِهتاُمُلظ نِم َلقَعلا اَذه َتجَرخَأ

ال يَبس َنيُبملا َرونلا َُهتَيَدهَو

ًَةرات ِمَِّلُعملا َِديِب َُهتعََبطَو

ال وقَصم ًَةراتَو ُديَدحلا َئَِدص

ًاِدشرُم ىسوم ِةاروَتلا ِب َتَلسَرأ

ال يجنِ اإل ِمَِّلعَف ِلوتَبلا َنبِاَو

ًاَدَّمحُم ِناَيبلا َعوبَني َترَجَفَو

ال يزَنتلا َلَوانَو َثيَدحلا ىَقسَف

خال نم إال ةم األ تدعص امف ، ةايحلا هذه يف هرود مظعو همارتحاو ملعملا لضف انئانبأ ملعن ىتح ًاعيمج وملهف
. انداجمأ انل دوعت ىتح هداجمأ هل ديعنل املهف ًايوناث ملعملا رود راص ّامل إال تلزن امو ملعملا ل

ملعملا ةناكم نع ةيلفحم ةبطخ

اهتحنجأ عضت ةكئ ال ملا لعجو ميركلا نيدلا اذه تايولوأ نم ملعلا بلط لعج يذلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب
نَم زُعي يذلا نيملا علا بر هلل دمحلا ، نيرخ واآل نيلو األ ديس نيملا علا بر هلل دمحلا ، عنصي امب ملعلا لا طل ًاضر
لضفك لهاجلا ىلع ملا علا لضف لعج يذلا هلل دمحلا ، ريدق ءيش لك ىلع ّهنإ ريخلا هديب ءاشي نم لذيو ءاشي
يف هللا ىشخي ملعم انيدل نكي مل نإ ملعلا ئطاش ىلإ انئانبأب ذخأيس نمف دعب ّامأ بكاوكلا رئاس ىلع رمقلا

. ديفملا و ريخلا إال قرطلا نم مهملعي وال مهيذؤي فال انئانبأ

اإل ةعيرشلا يف ملعتملا و ملا علا و ملعلا ةمظع انيأر نأ دعب نحن اهددحن نأ نكُمي ال ملعملا ةناكم ّنإ بابح األ اهيأ
مهفلا و ملعلا نم تنكمت نأ دعب إال تاحوتفلا يف اهقيرط قشت نأ ةيم اإلسال ةم األ تعاطتسا لهو ، ةيم سال

ال يتلا عمتجملا اذه يف ةيساس األ ةنبللا وه ملعملا ّنإ يناوخإ الد، بلا حفت نأ لبق اهيلإ سّانلا بولق تحتفف
اإلطالق. ىلع اهنود نم موقي وال اهب إال موقي

ملعملا رود ةيمهأ نع ةبطخ

يذلا نيملا علا بر هلل دمحلا و ، هنم رمأب ءاشي نم لذيو هنم نذإب ءاشي نم عفري يذلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب



ىلا عتو كرابت هللا رماوأ قيبطتل اهيبنج نيب سّانلا ىعسي ًاطسو ةمأ اهلعجو ريخ لكل ةقابس ةم األ هذه لعج
نع هللا يضرو ، ريخلا سّانلا ملعي يذلا لو األ ملعملا هللا لوسر ىلع الم سلا و الة صلا و ، هيهاون نوبنتجيو
نيذلا نيعباتلا ىلعو مهدعب نمل نيملعم اوناكف ةنامأ لكب ةيم اإلسال ةعيرشلا اولقن نيذلا هدعب نم ةباحصلا

. ميظعلا هللا نم ناوضر مهلك مهيع ءافوو قدص لكب ةنام األ كلت اولمح

يبرملا وه يبابحأ اي ملعملا ّنكلو كلذ لعف عيطتسي لك لب طقف ميلعتلا ىلع رصتقي ال يئازعأ اي ملعملا رود ّنإ
لأل نكمُي ال يناوخإو يتوخإ ، يردي ال ثيح نم هب يدتقيو هق ال خأ هنم لفطلا برشتي يذلا وهو بدؤملا وهو

ىلع اهيف ردقي يتلا ةميظعلا ةناكملا كلت ، ىلو األ هتناكم ىلإ ملعملا دوعي نأ إال لو األ اهباصن ىلإ دوعت نأ ةم
. داجم األ كلت ةدوعل ةدحاو اًدي نكنلف ، لا فط األ مهو ةيساس األ عمتجملا ةدعاق يف ريثأتلا


