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  هرس

هلل  كفهللاؼب ي  )هللدارهللاف موة.هللاؼبىلجصهللافو تع.هلل  كفهللافس  .هلل.هللإ شاذتصهللكآ شكف
هلل)هللدارهللاؼبىلشف .غبقدتهللاغب د ِّ .هلل ريكتا نهللة هلليىلِّى.هلل  كفهللافس  .هللهلل

هلل.هلل ريكت)هللدارهللاؼبىلشف .األـهللق.هللُّّٗيت هللؿبم .هللا نهللإدرهلل
ب.هلل هلل ريكت)هللدارهللافكنبهللافىلِّمت .هللهللافنقشيعهلليفهللفق هللاإلِدـهللِدفد.ق.هللهللُِْٖا نهللاعبىبل 
هلل ريكت)هللدارهللافكنبهللافىلِّمت .افىلِّلهللاؼبن دذت .هللقهلل.هللهللَُّْا نهللاعبوزم.هلل
هللهلل ريكت)هللاؼبكنبهللاإل بلِي.زادهللاؼبسريهلليفهللمِّصهللافنقسري.هللقهلل.هللَُْْا نهللاعبوزم.هلل
هلل ريكت)هللدارهللافقكش.هللاِّبتتهللإ ِّتت.هللذػهلل.هللُُِْا نهللاعبوزم.هلل

هلل  كفهللاؼب ي  )هللدارهللافوغن.هللاػببلؼهلل نيهللافىلِّمدي..هللقهلل.هللُِّْ نهللافىلثتمني.هللا
هلل.هلل  كفهللاؼب ي  )هللدارهللا نهللاعبوزم.افدشحهللاؼبمنعقهلل.هللُِِْ نهللافىلثتمني.
هللارهللافغشب.هلل  كفهللاؼب ي  )هللدهللافقبتهلليفهللفشحهللِوغأهلل  كفهللاؼب ي  .ـهلل.هللهللُِٗٗا نهللافىلش .هلل
هلل ريكت)هللِؤ س هللافش دؿ.هللزادهللاؼبىلددهلليفهللذ مهلل ريهللافىلب.هللذػهلل.هللُُْٓا نهللافقتصهلل.هلل
هللافشيدض)هللدارهللافىلدصم .افهواماهللاؼبش ِّ .هللهللقهلل.هللُُْٖا نهللافقتصهلل.هلل
هلل ريكت)هللدارهللاؼبىلشف .هللإغدن هللافِّاقدفهللِنهللِهدئ هللافدتػدف.هللق.هللهللُّٓٗا نهللافقتص.
هلل.هلل ريكت)هللدارهللاعبتل.هللنيإمبلـهللاؼبوظىلنيهللمنهللربهللافىلدؼبهللق.ُّٕٗا نهللافقتص.هلل
هللافىلبتكدف)هللِكنب هللافىلبتكدف.فشحهللافكو بهللاؼب ري.هللهللذػ.ُُْٖا نهللاف جدر.هلل

هلل.هلل ريكت)هللدارهللافكنبهللافىلِّمت .هللاؼب ك  هللافكربلا نهللة ت هللِدفد.هلل  كفهللافس  .هلل
هلل.هللافسىلودي )هللهللِكنب هللافشف .فشحهللصَتَهللافبخدرمهللذػ.هللُِّْا نهلل ػدؿ.هلل
هلل ريكت)هللهللدارهللاؼبىلشف .ت .هلل.هللهللاال نتدراتهللافققاهللقُّٕٗا نهللاتمت .هلل

هلل.افشيدض)هللافشئد  هللافىلدِ هللإلداراتهللافبَوثهللافىلِّمت .هللهللهللرفعهللاؼببلـذػ.هللهللهللَُّْا نهللاتمت .هللهلل
   كفهللاؼب ي  )هللهللدارهللافوفدي.هللهللؾبموعهللافقندكل.هللهللقهلل.هللُِْٔا نهللاتمت .هلل
هللافشيدض)ِكنب هللافشف .هللهللاظنطديهللافهشاطهللاؼبسنقتص..هلل  كفهللافس  ا نهللاتمت .هلل
هلل ريكت)هللِؤ س هللافش دف .صَتَهللا نهللقبدف.هللهللق.َُْٖا نهللقبدف.هلل
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ت .ا نهللقجشهللاؽبتنص.هلل  كفهللافس  .هللهلل هللاؼب ادجهللافقو هللفشحهللاؼبق ِ هللاغبطِش
هلل ريكت)هللدارهللاؼبىلشف .هللفنَهللافبدرمهللفشحهللصَتَهللافبخدرم.قهلل.هللُّٕٗا نهللقجش.هلل
هلل.هللهلل  كفهللاؼب ي  )هللِؤ س هللظشغب .هللافنِّختصهللاغببريق.هللُُْٔا نهللقجش.هلل
هلل.هلل ريكت)هللاؼبكنبهللاإل بلِي. زيب هللصَتَهللا نهللق.َُّٗا نهلل زيب .
هلل.هللافسىلودي هلل)هللدارهللا نهللاعبوزم.هللهللفنَهللافبدرم.هللُِِْا نهللر ب.هلل
هلل.هلل ريكت)هللدارهللافقكش.هللقدفت هللردهللاحملندرهللمِّىهللاف رهللاؼبخندرقهلل.هللهللُُِْا نهللمد  ين.هلل
هلل  كفهللاؼب ي  )هللِؤ س هللافشيدف.هللهلل.هلل دِعهلل تدفهللافىلِّصهللكفطِّ .قهللُِْْا نهللمب هللافرب.هلل
هلل ريكت)هللدارهللافكنبهللافىلِّمت .اال ن  در.هللهللق.ُُِْا نهللمب هللافرب.

هللريدض)هللدارهللافوغن.هللفشحهللِق ِ هللافنقسري.هللا نهللمثتمني.هلل  كفهللافس  هلل.هلل
هلل  كفهللاؼب ي  )هللصبىلت هللاف دش.هللافقنوقدتهللافش د ت .هللا نهللمبلف هللؿبم .هلل  كفهللافس  هلل.هللهلل

   كفهللاؼب ي  )هللدارهللافقكش.ِىلجصهللِقديتتهللافِّغ .هللذػهلل.هللُّٗٗا نهللفدرس.هلل
هلل ريكت)هللدارهللافقكش.اؼبغ هلليفهللفق هللاإلِدـهللةضب .هللق.هللهللَُْٓا نهللظ اِ هلل.هلل
هلل.هللاعبتزة)هللهللذجشهللفِّػبدم .افب اي هللكاف ادي هللذػ.هللُُْٕا نهلل ثري.هلل

هلل  كفهللاؼب ي  )ِكنب هللة هللاؼبىلدغي.هللهلل  نهللا نهللِد  .هللا نهللِد  .هلل  كفهللافس  هلل.
هلل ريكت)ِؤ س هللافش دف .هللا دابهللافدشمت .هللذػهلل.هللُُْٗا نهللِقَِّهلل.

هلل.هللافقدذشة)هللدارهللاؼبىلدرؼ.هللهللفسدفهللافىلشب.هللهللا نهللِ رور.هلل  كفهللافس  
.هلل هلل ريكت)هللدارهللافكنبهللافىلِّمت .هللاأٍلىٍفبىدويهلل.هللقهلل.هللهللََُْاٍ ًنهللقبيىٍتصو

هلل.هلل ريكت)هللدارهللاؼبىلشف .افبَشهللافشائاهللفشحهلل  زهللاف ظدئاا نهللقبتص.هلل  كفهللافس  هلل.هلل
هلل.هلل ريكت)هللدارهللافقكش.هلل.هللك قدي هللافػدفبقهللُُِْة وهللاغبسنهلل.هلل

هللافشيدض)هللدارهللافوغن.زادهللاؼبسنق عهلليفهللا نهدرهللاؼبق ع.هللهللة وهللاف جد.هلل  كفهللافس  هلل.
هلل ريكت)هللهللدارهللافكندبهللافىلش .هلل  نهللة هللداكد.هللة وهللداكد.هلل  كفهللافس  .هلل

هلل.هللافقدذشة)هللدارهللاؽب ل.افبدمثهللمِّىهللإ كدرهللافب عق.هللهللُّٖٗة وهللفدِ .هلل
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 ػػ كفهللاؼب ي ػػ )هللِؤ سػػ هللِسػػ  هللاإلِػػدـهللةضبػػ هلل ػػنهللق بػػل.هللذػػػ.هللهللهللُُِْةضبػػ هلل ػػنهللق بػػل.هلل
 افش دف .هلل

هللفب دف.هللدارهللافكنبهللافىلِّمت . دي هللافسوؿهللفشحهللِ ادجهللافوصوؿ.هللهللقهلل.َُِْاإل  وم.
هللفب دف)هللدارهللاؼبىلشف .هللاؼبقشداتهلليفهللغشيبهللافقشآف)األصقاد  هللافشاغب.هلل  كفهللافس  هلل.هلل

هلل.هلل ريكت)هللاؼبكنبهللاإل بلِي.إركايهللافغِّتلذػهلل.هللهللَُْٓاألفبد .هلل
هللض)هللدارهللاؼبىلدرؼ..هللافشيد ِّسِّ هللاألقدديثهللافطىلتق هللق.هللهللُُِْاألفبد .هلل
هلل.هللافكويْ)هللِؤ س هللغشاس.صَتَهللة هللداكدق.هللهللُِّْاألفبد .هلل
هلل.ِكنب هللاؼبىلدرؼهللهلل)افشيدضهلل.صلهللصق هللصبلةهللاف  ة.ذػهللُِْٕهلل.األفبد 

 .هلل ريكت)هللدارهللافكندبهللافىلش .هللاإلقكدـهلليفهللةصوؿهللاألقكدـقهلل.هللهللَُْْا ِ م.هلل
هلل جدة.هلل  كفهللاؼب ي  )هللدارهللغوؽهللافصَتَهللافبخدرم.هللهللذػ.هللُِِْافبخدرم.هلل

َيهللاألقكىدهللقهلل.هللهللُِّْافبسدـ هللمب هللات.هلل هلل.هللٌِك هللاؼبكشٌِ )ِكنىب هللاأل  م.هللاوًضت
هلل ريكت)دارهللافكنبهللافىلِّمت .هللادريشهلل غ ا.هللافبغ ادم.هلل  كفهللافس  هلل.هلل

هللكزارةهللافىل ؿ.هلل).هللافسىلودي هلل ددؼهللافق دعقهلل.هللهللُُِْافباوي.هلل
هلل ريكت)هللدارهللافقكش.هللافشكضهللاؼبش ع.هللهللافباوي.  كفهللافس  .

 .هللاؽب  )هللدائشةهللاؼبىلدرؼ..هللافس نهللافكربلهللكيفهللذيِّ هللاعبوذشهللاف قيهللذػهللُّْْاقي.هللافبت

هللِك هللاؼبكِش )هللِكنب هللدارهللافبدز.هلل  نهللافبتاقيهللافكربل.هللـهلل.هللُْٗٗ.هللافبتاقي

 .هلل ريكت)هللدارهللإقتديهللافرتاثهللافىلش .هلل  نهللافرِت مافرِت م.هلل  كفهللافس  .هلل
هللافىلش .هلل.هلل ريكت)هللدارهللافكندبهللافنىلشيقدتقهلل.هللهللَُْٓاعبش د .هلل

هللق.هللاؼب اذبهللافققات هللاألر ىل .هلل ويْ)هللإدارةهللاالفندي.هللُّْٔاغبجي هللةضب هللكة شكف.هلل
 .هللافسىلودي )هللدارهللا نهللافقتص.هللافقوؿهللاؼببنيهللق.ُِّْقسن هللِداور.هلل

هلل.هلل ريكت)هللدارهللافقكش.اف رهللاؼبخندرقهلل.هللهللُّٖٔاغبهقكي.هلل
هلل ريكت)هللدارهللاؼبىلشف .هلل  نهللاف ارظػ .هللقهلل.هللهللُّٖٔاف ارظػ .هلل
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هلل. ريكت)دارهللافقكش.قدفت هللاف  وظيهللمِّىهللافدشحهللافكبري  كفهللافس  .هللهللاف  وظي.
  ريكت)هللدارهللافكنبهللافىلِّمت .هللا  شةهللاغبقدظ.هللهللق.ُُْٗ.هللهللاف ذ 
هلل.هلل  كفهللاؼب ي  )هللِؤ س هللافش دف .هلل ريهللةمبلـهللاف ببليق.هللُِِْ.هللاف ذ 

هلل.هلل  كفهللاؼب ي  .هللدارهللمدخهللافكنب.هللِواذبهللاعبِّتلهللق.ُِّْافُشمت  هللاغبػدب.هلل
ِّي.هلل هلل ريكت)هللدارهللافقكش دي هللاحملندجهللإ هللفشحهللاؼب ادج.هللذػ.َُْْافِش

هللؾبمعهللاأل شهلليفهللفشحهللِِّنقىهللاألحبش. هللفتخيهلل.هللهللزادو
   كفهللاؼب ي  )هللدارهللاؽب اي .هللادجهللافىلشكس.افز ت م.هلل  كفهللافس  هلل.هلل

هلل.دِدا)هللهللكدارهللافقكش.ةصوؿهللافقق هللاإل بلِيهللافقكشـ.هللُٖٔٗافزقتِّي هللكذب .هلل
هلل.هلل ريكت)هللدارهللافكنبهللافىلِّمت .فشحهللافزرظد هللهللق.ُُُْافزرظد  هللؿبم .هلل

هلل ريكت)هللدارهللافىلِّصهللفِّمبليني.هللمبلـ.األهللـهلل.هللََِِافزر ِّي.هلل
هلل. ريكت)هللدارهللافقكش.اؼببسوطهللفِّسش سيقهلل.هللُُِْافسش سي.

هلل  ة)هللدارهللاأل  فت.اؼب  لهللإ هللِ ذبهللاإلِدـهللة هللق تق .هللق.هللهللُِّْ ىلت  هللهللةضب .
ر ػػػدف هلل دِىلتػػػ .هللافسػػػىلودي )هلل دِىلػػػ هلل.هللاإل كػػػدرهلليفهللِسػػػدئلهللاػبػػػبلؼ.ـَُِٔ ػػػِّػدف.هلل
  ديقهلل

هلل  كفهللاؼب ي  )هللدارهللا نهللمقدف..اؼبوافقدتذػهلل.هللُُْٕافددغ .هلل
هلل ريكت)هللدارهللافكنبهللافىلِّمت ..هللافش دف .هللافددفىلي.هلل  كفهللافس  هلل

هلل ريكت)هللدارهللاؼبىلشف .هلل.هللاألـ.هللقُّّٗافددفىلي.
هلل  كفهللاؼب ي  )هللاؼب ريي .هلل تلهللاألكغدر.هللافدو د .هلل  كفهللافس  .هلل

ىلػ دهللؾبِّ هللافبَثهللافىلِّمػيهللاإل ػبلِي هللافة بدبهللاال نبلؼهللافققايٌ.هللذػ.هللُّْٔصقواف.
هللهللهللِّ

هلل.هلل  كفهللاؼب ي  )هللِؤ س هللافش دف .هلل دِعهللافبتدفهلليفهللاأكيلهللافقشآفقهلل.هللهللَُِْافػربم.هلل
هلل.هلل  كفهللاؼب ي  )هللمدخهللافكنب.فشحهللِىلد هللا ندرق.هللهللُُْْافػَدكمهلل.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1094&bk_no=60&flag=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1094&bk_no=60&flag=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1094&bk_no=60&flag=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1094&bk_no=60&flag=1
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هلل  ة)هللدارهللاؼب درة.هللصورهللِنهللافدشؽهلليفهللة  ك تستد.هللقهلل.هللهللُُِْافػ ػدكم هللمِّي.هلل
 ػػػػريكت)هللدارهللافكنػػػػبهللِػػػػدـهللةضبػػػػ .هللاؼبػػػػ  لهللإ هللِػػػػ ذبهللاإلذػػػػػ.هللهللُُْٕمبػػػػ هللافقػػػػددرهلل.هلل

هللافىلِّمت .
 .هلل ريكت)هللدارهللافكندبهللافىلش .هلل  ائعهللافه دئعهللقهلل.هللُِٖٗمبليهللاف ينهلل
 .هلل ريكت)هللدارهللافكنبهللافىلِّمت .هلل دقهللاأل شارهللهللقهلل.ُُْٖمبليهللاف ين.هلل

 هللإ ػػػػػػػريكت هللدارهللِػػػػػػػ َهللاعبِّتػػػػػػػلهللفػػػػػػػشحهللمِّػػػػػػػىهللـبنهػػػػػػػشهلل ػػػػػػػت هلل ِّتػػػػػػػلمِّػػػػػػػت  هللؿبمػػػػػػػ هلل.هلل
هللذػهللَُْٗافقكش 
هلل.هلل ريكت)دارهللافكنبهللافىلِّمت .هللقىهلليفهللمِّصهللاألصوؿاؼبسنهقهلل.هللُُّْافغزا:.هلل
هللافقدذشة)هللدارهللافسبلـ.افو تعهلليفهللاؼب ذب.هللقهلل.هللُُْافغزا:.هلل

ي.هلل  كفهللافس  هلل هلل.هلل ريك)هللاؼبكنب هللافىلِّمت .هلل.هللاؼبهبدحهللاؼب ريهلليفهللغشيبهللافدشحهللافكبريافقتِو
هللافقدذشة)هللدارهللافكنبهللاؼبهشي .هللاعبدِعهللألقكدـهللافقشآف.هللذػهلل.هللُّْٖافقشغ .هلل

هلل  كفهللاؼب ي  )هللِؤ س هللافشيدف.هلل دِعهلل تدفهللافىلِّصهللكفطِّ .هللهللق.ُِْْ .هللافقشغ
هلل. ريكت)هللدارهللاف قدئت.ِىلجصهللفغ هللافققاديقهلل.هللهللَُْٓظِّىلجي هللؿبم .هلل

هللافكويْ)هللكزارةهللاألكظدؼ.اؼبو وم هللافققات هللافكوينت .هللؾبموم هللاؼبؤفقني.هلل  كفهللافس  هلل.هللهلل
هلل. ريكت)هللدارهللإقتديهللافرتاثاإل هدؼذػهلل.هللُُْٗاؼبشداكم.

ي.هللهللهبدحهللاؼب ري.هلل  كفهللافس  هلل.اؼب   ريكت)هللاؼبكنب هللافىلِّمت .ةضب هلل نهللؿبم هللافقتِو
هللافقشآفقهلل.هللُُِِْ دعهللافقػدف. هلل.هلل  كفهللاؼب ي  )هللِكنب .هلل دقثهلليفهللمِّـو

هلل  كفهللؼب ي  )هللدارهللافقكش.هللافقندكلهللاؽب  م.ق.هللهللُُُْ ردـهللكا  شكف.هلل
 دف هللاف ي ت ..هلل  كفهللاؼب ي  )هللافثق.هللافقوا  هللاف كا هللاف قشاكم.هلل  كفهللافس  
 .هلل ريكت)هللدارهللافكنبهللافىلِّمت .هللركض هللافػدفبنيهللكمم ةهللاؼبقننياف وكم.هلل  كفهللافس  هلل.

هلل.هلل ريكت)هللدارهللافقكش.هللاالذ درهللقهلل.هللُُْْاف وكم.
ر ػػػدف هللهللاؼبسػػػن ىدهللمِّػػػىهلل نػػػدبهللِقػػػشراتهللؾبِّػػػتهللافرت ػػػتَ.ـ.هللَُِّذػػػدري نو هللديػػػ يد.هلل

هلل ورا شاد)هلل دِىلت هللؿبم ي ..هلل دِىلت 
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 .هللِك هللاؼبكِش )هللاؼبكنب هللافنجدري .هلل دي هللافوصوؿذػ.هللهللُُْٔاؽب  م هللصقيهللاف ين.هلل
هللِهش)هللِػبىل هللافسىلددة.هللاػبرياتهللاغبسدف.هللقهلل.هللهللُِّْاؽبتنمي.هلل

   كفهللاؼب ي  )هللدارهللافقكش.هللافقندكلهللافكربلهللافققات .هللاؽبتنمي.هلل  كفهللافس  هلل.هلل
ا نتػػػدراتهللعب ػػػ هللحبػػػثهللاؼبسػػػدئلهللافققاتػػػ هلليفهللِقػػػشراتهللِػػػؤسبشاتهلل طػػػ هللـهلل.هللهللَُِٔوبػػػ .هلل
 .هللر دف هلل دِىلت هلل. ورا شاد)هلل دِىل هللؿبم ي .هللديافىلِّم
هلل
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