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هذه الصالة املسماة باهلباا  العيياع ىياى الاذا  املصا فوىع ىياى 
ترتياااااو اااااااروو اهلداحياااااع واقماااااداب املر اااااومع ىقب اااااا لصاااااا ب ا 

كال رياا السايد الناىال   ،ومؤلف ا اارب اجلييل اااحز قصو الساب 
 ا الااار  يل الشااايمس عياىيااال امااادنا اهلل  اااد محمماااد املبااال بااا  الاااو 

 آمني، الوكيل
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم    
 ا وختماءعانه بدبه اإل          

نااازهلل اهلل علياااه  اىيااى  ااايدنا حمماااد الاااذ  ا والصاااالة ميدمااااامااد هلل اااادا ك ااااا 
،ىأى ا الااذى  آمنااوا  اايوا ىييااه و اايموا بقولااه،كتابااا  بيمااا ونبااه ايااه ىبااا ه 

مااا  ناااالوا مااا  اهلل ريااااا  ،هتااادا لاااه وا اااألابه اقلااا    اإآييما،، وىياااى تسااا
جزىال جسيما وبعد ايقوهلل املفتقر عىل راع ربه اجلييل السيد حممد املبال با  
الويل الشيمس عياىيل ملا ار    رياوهلل الياوة   يرىقاع والاد  اق اتان البناز 

رىقتااه املسااماة بااال وال  يالعاار ر ااالع اليااوة الاايف الف ااا   ي ،املاادرير املااالن
رييااااوة ال رىقااااع اإياىيييااااع ايمااااا ا ماااار  ااااروي ا وكيفيااااع   كيفيااااع  اجلييااااع  

ثارهاا ار   ا  ا ريال الياوة، قمار اقصاد  ااراه ال ااهر آانكارها و قع 
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الن باااه مساااتدا عال  اااا  م يباااه، ا ماااقصاااده ا اااد عال نااااهلل مأرباااه و  الاااذ  ماااا
 كاال بيااوه قنااه بعااد وااتااه مااا  هالاا  عو او ع ااتأننته لاادريوهلل اليااوة لنياال اإ ااإا
اهلل ىناه بعاد  راالهنارا   اغيو اق واهلل وقااهلل  نق عر رؤىته ىىن ليال والع

 اتأن  عرا   اوت  وكيماو و أوعنا جئر   القرب اامر  تأن    كل عوااته 
، وقاهلل يل مرة قرب كما كنر تستأن     ار الدنيا اإين  ل     ئ  كل  

وهلل اهلل  اااايى اهلل ىييااااه و ااااي  لااااايبتب    القاااارب واهلل لااااوال اق   ماااا  ر اااا
   اافر الااا اااأن  اهلل    ريااوهلل اليااوة    اا ر ه ااتأننتعوايعااتب   ااو ، و 

هاو ىاو نق ا  ع ادريير وما بعد   ر اهلل  فر ا ريل مرة ثانيع وقاهلل يل يل
هااااذه اقىاااااا    اااا ر اهلل ربياااا  ثاااااين  مااااد ه ىااااىن ىومااااا وا اااادا ايمااااا كااااا  وال
قاااهلل ا رياال واملااد  مصااألب  ااادريير لييااه ال الثااا  و ضااا اااأن  يل اى ه ااتأننتع

 تغير باقنكار املع و ة   تي  اليييع عىل الصاباب ايماا علسب  ريير منه و 
كاناار لييااه اقربعااا  جااا ين اقاااهلل يل اراا تعباار ك اااا ماا  اجليااو  مالاا  لااو 

ناا  قياار   ر ااالع عىا اايد   لااه قيااراااادعر اقياار لااه ارياااو ا  اناااا ع
بتألاال مقيتااه بااالنوا ايمااا قياار لااه نلاا  ى صااوا والالىف اار ىاا   الاليااوة 
ىنه ونل  كيه م  با  رااته و فقته اليف كاا  ىشاف   اا  اهلل  رال بر 

حتصااار  ىياااى    ار الااادنيا وا تيااا  الييياااع جاااا ين ب عااااا ك اااا مااا  اناااواع ال
جت اااد اأكيااار معاااه وملاااا ا ااابألر ىاااوا اقربعاااا  اتااار ىياااى عكااال و   ىل اقااااهلل

 اتغير ببتابت اا رياوو ع اماا  اة  اعاع بعاد  اعاع ما  اناواع  تيفاعوار ا  ك
ريااذتو  ااانه ريفيفااع وانااا منتبااه والساابألع   ىاااد  انق اااع الااذكر وا اااااهلل ع

اهلل ىنااااه اقاااااهلل يل قااااد نوىنااااا لاااا  الااااوار ا   رااااالانكاااار اهلل تعاااااىل جااااا ين 
ريرت  إنتب ر اإريرت ما ئر م  ال يبا  اإومنألناا م  لدنا بالفيواا  ا



 4 

قهنا ااضل واجزهلل اجرا وثوابا ومانعه م  اهلل ىاذابا  البشا الة ىيى النيبالص
وكااا  ىييااه الصااالة والسااالا ىقااوهلل ،،ع  اهلل تعاااىل لينىاار عىل ماا  ىصاايى ىيااى 

  كشااف  هىعذبااه اباادا،، هااذا لفااك اااادى  كمااا نكاار  وماا  نىاار اهلل عليااه ال
ب  اوالساار الناااقصااد  بااذل  رجااا  ا  مياادين  ااا ب ا باملااد  اهلااام   ،الغمااع

اهلبا  العيياع   الصاالة ه هو البنز املدريور ومنه تيسا  اقمور، وييت ا قن
واوهلااا كالرت ااع ليااذا    فوىع ىيااى ترتيااو ااااروو اهلداحيااعىيااى الااذا  املصاا

ايمااا ارغاار ماا  كتابااع  الربىااعالب يااع ىيااى  سااو الااوار  كمااا ااااااه ىيااى ر  
ىااد  ور   ىيااى   اااااهلل قصاايده الصااالة املااذكورة قباال ا  اااا  القياا  ىاا  

الر ااوهلل  ااا و املااد  املبااذوهلل وريت ااا ىقااو الصااالة   بدىعااع راحيااع   جنااا
اياااو ار   شاابور   ريزانااع الغفااور   مااادب الر ااوهلل الوييت ااا قبضااع النااور مااا

اوال ه وا ااألابه واهاال حمبتااه ملااا ماا  قهاال يرىقتااه  صاار مابشاار  بااه الوالااد 
 : تعني باهلل والر وهللاأقوهلل وا .مابشر   قدر  ىيى  صر

 
هممصلىممللل عمملصل لممللبممسلار ممللية عممدا لا له مم ل ا مم  للال

الخصوى  ،لالمي لننللم للنفددلفيلب ةملإ لية نوا لالسبحةن  

ل،بمسللمو لللمصلقخلمدلنمم البمسلالبدقم ل، لللقلبهلالعلموملالل ن م 

الممي لن عممللهلإلممللل،البشممدلدملآمب بممالالممي لنبقاممهلقبممللارمموقسل

عم  نةل بو نمةلبح م لالشمدقعلالعف معل مةليلا عودل ا م دل

ىمميف لهلبممسل   ممسلال دعممل سلإبممسلل،ال نللمم ل ال مم  لال ن ممع

نةلهمةلنمم لل قديلهل سلكللال  دي سل ن قلهلذااالالعل  لالليلبمة

قبلهلبسلنهللالعص  ل الخصوى  لفخةطبالي مةلقل مدلللكلمال

 خةطبلهلي ةلا دليهل  نهلهنةلال كسواهلبسليهمة ل  ةلمالفهمول

نب سلنعدا كلال خل ن ل بع نلننوا كلال رنون لالمي لننللم ل
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لفمممميلعممممرداهصللإنهممممص ل ممممهلفمممميلكلةيممممالال صممممونل،،لع ممممدكل

لقع هون،،

اة لا مة لالف وامة ل ، ال ل ل ية ليهة لالعلليل ا لالخلدإنلعل

ثممة لبممسلثبمم لفممقادللللل ممللل،ه ممهل هممللال شممةه ا لالديةن مم لا 

ل،بمة لال  عم  طةخ قددل ل هلبسلال ن  ل اح للبة ااآلقة لال د

خة لخمةاصلل،  صل  ةللالرون  سل مة لمدملا بسللل  سلالث ل س

ذاللذ  ةلالفخممدلل،النب مم سل ال دعممل سل داللد لمم لنهممللالل رمم س

بممسلعمم هلق ممهلإذللكضممشممدول  ا ل م مم لكممللبممسلنممةللف ال

شم سلشمهودلل،زقن لا فمككل عم سلعمنة لا ممككلزا ل،غدو

ل،هلقمموملالحشممدل بممقبسلكممللخممة علممنهممللال عممة ول شممةه ل ب

 نم لل مة لكملللنلصمدإىةدلىبدلكللىةيدلبسلن ذ لفيلهللال 

ا كموانل طمة لط قن نم لكمللفمقادللالرون سل لاةدلا ة ل،كةفد

ظمة لظهمو لعميوةلال لمدب سلالمي لنصمدلل،لن دانخة علبسلا

 مم سل  بممهلعممدلل،يةلد ممهلبسمم دةلشممهدل لممللال مموملالرممةفدقس

غمم سلل،ه مم ونعممدا لالديوي مم لال سممل دجلفمميلاللممللا نمموا لا ل

واللعملخل مهل  بسلغةبلفيلشهودلبمو لل فمة لفيمدةلبمسل م ل

قممةولقممدبلبممسلنممة للل، لبممةلإ ن عمملهلللخلممدل م مم ل ةبمم ل 

 ملليمعلل،لللمقإ كةولكفةق لبمسل ذليح مةلل بو للفيلال  لل

نمونلن يم لدا مدةلل،هللاليةلخك دل ب صلبدكللكمللعمةيدل  ممد

ا ل العصدلالي ل ل،بلنةنة له اق لالفة لقسلنهللا ا كوانل ه

نلال ل مم لال نممللل ل ممهل،، لققا ممهل انقسممصلهللاليعصممدللفمميلال ممد

 م ،،لقمةلالبةطللبسلي سلق قهل  لبمسلخلفمهلانلقمللبمسلمرم صلبل

،،قققهةلال  ثدلقصلفقني ،،ل يشدلالعبةدل مي ل ندملاللهصلالصكةل

ةيهل نز ا ممهل ذ قلممهل نهممللي لممهلبمم  لحلممهل نىممآ ل ممهل  لمملل

لهممللإالسممكملل  مم صلا قممةمل ا  مموامل نيلمم ل  مممهل نمملل لقممل

ع الا  ظصلالي لإذالد ةكليهلنمم لن بلمهل إذالعمقلالإنعقلالي

 ضممةل اعممعةل عممدالعممةطعةلفل ا نحنممين ي لممهلننلا ممسل لمملل
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 قلبةلذاكدالخةشعةلل افعةل نو الطةلعةل ب دالهةبعةل  ل ةلنةفعة

  زقةلمك ل اععةل ننلال ننيلكل  لالشهةدةل ن لال  ة ل فملل

ل هلرمة الال بدلال   سل الثبمة ل فمللاآلخمدةلالفموزليةلنلمةةلبمسل

 نكممونلفمميلبع مم لىمم جل نمم لبل ممالب لمم  لفمميل ممةليلاللنممة ل

خممممموانيلنلمممممهللنفسممممميل نز ا ممممميل ن  د ل  نعمممممقلالذلمممممالك

يل نهليل  ش دايل بسلخ بنيل    سلبمسلي نىحةييل نمبة

يةلعيمة لل قنفمليحدكل ل،نالال دالللقوملكشعلال ية إبعيلف

غفدانلالينوبل علدلالع وبل كشمعل هللاللقةهللاللقةهللا نعقلالقة

الرد بل يلمو لال يلموبللميل لهمصل لوالم قنةل بشمةقخنةل ل مسل

ق ممممةنل لل  ممممسلال سممممل  سل ال سممممل ة ل ال ممممقبن سلة عممممب نةلي

الم  وا آآب سلنمالعم  سلإ ال قبنة لا م ة لبمنهصل ا بموا ل

لقة بلالعةل  س

خدلد واهصلآ،،د واهصلف هةلعبحةنالاللهصل اح لهصلف هةلعكمل 

لننلالح  لهللل بلالعةل  س،،

لا  ل الح  لهللل للل

ل

ل

ل

ل

 بسم اهلل الرحمن الرحيم   للل
 نور من خزانة الغفور  قبضة ال

 شكورفي مدح الرسول ال  
ل

 للالبشدلخ دلليةل للبلللبدمبة

لبضدل   بسلل لال صفلل للال ن ل    

ل
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 نلهةإي  ال للالرونللنىللكل

لالبشد  خلدللللبةللللو للللنهإلللل

ل م  لالرون  سلبصبةحلاله  

ليهدل ق لللنو لالب  قسللبيلسللللل

لسنةاللفيللالب   لللاحةك هللق 

لزهدل ق للللعنةلللنو لبسللكللللل

للنقنع للق لد م لالفخدلالليل

لالنظد   نهلللقةلث دا لالخ دللللل

للابل واللق للل لنوالنث ة هةلإف

ليةلوطد للافوز اللل لبل لللكلللللل

لللالعدفةنلالعلمل لن لوال لنللبنهةلإف

لالظفد   للي نةهصللفة  ال   الص جلللللللل

لللنشدق للق قبض لالنو لالليل

لظهد للالرون  لبيلد للفيل نو هةلللللللل

للللللللللللالدلال نةلنو هةلللقلبسلبسإفللللللللللللللل

لع دل فيلالخ دلانلللبسلةا  سلللل

لللال لللللكهعلال خلة لم  لن

لال هد   ل  طةي لللا زبةنللل يهللللللللل

لن عكلللإذللمةزلالعكلللع  

لنبدل      نقضةللفيلهللاللنهلللق للللللللل

للاآلقة لذ لال ل لا ث لىةمه

لال  د للنشدلإل ق لللهلم ةللإذللللل

لخةطب للق للللهللل الل ةدا 

لالخبد  فل لال وللق ل ةلليفص حللللل

للظللهلللللق لللالهل دلال  صللفي

للشلد ل ل  واللاسعلللللنا ل لللل

لع   للننةد لللبلهوفةلل ئ 

لالنظدل لنبنحنليةلفلحل لل للسلللل

لالو  لخ دللللل ةللالو هلقة

لال فدللل   لقومللللللغ الللللاقبني   للللللل



 8 

لاخع  ل يشدقفلقللنقةلال ري

لب دل  لالالحسنللنن ل ة  ل لللل

لكياللل ا ينة للنن ل ا خوان

لنهد   للل نةنلفيلللكللىةمهلللل

لالي لللالص جلللب ع لل احل

لخدب  ل لقل لللللخ دالف هللكللللللل

لال صيفلللا شلللهللال ىكةلللللللللللللللل

لال د ل ل للللآللل لللثصلللل عكمللللللل

 للل العلدةلللصحهلللكيال 

لال يدلللعحلبةلل لللالبدجلل بضن بة ل   ل

ل

ل


