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 / الرمحن السعديللشيخ عبد  
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 سـيئَات  ومـن   شرورِ أَنفُِسنا  ونعوذُ بِاِهللا من   ، ونتوب إِلَيه  ونستغفره ونستعينه نحمده  للَّه حمدـالْ

  . لَه يهاد افَلَ يضللْ ومن ، لَه مضلَّ افَلَ اُهللا يهده من ، أَعمالنا

 علَيه وسـلَّم   عبده ورسولُه ، صلَّى اُهللاا شرِيك لَه ، وأَشهد أَنَّ محمد      اُهللا وحده لَ   ا إِلَه إِلَّا  وأَشهد أَنْ لَ  
   .كَثريا تسلما


  دمحم
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بياء والـمرسلوناألن
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   ـةة والفروعياألحكام األصولي
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ادى األولـىمج
 بِهحصو هلَى آلعو دمـحلَـى ملَّـى اُهللا عصووملَّس  


  عبد الرمحن بن ناصر بن سعدي















 / الرمحن السعديللشيخ عبد  

 ٣٨



ةمجرتفَّقَنِي لِهللا الذِّي و دمالْح  
  الْعظيمِ النفْعِ والْفَائدة.. هذَا الْكتابِ الصغيرِ الْحجمِ 

   من الْهِجرة النبوِية١٤٣٧عام 
  

  : وقَبلَه وفَّقَنِـي اُهللا لترجمة كتابِ 
  )فضائلها ومدلولـها وشروطها ونواقضها:  [á   à   ß     ÞZكلمةُ التوحيد(

  اللَّه عبدالـمحِسنِ البدر حفظَه رزاق بنِعبدال لفَضيلَة الشيخ

  

قَبابِ وتك ةمجرتفَّقَنِـي اُهللا لو ام : (لَهرالْك ةابحي الصف ةاعمالْـجو ةنلِ السةُ أَهديقعماهضأَرو (  

 ظَهفر حدالب ادبد العمنِ حِسنِ بحالـمدبخ عيالش يلَةفَضلاللَّه  
  

تفَّقَنِـي اُهللا لو لَهقَبابِ وتك ةمجاة: (رـيالْح اجهنم الْإِسالم (  
 ظَهفخ حيزِ آلِ الشزِيالعدبخ عيالش ةاحمسلاللَّه  

   من الْـهِجرة النبوِية١٤٣٦أَثْناَء موسمِ عمرة ربِيعِ عامِ 
  

  ) جلَّ!زاد الداعية إِلَى اِهللا عز و(: سالَة وقَبلَه أَيضاً وفَّقَنِـي اُهللا لترجمة رِ
 همحن ريمثَيح الْعالنِ صد بمحخ ميام الشاِإلم لَةفَضلاللَّه  

   من الْـهِجرة النبوِية١٤٣٥أَثْناَء موسمِ عمرة ربِيعِ عامِ 
  

  ) تفِْسير سورة الْفَاتحة(: ُهللا لترجمة كتابِ وقَبلَها أَيضاً وفَّقَنِـي ا
 ظَهفان حان الفُوزنِ فُوزح بالخ صيي الشالعملاللَّه  

   من الْـهِجرة النبوِية١٤٣٤أَثْناَء موسمِ عمرة ربِيعِ عامِ 
  

جرتفَّقَنِـي اُهللا لاً وضأَي لَهقَبابِ وتك ةـة(: ماُألم ـةامعةُ لهِمالْـم وسرالد (  
 همحاز رنِ بزِ بزِيالعدبخ عيالش ةاحمسلاللَّه  

   من الْـهِجرة النبوِية١٤٣٣أَثْناَء موسمِ حج عامِ 
  

  مرةَ مرات عديدة ارزقُنِـي االتيانَ إِلَى الْـحج والْعللَّهما
  ي اِإلقَامةَ في مكَّةَ الْمكَرمة والْمدينة النبوِية ـوارزقُنِ

  

  أبو فردوس حممد بن عبدالرمحن الكردي العراقي


