
 

 

 تأليف

 السلمي أحمد بن عبد اهلل
 عنه وعن والديه ومشايخه واملسلمنيعفا اهلل 





w









7يا ابنة اإلسالم األبية!!



يا ابنة اإلسالم األبية!! 8

َُلى ل        َلؼ ول َل  َاَ ْ  َلض لحلىاٌ ذِيل َلل   ْ ُقل

ِ اللا ا    ِ لل ُُ ُُوُِلى ذ َلَّي َلحلل َلا  َُى ل إاني َلؼ ول َل ِلا  َاَ ولذِي

َل ُُوُجل         َاَ ُالا ُوا  ولذِيل ُلُالىذ  َل َل َاَ ُ فللغا ذِويلُ  ذِيل ِ ؼاو لال  َل ىذ ذ

      ُ ِلااُل َلُولى ل  َللا جلؼ  ِا دلرلجلاٍت ولذِويلُ  
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َل     ُاااُ َُلم   ِ ُلي جلا فللُغ ذ  َِّّ ُ  فلإا ي ذِ ولذلَِّّ
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ْ ذ          ْل فللى  ِالغا ذِويل ل ولرلُصلىِلُ  فل للا  فللا َُ   َ ُلل ول

َ لا   ػلظاُ

ُلا   ُلاُة ذِلانن  ِ حل ُلا ذ ْل ول ِ جلايةل فل لا  فلا ْل ذ ِا َا ذِايارا ولُُد  ُْح زاحل ػل   َ َل فل

ُُورا  ِ ُغ ُلحلاُع ذ إاِيا 
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ِللا   
َاٌ َُّا لُحا          ُُُوُا ذِيل َللى  َلذ  َلل َلولاكاوللُة   ِ َُُا ذ ُُ ولجلحلول يلا ِ لللَّ ال ِ فلزلُع ذ َلح ُزُنُهُا ذ

َ ثل ذلاي رلُل ُجىػلُاو ل ُُو و لا  ولإاذلذ رلُل َ ا ول َ ثل نلؼاُ

ُ ذ   َّلااُل
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َل     ِلاِالااَ َللا  ُُِوى فلاد 
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َُىل   ُلُحىذ  ُلف  َلِاكل فلو  َلحا ا فلاا ُلح  ِا ْا ذِوي ا ول ْ  ِافلض  ُق

َلُؼلى ل     َيلا َلج  ُا   ُ ُ ل ِل

ُيلا    ولُل

َلةا رلِّكل فلحلاِّخ  ِاااؼ 
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ِ ؼللا     ِاا َُلىذ  َل ذِاياسا ُل   جلح ُو  ُ ِل َ ُحا   ولإاذلذ حلول

َا    ْ  َلض لحلىاٌ ذِيل َل   ْ َل ُق َ

َُى ل  َلؼ ول َل ِلا  َاَ َُى ل ولذِي َلؼ ول
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ُ ذ  َ ُوُ  ولفاصلاُُِ  ذلولاُذى ل شله  ولحل
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ُلفلُحو لال   

َ للا ِا لللى ٍ  َُى  َل ذِويلل ا ُحو  ُالل  َُ َ  ُلح ضللل ُللل َلا ُغللى ل ول ُيللةا  َاوا ِ جلا قاُاللى لذ

َ  فاللٍ    ُللل َلا ُغللى ل ولِلللُ  ُلص للولال  َا ذِويلل ا  ُل داَلل ُ لل ُلفلغل

ُ جلُؼلى ل  ُ  ا َُ َ ا ولإاِل  ُ ِ للر ضا طلى ػ ا ولَّل َلاولذتا ولذ ذِضي
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ِ لإان شل إاِيلا      ول  َي ولذ ِ جال ِلول  لُث ذ ُللا 

ُلؼ ُاُاو ا  ِا
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ِالل ي   َلؼ ولا   ُلِلا  

ُلي َل ذِوي ل 

َُلىل           َل ذِويل ا ول ُال ْ ُفى ل  َل ذِايلاسا ولِللا َلض لحل ُال ْ ُفى ل  َلض لحل

ُلؼلُهلا   

ُلي     َلل ِالل ي ذِويل ل  َلؼ ولا   ُلِلا  
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ْي إا   َ  ضلل ُل ُنَُّا   َلُض َ ُحا  ِلا  َ حللال ذلذ ذ
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إانٍِّ  

َللى ٍ  ػلظالُاٍ    َلذ ل  ُ ُث رلٍِّ ػلل ِلاُف إا   ػلصل ُل
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ُ ُجا  فلااؼ ال ُػ  َلا صلال ِا ُ ُوا     الً ذِايذرا صلولا   ػلول

َلاجاالللا  ُْىُضللى ل فاللٍ َل َل َل  َاَ َ للثل ذِيلل ولإاذلذ رلُل
ُلايكل   ُيللا َُا ضالل ْا ولإا ُا ُ لل ِل ُْىُضللىذ فاللٍ حلللااٍَد  َل ُاض  ػلللا ُها  حلحيللً  فلللللػ 

َل    َاُ ِ  للى  ا ذِظيلاِا ُللغل ذ ُلي   َِّّ ِلؼ ال ذِ ِلاُ  فلولا جل  ُؼا    ُ ذِشي
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فلوللا   
ِ  لى  ا ِالللا َل  ْ ضللللؼ  ُل  جل ُلللل َاٌ فالللٍ قلو االلل ا  َللللغل ذِيللل  ِ ُل َل قلى ِ لللا فل ض  ولُقو للل

ُُوف لا  َل    ُلؼ   ِ ُا ولِللا َلض ل

َي  ْاَاللحاها   َ ُا َل  ْ فاُ َُ ُلا  ُُؼ ولال  َي ِا ِاللر ُجواها

ُلحلاػ لا    َي  َُ َُى ِ ُح َ     ولإاذلذ صلللل ُال َي  َُ فلاص لللُِى

ولرلذءا حاجللاٍ   
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ِالاِ حل ِّ ذلِالكل      َللى تا   ِ ُلُة ذ ولجلاءلت  صلو 

ُا ِ ىلػاُلاا      91ا ُ  جلحاُُا )ُلا َُّا ثل  َللى ُ  ذ َل فالٍ ذِصنلىرا ذلِالكل  ( ولُنفال
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         َ ُالل ُِللىذ  ُلُفىذ ػلولللً ُلن ُفضاللهاا  ِلللا جل  ال َل ُلص لل َاَ ٌل ذِيلل َلللا ػاالللادا   ْ ُقلل
َاُؼ لللا إانيللل      َنُنى ل جل ُُ ذِللل َلغ فاللل َللللةا ذِويللل ا إا ي ذِويللل ل  ِ غلُفلللىُر  رلح  َُلللىل ذ   ُ

ُيحاُُا ذِ
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   ُُ َلغ فال ِال ا    إا ي ذِوي ل ِللا  َل  ُل ُل   َُش ل

َ  إاِللٍ    ُا ُلا  َل قلاُِىذ إا ي ذِوي ل ذلاِاُد ذلولاذلٍة ول َاَ ُل ذِي ِل لا  َّلفل
ُل      َلُ ىُِلى ل ِل َيلا  َلا حلُهلىذ ػل ُُوذ    إاِيا إاِل   ولذحالا  ولإا   ِللا   َل َّلفلل َاَ َي ذِيل َلضيل

ِاللُا    َلذ   ُل ُُونلُ  ولذِويللُ     *ُاللا ُها  ػللل َلض للحلغ فا َلُحىُِللى ل إاِلللً ذِويلل ا ول ُلفلولللا 
ِلُفىر  رلحاُا 
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إا ي ذِويل ل   

َل ِاُ َل َُحابن ذِحيىيذ ُاَ ِلهِّ َُحل  ِ ولَُحابن ذ

ٍ ٍء  ْي شل َلحاٍ ولصاؼلث  َُّ ولرلح 
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