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دكْ هللا ثُؽزٔجٕ ثُؽز٤ْ ٝي٢ِ هللا ػ٢ِ 

ق٤عٗج ٓسٔع ٝػ٢ِ آُٚ ٝيسذٚ ٝقِْ 

صك٤ِٔج زكذ٘ج هللا ٝٗؼْ ث٤ًَُٞ إٗٔج 

ث٧ػٔجٍ دج٤ُ٘جس ٝإٗٔج ٌَُ ثٓؽا ٓج ٟٗٞ 

 ،عخ  ٝ   ع  ٝك٢ ثُسٌْ ٖٓ ِِخ ث٧ٓؽ ٝخ  

َ   ٖٝٓ هؽع ثُذجح ُٝح   ،ٝك٤ٜج ٖٓ حُ  ٝ 

ػٖ ثُلٍُٞ ػع ٖٓ أؼدجح أٓكي 

طّ ٗلكٚ ال ٖ ال ٣كٝك٤ٜج ٓ،ثُؼوٍٞ

، ٝك٤ٜج ٖٓ كؼَ ٓج نجء ُو٢ ٣ؽ٢َ ؼدٚ

ٝك٤ٜج ٖٓ الؾّ ٓدجٛعر ٗلكٚ كجؾ  ،جءٓج ق

ٝك٤ٜج ٖٓ صجدغ ثُؽقٍٞ  ،ػ٘ع زٍِٞ ؼٓكٚ

ٝهجٍ خجٓغ ٛػٙ ثُسٌْ د٤ضج  ،ٗجٍ ض٤ؽ قٍٞ

 :ٝثزعث ك٢ ٛػث ثُٔؼ٢٘ ٝٛٞ

 ًَٝ يجّ ػٖ ثُؽغثةَ

http://www.jazbu.com


 كئٗٚ ٣لطؽ دجُلُجةَ

ُٝٚ  ،ٓذجؼى ثالدضعثء ٤ٕٓٔٞ ثالٗضٜجء

ك٢ ٛػث  آضؽد٤ش  ،ؾ٣ع ك٤ُج ،أ٣ُج

 ثُٔؼ٢٘ ٣٘ظْ ٓؼ٢٘ هٍٞ ن٤طٚ ؼ٢َ هللا

صؼج٢ُ ػ٘ٚ ٝٛٞ ظُٝز ثُذجَِ قجػز، 

ثُسن ثجدش ٝأٓج  ٝظُٝز ثُسن إ٢ُ ثُكجػز،

ثُذطَ ٝإٕ ػال كؿثٛن ٝقجكَ دكْ هللا 

ثُؽزٔجٕ ثُؽز٤ْ ٝي٢ِ هللا صؼج٢ُ ػ٢ِ 

 ق٤عٗج ٓسٔع ٝآُٚ ٝيسذٚ ٝقِْ صك٤ِٔج

 طٚ ثُػ١ ال ٣سٔعهجٍ ثدٖ ن٤

 ك٢ ٗلكٚ ق١ٞ ثقٔٚ ٓسٔع

 قضؽث ثُسٔع هلل ثُػ١ هع

 ٓؼجةذ٢ ًٝجٕ ٢ُ ًٝٗؽث

 قذسجٗٚ ؼدج ًؽ٣ٔج خجظث

 ٢ُ دٔج ُهٌؽٙ هع هجظث 

 ٝٛٞ ثُػ١ خؼَ زكٖ ث٧ظح



 ٣طل٢ خٜجُز ٝهذر ٗكخ

 ظثحٝضى أَٛ ثُؼِْ ٝث٥

 دجُلٞؾ دجًُٞثح ٝثُثٞثح

 ثْ ثًُالر دكالّ ؼثم

 ؽثمػ٢ِ ثُػ١ ثؼصو٢ ػ٢ِ ثُذ

 ق٤عٗج ثُعثػ٢ إ٢ُ ثُطالم

 ظثح ك٢ ث٧ضالمدؤزكٖ ث٥

 ٓسٔع ٝآُٚ ثُكذجم

 ٝيسذٚ ثُسج٣ٖٝ كَُ ثُذجه٢

 كؤثذضٞث ثًُ٘ر دال نوجم

 هجمث ثُ٘لٞـ دجقضؽٌِٓٞغ إ 

 كؤصِلٞث ث٧ٓٞثٍ دجإلٗلجم

 دال ؼةجء ثُ٘جـ ٝثُ٘لجم

 ٝٝثوٞث دجُ٘جكغ ثُؽؾثم

 صًٞال ػ٤ِٚ ك٢ ث٧ؼؾثم



 ثٗطالمًجٗٞث إ٢ُ ث٧ضؽٟ غ١ٝ 

 ر دجُطالمٝثخٜٞث ثُُؽإغ 

 إٓالم  ٝأُْ ٣ضؽًٞث ُػػؽ 

 أٓؽث ٖٓ ثُٔعدؽ ثُطالم

 دَ ثذضٞث ك٢ ث٧ٓؽ دج٧نٞثم

 ُْ ٣ِْٜٜ ػ٘ٚ ؿ٢٘ ث٧قٞثم

 كجم ًٝهلٞث ظخ٘ز ث٥

 دجُؼِْ ٝثُؼَٔ ٝثُٞكجم

 أًؽّ دْٜ ٖٓ قجظر زػثم

 زجؾٝث ثُسالٝر ٖٓ ثُٔػثم

 ػ٤ِْٜ ؼ٢َ دٚ أاله٢

 المٖٓ ثزض١ٞ ق٤جظر ثإلِ

 ٓسٔع ي٢ِ ػ٤ِٚ ثُذجه٢

 ٝآُٚ ٝيسذٚ ث٧ِذجم

  ٚ  ٛػث ٝإ٢ٗ ث٤ُّٞ غٝ إخجد

  ٚ  دؼٍ ثُٔؽ٣ع٣ٖ غ١ٝ ثإلٗجد



 هع ِِذٞث ٗظٔج ز١ٞ صؤظدج

 ٤ُضؤظدٞث ٝغثى ٝخذج

 ذجع  ص  إغ ًَ ٖٓ دـ٤ؽٙ ؼثّ ث

 كئٗٚ ٣سؽّ كٞؾث ٝثٗضلجع

 ٝٛٞ ك٢ ثُعثؼ٣ٖ ض٤ؽ ً٘ؿ

 دٚ غٝ ػؿ ثػضؿ ٝض٤ؽ ٓج

 ٧ٗٚ ثُٔ٘ٞؼ ثُد٘جٕ

 ٣وؽح إ٢ُ ثُد٘جٕ ًٔج

 ٣ٝٞخخ ثُٔعذ ُع١ ثُد٤ؽثٕ

 ًٔج ٣ذؼع ػٖ ث٤ُ٘ؽثٕ

 كؤش ٓكؽػج إ٢ُ ثُدٞثح

 ٝأؼصد٢ ثُؽ٢َ ٓغ ثُثٞثح

 ٗثؽ ث٢ُُٞ ثُسجخ٢ُٓٔٞٗٚ 

 ٝأؼصد٢ دٚ هُجء ثُسجج

 ُدٔؼٚ ٓغ ثضضًجؼ خَ ٓج

 كؽهٚ ثًُٔ٘لٕٞ ثُوعٓآ



   ًَٝ ٓج هَ دجالًضلجء

 ض٤ؽ ٖٓ ثٌُث٤ؽ غ١ ثُؼ٘جء

 ُٔ٘جكؼجثٗظٔضٚ ٗظٔج ز١ٞ 

 دلَُ ٖٓ ٝػع إٔ ٣عثكؼج

 ُؼ٢ِ٘ أز١ٞ دٚ ثُؽَٞثٗج

 ٝث٧ٖٓ ٣ّٞ ثُطٞف ٝثُـلؽثٗج

 ػ٤ٌِْ ٣ج ٓؼهؽ ثُطالح

 ثْ ػ٤ٌِْ دػث ثُدٞثح

 ظثحك٤ٚ ٖٓ ث٧ضالم ٝث٥

 ٓج ق٤وٞظًْ إ٢ُ ثًُٞثح

 ٝثإلكجظٙ نجظؼٖٓ ثإلك٤ٚ 

ٙ   ٓج ال ٣َٔ ٓ٘ٚ غٝ  إؼثظ

 ٝٓ٘ضٚ ٓذضعأ٣ٝكض١ٞ 

 ك٢ ٗلؼٚ ٝض٤ؽٙ ال ٣٘ض٢ٜ

 ٤ًل٤ز ثُٞيٍٞ ز١ٞهع إغ 

 ٧زكٖ ث٧ضالم ٝثُٔؤٍٓٞ



 ق٤ٔضٚ ٜٗح هُجء ثُسجج

 ك٢ هًع ؾؼع ن٤ط٘ج ثُعُسجخ٢

 ٝهللا ؼد٢ أقؤٍ ثُضوذال

 دلُِٚ ٝإٔ ٣ضْ ثُؼٔال

 ٝإٔ ٣ٌٕٞ ًجقٔٚ ك٤ًِر

 ٖٓ ٣وؽأٙ ك٤لِرأزٞثٍ 

 ٝإٔ ٣ؼ٤ػ٢ٗ ٖٓ ثُؽ٣جء

 ٝثُؼدخ دجُٔطضجؼ غ١ ثُِٞثء

 ٖٝٓ قٞثٛٔج ٖٓ ثُؽغثةَ

 ٢ُ دجُلُجةَ ٝإٔ ٣دٞظ

 ٝإٔ ٣ؼ٤ػ٢ٗ صؼج٢ُ أدعث

 ٖٓ نؽ إد٤ِف ثُػ١ صٔؽظث

 ٝنؽ ٓج ضِن ك٢ ث٧ؼٌ ٝٓج

 ضِن ك٢ ثُكٔجء ٝٓج د٤ٜ٘ٔج

 ٝإٔ ٣دٞظ ٢ُ دجصذجع

 ثُٔطجعض٤ؽ ثُٞؼٟ  ثُٔهلغ  



 دؼع يالصٚ ػ٤ِٚ دجُكالّ

 ثٗلًجّ ٝآُٚ ٝيسذٚ دال

 ٛ٘ج ثٗضٜش صؽخٔز ثٌُضجح

 ظثحأًٗؽف ٦ُ كج٥ٕ

 ع ٗثؽثٓج هأهٍٞ ٢ً أٗظْ 

 ؽثثُه٤ص أزٔع ثُػ١ صذس

 ٣ج ٓؼهؽ ثُطالح ٢٘ٓ ثقٔؼٞث

 ٤ًٗسز ػٌْ٘ نوجء صعكغ

 ٤ًٗسز ٌُْ ُٞخٚ هللا

 ص٘ذ٤ٚ ًَ ؿجكَ ٝقجٙ

 ؼزٔز ثًُـ٤ؽِؽ٣وز ث٧ظح 

 ًج٧ظح ٝث٧ّ ٝصٞه٤ؽ ثٌُذ٤ؽ

 ٝخؼَ ٓثِي ً٘لكي قٞآ

 ُٞخٚ ضجُن ػ٢ِ ثُؼؽل ثقض١ٞ

ث٧ظح إٔ صؽزْ  ِؽ٣وزإٔ ٢٘ ٣ؼ

ثُهل٤ن ًج٧ظح ثًُـ٤ؽ ٝصٌٕٞ ُٚ 



ٝث٧ّ ثُؽز٤ٔز ٝصٞهؽ ثٌُذ٤ؽ ٝإٕ ًجٕ 

  ػذعث زذه٤ج ٝإٔ صدؼَ ٓثِي 

كي قٞثء ُٞخٚ هللا ثٌُؽ٣ْ ٝثػِْ ً٘ل

ٝثُٔضؼِْ ٝز٤ِز  دؤٕ ث٧ظح ؾ٣٘ز ثُؼجُْ

ثُؼجهَ ٝثُٔضسِْ ٝٛٞ ؼأـ ث٧ضالم 

ٖٝٓ ضال ٓ٘ٚ كوع صؼطَ ٝصذطَ ٝيجؼ 

دـ٤ُج إ٢ُ ثُطِن ٝثُطجُن ًِٔج ؼءثٙ 

دـُٚ ًِٝٔج خجُف أزعث أزع ٓوضٚ ٝأ

ٖٝٓ ث٧ظح ث٤ًُ٘سز ٌَُ  ،ِٓٚ ٝقتٔٚ

أزع ٓٔج صؽ١ ك٤ٚ ؼنعٙ ٝإٔ ال صؽ١ 

ُ٘لكي ػ٢ِ أزع زوج ٝإٗي ُكش ُه٢ء 

ٖٓ ثُضؼظ٤ْ ٓكضسوج ًٔج أنجؼ إ٤ُٚ 

 :دوُٞٚ

 كجؼزْ يـ٤ؽث ال صٌٖ ٓعضؽث

 ػ٘ٚ ٤ُجظث ٖٓ ٤ًٗسز صؽ١

 ٌُذ٤ؽك٤ٜج ُٚ ؼنعث ٝٝهؽ ث



 َؼ٤لج ٝزو٤ؽُٝٞ ؼأ٣ضٚ 

 صؤظدي إٔ ال ص٘ظؽثٖٝٓ 

 زوج ُ٘لكي ػ٢ِ نطى صؽ١

 ٝإٔ صؽ١ أٗي ُكش ٓكضسن

 ٣ٔن ن٤تج ٖٓ ثُضؼظ٤ْ ٖٓٔ هع

 ظثدجدَ ثػضذؽ ٖٓ ٗلكي ث٥

 ٝال صطجُذٖ دٚ ث٧يسجدج

 ًٖٝ ٓغ ثُ٘جـ خ٤ٔؼج ظٛؽًج

 ًٔج صسخ إٔ ٣ٌٞٗٞث ٓؼٌج

٣ؼ٢٘ إٔ ٖٓ زكٖ ث٧ظح إٔ صؼضذؽ ٓج 

ٛٞ ث٧ظح ٖٓ ٗلكي ٝال صطجُخ دٚ 

صٌٕٞ ٓغ خ٤ٔغ ثُ٘جـ ًٔج  ؿ٤ؽى ٝإٔ

 صسخ إٔ ٣ٌٞٗٞث ٓؼي

 ٝؼثع زن غ١ ثُدالٍ ثُوجظؼ

 ثُهجػؽك٤ْٜ ُٞخٜٚ ًوٍٞ 



ث٧ظح إٔ صؽثػ٢  ٣ٖؼ٢٘ إٔ ٖٓ زك

ك٢ ثُطِن زن ضجُوْٜ خَ ٝػال دؤٕ 

ُهجػؽ ٖٓ دسؽ ثصٌٕٞ ٓؼْٜ ًٔج هجٍ 

 :ثُذك٤ّ

 ثؼزْ أض٢ خ٤ٔغ ثُطِن ًِْٜ

  ٚ  ٝثٗظؽ إ٤ُْٜ دؼ٤ٖ ثُِطق ٝثُهلل

 ْٛ ٝثزْ يـ٤ؽْٛٝهؽ ًذ٤ؽ

 ٝؼثع ك٢ ًَ ضِن زن ٖٓ ضِوٚ

ال صؿثٍ أٓض٢ دط٤ؽ }ٝك٢ ثُسع٣ث 

 ٛجؽٓجظثّ يـ٤ؽٛج ٣ٞهؽ ًذ٤ؽٛج ًٝذ٤

ثةضكجء دٜع١  ًٖ غث {٣ؽزْ يـ٤ؽٛج

 .ث٧ةٔز ؼ٢َ هللا صؼج٢ُ ػْٜ٘ كضٜضع١

 كال صدجُف ٖٓ ٣ٌٕٞ أًذؽث

 ٓ٘ي دال َؽٝؼر ًٔج صؽ١

 جلٓؼ ٓثَ صؼِْ ٝق٢ٌ٘ أٝ

 ثُلؽثل ٝال صدجُف ٓؼٚ كٞم



 كس٤ثٔج خجُكضٚ  كذٞهجؼ

 خجُكٚ غث ق٤ٌ٘ز ٓغ ثزضوجؼ

 ٝال صدِف ٓالٝدؽؾثٗز 

 يوج ُٚ أٝ ػ٘ع ٝخٜٚ ٝال

 صٔع ٗسٞٙ أض٢ ؼخٌِج

 إٕ صدِكج ٝؿٍ ػ٘ٚ ِؽكٌج

صدجُف ٣ؼ٢٘ أٖٓ زكٖ ث٧ظح إٔ ال 

ٖٓ  ٖٓ ٛٞ أًذؽ ٓ٘ي إال ُُؽٝؼر

صؼِْ أٝ ٓؼجل أٝ ق٢ٌ٘ ٝٗسٞ غثُي 

ز ٝٝهجؼ ٝإغث خجُكضٚ كدجُكٚ دك٤ٌ٘

ٗز، ٝال صدِف ػ٘ع ٝخٜٚ أٝ ٝؼؾث

 ،ؼخِي ٗسٞٙٓاليوج ُٚ أٝ صٔع 

ٝال صٌثؽ ثالُضلجس  ،ٝؿٍ ِؽكي ػ٘ٚ

ٖٓ ؿ٤ؽ زجخز كئٗٚ ٖٓ ػالٓز ثُدَٜ 

هَ ُِٔؤ٤ٖ٘ٓ } :ٝهع هجٍ هللا صؼج٢ُ



ٝإ٤ُٚ أنجؼ  {ـُٞث ٖٓ أدًؽ٣ْٛ

 :دوُٞٚ

 ٝال صٌٖ ٌٓثؽ ثُضلجس

 ٖٓ ؿ٤ؽ زجخز إ٢ُ ثُدٜجس

 ٣ذ٤ٖ كئٗٚ ػالٓز ثُدَٜ

 {هَ ُِٔؤ٤ٖ٘ٓ}ٝك٢ ًضجح هللا 

 كٌٖ ٧ٓؽ غ١ ثُٞؼٟ ٓٔضثال

 {إٔ ثُؽخال}إغ خجء ك٢ ثُسع٣ث 

 {ٝإٌٗج} :ٝهجٍ هعٓج نجػؽ

 كال صٌٖ ظٛؽث ٓد٤ال ِؽكٌج

٣ؼ٢٘ أٗي ٝثخخ ػ٤ِي إٔ صٔضثَ ٓج 

أٓؽى دٚ ؼدي ٖٓ ؿٍ ثُذًؽ ٧ٕ 

ك٢ ثُسع٣ث إٔ ؼقٍٞ هللا ي٢ِ هللا 

 ٝقِْػ٤ِٚ 



ثُ٘ظؽر ٣٘ـَ دٜج  ٤ُ٘ظؽهجٍ إٕ ثُؽخَ 

هِذٚ ًٔج ٣٘ـَ ث٧ظ٣ْ ك٢ ثُعدجؽ ال ٣٘ضلغ 

 دٚ أدعث ٝهجٍ ثُهجػؽ

 ٝإٗي إٕ أؼقِش ِؽكي ؼثةعث

 ُوِذي ٣ٞٓج ثصذؼضي ثُٔ٘جظؽ

 ؼأ٣ش ثُػ١ ال ًِٚ أٗش هجظؼ

 ػ٤ِٚ ٝال ػٖ دؼُٚ أٗش يجدؽ

 ٝهجٍ آضؽ

 ٤ُف ثُهدجع ثُػ١ ٣س٢ٔ كٞثؼقٚ

 ٣ّٞ ثُطؼجٕ إغث ٓج ثُسؽح صهضؼَ

 ػٍ ِؽكج أٝ ث٢٘ هعٓجال ًٖ ٖٓ 

 ػٖ ثُٔؼجي٢ كػثى ثُلجؼـ ثُذطَ

 ٝال صٌثؽ ز٤ث ً٘ش ثُِٜٞث

 ٝثُُسي ٓغ صسؽى ٝثُِـٞث

 ٝثالَطؽثح ٝثُضطجٍٝ ٝإ٢ُ

 صطِغ ػ٢ِ ضل٢ ٓكدال 



 كئٗٚ ػالٓز ثُط٤م دعث

 ٝضلز ثُؼوَ ُٖٔ صؼٞظث

 ًٖٝ ُع١ ثُٔدِف قجًٖ ثُدكع

 ٝالؾّ ثًُٔش دئػؽثٌ صلع

 عٝثيذؽ ػ٢ِ ثُكخ ٝال صدخ أز

 ُٝوعًٖٝ ًٔج هجٍ ث٧ظ٣خ 

 إغ ثُضكجدخ ٓغ ثُضٌجغح

 ٖٓ أهذر ثُطًجٍ ًجُضُجؼح

 ًٝثؽر ثُُسي ص٤ٔش ثُوِذج

 كوِِٖ ثُُسي صؽٌ ثُؽدج

٣ؼ٢٘ إٔ ث٧ظح ثُٔؽ٢َ إٔ ال صٌثؽ 

ثُِٜٞ ٝثُُسي ٝثُِـٞ ٝثالَطؽثح 

ٝثُضسؽى ٝثُضطجٍٝ ُضطِغ ػ٢ِ ٓج 

ضل٢ كئٗٚ ٖٓ ػالٓز ثُط٤م ٝضلز 

ج ظٓش ك٢ ثُٔدِف ثُؼوَ ًٖٝ قجً٘ج ٓ

ٓالؾّ ثًُٔش إال إٔ صكتَ ػٖ ن٢ء 



كضد٤خ ػ٘ٚ دطلٍ يٞس أٝ صسضجج 

إ٢ُ ثُكؤثٍ أٝ ِِذٚ كضضٌِْ ػ٢ِ هعؼ 

ثُسجخز ٝال صؿ٣ع ػ٢ِ ٓج صُطؽ إ٤ُٚ 

ٖٓ غثُي كئٕ ك٢ ثًُٔش قضؽث ٝؼثزز 

 ًٔج ه٤َ

 ثقضؽ ثُؼ٤خ ٓج ثقضطؼش دًٔش

 إٕ ك٢ ثًُٔش ؼثزز ًُِٔٞس

 جٝثخؼَ ثًُٔش إٕ ػ٤٤ش خٞثد

 ؼح هٍٞ خٞثدٚ ك٢ ثُكٌٞس

ٝك٢ ثُسٌٔز ُٞ ًجٕ ثٌُالّ كُز ٌُجٕ 

أزع ثُكٌٞس غٛذج ٝإغث خجِٛي 

كؤػؽٌ ػ٘ٚ ٝالؾّ ثًُٔش ًٔج هجٍ 

هللا صؼج٢ُ ٝأػؽٌ ػٖ ثُدج٤ِٖٛ ٝإغث 

 ضجِذْٜ ثُدجِٕٛٞ هجُٞث قالٓج 

 ًٔج هجٍ ثُهجػؽ

 ُٝوع أٓؽ ػ٢ِ ثُِت٤ْ ٣كذ٢٘



 ٝأػق ثْ أهٍٞ ال ٣ؼ٢٘٤٘

ثُضٌجغح ٖٓ أهذر ٝٝإٔ ثُضكجدخ 

 ثُطًجٍ ٝأهذر ث٧زٞثٍ 

ثُُسي ص٤ٔش ثُوِخ كئٕ  ٝإٔ ًثؽر

َ ؾ دؽ٢َ ؼدي كوِصلٞ أؼظس إٔ

ك٤ُِسٌٞث }ثُُسي هجٍ هللا صؼج٢ُ 

 .{ه٤ِال

 ٝإٕ صدجُف ٖٓ ٣ٌٕٞ أػظٔج

 ٓ٘ي كال صُسي ػعث صذكٔج

 ٝك٢ ثٌُالّ ٓؼٚ ال صٌٖ

 ٓكضؽقال كئٗٚ ُْ ٣سكٖ

 ًٖ قجًضج زض٠ ٣سجٍٝ ًالّ

 ثُٔؽثّ ذٚ إغث هعؼٓ٘ي كطجِ

 كئٗٚ ث٧ظح كجقضؼَٔ دٚ

 ك٢ زوٚ ز٤٘تػ ٝثٗضذٚ

 ضَٔ خلٞصٚلجى كجزخٝإٕ 



 ٝإٕ ٛلج كِضكضؽٕ ٛلٞصٚ

 ٝال صؿٍ ٓؼضػؼث إ٤ُٚ

 ٝال صٌٖ غث ؿُخ ػ٤ِٚ

 ٝال صٞثخٜ٘ٚ دجُ٘ظؽ

 ك٢ ًَ ٝهش ؼثٓوج دجُذًؽ

٣ؼ٢٘ ٖٓ ث٧ظح ثُسكٖ إٔ ال صُسي 

أدعث دسُؽر ٖٓ ٛٞ أًذؽ ٓ٘ي إال 

ال صكضؽقَ ك٢ ثٌُالّ ٓؼٚ  صذكٔج ٝإٔ

إال إٔ ٣طِخ غثُي ٓ٘ي كضضٌِْ ٓؼٚ 

ِِخ كئٗٚ ث٧ظح ك٢ زوٚ  ػ٢ِ هعؼ ٓج

 غث خلجىز٤٘تػ ٝإ

ٝثػضػؼ إ٤ُٚ ٝال كجزضَٔ خلٞصٚ 

صٞثخٜٚ دذًؽى ٝال صٌثؽ ثُ٘ظؽ إ٤ُٚ 

 كػثُي ٤ُف دؤظح

 ٝإٕ ٖٓ ثُٔدِف زجُٝش ه٤جّ

 كوْ ػ٢ِ ُذجهز ٝهش ثُو٤جّ



 ثحٝال صٌٖ ٖٓ ثْ غثؼ١ ثُضؽ

 ػ٢ِ ٝخْٜٞٛ ُطِلٚ ثًُٞثح

 ّٗٞ ٝإٕ هعؼس ال صٌٖ غث

 د٤ٖ غ١ٝ ٣وظز ك٢ ثُوّٞ 

 ظثحكئٗٚ ٤ُف ٖٓ ث٥

 إغ ك٤ٚ ٓج ك٤ٚ ٖٓ ثُؼضجح

٣ؼ٢٘ إٔ ٖٓ ث٧ظح ثُسكٖ  إٔ صسضؽؾ 

ٖٓ إٔ صػؼ١ ثُضؽثح ػ٢ِ ٝخٞح 

ثُدالـ إغث أؼظس ثُو٤جّ ٖٓ ثُٔدِف 

كئٕ أؼظس غثُي كوْ دِذجهز ٝثُِذجهز 

ٝٓؼ٢٘ ٝال صٔؽ ػ٢ِ  ًجُسػثهز ٝؾٗج

ٖٝٓ ث٧ظح إٔ ال ص٘جّ  ،ٝخٞٙ ثُدالـ

د٤ٖ ثُٔض٤وظ٤ٖ إٕ ثقضطؼش كئٗٚ ٤ُف 

 ٖٓ ث٧ظح إغ 

ال صهؼؽ دٚ ٧ٕ هع صطؽج ٓ٘ي ؼ٣ر ٝ

 :ثُؼ٤ٖ ًٝجء ثُعدؽ



 ٝثػِْ دؤٕ ثُسؽو ُِطؼجّ

 ٖٓ ٓٞخذجس ثُؼجؼ ٝثُٔالّ

 ٖٝٓ ٣ؼِن دجُطؼجّ ثُٜٔٚ

 ٝثُلؽج كٜٞ ثُدجٓغ ثُٔػٓٚ

 ٣و٤ْ ثًُِذجزكذي ٓ٘ٚ ٓج 

 صو٣ٞج ٢ٌُ صط٤غ ثُؽدج

 ٝثزػؼ ٖٓ ثُهؽٙ ًَ ظٛؽ

 كئٗٚ ٓذعأ ًَ نؽ

٣ؼ٢٘ إٔ ٖٓ ث٧ظح ػعّ ثُهؽٙ إ٢ُ 

ثُطؼجّ ٝػعّ صؼ٤ِن ثُٜٔز دٚ كئٕ غثُي 

 ٖٓ ثُعٗجءر ٝٓٞخذجس ثُٔػٓز

****************** 

 :جػؽًٔج هجٍ ثُه

 صؼّ دط٘ي قؤُٚ ٝإٗي ٜٓٔج

 ٝكؽخي ٗجال ٓ٘ض٢ٜ ثُػّ أخٔؼج

**************** 



 ٣ٝعى ثَذّ ال صٌثؽ أدعث

 ٤خ دعثُٜٞث دٜج كئٗٚ ػ

 ؿٝال ص٘جٍٝ أدعث ٓج ُْ ٣س

 كجةعر دٜج دضوؽ٣خ صلؿ

٣ؼ٢٘ إٔ ٖٓ ث٧ظح َذّ ث٤ُع ٝصؽى 

ث دٜج ٝصؽى ص٘جٍٝ ٓجال صٌث٤ؽ ثُؼذ

كجةعر ك٤ٚ دٜج كئٗٚ ٣ؼجح ػ٢ِ غ١ٝ 

 .ث٧زالّ ٝٛػث ٓٔج ػٔش دٚ ثُذِٟٞ

 ٝإٕ قٔؼش ٖٓ ٣ٌٕٞ أًذؽث

 ٣سجٍٝ ؾٓجٗج ِٝؽث ٓ٘ي

 ًؤٕ ٣ؽّٝ ٓؽقال ُسجخٚ

 كجهٍ ُٚ هلل صِي ثُسجخٚ

 ّ ٝال ٣ؽّ ٓ٘ي ٤ُجظث أؼ

 إال كؼِضٚ دػثى صٌؽّ

 ٧زع ًػدضج صوَٝال 

 أٝ هِش ؿ٤ؽ ثُسن أٝ أضطؤصج



 أٝ ؿ٤ؽٛج ٖٓ ًَ ن٢ء ٣كطّ

 ُٝٞ يذ٤ج ًجٕ كٜٞ ؿِّ

 ٝإٕ صٌِْ دٔج ُْ صؼِْ

 كل٤ٚ يعهٚ صٌٖ غث ًؽّ

 ٘شكوَ ُٚ ُكش ًػث أٝ ً

 ٓؼضوعث أٝ إ٢٘ٗ خِٜش

 ٝٗسٞ ٛػث ٖٓ ػذجؼثس صكؽ

 ٓكضسك٘جس ال صكب ٝال صُؽ

 ٝػٞظ ثُِكجٕ هٍٞ ثُط٤ؽ

 صلؿ دٚ ٝصٌق ًَ ٤َؽ

 {ٖٓ ًجٗج}ُوٍٞ ق٤ع ثُٞؼٟ 

 ي٢ِ ػ٤ِٚ ؼدٚ إظٓجٗج

٣ؤٖٓ دجهلل ٝث٤ُّٞ ث٧ضؽ ك٤ِوَ ض٤ؽث }

٣ؼ٢٘ إٔ ٖٓ ث٧ظح  {أٝ ٤ًُٔش

ثُسك٘ز إٔ صع٣ْ هُجء زجخز ٖٓ ٛٞ 

٘ي إغ قٔؼضٚ ٣طِذٚ ًؤٕ ٣طِخ أًذؽ ٓ



ال إٔ ٜٝٓ٘ج  ،ٖٓ ٣ؽقَ ك٢ زجخز

ٝإٔ ال  ،ٓ٘ي أزع ن٤تج إال كؼِضٚ ٣طِخ

صوٍٞ ٧زع ًػدش ٝال هِش ؿ٤ؽ زن 

ٝال ًِٔز صكططٚ ٝإٕ ًجٕ أيـؽ ٓ٘ي 

ٝإٕ هجٍ ٓج ُْ صؼِْ كًعهٚ ك٤ٚ كوَ 

ُكش ًػثُي ً٘ش أػضوع ٝال أػِْ غثُي 

 ،ٝٗسٞ ٛػث ٖٓ ثُؼذجؼثس ثُسك٘ز

كجٗي إٔ صوٍٞ ض٤ؽث كوجٍ ي٢ِ ٝػٞظ ُ

دجهلل  ٖٓ ًجٕ ٣ؤٖٓ}هللا ػ٤ِٚ ٝقِْ 

 {ٝث٤ُّٞ ث٧ضؽ ك٤ِوَ ض٤ؽث أٝ ٤ًُٔش

 :ؼٍ ثُهؼؽثءٝهجٍ د

 صسع دٚػٞظ ُكجٗي هٍٞ ثُط٤ؽ 

 إٕ ثُِكجٕ ُٔج ػٞظس ٣ؼضجظ

 ُٚش ق٘٘ ك٢ ًَ ن٢ء صؼج٢ِ ٓج

 ك٢ ثُط٤ؽ ٝثُهؽ كجٗظؽ ٤ًق صؿظثظ

******************** 



 خز ظٕٝ ثضض٤جٍٝثٓم ٧خَ زج

 خجُخ إ٢ُ ٌٗجٍ كجالضض٤جٍ

 ال صُسٌٖ ثُعٛؽ ٖٓ ؿ٤ؽ ػدخ

 ٝال صَٔ ُِٔه٢ ٖٓ ؿ٤ؽ أؼح

 ٝال صٌٖ ِٓضلضج دال ِِخ

 ٗجكش أظح كٌَ غ١ زٔجهز

 ٝػٖ قؽث٣ِٝي ال صٌهق أدع

 كئٗٚ ٖٓ صؽى آظثح ٣ؼع

 ٝٛٞ ٣ؽ١ ٖٓ ن٤ْ ث٧نؽثؼ

 زكجٕ غ١ٝ ثإلظدجؼككجم 

 ٝثزػؼ ٖٓ ثٌُهق ػٖ ثُذطٖ ًػث

 ٤ٖ قؽر ٝؼًذز ُػثٓج د

 كئٗٚ ُِسٔن ٝثُدَٜ قٔٚ

 ٝهِز ثُٔؽٝءر ثُٔؼظٔٚ

 إغ ٢ٛ أضش ثُػ٣ٖ ز٤ث كوعس

 ال ٣ٞخع ثُع٣ٖ ًٔج ػْٜ٘ ثذش



 ٝقِٖٔ ػ٢ِ ثُػ١ هعٓضج

 ػ٤ِٚ إٕ صؤظدج ِِذضج

 ثُكالّ ٝإٕ ٣ٌٖ ٓ٘ٚ ثدضعآ

 كؽظٙ ػ٤ِٚ دجٌُالّ

 ٝز٤ثٔج يجكسضٚ كٌٖٔ 

 ٣ٔ٘جى ٖٓ ٣ٔ٘جٙ دجُٔكضسكٖ

 زض٠ ٣ٌٕٞٝال صٌٖ ٗجؾػٜج 

 ٛٞ ثُػ١ دعث د٘ؿع هع ٣ذ٤ٖ

 ثُكالّث٣٧ع١ ك٢ إغ ًؽٛٞث ثضضطجف 

 دكؽػز ٝٓثِٚ صؽى ثٌُالّ

 ثْ ثًُٔجكسز دج٤ُع٣ٖ

 ظثح ٓثَ غ٣ٖٖٓ خِٔز ث٥

 ٝثظع ُٚ ػ٘ي دط٤ؽ ٣ج ُذ٤خ

 كئٗٚ ٓٔج ٣ٌلؽ ثُػٗٞح

 ٝإٕ صؽظ ظضٍٞ د٤ش ثُـ٤ؽ

 صلؿ دط٤ؽ قضؤغٕثكؤِٛٚ 



 كئٕ ْٛ هع أغٗٞث ك٢ غثًج

 خؼٖ ٛ٘جًجال كجؼكجظضَ ٝإ

 ٝال صدَ ك٢ د٤ش ؿ٤ؽى ثُذًؽ

 ضٞف ثِالع ػٞؼر ك٤ٚ قضؽ

٣ؼ٢٘ إٔ ٖٓ ث٧ظح إٔ ال صٔه٢ إال 

ُسجخز كئٕ ٖٓ ثُسٔجهز إٔ صُسي ٖٓ 

ٝإٔ صٔه٢ ٖٓ ؿ٤ؽ  ،ؿ٤ؽ ػدخ

ٝإٔ صِضلش ٖٓ ؿ٤ؽ زجخز،  ،أؼح

ٜٝٓ٘ج إٔ صسضؽؾ ٖٓ إٔ صٌهق ػٖ 

قؽث٣ِٝي كئٕ غُي ٖٓ ن٤ْ ككجم 

ػٖ دط٘ي أٝ زكجٕ ٝإٔ ال صٌهق 

ن٢ء ٓٔج د٤ٖ قؽصي ٝؼًذضي كئٗٚ ٖٓ 

ثُدَٜ ٝهِز ثُٔؽٝءر ٢ٛٝ أضش ثُع٣ٖ 

ز٤ث كوعس كوع ثُع٣ٖ ٓؼٜج، ٝٓ٘ٚ إٔ 

ػ٤ِٚ ٝإٔ صكِْ ػ٢ِ ًَ أزع هعٓش 

صؽظ ثُكالّ ػ٤ِٚ إغث قِْ ػ٤ِي أٝال 



ٝإٔ صًجكسٚ ٝإٔ صٌٖٔ ٣عى ٖٓ ٣عٙ 

إٔ ال ص٘ؿػٜج زض٠ ٣ٌٕٞ ٛٞ ثُذجظ١ ٝ

٣ع١ دكؽػز دػُي كئٕ ثضضطجف ث٧

ٌٓؽٝٙ، ٜٝٓ٘ج إٔ صًجكسٚ د٤ع٣ي 

خ٤ٔؼج ٝثظع ُٚ ُٝ٘لكي دجُط٤ؽ كئٗٚ 

، ٜٝٓ٘ج إٔ صكضؤغٕ  ٓٔج ٣ٌُل ؽ ثُػٗٞح 

إغث أؼظس ظضٍٞ د٤ٍش كئٕ أغٗٞث ُي 

ظضِش ٝإال ؼخؼش ٝال صؽّ دذًؽى 

ك٢ د٤ش ال صٌِٔٚ ُتال صطِغ ك٤ٚ ػ٢ِ 

 .ػٞؼر

  ٚ  ٝال صًجزخ إٕ أؼظس يسذ

  ٚ  غث قلٚ أٝ زكع أٝ ؼؿذ

 ٝال صُدجُف ؿ٤ؽ ٖٓ دٚ صُؿثظ

ؽثظ ُٓ  ظ٣٘ج ٝػوال أدعث صَ٘ 

 كؤضذؽٝث دؤٗٔج ثُٔؽء ػ٢ِ

 ظ٣ٖ ض٤ِِٚ زع٣ثج ُٗوال



٣ؼ٢٘ أٗٚ ٣ُٞي٤ي دؤٕ ال صًجزخ 

ثُكلٜجء ٝدؤٕ ال صدجُف إال ٖٓ صؿظثظ 

دٚ ػوال ٝظ٣٘ج كئٕ ك٢ غُي ص٘جٍ ٓج 

صؽ٣ع ك٢ ثُعثؼ٣ٖ كئٕ ثُٔؽء ػ٢ِ ظ٣ٖ 

هللا  ًؽّ{ ق٤عٗج ػ٢ِ}ض٤ِِٚ هجٍ 

 :ٝخٜٚ

 كال صًسخ أضج خَٜ ٝإ٣جى ٝإ٣جٙ

 كٌْ ٖٓ خجَٛ أؼظٟ ز٤ِٔج ز٤ٖ ٝثضجٙ

 ٣وجـ ثُٔؽء دجُٔؽء إغث ٓج ثُٔؽء ٓجنجٙ

 ًسػٝ ثُ٘ؼَ دجُ٘ؼَ إغث ٓج ثُ٘ؼَ زجغثٙ

 ُِٝه٢ء ػ٢ِ ثُه٢ء ٓوج٤٣ف ٝأنذجٙ

 ُِٝوِخ ػ٢ِ ثُوِخ ظ٤َُ ز٤ٖ ٣ِوجٙ

 :ُٝذؼُْٜ

********************* 

 كًجزخ ض٤جؼْٛ إغث ً٘ش ك٢ هّٞ

ِظ١  ٝال صًسخ ث٧ؼظ١ كضؽظ١ ٓغ ثُؽ 



 ػٖ ثُٔؽء ال صكؤٍ ٝقَ ػٖ هؽ٣٘ٚ

ٕ ٣وضع١  كٌَ هؽ٣ٖ دجُٔوجؼ 

********************* 

 ٝال صٌٖ ِٓضٔكج ُِؼثؽثس

 ٝال صذجزث أدعث ػٖ ػٞؼثس

٣ؼ٢٘ إٔ ٖٓ ث٥ظثح ثُسك٘ز إٔ ال 

صٌٕٞ ِجُذج ُِؼثؽثس ٝال صذجزث أدعث 

 :ػٖ ثُؼٞؼثس ًٔج ه٤َ

********************** 

 ال صِضٔف ٖٓ ػ٤ٞح ثُ٘جـ ٓج قضؽٝث

 ك٤ٜضي هللا قضؽث ػٖ ٓكج٣ٌٝج

 ٝثغًؽ ٓسجقٖ ٓج ك٤ْٜ إغث ُغًؽٝث

 ٝال صؼخ أزعث ْٜٓ٘ دٔج ك٤ٌج

******************** 

 :ًٖٝ ًٔج هجٍ ثُهجػؽ

******************* 



 أزخ ٌٓجؼّ ث٧ضالم خٜع١

 ٝأًؽٙ إٔ أػ٤خ  ٝإٔ أُػجدج

 ػٖ قذجح ثُ٘جـ زِٔج ٝأيلر

ذجدج  ٝنؽ ثُ٘جـ ٖٓ ٣ٜٟٞ ثُك 

 ٞٙذٖٝٓ ٛجح ثُؽخجٍ ص٤ٜ

 ٖٝٓ زوؽ ثُؽخجٍ كِٖ ٣ٜجدج

*********************** 

 :ُٝوع أزكٖ ٖٓ هجٍ

****************** 

 إغث نتش إٔ ٣س٢٤ ٝظ٣٘ي قجُْ

 ٝزظي ٓٞكٞؼ ٝػؽَي ي٤ٖ

 دٚ ػٞؼر ثٓؽا ُكجٗي ال صػًؽ

 كؼ٘عى ػٞؼثس ُِٝ٘جـ أُكٖ

 جُٜإٕ أدًؽس ػ٤٘جى ػ٤ذج كوَ ٝ

 كال صذًؽ١ ٣ج ػ٤ٖ ُِ٘ج١ أػ٤ٖ

******************** 



 ٝثػِْ دؤٕ ضِق ٝػع ًٝػح

 ثخض٘خٖٓ آكز ثُسع٣ث ػٜ٘ٔج 

 ٝك٢ زع٣ث ٖٓ ٗع٣ْ ثًُِٞثس

 ٍ ٝيسذٚ ثُثوجسػ٤ِٚ دج٥

 ثُسع٣ث ًٖ يعٝهج {ػ٤ٌِْ}

 ٢ٌُ صلٞهج ثخض٘خٝثٌُػح 

٣ؼ٢٘ أٗٚ ٣ٞي٤ي دؤٕ صٌػح ٝدؤٕ ال 

ِق ثُٞػع ٣ٜٝ٘جى ػٜ٘ٔج كئٜٗج آكز صط

ثُسع٣ث ٝهع هجٍ ؼقٍٞ هللا ي٢ِ هللا 

ػ٤ٌِْ دجًُعم كئٕ }صؼج٢ُ ػ٤ِٚ ٝقِْ 

ثًُعم ٣ٜع١ إ٢ُ ثُذؽ ٝإٔ ثُذؽ ٣ٜع١ 

إ٢ُ ثُد٘ز ٝٓج ٣ؿثٍ ثُؽخَ ٣ًعم 

٣ٌضخ ػ٘ع هللا ٣ٝضسؽ١ ثًُعم زض٠ 

يع٣وج ٝإ٣جًْ ٝثٌُػح كئٕ ثٌُػح 

 ٣ٜع١ إ٢ُ ثُلدٞؼ ٝإٕ ثُلدٞؼ ٣ٜع١

إ٢ُ ثُ٘جؼ ٝٓج ٣ؿثٍ ثُؽخَ ٣ٌػح 



زض٠ ٣ٌضخ ػ٘ع هللا ٣ٝضسؽ١ ثٌُػح 

 {ًػثدج

 ٝدؽ ٝثُع٣ي ٝثؼكن دٜٔج

 ًٖٝ ٓذجظؼث إ٢ُ أٓؽٛٔج

 ٝثٗضٚ ػٖ خِٔز ٓج هع ٤ٜٗجى

 ػ٘ٚ ُؽدي ك٤ؿظثظ ػالى

 ٓ٘ي أًذؽث ٣ٌٕٞ ًَٖٝ ٓ

 ٖٓ ث٧هجؼح كٌٖ ٓٞهؽث

 ٝؿ٤ؽْٛ ًٖٝ ٓغ ثُ٘جـ خ٤ٔغ

 دجُطِن ثُسكٖ ٣سذذي ثُذع٣غ

 كٖ ثُطِن دجُضؽزخٝز

 ٝدجُضٞظظ إ٤ُْٜ صسذخ

 ٤ُٖٝ ثُوٍٞ ٌَُ ثُ٘جـ

 كئٗٚ ٖٓ ن٤ْ ث٤ً٧جـ

 كؤضذؽٝث دؤٕ ًٗق ثُؼوَ

 ػٖ غ١ ثُلَُ ِ٘جـُصٞظظ 



 ٖٝٓ قؼجظر ثُلض٢ ز٤ث هًع

 أال ٣ؽظٙ كؤثظ غ١ ثُؽنع

دذؽ ٝثُع٣ي ٝإٔ صؽكن  ٣ؤٓؽى٣ؼ٢٘ أٗٚ 

دٜٔج ٝإٔ صذجظؼ إ٢ُ أٓؽٛٔج ٝإٔ ص٘ض٢ٜ 

وع هجٍ هللا صؼج٢ُ ػٔج ٤ٜٗجى ػ٘ٚ ك

إ٢ُ  {ٝٝي٤٘ج ثإلٗكجٕ دٞثُع٣ٚ زك٘ج}

ث١٥ ٝإٔ صذؽ ٖٓ ٛٞ ؿ٤ؽ غثُي ٖٓ 

دي ٝؿ٤ؽْٛ ٝصسكٖ أًذؽ ٖٓ أهجؼ

ثُطِن ٝصؽزخ دْٜ ٝصٞظظ إ٤ُْٜ 

ٝصضسذخ كئٕ ثُضٞظظ إ٢ُ ثُ٘جـ ًٗق 

ثُؼوَ ٖٝٓ قؼجظر ثُٔؽء إٔ ال ٣ؽظٙ 

هِخ ٓؤٖٓ ٝإٔ ص٤ِٖ ثُوٍٞ ُد٤ٔغ 

 .٤جـثُ٘جـ كئٗٚ ٖٓ ن٤ْ ث٧ً

 ٝثًُجُس٤ٖ ٝؾؼ ض٤جؼ ثُؼِٔآ

 ٝثضعْٜٓ هلل خَ ًَ ز٤ٖ

 ٝثِِخ ظػجءْٛ ْٜٝٓ٘ أدعث



 ًٖ غث صذؽى كضؿظثظ ثُٜع١

 كئٗٔج إخالٍ ػجُْ ػَٔ

 إخالٍ ؼح ثُؼؽل ك٤ٔج هع ٗوَ

 ٝز٤ثٔج يجزذش نطًج أًذؽث

 ٓ٘ي كال صؿٍ ُٚ ٓٞهؽث

 ثؽثٙ كآك٢ قلؽ أٝ ؿ٤ؽ

 دٔدِف ٝدلؽثل يجدؽث

 ٖ ٓؼٚٝثخِف ػ٢ِ ث٧ؼٌ ٝال صٌ

 ػ٢ِ ثُلؽثل إٕ ظػج ُضٞقؼٚ

 إال ُُؽ ٝٓض٠ خجء ثُطؼجّ

 إ٤ٌُٔج أٝ ثُهؽثح ٣ج ؿالّ

 كال صٌٖ قجدوٚ ُٚ أدع

 دَ أٓؽٙ ك٤ٚ ثٗضظؽ غثى ثُؽنع

 ًٖٝ دد٤ع ٖٓ ثُطؼجّ

 ثؽٙ ظأدج ُالزضؽثّٓؤ

 ٝثضعٓٚ ك٢ خ٤ٔغ ٓج ٣سضجج



 إ٤ُٚ صوٍ ُي دؼع ثُسجج

 ٝز٤ثٔج يجزذش هٞٓج ك٢ قلؽ

 ِٝؽ كٌٖ ٓؼ٤ْٜ٘ ػ٢ِ ًَ

 ٝثضعْٜٓ ٝثؼع ؼٝثزِْٜ

ٖ  أ  ٓضؼضْٜ دؼعْٛٝزجَ

 ثقضطؼضج ٝثًٗؽ خ٤ٔؼْٜ دٔج

 ُْٜٝ ثػضػؼ إغث ؿلِضج

 زز ُٖ ٣ٞثؽثثكعػز ٝؼ

 أؼثظ إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞقؽث نطى

 ٤ُف ٣د٢ء ض٤ؽ إغ ٜٓ٘ٔج

 ثُٔؽ٣ع ٤َؽ ٣ؤص٢دَ ٜٓ٘ٔج 

 ٝثػِْ دؤٕ ثُٔدع ال ٣٘جٍ

 إال دوعؼ ثٌُع ك٤ٔج هجُٞث

 ثقضسوجم ٝز٤ث ؼثّ ٓ٘ي غٝ

 كجدػُٚ ٓج ؼثّ دال نوجم

 ٝال صٌٖ ػٌٞ دط٤ال دجُسطجّ



 ػٙ ثُع٤ٗج كضطؿ١ ك٢ ثُو٤جّٛك٢ 

 كئٕ غث ثُذطَ ٖٓ هللا ٖٝٓ

 خ٤ٔغ ضِوٚ دؼ٤ع إغ ٣ؼٖ

 ٝيجزخ ثُذطَ إ٢ُ ث٤ُ٘ؽثٕ

 ػٖ ثُد٘جٕ ٣وجظ ٓطؽٝظث

 ٝػٌكٚ ثُكط٢ ك٤ٔج ه٤ال

 كٌٖ قط٤ج ال صٌٖ دط٤ال

دؤٕ صؿٝؼ ثُؼِٔجء  ٣ؤٓؽى٣ؼ٢٘ أٗٚ 

ٝصطعْٜٓ ٝصضذؽى ْٜٓ٘  ٖٝثًُجُس٤

ثُعػجء كئٕ إخالٍ ثُؼجُْ ٖٓ  ٝصكؤُْٜ

إخالٍ هللا صؼج٢ُ ٝأٗي إغث يجزذش ٖٓ 

ثؽٙ كآٛٞ أًذؽ ٓ٘ي ك٢ قلؽ أٝ ؿ٤ؽٙ 

 دجُلؽثل ٝثخِف أٗش ػ٢ِ ث٧ؼٌ

إال ُُؽٝؼر ٝإغث هعّ  صُجخؼٚٝال 

إ٤ٌُٔج نؽثح أٝ  ِؼجّ كال صكذوٚ إ٤ُٚ 

ك٤ٚ ٝآثؽٙ  ٣ؤٓؽى أدعث ٝثٗضظؽ ٓج



ع ٖٓ ثُطؼجّ ٝثضعٓٚ ك٢ ًَ ٓج دجُد٤

٣سضجج إ٤ُٚ ٝأٗي إغث يجزذش هٞٓج ك٢ 

قلؽ كٌٖ ضجظْٜٓ ٝؼثع ؼٝثزِْٜ 

ثقضطؼش ٝال  ٝزجَٖ أٓضؼضْٜ ٓج

 صٞثؽ ثُعػز ٝثُؽثزز أدعث كئٜٗٔج ال

دط٤ؽ ٝال ٣ذِؾ ثُٔدع إال دجٌُع  ٣ؤص٤جٕ

 :ًٔج ه٤َ

************** 

 كخ ثُٔؼج٢ُضدوعؼ ثٌُع صٌ

 ٤ُِج٢ُٖٝٓ ِِخ ثُؼ٢ِ قٜؽ ث

 صؽّٝ ثُٔدع ثْ ص٘جّ ٤ُال

 ٗلكي ك٢ ثُٔسجٍ أِٔؼش ُوع

******************* 

دؤٕ ال صذطَ ده٢ء ٖٓ ثُع٤ٗج  ٣ٝؤٓؽى

هللا دؼ٤ع ٖٓ ثُ٘جـ  كئٕ ثُذط٤َ دؼ٤ع ٖٓ



دؼ٤ع ٖٓ ثُد٘ز هؽ٣خ ٖٓ ثُ٘جؼ ٝدؼٌكٚ 

 :ثُكط٢ ٝهع هجٍ ثُهجػؽ

****************** 

 إغث ًجٗش ث٧ٓٞثٍ ُضؽى خٔؼٜج

 دجٍ ٓضؽٝى دٚ ثُٔؽء ٣ذطَكٔج 

 ٝأًؽّ ث٤َ٧جف دجُضؽز٤خ

  ٝثُذهؽ ٝثُضوؽ٣خ ٝدجُوؽٟ

 ٣كضُن ٤ُُِق ٓ٘ي ثٌٌَُِ ال

 كئٗٚ ػٔج هؽ٣خ ٣ؽزَ

 ٝك٢ زع٣ث ثًُٔطل٢ ي٢ِ ثإلُٚ

 ٍ ًَٝ ٖٓ صالٙػ٤ِٚ دج٥

 :ٝهجٍ ثُوجةَ {٣ؤٖٓ ًجٕٖٓ }

 دذسؽ ثٌُجَٓ {ٝث٤ُُق أًؽٓٚ}

دئًؽثّ ث٤ُُق  ٣ؼ٢٘ أٗٚ ٣ؤٓؽى

دٚ كئٗٚ  كض٤ُنص الٕ خ دٚ ٝدؤٝثُضؽز٤

صسَ ال ٓسجُز ٝهع هجٍ ي٢ِ هللا ٓؽ



جٕ ٣ؤٖٓ دجهلل ٖٓ ً}صؼج٢ُ ػ٤ِٚ ٝقِْ 

ٝهجٍ  {ٝث٤ُّٞ ث٧ضؽ ك٤ٌِؽّ ٤َلٚ

  :ثُهجػؽ ٖٓ دسؽ ثٌُجَٓ

**************** 

 ذ٤ضٚٓٝث٤ُُق أًؽٓٚ كئٕ 

 زن ٝال صي ُؼ٘ز ُِ٘ؿٍ

 ٝثػِْ دؤٕ ث٤ُُق ٓطذؽ أِٛٚ

 كؤٍصدٔذ٤ضٚ أدعث ٝإٕ ُْ 

ٝالهٚ دجُذهجنز ِٝالهز ثُٞخٚ كوع ه٤َ 

إٜٗٔج ض٤ؽ ٖٓ ثُوؽٟ ٝػ٤ِٚ هٍٞ 

 :ثُهجػؽ

********************* 

 دهجنز ٝخٚ ثُٔؽء ض٤ؽ ٖٓ ثُوؽٟ

 دٚ ٝٛٞ َجزي ٣ؤص٢ك٤ٌق دٖٔ 

 أَجزي ٤َل٢ هذَ إٗؿثٍ ؼزِٚ

 ٣ٝطًخ ػ٘ع١ ٝثُٔسَ خع٣خ



 إغث ث٤ُُق زَ د٢ ٍثدوُٞٝكش 

 صؽزَ كئٕ ثُس٢ ٓ٘ي هؽ٣خ

****************** 

 ٓ٘ؿُ٘ج ؼزخ ُٖٔ ؾثؼٙ

 ٗسٖ قٞثء ك٤ٚ ٝثُطجؼم

 ًَٝ ٓج ك٤ٚ زالٍ ُٚ

 إال ثُػ١ زؽٓٚ ثُطجُن

***************** 

 ٝال صٌٖ ك٢ ًَ ٣ّٞ صجؼًج

 صؼِٔج ثْ دٚ ثػَٔ ٗجقٌج

 كجُؼِْ ٣س٢٤ هِخ ٖٓ صؼِٔج

 ٞؼ ثُوِخ ًٔج ٣دِٞ ثُؼ٣٘٠ٔ

 ٝثػِْ دؤٗٔج صلجٝس ثُٞؼٟ

 كجيذؽثدجُؼِْ ٝثُع٣ٖ ٣ٌٕٞ 

 ٝدٜٔج ٣لَُ ٖٓ هع كُال

 ال دجٗضكجدٚ ُٖٔ هع ثػض٠ِ



 ٖٓ خٜز ث٧ٗكجح أّ ٝأح

 كل٤ٜٔج ثخضٜع ٓغ ثُضؤظح

 ٝإٕ صؼِٔش كذجهلل ثقضؼٖ

 ثْ دئضالو دوِخ ٓطٔتٖ

 ٝدٔالؾٓز ظؼـ ٝٝؼع

 غٝهِز ثُّ٘ٞ ٝهِز ثُهذ

 ٓغ ثُضٌؽثؼـ ثُعؼكعّ ػ٢ِ 

 ك٢ ٓج هؽأصٚ دال إظدجؼ

 ٝضجُق ثُ٘لف كئٕ ثُ٘لكج

 ؼر دٔج ٣دؽ زذكجأٓج

 كجؼم ثٌُكَٝهَِ ثُؽهجظ 

 ٝهَِ ثُؽثزز هًؽ ث٧َٓ

 ٝثػِْ دؤٕ ٖٓ أد٢ ثُضؼِٔج

 ٝهش يذجٙ ق٤اله٢ ٗعٓج

 إغ ًَ ٖٓ ُْ ٣ضذجظؼ ُِؼِّٞ

 ٓغ صلؽؽ ُٜج هذَ ثُّٜٔٞ



 كال ٣٘جٍ ؿجُذج ٓطِٞدٚ

 ٓ٘ٚ ٤ُٝف ٣سض١ٞ ٓؽؿٞدٚ

 إغ ٓعزٞث صؼِْ ثًُـجؼ

 دٌٞٗٚ ًجُ٘لم ك٢ ث٧زدجؼ

 ثٌُذجؼ ٝنذٜٞث صؼِْ

 ث٥ثجؼدجٌُضخ كٞم ثُٔجء ك٢ 

دؤٕ ال صضؽى ثُضؼِْ  ٣ؤٓؽى٣ؼ٢٘ أٗٚ 

خ ُوِث٣ٞٓج ٖٓ ث٣٧جّ كئٕ ثُؼِْ ز٤جر 

 :ٝٗٞؼ ثُ٘لف ًٔج ه٤َ ثُؼ٠ٔٝخالء 

****************** 

 ثُؼِْ ك٤ٚ ز٤جر ُِوِٞح ًٔج

 ثُٔطؽ ٓكٜج ٓج صس٢٤ ثُذالظ إغث

 ثُؼ٠ٔ ػٖ هِخ يجزذٚ ٝثُؼِْ ٣دِٞ

 ثُظِٔز ثُؤؽ ًٔج ٣د٢ِ قٞثظ

 دجُؼِْ صس٠٤ هِٞح هّ ٓج ػؽكش

 ذَ ٓج ثُلؽم د٤ٖ ثُسن ٝث٤ُٖٔهٖٓ 



 ٝثُؼِْ ُِ٘لف ٗٞؼ صكضعٍ دٚ

 ػ٢ِ ثُسوجةن ٓثَ ٗٞؼ ُِؼ٤ٖ

ٝأٗٚ ٣ؼِٔي دؤٕ ثُ٘جـ إٗٔج ٣ضلجٝصٕٞ 

دجُؼِْ ٝثُع٣ٖ ٝدٚ ٣لَُ ٖٓ كَُ ال 

ٖٓ خٜز ث٧ٗكجح ٧ح ٝأّ ًٔج هجٍ 

 :ػ٢ِ ًؽٓٚ هللا ٝخٜٚ

***************** 

 ثُ٘جـ ٖٓ خٜز ثُضٔث٤َ أًلجء

 ّ زٞثءأدْٞٛ آظّ ٝث٧

 كئٕ أص٤ش دلطؽ ٖٓ غ١ٝ زكخ

 ٣لجضؽٕٝ دٚ كجُط٤ٖ ٝثُٔجء

 ٓج ثُلطؽ إال ٧َٛ ثُؼِْ إْٜٗ

 ػ٢ِ ثُٜعٟ ُٖٔ ثقضٜعٟ أظالء

 ٝهعؼ ًَ ثٓؽا ٓج ًجٕ ٣سك٘ٚ

 ٧َٛ ثُؼِْ أػعثءكجُدجِٕٛٞ 

 كلؿ دؼِْ صؼم ز٤ج دٚ أدعث



 ُؼِْ أز٤جءثُ٘جـ ٓٞص٠ ٝأَٛ ث

ٝأٗٚ ٣ؼِٔي دؤٕ ٓٔج ٣ؼ٤ٖ ػ٢ِ ثُضؼِْ 

٢ ػِٔي ك٣ٝكَٜ قذ٤ِٚ إٔ صضٞؼع 

ٝصطِذٚ هلل ٝهِز ثُّ٘ٞ ٝهِز ثُهذغ 

 :ٝٓالؾٓز ثُعؼـ ًٔج ه٤َ

******************* 

 ٣ج ِجُخ ثُؼِْ دجظؼ ثُٞؼػج

 ثُّ٘ٞ ٝثٛدؽ ثُهذؼج ٣ٖٝدج

 ٝثهذَ ػ٢ِ ثُعؼـ ال صلجؼهٚ

 كجُؼِْ دجُعؼـ هجّ ٝثؼصلؼج

******************** 

ٝدؤٗي الدع ُي ٖٓ ثُعؼـ ًٝثؽر 

ثُضٌؽثؼ ٝضجُق ثُ٘لف ك٢ غثُي ًٔج 

 :ه٤َ

******************* 

 صَٜٔ ثُعؼقج   ض٢ِ٤ِ ال صٌكَ ٝال



 ثُ٘لكج ٝال صؼّ ِٞػج ك٢ دطجُضٜج

 ٝال صضؽى ثُضٌؽثؼ ك٤ٔج زلظضٚ

 ٖٝٓ صؽى ثُضٌؽثؼ الدع إٔ ٣٘كج

********************* 

ْ ٣ذجظؼ ثُضؼِْ ٣ٝضلؽؽ ُٚ ك٢ ٝدؤٕ ٖٓ ُ

يذجٙ هَ إٔ ٣٘جٍ ٓطِٞدٚ ٓ٘ٚ 

٣ٝسًَ ٓ٘ٚ ٓؽؿٞدٚ ٧ٕ ثُضؼِْ ك٢ 

ثًُـؽ ًجُ٘وم ك٢ ثُسدؽ ٝثُضؼِْ ك٢ 

ثٌُذؽ ًجٌُضخ ػ٢ِ ثُٔجء هجٍ دؼٍ 

 :ثُهؼؽثء

********************* 

 أؼث٢ٗ أٗك٢ ٓج صؼِٔش ك٢ ثٌُذؽ

 ُٝكش د٘جـ ٓج صؼِٔش ك٢ ثًُـؽ

 ؼِْ ك٢ ثًُذ٢ٝٓج ثُؼِْ إال دجُض

 ك٢ ثٌُذؽ ُضسِْدجإال ٝٓج ثُسِْ 

 ُٝٞ كِن ثُوِخ ثُٔؼِْ ك٢ ثًُذ٢



 ٧ُل٢ ك٤ٚ ثُؼِْ ًجُ٘وم ك٢ ثُسدؽ

 ٝٓج ثُؼِْ دؼع ثُه٤خ إال صؼكلج

 إغث ًَ هِخ ثُٔؽء ٝثُكٔغ ٝثُذًؽ

 ػوَ ٝٓ٘طن ثث٘جٕٝٓج ثُٔؽء إال 

 كٖٔ كجصٚ ٛػث ٝٛػث كوع ظٓؽ

******************* 

 ِْ يؼخ ال ٣٘جٍٝثػِْ دؤٕ ثُؼ

 إال دسذف ثُ٘لف ػٖ ه٤َ ٝهجٍ

 ٝال ٤٘٣َ دؼُٚ ثُعٛؽ أزع

 غ كجخضٜع٤ٓج ُْ ٣ٜخ ُٚ ثُدٔ

 كؤػطٚ دال ٗؿثع ًٌِج

 ك٤ِِي ثقٜؽ ُٝضدٞع دطٌ٘ج

 ٝثظٔؤ ٜٗجؼى دٚ ُٝضضؼخ

 ًَ ثُدٞثؼذ ٓغ ثُضؤظح

 ٖٓ ُْ ٣ؽٓٚ ٌٛػث ال ٣ظلؽ

 ٓ٘ٚ دطجةَ ًػثى أضذؽٝث



 ٝأضذؽٝث أ٣ُج دؤٗٚ ٗلٞؼ

 ُٚ قٟٞ كض٢ يذٞؼكال ٣٘ج

 ٝظّ ػ٢ِ صٞثَغ دجالٓضٜجٕ

 ٝهش ثُضؼِْ صَ٘ ٗٞؼ ثُد٘جٕ

 كجُٔضؼِْ إغث صٌذؽث

 كال ٣٘جٍ دجُٔؽثظ ثُظلؽث

 ظع ثُضؽكٚ ٝال صدِف أدع

 ػ٢ِ كؽثل ٝهضٚ دال ٌٗع

 ُٝضدٔغ ثُٜٔز ك٤ٔج صطِخ

 دال ثُضلجس ُك١ٞ ٓج ٣دخ

 ثقضٔجع ٝال صٌٖ ُِ٘جـ غث

 ُِٝػ١ ْٛ ك٤ٚ ٖٓ ٗؿثع

 ضؼِْ ٝالضؽ ثُصؤٝال 

 صٌٖ ٓكٞكج دٚ ظٛؽث إ٢ُ

 صلؽؽ ٖٓ خِٔز ث٧نـجٍ

 إٕ ؼٓش إٔ صِسن دجُؽخجٍ



 كئٕ ُِع٤ٗج ٛٔٞٓج صٔ٘غ

 ٖٓ ثُٜع١ ٢ٛٝ ال ص٘وطغ

 ص٢ دـضز ٝؼدٔجٝثُٔٞس ٣ؤ

 ٣ٌٕٞ غث نٞثؿَ ٓطضؽٓج

 ٘ج٣ٍُ ال ٣ؼ٢٘ إٔ ثُؼِْ يؼخ ػؿ٣ؿ  

إال دسذف ثُ٘لف ػٖ ٓالهجر ٝأٗٚ ال 

ٖ ٣ؼط٤ي دؼُٚ زض٠ صؼط٤ٚ ًِي ٝٓ

٣ٝظٔؤ  ٤ُِٚ   ُْ ٣دٞع ك٤ٚ دط٘ٚ ٣ٝكٜؽ  

ٜٗجؼٙ ٣ٝضؼخ خٞثؼزٚ ُْ ٣ظلؽ ٓ٘ٚ 

دطجةَ ٧ٕ ثُؼِْ ٗلٞؼ ال ٣٘جُٚ إال 

 :يذٞؼ هجٍ ثُهجػؽ

**************** 

 ثِِخ ٝال صُدؽ ٖٓ ٓطِخ

 كز ثُطجُخ إٔ ٣ُدؽثكآ

 أٓج صؽ١ ثُسذَ ُضٌؽثؼٙ

 ك٢ ثًُطؽر ثًُٔجء هع أثؽث



**************** 

الدع ُٚ ٖٓ ثُضٞثَغ ٝإٔ ثُٔضؼِْ 

ٝثالٓضٜجٕ ك٢ ثُضؼِْ ٝإال ُْ ٣ظلؽ ٓ٘ٚ 

دٔؽثظٙ كؼ٤ِٚ إٔ ٣ضؽى ثُضؽكٚ ٝال 

٣دِف ػ٢ِ كؽثل أدعث ٝهش صؼِٔٚ إال 

ُُؽٝؼر كجظزز ٝثخٔغ ٛٔضي ٝهش 

هؽثءصي ك٤ٔج صوؽأ ٝال صِضلش إ٢ُ قٞثٙ 

ٝال صكضٔغ إ٢ُ ثُ٘جـ ٝٓج ْٛ ك٤ٚ ٝأٗٚ 

ضؽ  ثُضؼِْ ٝصكٞف صؤ ٣ٞي٤ي دؤٕ ال

إ٢ُ ثُلؽثؽ ٖٓ ث٧نـجٍ كئٕ ّٛٔٞ  ك٤ٚ

 :ثُع٤ٗج ال ص٘وطغ أدعث هجٍ

*******************  

 ُذجٗضٚ جكِٔج ه٢ُ أزع ٜٓ٘

 أؼح إال إ٢ُ أؼحٝال ثٗض٢ٜ 

******************* 



ث٤ُ٘ٔز هذَ غثُي كئٕ  صطضؽٓيهع ٝأٗي 

 ،إال دـضز ٣ؤص٢ثُٔٞس أهؽح ؿجةخ ٝال 

ثْ أنجؼ إ٢ُ ٤ًل٤ز ثُضؤظح ٓغ ثُه٤ص 

ٔؽد٢ ٝثُٔؼِْ ٧ٝش زوج ٝثًُجزخ ثُ

  :يعهج كوجٍ

 ٝؿج٣ز ثُضٞه٤ؽ ٝهؽ ن٤طٌج

 ٝثخؼِٚ ق٤عث ُٚ ٛخ ض٤ؽًج

 ٝثهٍ ثُسٞثةح ُٚ ٓج ػهضج

 ثقضطؼضج دجُذػٍ ٝثُطعٓز ٓج

دؤٕ صٞهؽ ن٤طي ٝإٔ  ٣ؤٓؽى٣ؼ٢٘ أٗٚ 

 ثقضطؼش صو٢ُ زٞثةدٚ ٓج

 ٝثخض٘ذٖ َسٌج ٝٓؿزج ٝيطخ

 أٓجّ ن٤طي إغث ؼٓش ث٧ظح

 غث ثُضلجسٝال صٌٖ ُع٣ٚ 

 ٝغث صسؽى إ٢ُ ثُدٜجس

 ٝال صٌثؽ ثٌُالّ ػ٘عٙ



 دَ ًٖ ئٞصج ُضسٞؾ ؼنعٙ

 ٝال صًجزذٚ دال صذد٤َ

 ك٢ ؾٖٓ ًعأح ٛػث ثُد٤َ

 ال صدؼِ٘ٚ ٓثَ يجزخ زُؽ

 إال ثُػ١ ال دع ٓ٘ٚ ٖٓ َؽؼ

 ٝثقضٔغ ثُػ١ ػ٤ِٚ ظٌُج

 ٓذجظؼث ُٝٞ أدضٚ ٗلكٌج

 ٝثٗظؽ إ٢ُ ٓج ػ٘ٚ هع ٜٗجًج

 ٝٓ٘ٚ كؽ ٝثخض٘خ ٛٞثًج

٣ؼ٢٘ أٗٚ ٣ٜ٘جى ػٖ ثُُسي ًٝثؽر 

ثُٔؿذ ٝثًُطخ دسُؽصٚ ًٝثؽر 

ٓؼٚ ٝػٖ إٔ صدؼِٚ  ثالُضلجس

ًجًُجزخ إال ٓجال دع ٓ٘ٚ ٖٓ 

ثُُؽٝؼثس ٝإٔ صكضٔغ خ٤ٔغ ٓج 

دٚ ٝصذجظؼٙ ٝإٕ ًؽٛضٚ ٗلكي  ٣ؤٓؽى



ٝصسضؽؾ ٝإٔ ص٘ظؽ إ٢ُ ٓج ٣ٜ٘جى ػ٘ٚ 

 ٓ٘ٚ ٝال صوؽدٚ أدعث

   ٝال صؿٍ إ٤ُٚ غث ثٛضعثء

 طؼش ٖٓ ػطجءثقض ُٚ دٔج

 ُٝٞ ه٤ِال الٓضثجٍ ٓج ٝؼظ

 ٖٓ أٜٗج صؿ٣ع زخ ٖٓ ٣ٞظ

 ٝٓج ؼأ٣ضٚ ُٚ ك٢ أٓؽ

 ٤ٔ٣َ ًٖ ُػثى غث صسؽ

 ؼع ك٢ إ٣ًجُٚد ٕ  ٝثخضٜع

 كئٕ زكٖ ثُلؼَ ك٢ إًٔجُٚ

 ًٖٝ ٌَُ ٖٓ دٚ صؼِوج

 أٛال ػذ٤عث ٝقٞثْٛ ٓطِوج

 ٓسضؽٓج ُؼِٚ ُي ٣دٞظ

 د٘ظؽر دٜج ص٘جٍ ٓج صؽ٣ع

 ٤٘ي ٓٞالى دٜجد٘ظؽر ٣ـ

 ػٖ ًثؽر ثٌُع كٌٖ ٓ٘ضذٜج



 ك٘ظؽر ثُسخ ٖٓ ثُه٤ص إ٢ُ

 ٓؽ٣عٙ ٢ٛ ثُٔؿث٣ج ٝثُؼ٢ِ

 ًٖٝ ُع١ ثُه٤ص ٤ًٔش َٝؼج

 د٤ٖ ػع١ ؿجقِز ص٘ضلؼج

 ٝإٕ صٌٖ ُِؼِْ غث صؼِْ

 كجدضؾ هلل ؼ٢َ ثُٔؼِْ

 ًٖٝ ُع١ ن٤طي ًجُِٔٔٞى

 صذِؾ دٚ ظؼخز ثُِٔٞى

 ٝثػِْ دؤٕ ثُ٘لغ ال ٣٘جٍ

 إال دئخالٍ ػ٢ِ ٓج هجُٞث

 إخالُي ن٤طي صلٞؾدوعؼ 

 دٔج صؽ٣ع ٝدٚ ث٤ُٖٔ صسٞؾ

 ٖٓ ُْ ٣ؽٌ ن٤طٚ كال كٌَ

 ٣٘جٍ ك٢ ص٤ِٔػٙ ٓج أٓال

 دَ ؼح نطى دجُؼِّٞ ٣ؼِٖ

 ٝال ٣٘جٍ ٖٓ إ٤ُٚ ٣ؽًٖ 



 أػجغٗج هللا ٝإ٣جًْ ٓؼج

 ٖٓ ًَ ػجُْ ػجُٔج ُْ ٣٘لؼج

دؤٕ صٜع١ إ٢ُ ن٤طي  ٣ؤٓؽى٣ؼ٢٘ أٗٚ 

ثقضطؼش ٝإٕ هَ ٝإٔ صضسؽ١ ٓج  دٔج

إ٤ُٚ ك٢ ًَ أٓؽ ٝإٔ صدضٜع  ؼأ٣ضٚ ٤ٔ٣َ

ك٢ إ٣ًجُٚ ٝإٔ صسضؽّ خ٤ٔغ ٓضؼِوجصٚ 

ٖٓ أَٛ ٝػذ٤ع ٝؿ٤ؽْٛ ُؼِٚ إٔ ص٘ظؽ 

إ٤ُي ٗظؽر ٓسذز ٣ؼ٤٘ي دٜج ٓٞالى كئٕ 

دوعؼ إخالٍ ثُؼجُْ ٣ٌٕٞ ثٗضلجع ثُٔضؼِْ 

 :ٝهع ه٤َ

******************** 

 أؼ١ أٝخخ ث٧ن٤جء زن ٓؼِْ

 زوج ػ٢ِ ًَ ٓكِْ ٝآًعٙ

 ١ إ٤ُٚ ًؽثٓزكٖٔ زن إٔ ٣ٜع

 دضؼ٤ِْ زؽف ٝثزع أُق ظؼْٛ



زض٠ ُوع ه٤َ إٗٚ ٓوعّ ػ٢ِ زن ثُٞثُع 

 :ًٔج هجٍ دؼُْٜ

***************** 

 أهعّ أقضجغ١ ػ٢ِ زن ٝثُع 

 ٝإٕ ًجٕ ٢ُ ك٢ ثُٞثُع ثُذؽ ٝثُِطق

 كٜػث ٓؽد٢ ثُؽٝذ ٝثُؽٝذ خٞٛؽ

 ٝٛػث ٓؽد٢ ثُدكْ ٝٛٞ ُٚ يعف

******************** 

٤ٔش د٤ٖ ٣ع١ ؿجقِٚ كٌٖ د٤ٖ ٣ع٣ٚ ًجُ

أٝ ث٧ػ٠ٔ ك٢ ِؽ٣ن ٝقّ ثُذسؽ ٓغ 

 :هجةعٙ ًٔج ه٤َ

****************** 

 ٝإٕ قجػع ثُٔوعٝؼ أٝ قجهي ث٢ُ٘ٔ

 إ٢ُ ن٤ص زن ك٢ ثُسو٤وز دجؼع

 ك٢ ٛٞثٙ ٝثصذغ ُٔؽثظْٙ كو

 ٝظع ًِٔج ٖٓ هذَ ً٘ش صًجٗغ



 ًٖٝ ػ٘عٙ ًج٤ُٔش ػ٘ع ٓـكَ

 ٣وِذٚ ٓج نجء ٝٛٞ ٓطجٝع

******************** 

 ٝث٧ش زوج ٝثُط٤َِ يعهج

 زوج أٗعؼ ٖٓ ًَ ه٤َِ

 كٜٞ ثُػ١ ًوٍٞ ٖٓ خال ثُسِي

 إٕ أضجى ثُسن ٖٓ ٣كؼ٢ ٓؼي

 ٖٝٓ ٣ُؽ ٗلكٚ ٤ُ٘لؼي

 ٖٝٓ إغث ؼ٣خ ثُؿٓجٕ يعػي

 نضش ك٤ي نِٔٚ ٤ُدٔؼي

 ٤ُؽكؼي هِش ٖٝٓ ٣طل٢ ثُط٢٘

 كوع غًؽس خِٔز ٖٓ ث٧ظح

 صو٢ُ ُٖٔ الؾٜٓج ًَ أؼح

 ًجك٤ز ُٖٔ ُٜج صؤٓال

 نجك٤ز ُٖٔ دٜج هع ػٔال

 ػ٢ِ كؽٝع ظ٤ُِز ُػ١ ثُسد٢



 غث ثُذجح إٕ دٜج ثهضع١ ٓغ ثُطهٞع

 كٕ٘ٞ ث٧ظح زض٠ ٣ٌَٔ

 ثٔش ٖٓ ِؽثةن ثُضؤظح

 كؼِي ٓج ٗظؽس دجقضسجٕ

 ٝصؽى ٓج ٗظؽس دجقضٜدجٕ

 ٝدؼُْٜ ه٤َ ُٚ ٖٓ أظدي

 أ١ ٖٓ دٚ ثهضع٣ش زض٠ ٛػدي

 كوجٍ ً٘ش ثُعٛؽ أٗظؽ إ٢ُ

 خَٜ ثُػ١ َالُٚ هع ثٗد٢ِ

 ثْ إًٔٞ ػ٘ٚ غث ثخض٘جح

 ٛ٘ج ثٗضٜش ضجصٔٚ ثُدٞثح

٣ؼ٢٘ أٗٚ إٕ ُْ صدع ثُه٤ص ًػثُي كال 

أهَ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ أضج زوج ٝيجزذج 

٤ِٚ أنجؼ ػٝث٧ش ثُسن ٝٛٞ ثُػ١ 

أد٤جس ٝإٔ  {إٕ أضجى ثُسن} :ثُوجةَ

ٖٓ ث٧ظح ٛػٙ أ٣ٜج ثُٔؽ٣عٕٝ خِٔز 



ُٖٔ صؤِٜٓج نجك٤ز ُٖٔ ثقضؼِٜٔج  زًجك٤

٤خ ػ٢ِ ٓج ٝؼثءٛج ٣كضعٍ دٜج ثُِذ

كؽٝع ٛػث ثُذجح زض٠ ٣ٌَٔ كٕ٘ٞ 

ث٧ظح ٝإٔ ٖٓ ِؽ٣ن ثُضؤظح ٝقذ٤َ 

٘ظؽ إ٢ُ ٓج صكضسك٘ٚ ٖٓ ثُضٜػح إٔ ص

ؿ٤ؽى كضلؼِٚ ٝإ٢ُ ٓج صكضوذسٚ كضدض٘ذٚ 

 :ه٤َ ًٔج

 إغث أػدذضي ضًجٍ ثٓؽا

 كٌ٘ٚ ٣ٌٖ ٓ٘ي ٓج ٣ؼدذي

 ك٤ِف ػ٢ِ ثُٔدع ٝثٌُٔؽٓجس

 إغث ختضٜج زجخخ ٣سدذي

ٖٓ أظدي كوجٍ ً٘ش ٝه٤َ ُذؼُْٜ 

أٗظؽ إ٢ُ خَٜ ثُدج٤ِٖٛ كؤخض٘ذٚ ٝهللا 

ثُٔٞكن ًُِٞثح ٝإ٤ُٚ ثُٔؽخغ 

ٗكؤُٚ إٔ ٣ٞكو٘ج ٝأزذض٘ج ُٔج  ٝثُٔآح

٣ؽ٤َٚ ػ٘ج ٣ٝكضؼِٔ٘ج ك٤ٔج ٣ؽَجٙ ٓ٘ج 



ٝال زٍٞ ٝال هٞر إال دجهلل ثُؼ٢ِ ثُؼظ٤ْ 

ٝي٢ِ هللا ػ٢ِ ق٤عٗج ٓسٔع ٝػ٢ِ آُٚ 

 ٝيسذٚ ٝقِْ صك٤ِٔج زكذ٘ج هللا ٝٗؼْ

 ث٤ًَُٞ 

 كع ثٗض٢ٜ ٜٗح هُجء ثُسجج

  ك٢ زًع ؾؼع ن٤ط٘ج ثُعُسجخ٢

 ثُسٔع هلل ثُٔؼ٤ٖ ثُؽثخ٢

 ػ٢ِ ثُػ١ أػط٢ ٖٓ ثقضطؽثج

 نٌؽصٚ خَ ػ٢ِ ثإلضؽثج

 ٖٓ ثُهوجٝر ٝثالقضعؼثج

 ثْ ثًُالر ٝقالٓٚ ٓؼج

 ػ٢ِ ثُػ١ ًَ ثُٔؿث٣ج خٔؼج

 ق٤عٗج ثُٜجظ١ ثُػ١ هع ٗلؼج

 ٓسٔع نل٤غ ًَ ثُهلؼج

 ذ ك٢ ثُوؽءثٕق٤عٗج ثُٔٔعٝ

 دجُطِن ثُؼظ٤ْ ٝثإلزكجٕ



 ٝآُٚ ٝيسذٚ ثإلضٞثٕ

 أَـجٕ  غ١ٝ ثُضسجدخ دال

 ٝأقؤٍ هللا دٚ ثْ دْٜ

 ٓـلؽر صدؽ٢ٗ ُوؽدْٜ

 ٝإٔ ٣ؿ٣ع٢ٗ دٚ ٝدْٜ

 ػِٔج ٣وٞظ٢ٗ إ٢ُ زذْٜ

 ٝق٤ِٚ ٝإٔ ٣ٌٕٞ ثُ٘ظْ ٢ُ

 ُِٝٔؽ٣ع٣ٖ إ٢ُ ثُل٤ُِٚ

 ٝإٔ ٣ٌٕٞ زج٣ٝج ُِذؽًٚ

 ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٝثه٤ج ٌُِِٜٔٚ

 ٕ نجك٤ج ُِعثءٝإٔ ٣ٌٞ

 ٝإٔ ٣ٌٕٞ ظثكغ ثُهوجء

 ٝإٔ ٣ٌٕٞ قذخ ثُٞيٍٞ

 ُ٘ج ٓؼج هلل ٝثُؽقٍٞ

 ٝإٔ ٣ٌٕٞ خجُذج ُِد٘ٚ

 ٝإٔ ٣ٌٕٞ ػٖ ػػثح خ٘ٚ



 ٝإٔ ٣ٌٕٞ قذخ ثُكؼجظٙ

 ٝثُؼِْ ٝثُؼَٔ ٝثُؼذجظٙ

 ٝإٔ ٣دؽٗج ُسكٖ ثُطجصٔٚ

 ددجٙ ٝثُع ثُذضٍٞ كجِٔٚ

 ي٢ِ ثإلُٚ ثُٔجُي ٧ؼدجح

 ػ٤ِٚ ٝث٥ٍ ٓغ ث٧يسجح

 ظثّ غٝ صطِن دج٧ظحٓج 

 ٣٘جٍ ك٢ ثُعثؼ٣ٖ ض٤ؽ ٓطِخ

 ٝثقضِٞ٘ش أٗٞثؼ غ١ ثُدالٍ

 هِٞح أَٛ ثًُذؽ ٝثٌُٔجٍ

ٕ ؼدي ؼح ثُؼؿر ػٔج ٣ًلٕٞ جقذس

 ٝقالّ ػ٢ِ 

 ثُٔؽق٤ِٖ ٝثُسٔع هلل ؼح ثُؼج٤ُٖٔ
 حقوق الطبع والنشر حمفوظة ملبارك االبتداء
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