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ثغُ هللا اٌشزّبْ اٌشز١ُ ٚطٍٟ هللا رؼبٌٟ ػٍٟ ع١ذٔب 

ِٚٛالٔب ِسّذ ٚآٌٗ ٚطسجٗ ٚعٍُ رغ١ٍّب ػٛٔه ٠ب ِؼ١ٓ ٚثه 

 ٔغزؼ١ٓ

 لبي اٌخذ٠ُ اٌؼجذ ٚ٘ٛ أزّذ

 ٚسثَّٗ ثال أزٙبء ٠َسّذ

 زّذا ٌّٓ خؼً فٟ اٌىالَ

َٛ ِثً اٌٍّر فٟ اٌطؼبَ  إٌس

 ثُ طالرٗ ِغ اٌغالَ

 ػٍٟ إٌجٟ ٚآٌٗ اٌىشاَ

 فبٌّمظٛد ٔظُ لذ ثٙشٚثؼذ 

ُٓ داٚد ٔثش  فٟ ػمذ ِب اٌفزٝ اث

 ٔظّزٗ ثب١ٔخ ِخزظشا

 ٌىٟ ٠ىْٛ ٔبفؼب وً اٌٛسٜ

 عؼبدح اٌطالة ع١ّزٗ

 ٚسازخ ٌطبٌت اإلػشاة

 ْٗ  خؼٍٗ هللا اٌغٕٟ ٚع١ٍ

 ْٗ  ٌفٛصٔب ػجبدح ِمجٌٛ

 ثدبٖ ع١ذ اٌٛسٜ ِسّذ

 طٍٟ ػ١ٍٗ هللا ؽٛي األثذ

 ٚآٌٗ ٚطسجٗ اٌخالص

ًُ ث ًَ اٌؼّ  بإلخالصِب لُجِ

 والُِٙ ٌفع ِشوت ِف١ذ



 ثبٌمظذ ٔسٛ إْ ٘زا ٌغؼ١ذ

ٌُ َػَّٕب ٌُ لً اع  ألغبِٗ خ١

ًٌ ثُ زشف اٌّؼٕٝ َذ فِْؼ َّّ  ثُ

 فبالعُ ثبٌخفغ ٚثبٌز٠ٕٛٓ ِغ

 دخٛي أي ٠ُؼَشف ػٕذ رٞ اٌفََٕغْ 

 ٚثسشٚف اٌخفغ ٟٚ٘ ِٓ إٌٟ

 ٚػٓ ٚفٟ ُٚسةَّ ٚاٌىبُف ػٍٟ

 ُِ مَغ ُِ  ٚاٌالَ ٚاٌجآ ٚثىً 

 ػٕذ اٌؼٍُ ثٗ ِٓ اٌسشٚف

 وبٌٛاٚ ٚاٌزآ ثُ إْ اٌزآ رٟ

خٌ ثبهلل ز١ث رؤرٟ  ُِخزظَّ

 ٚاٌفؼً ٠ُؼَشُف ثمذ ٚاٌغ١ٓ

 عٛف ٚرآ اٌزؤ١ٔث ثبٌزغى١ٓ

 وذخٍذ ٚخشخذ ٚسوؼذ

ذ  ٚعدذد ٚوجَّشد ٚعٍَّّ

 ٚاٌسشف ِب ١ٌظ ٠ىْٛ ٠ظٍر

زٛا  ِؼٗ د١ًٌ ر٠ٓ ف١ّب طشَّ

 وال ٌُٚ ٌٚٓ ٚعٛف ٚوًٙ

 ٚلذ ٚإْ ٚػٓ ِٚثً فٟ ٚثً

 {إلػشاةثبة ا}

 زم١مخ اإلػشاة رغ١١ش ٠َُشٜ

 أٚاخش اٌىٍُ ػٕذ ِٓ دسٜ

 ألخً خٍف ِب ػ١ٍٙب ٠ذخً

 ِٓ اٌؼٛاًِ وٙزا األِثً



 ٠ىْٛ فٟ اٌظس١ر ٍِفٛظب وّب

 لذس إْ ٌزٞ اػزالي أزّٝ

 ودبءٟٔ ع١ذٔب ِسّذ

 طٍٟ ٚعٍُ ػ١ٍٗ اٌظّذ

 ِٚؼٗ ع١ذٔب ِٛعٝ اٌى١ٍُ

 ٚثششا ع١َذٔب ػ١غٝ اٌسى١ُ

بألغبِٗ سفغ ٚٔظت ػُ  َّ ِّّ 

ظب ٌزفّٙب  خضَ ٚخفٌغ خظِّ

 فبألٚالْ فٟ اٌغُّّٟ ٚاٌفؼً

 لذ ٚلؼب ػٍٟ ارفبق اٌىً

 وبهلل ٠شزُ ٠ُٚىشَ اٌّط١غ

 فٍٓ أصاي لبف١ب ٔٙح اٌشف١غ

 ٚاٌدضَ ٌٍفؼً وٍُ ألظذ فَِشٜ

 ٚاٌخفغ ٌالعُ وٍٍٗ ٚاٌٛسٜ

 {ثبة ِؼشفخ ػالِبد اإلػشاة}

 ٌٍشفغ ِٓ ػالِبد داٌي ٚفذْ 

 جذػُ ٚٚاٚ أٌف ْٔٛ ث

َّٓ فٟ داي ِٛاػغ ػالِخً ٌشفغ ال عٜٛ خَ اخؼٍ َّّ  فبٌؼ

 فٟ ِفشد ٚخّغ رىغ١ش عّب

 خِّغ اٌّؤٔث اٌزٞ لذ عٍّب

 ٚاٌشاثغ اٌفؼً اٌّؼبسع اٌزٞ

 ٌُ ٠زظً ثِغجِّٗ شٌٟء خزِ 

 و١شفغ اٌشعُٛي ٚاٌشخبيُ 

 ٌُٙ وشاِبد ٌُٙ ِدبي



 ْٗ ُٚ خآ ػالِ  فٟ ِٛػؼ١ٓ اٌٛا

 ْٗ  ٌٍشفغ ف١ّب ٔمً اٌفَّٙبِ

 زوش اٌزٞ لذ عٍّبخّغ اٌّ

 ٚاٌخّغخ األعّبء ال غ١شّ٘ب

 ودبء طبٌسْٛ ُِٕٙ أخٛن

 أثٛن رٚ اٌّبي زّٛن ؽبة فٛن

 ْٗ  ٌٚزدؼً األٌف فٟ اٌزث١ٕ

 ْٗ  ػالِخ ٌٍشفغ دْٚ ِش٠

 رمٛي ِب لذِِذ ا١ٌذاْ

 ِٓ اٌّض٠بد ٠شاٖ اٌذأٟ

 ٚإٌْٛ ٌٍشفغ ػالِخ ٠ىْٛ

 فٟ وً ِب فؼً ِؼبسػب ٠ج١ٓ

 إرا ثٗ ػ١ّش خٍّغ ارظً

 بؽجب أٚ غبئجب ز١ث زظًِخ

 و١ب رٚٞ اٌطبػبد رغّْٕٛ

 ٌىّٕب اٌؼظبح ٠خغشْٚ

 ِٚثٍٗ ػ١ّش ِب لذ ث١ٕب

 ِخبؽجب أٚ غبئجب فٍزؼ١ب

َٞ ٠ُدض٠بْ  رمٛي ٚاٌَذا

َّٟ رؤخشاْ  خ١شا ٠ٚب ش١خ

 ِثٍّٙب ػ١ّش رؤ١ٔث ٚفٝ

 ٌّشأح خبؽجزٙب فٍزؼشفب

 رمٛي ٠ب ص٠ٕت رظفش٠ٓ

 ٚأِٔذ ٠ب عؼبد رغؼذ٠ٓ



 ِبد ا١ّٔبٌٍٕظت ٘آ ِٓ اٌؼال

 أٞ فزسخ ٚأٌفب وغشا ٠ٚآ

ْظ ثسزف إٌْٛ، أِب اٌفزر ِّّ  َخ

 فجبْ فٟ خ١ُ أربن فزر

 فٟ ِفشد ٚخّغ رىغ١ش ٚفٟ

َد ِٕظٛثب ٠فٟ  ِؼبسع ُخشِّ

 وٍٓ أخبًٌ َوزٚثب أثذا

 ٚصسُد أخ١بسا ػظُّذ ِٓ سدٜ

 ٌىّٕب األٌف فٟ ٘آ األعّآ

 ػالِخ ٌٍٕظت خبء ثّب

ش أثبن ٚأخبن ِِ  وٕكِّ فبن 

 ذ را ِبي وث١ش ٚزّبنإْ وٕ

 ٚرُدؼً اٌىغشح فٟ اٌّغّٛع

 ػالِخ ٌٍٕظت فٟ ِدّٛع

 ْٗ  ِؤٔث لذ وبْ ر عالِ

 ْٗ  ِٓ اٌزغ١ش ٌذٜ اٌؼالِ

 ٔسٛ ٔىسُذ اٌّغٍّبد اٌّؤِٕبد

 اٌمبٔزبد اٌزبئجبد اٌؼبثذاد

 ٚا١ٌبء فٟ رث١ٕخ ٚاٌدّغ

 ػالِخ ٌٍٕظت دْٚ ِٕغ

 وضسُد ش١خ١ْٓ ٚثشَّشأٟ

َّٞ فٟ اٌدٕبْ  ثؤْ ٚاٌذ

 سأ٠ذ اٌؼٍّبء اٌظبٌس١ٓ ٚلذ

 ٠ذػْٛ ٌٟ ث١ًٕ خ١ش أخّؼ١ٓ



 ٚززفه إٌْٛ ػالِخ ثذا

 ٌٍٕظت فٟ ِؼبسع لذ ٚسدا

 ثبٌْٕٛ ِشفٛػب وّب لذ ٚلؼب

 رج١١ٕٗ ِٓ لجً ٘زا فبسخؼب

 وبٌطبٌجبْ ٌٓ ٠ظ١جب ٚؽشا

 ِب ٌُ ٠ىٛٔب ٠ظجشاْ ػٓ فشٜ

 ٌٚٓ رٕبال سشذا أٚ رفطّب

 ٔفغ١ىّب ػٓ اٌٍغٝ فٍزفطّب

 ٠ٓ ززٝ رغزشٌٞٚٓ رٕبٌٟ اٌذ

ش ُّّ  خغِّه ٠ب ص٠ٕت ثبٌزخ

 ٌٚٓ رسٛصٚا ػٍُ أش١بخىُ

 ِب ٌُ ٠ىٛٔٛا ٔبطس١ٓ ٌىُ

 ٚاػذد ػالِبد ثالثب ٠ب فزٝ

 ٌٍخفغ ٟٚ٘ وغشح ٠بء أرٝ

 ٚفزسخ ٚاٌىً ِٕٙب خظظذ

 ثّٛػغ ػٓ غ١ش٘ب ٚأفشدد

 ٚفٟ ثالثخ ِٛاػغ الغ

 وغشرٙب ػالِخ ٌٍخفغ

 فٟ ِفشد ٚخّغ رىغ١ش وزا

 ُ فخزافٟ خّغ رؤ١ٔث ع١ٍ

 وؤسردٟ خ١ش اٌدضاء ا٢رٟ

 ِغ اٌىشاَ اٌغش فٟ اٌدٕبد

 ٚا١ٌبء ٌٍخفغ ػالِخٌ عّب

 خ١ُ ِٛاػغ فمؾ فٍزؼٍّب



 فٟ اٌٙآ ٚفٟ رث١ٕخ األعّبء

 خّغ اٌّزوش ثال اِزشاء

 ٔسٛ سػ١ذ ػٓ أث١ه ٚأخ١ه

ًْ را ثف١ه  ز١ّه رٞ اٌخ١ش فمجِّ

 ٚفضُد فٟ اٌذاس٠ٓ ثب٢الء

 إر وُٕذ ثبٌٙبد٠ٓ را الزذاء

 ٌزدؼً اٌفزسخ ٠ب فط١ٓٚ

 ػالِخ ٌٍخفغ إر رج١ٓ

 فٟ آخش االعُ اٌزٞ ال ٠ٕظشف

 وفبص ِٓ ثست أزَّذ ُشِغفْ 

 ٚاػذد ػالِز١ٓ ٌٍدضَ فمؾ

 ّ٘ب عىْٛ ثُ ززف ال غٍؾ

 أِب اٌغىْٛ فؼالِخ ٠ىْٛ

 ٌٍدضَ فٟ فؼً ِؼبسػب ٠ج١ٓ

 طس١ر ا٢خش وٍُ أٔر إٌىذ

 أثغٟ اٌششذٌُٚ أصي ِٓ سثٕب 

 آخشا ٠ىْٛ ٚاٌسزف فٟ اٌّؼزً

 ػالِخ ٌٍدضَ ػٕذ اٌّفٍم١ٓ

 رمٛي ٌُ أعُٗ ٌُٚ أَٔظ ٌُٚ

 أػِض إٌٟٙ رؼبٌٟ ثبٌٍُّ

 ٚ٘ىزا فٟ اٌخّغخ األفؼبي

 ِشفٛػخ ثبٌْٕٛ خز ِثبٌٟ

 وٍُ ٠ضاال ٠طٍجبْ اٌسَشفب

 فال رضاال رطٍجبْ اٌَسْشفب



 ٌُٚ ٠ضاٌٛا ٠طٍجْٛ سشذا

 فال رضاٌٛا رطٍجْٛ ِدذا

 ٚال رضاٌٟ رغزش٠ٓ اٌجذٔب

 رخبٌطٟ اٌشخبي صِٕب ٚال

 {فظً فٟ اٌّؼشثبد}

 اٌّؼشثبد لذ أرذ لغ١ّٓ

 ثبٌشىً أٚ ثبٌسشف دْٚ ١ِٓ

 أِب اٌزٞ ثبٌسشوبد ٠ُؼشة

 فؤسثغ األٔٛاع ز١ث ٠ُسَغت

 أٞ ِفشد ٚخُّغ رىغ١ش ُخٍِتْ 

 ٚخّغ عبٌُ ٌزؤ١ٔث ُِٔغتْ 

 ساثؼٙب اٌفؼً اٌّؼبسع اٌزٞ

 ٌُ ٠زظً ثِغجِّٗ شٌٟء ُخزِ 

ٍخ ٚٔظج َّّ  ٛاٚسفؼٛا ثؼ

 ثفزسخ ٚوغشحً لذ خٍجٛا

 ٌٍخفغ غبٌجب ٚثبٌغىْٛ

ًَ فخز رج١١ٕٟ  لذ خضِٛا اٌفؼ

 رمٛي ص٠ذ ٠ىشَ اٌشخبال

 ٕٚ٘ذ رؼطٟ اٌّغٍّبد ِبال

 ٚخشخذ ثالثخ األش١بء

 ػٓ رٌه اٌم١ذ ػٍٟ اعزثٕبء

 خٌّغ ِؤٌَّٔث ِٚب ال ٠ٕظشف

 ِٓ األعبِٟ ِٚؼبسٌع أٌِفْ 

 فٟ آخش ٌٗ اػزالي إٔٙب



 ؤٔٙب١ٌغذ وغ١ش٘ب روشُد ش

 ثُ اٌزٞ ٠ُؼَشة ثبٌسشٚف

 أسثؼخ أ٠ؼب ػٍٟ اٌّؼشٚف

 رث١ٕخ خّغ ِزوش عٍُ

 ٚاٌخّغزبْ ػٕذ وً ِٓ ػٍُ

 فبٌشفغ ٚإٌظت ِغ اٌخفغ ٌٙب

ب  ٚاٌدضَ أ٠ؼب لذ روشد وٍَّٙ

 {ثبة األفؼبي}

 ٠ٕمغُ اٌفؼً إٌٟ أفؼبي

 ثالثخ ثمٛي وً ربي

 ِبع ِؼبسع ٚأِش وبرَّكِ 

 سةَّ اٌٛسٜ فمذ ٔدب ِٓ ٠زمٟ

 بع ِفزٛذ األخ١ش أثذافبٌّ

 ٚاألِش ِدضِٚب ٠ىْٛ عشِذا

 أِب اٌّؼبسع فئْ ٌُ رؼٍُ

 فئٔٗ ز١ث ثذا فٟ اٌىٍُ

 ٠ُجذأ فٟ أٌٚٗ ثئزذٜ

 صٚائذ األزُشف ػّٓ َزذَّا

 أسثؼخ ٠دّؼٙب فٟ اٌم١ذ

ُِّ اٌى١ْذ  ٔؤ٠ُذ ػٓ إث١ٍَظ َخ

 ٚ٘ٛ أٞ فؼً ِؼبسع ثذا

 ٠ىْٛ ِشفٛػب فالصَ اٌٙذٜ

 ززٝ ٠دٟء ٔبطت ف١ذخً

 خبصَ ػ١ٍٗ ثُ ٠ؼًّأٚ 



 ٔٛاطت األفؼبي ػششح وّب

 فسُٛي اٌؼٍّآ ٔض ثٗ لجٍٟ

ب َِ ْٟ اَل  ْٓ إًرا َو ٌٚ ْْ  ٟٚ٘ أ

ْٟ ٚاٌُدسِٛد فبززس اٌّالِب  َو

 ززٝ وزا خٛاثُٙ ثبٌفبء

 ٚاٌٛاٚ ثُ أٚ ثال خفبء

 أِب اٌدٛاصَ فؼششح أرذ

 ثؼذ اٌثّب١ٔخ ف١ّب لذ ثجذ

 ٟٚ٘ ٌُ ٌّب أٌُ أٌّب

 ٚالَ أِش ٚدػبء ِّٙب

 ٚإْ ٚال فٟ إٌٟٙ ٚاٌذػبء

 ِٚب ِٚٓ إرِب ِزٝ فٟ اٌدبء

 أ٠بْ أ٠ٓ ثُ أٔٝ ز١ثّب

 أٞ إرا فٟ اٌشؼش ثُ و١فّب

 {ثبة ِشفٛػبد األعّبء}

 عّبءألفغجؼخ ِشفٛػخ ا

 ػٕذ اثٓ داٚٚد ثال ِشاء

 ٟٚ٘ فبػً ِٚب ػٕٗ ٠ٕٛة

 ِٚجزذا ٚخجش خز ٠ب ٌج١ت

ُُ وبْ ِغ ِب َّْ ٚاع  خجش إ

 عٛف ٠دٟ ِٓ أخٛاد ٌّٙب

 ٚربثغ اٌّشفٛع ٟٚ٘ ثذي

 ٔؼذ ٚرٛو١ذ ٚػطف ٠سظً

 {ثبة اٌفبػً}



ٌُ فؼٍٗ لذ ُرِوَشا  اٌفبػً اع

 ِٓ لجٍٗ ِشرفؼب ز١ث ٠َُشٞ

 ٚ٘ٛ ظب٘ش ِٚؼّش ػٍٟ

 لغ١ّٓ فبٌظب٘ش ٔسٛ لذ ػال

 ص٠ٌذ ٠ٚىزغت ػّشٚ ٚأرٝ

 ثغٍؼزٟ اٌض٠ذاْ ساع اٌّثجزب

 ٚخبء ٘بٕ٘ب أخٛن ٠ٚمَٛ

 أخٛن خآ اٌض٠ذْٚ ؽبٌجٟ ػٍَٛ

 ّش اث١ٕٓ أرٝ ٚػششْٖ ٚاٌّؼ

 ٔسٛ خشخذ ِٓ خ١ّغ اٌفدشْٖ 

 ٔسٓ ػٍّٕب ٚػٍَّذ أٔزب

ْمزَب َّ  وّب أؽؼِذ ز١ٓ خفِذ اٌ

 ُُ  ٠ب راْ لذ ط١ٍزّب ٚأٔز

 وّب أر١ٓ ٘ٓ لذ أر١زُ

 ٚسوؼٛا وّب سوؼزٓ اٌؼسٝ

 ِٚٚسػب ٚطٍُسْذ َٚطٍَُسب

َُّ فبػٍٗ، ٚ٘ٛ اٌّغّٝ إٌبئَت ػٓ } ثبة اٌّفؼٛي اٌزٞ ٌُ ٠َُغ

 {اٌفبػً

 ٕبئت االعُ اٌزٞ ٌُ ٠ُزَوشاٌ

 فبػٍٗ ِؼٗ ِٚشفٛػب دسٞ

 فؤٚخجٓ ٌٗ ِٓ األزىبَ

 ِب وبْ ٌٍفبػً ٠ب غالِٟ

 وبٌشفغ ٚاٌزؤخ١ش ػٓ فؼً ٌٗ

 ِغ اِزٕبع اٌسزف فبػشف وٍٗ



 ٚخٛصٚا ١ٔبثخ اٌّدشٚس

 ٚاٌظشف ٚاٌّظذس فٟ اٌّغطٛس

ُِٗ ٚخت  فؤٚي اٌفؼً أؼّب

 ٌٚمج١ً ا٢خش اٌىغش أزغت

 َُّ أٚالإْ وبْ ِبػ١ب ٚػُ 

 ِؼبسع أ٠ؼب وّبع لذ خال

 ٌىّٕب ٠ىْٛ لجً ا٢خش

 ٠ُفزَُر ف١ٗ ػٕذ وً ِب٘ش

 ثُ إرا اثزُِذٞ ثزآ اٌض٠بدٖ

ُْ إْ رىٓ ِؼزبدْٖ  ُّ  فبٌثبٟٔ اػ

 ٚثبٌث اٌزٞ ثّٙض اٌٛطً

 لذ اثزُِذٞ وزان ػٕذ اٌىً

ََ اٌؼبثُذ ثبأْلَِبْ  وؤوِش

زغبْ ُُ ثبإْلِ َُ اٌخذ٠  ٠ُٚىَش

 ي٘زا ِثبي اٌظب٘ش اٌّمٛ

 أِب ِثبي اٌّؼّش إٌّمٛي

 فٕسٛ لٌٛه ُسِصْلُذ اٌزمٜٛ

فٛا ٍُْذ اٌظَّ َٕٝ فِٕ ُّ  ٚأُْسَصَق اٌ

 {ثبة اٌّجزذأ ٚاٌخجش}

ِٓ َٞ  اٌّجزذا االعُ اٌزٞ َػِش

 ّٓ  ػٛاًِ ٌفظ١خ ز١ث ٠َِؼ

 ِشرفؼب وبهلل سثٕب اٌغ١ّغ

ب ٚ٘ٛ اٌشف١غ  ِسٌّذ ٔج١ُّٕ

 اٌزٞ لذ أعَِٕذا ٚاٌخجش االعُ



َٛ ثشف ٌٍّجزذأ ْ٘  ٍغ لذ ثذاٚ

 ٚاٌّجزذا لغّبْ ظب٘ش ِٚب

 ٠ىْٛ ِؼّشا ٌذٜ ِٓ ػٍّب

 ظب٘شٖ اٌزٞ ِؼٝ ٚاٌّؼّش

 أٔب ٚٔسٓ أٔذ أِٔذ روشٚا

 ٚأٔزّب أٔزُ ٚأزٓ ُٚ٘ٛ

 ٟ٘ ّ٘ب ُ٘ ٘ٓ فٍزٕزجٙٛا

 وؤٔب فبئض ٚٔسٓ فبئضْٚ

ُِشجًِٙب ٠ىْٛ  ِٚب ثزا اٌّثبي 

 ٚػُٕٙ اٌخجُش خآ لغ١ّٓ

 أٞ ِفشدا ٚاٌؼىُظ دْٚ ١ِٓ

 سٛ أثٟ فم١ُٗ ِفشُدٖ ٔ

 ٚٔسٓ غشٌّ ٚأخٟ ٔج١ُٗ 

 ٚغ١شٖ أسثؼخ األش١بء

 ِدشٚسٖ وبٌخ١ُش فٟ اٌمؼبء

 ٚاٌظشُف ٔسٛ اٌخ١ش ػٕذ اٌّظطفٝ

 ٚاٌفؼً ِغ فبػٍٗ وٓ را لزفآ

 رمٛي أخزٟ خبء صُٚخٙب ػّش

 ساثؼٙب ِجزذأ ِغ اٌخجش

سْٖ  َّٛ  ٔسٛ أثٟ سٚػزٗ ِٕ

 ٚٔسٛ أِٟ زبٌٙب ِشزٙشْٖ 

ّجزذأ ٚاٌخجش ٚرغّٟ ٔٛاعَخ ثبة اٌؼٛاًِ اٌذاخٍخ ػٍٟ اٌ}

 {االثزذاء

 أِب إٌٛاعخ ٌالثزذاء



 فؼٕذُ٘ ثالثخ األش١بء

َّٓ ثُ أخٛاد َّْ ظ  وبْ ٚإ

 ٌٙٓ ٚاػٍُ أٔٙب ِخزٍفبد

 ألْ وبْ ِغ ِب ٌٙب ظٙش

 فزشفغ االعُ ٚرٕظت اٌخجش

 ٟٚ٘ وبْ ثُ أِغٝ أطجسب

 أػسٝ ٚظً ثبد طبس ِفٍسب

 ١ٌٚظ ِب صاي ِٚب أفه ِٚب

 فزئ ِب ثشذ ِب داَ ِٚب

َف وؤِش ِظذس  ِٕٙب رظشَّ

 ِؼبسع ٚغ١ش٘ب ِّب دسٞ

 وىبْ وٓ ٠ىْٛ وٛٔب أطجسب

 ٠ُظجر أطجْر ٘بوٗ ِزؼسب

 رمٛي وبْ هللا غبفشا ٌٕب

 ف١ٍظ عبئً غذا ٠غؤٌٕب

 ٚٔسٛ را وئٕٟٔ أِغ١ذُ 

 ِغزغفشا ِٓ أخً ِب خ١ٕذ

 ٚإٕٟٔ أطجسذ ِسغٕب وّب

 أػس١ذ ِشػ١ب ٚظٍذ ِىشِب

 ٌٛخٗ هللا ٚثذ لبئّب

 ٚطشد صا٘ذا ٚرا أزجبٖ

 ِب صاي لٍجٟ خبئف هللا ِٚب

 أفه سثٟ ٚا٘جب ٌٟ َِٔؼّب

 ِٚب فزئذ داػ١ب ِٚب ثشذ



 سثٟ ِد١جٕٟ لذ طشد اٌفشذ

َٓ األٚساد  ٚال أصاي ِذِ

 ِب دِذ ِؼذٚدا ِٓ اٌؼجبد

َّْ ٚأخٛارٙب}  {فظً فٟ إ

 ٚػىظ ِب وبْ ٌىبْ ِٓ ػًّ

َّْ ٌّٚب ٌٙب زظً  ُّٟٔ إل

 َّْ ّْ  ٟٚ٘ إ َّٓ وؤ َّْ ٌى  أ

ًُ اٌفطٓ  ٌؼً ١ٌذ لبٌٗ أ٘

 رمٛي إْ هللا غبفش ١ٌب

 رٔجٟ ألٟٔ ربئت فٛص ١ٌب

 ٌىٕٕٟ أػجذٖ وؤٕٟٔ

 ِشبٌ٘ذ سةَّ اٌٛسٜ را إٌّٓ

 ٌؼً زجٟ صائش ١ٌٚزٗ

 داْ ِٓ اسػٟ فؤصْٚ ث١زٗ

 ٚأْ إْ أْ ٌٍزٛو١ذ

 وؤْ ٌٍزشج١ٗ فٟ اٌّؼٙٛد

 ثّذ ال وٓ ٌالعزذسان

 ٌٍٟٚزّٕٟ ١ٌذ ػٕذ اٌسبو

 ٚأُ ٌؼً ٌزشج اثذا

 أٚ ٌزٛلغ ٚػىظ لذ ثذا

 فظً فٟ ظٓ ٚأخٛارٙب

 ٚأظت ثظٓ ِغ خ١ّغ األخٛاد

 ِجزذءا ٚخجشا رمف إٌخبح

 ٟٚ٘ ظٕٕذ ٚزغجذ خٍذ



 صػّذ ِغ أس٠ذ ِغ ػٍّذ

 رمٛي لذ ظٕٕذ ش١خٟ طبٌسب

 وّب زغجزٗ ٌىً ٔبطسب

 ٚخٍذ ٚاٌذٞ زبئض٠ٓ

 وشاِخ اٌشزّٓ فٟ اٌذاس٠ٓ

 ّبٚصػّزٕٟ اٌؼٍّبء ػبٌ

 وذاس أثٕٟ اٌغبئٍْٛ غبّٔب

 ٚلذ ػٍّذ هللا را اِزٕبْ

 وّب ٚخذرٗ غفٛس اٌدبٟٔ

 إٟٔ ارخزد اٌّظطفٟ خ١ٍال

 وْٛ أثذا ر١ٌالوٟ ال أ

 ٚلذ خؼٍزٗ ٚع١ٍخ ١ٌب

 ٌذٞ عّؼزٗ  ٠ٕبدٞ ِث١ٍب

 {ثبة إٌؼذ}

 إٌؼذ ٌٍّٕؼٛد فٟ سفغ ٚفٟ

 ربثغ ز١ث ٠فٟ ٔظت ٚخفغ

 ٚوزان فٟ رؼش٠ف أٚ رٕى١ش أ

 شاد ٚخّغ لذ زىٛافرؤ١ٔث إ

 وزان فٟ رث١ٕخ رمٛي

 خبء شف١ؼٕب إٌجٟ اٌشعٛي

 أالصَ اٌشػٟ اٌىج١ش أثذا

 ثخذِخ اٌست اٌخ١ًٍ أزّذا

 {ثبة اٌّؼشفخ ٚإٌىشح}

 ػٕذ اٌسجش األعّبءِؼشفخ 



 خّغخ أش١بء ثغ١ش ٔىش

 أٌٚٙب اٌّؼّش ثب١ٔٙب اٌؼٍُ

 ٌٟ إٌؼُثبٌثٙب اٌّجُٙ لً 

 ساثؼٙب االعُ اٌزٞ لذ ػشفب

 ومٌٛه اٌّثبي ػشفبثبي 

 خبِغٙب ِب لذ أػ١ف فٟ اٌغؼٗ

 سثؼٌٗٛازذ ِٓ ٘ؤالء األ

 أِب إٌّىش ػ١ٕذ إٌىشٖ

 فسذ٘ب وً إٌسبح روشٖ

 عّٟ فٟ اٌدٕظثؤٔٗ وً 

 لذ وبْ شبئؼب ثغ١ش ٌجظ

 ال ٚازذ ٠خزض دْٚ آخشا

 وبفشاثٗ وئٔغبْ ٚوجش 

 ٗ رمش٠جبٌىّٕب رؼش٠ف

 ٌزٞ اثزذاء ٌُ ٠ىٓ ٌج١جب

 رذخً أي فىً ِب ٠ظٍر أْ

 ٌُٚ رٍح ػ١ٍٗ ٔسٛ را اٌؼًّ

 {ثبة اٌؼطف}

 ٚ ٚإِب أَ ثًثفآ ٚٚاٚ أ

 ىٓ  ثُ ززٝ اٌؼطف زًٚال ٌٚ

 فبسفغ ثٙب إرا ػٍٟ اٌّشفٛع لذ

 اي غّٟ ٚإٌىذص ػطفذ ٔسٛ

 ٚأظت ثٙب إرا ػٍٟ ٔظجب

 د رمٟ ٚأدثبػطفذ وبصدد



 ٚاخفغ ثٙب إرا ػٍٟ ِب خفؼب

 ػطفذ وبس غت فٟ ثٛاة ٚسػٟ

 را ػٍٟ اٌّدضَٚٚاخضَ ثٙب إ

 ػطفذ أ٠ؼب فضد ثبٌّؼٍَٛ

 رمٛي إْ رشزُ ٚرؼف ٚردذ

 رىٓ ِمذِب ٚلِٛه رغذ

 {ثبة اٌزٛو١ذ}

 ٚ٘ٛ فٟ سفغ ٚفٟ ٔظت ٚفٟ

 خفغ ٚرؼش٠ف ٚرٕى١ش ٠فٟ

 ٠زجغ ِب وبْ ِٛوذا خال 

 أٌفبظٗ ِؼٍِٛخ ػٕذ اٌّال

 ٔفظ ٚػ١ٓ ثُ وً اخّغ

 ثُ رٛاثغ ألخّغ فؼٛا

 ٟٚ٘ فٟ لٛي إٌسبح أوزغ

 أثزغ ثُ أثظغٚ٘ىزا 

 ومبي سثٟ ٔفغٗ أٔذ رف١ذ

 اٌمَٛ وٍُٙ ٚرٛطً اٌّش٠ذ

 ٚإٕٟٔ ٌٍمَٛ أخّؼ١ٕب

 رٚ ٔظسخ ٌىٟ أل١ُ اٌذ٠ٕب

 ثبة اٌجذي

 إْ اعُ اثذي ِٓ اعُ رجؼٗ

 فٟ ٌٛخٗ اإلػشاة ػٕذ اٌجشػٗ

 ِٚثٍٗ اٌفؼً ػٍٟ اٌزضاَ

 ٚ٘ٛ ػٍٟ أسثؼخ الغبَ



 لً ثذي اٌشٟء ِٓ اٌشٟء ودب

 ع١ذٔب ِسّذ ِجزٙدب

 اٌجؼغ ِٓ اٌىً وئْ ٚثذي

 رششة دٚاء ٔظفٗ رىف اٌّسٓ

 ثؼذّ٘ب ثذي الشزّبي

 ٚثذي اٌغٍؾ خز ِثبٌٟ

 وشَ سثٟ ٔٛسٖ أزٛاٌٟ

 ٚثؼذ را ران ٌٛخٗ اٌٛاٌٟ

 ثبة إٌظك ثبد االعّبء

 أِب اٌزٞ ٠ٕظت ِٓ أعّبء

 فخّغخ ػشش ثال اِزشاء

 ٟٚ٘ ِفؼٛي ثٗ ِٚظذس

 زبي ٚر١١ّض ِٕبدٞ ثخؼش

 ضِبْٚػذِب اعزثٕٟ ِغ ظشف اٌ

 ٚ٘ىزا إعُ ال وٕب ظشف اٌّىبس

 خجش وبْ ٚاعُ إْ ِغ ِب

 لذ أزّٟ ِٓ أخٛاد ٌّٙب

 وزان ِفؼٛي ٌٗ ِثً ِؼٗ

 ٚربثغ إٌّظٛة ٟٚ٘ أسثؼٗ

 أش١بء ٔؼذ ثُ رٛو١ذ ػٍُ

 ثّذ ػطف ثذي فٍزغزُٕ

 ثبة اٌّفؼٛي ثٗ

 ٚ٘ٛ اٌّغّٟ اٌزٞ ثٗ اٌفؼً ٠مغ

 ِٕزظجب وبػست أد٠جب لذ خشغ



 ِٚبٚ٘ٛ ػٍٟ لغ١ّٓ ظب٘ش 

 لذ خبء ِؼّشا ثمٛي اٌؼٍّب

 فبٌظب٘ش اٌزٞ رمذَ اٌّثبي

 فٟ أٚي اٌجبة ٘ذأب رٚ اٌدًٍ

 ٚاٌّؼّش اٌزٞ ٠دٟء ِزظً

 وبٌىبف ٚا١ٌب ٠ٚدٟء ِٕفظً

 فؤٚي ػذدٖ اثٕب ػششا

 ثمٛي ِٓ ثؼٍُ ٔسٛ لذ دسٞ

 وئٔٗ أوشِٕٟ أوشِٕب

 أوشِىُ أوشِىٓ صِٕب

 أوشِٗ أوشُِٙ لبدّ٘ب

 أوشِٙب ِز أٔٗ عبدوّب

 ِٙٓ ثُ لذ أوشِهأوش

 ٚأٔذ لذ لذِه اٌمبػٟ اٌضوٟ

 ٚاٌثبْ أ٠ؼب لذ أرٟ اثٕٟ ػششا

 ػٕذ اثٓ داٚٚد اٌزٞ رجسشٞ

 رمٛي إ٠بٞ ٚإ٠بن ٘ذٞ

 إ٠بن إ٠بٔب ٚإ٠بُ٘ فذٞ

 إ٠بوّب إ٠بٖ إ٠بوُ ٠مٛد

 إ٠بّ٘ب ثّذ إ٠ب٘ب ٠غٛد

 ٚٔسٓ إ٠بوٓ ٠ب زٛس ٔست

 ٚأٔذ إ٠ب٘ٓ رٙٛٞ فبلشة

 ثبة اٌّظذس

 ٌثب ٚ٘ٛ عّٟ ِٕزظت خبثب



 ػشفب ٌذٞ رظش٠ف فؼً ثبزثب

 وٌٟٛ االِش ٠ٍٟ ٚال٠ٗ

 ثُ ٘ذٞ ٠ٙذٞ اٌٛسٜ ٘ذا٠ٗ

 ٚ٘ٛ ػٍٟ لغ١ّٓ ٌفظٟ ٚفٟ

 ِٚؼٕٛٞ لبٌٗ ِٓ ػشفب

 فس١ثّب ٚافك ٌفع اٌّظذس

 وٍّخ اٌفؼً فٍفظٟ دسٞ

 وغشد ع١شا ٔسٛ داس ش١خٕب

 ٚفضد فٛصا ثشػبء غٛثٕب

 أِب إرا ٚافمٙب فٟ اٌّؼٕٟ

 فمؾ ثزان ِؼٕٛٞ ػٕب

 خٍغذ ثبٌشػٟ لؼٛدأسٛ 

 لّذ ٚلٛفب ٌٍؼٍٟ رّد١ذا

 ثبة ظشفٟ اٌضِبْ ٚاٌّىبْ

 اٌظشف ز١ث ز١ث سٞء إِب رٚ صِبْ

 ثال رشدد ٚإٔب رٚ ِىبْ

 فؤٚي عّٟ ٚرٚ رؼّٓ

 ِؼٕٟ ٌفٟ ِٕزظجب ٌٍضِٓ

 وب١ٌَٛ ٚا١ٌٍٍخ ثُ ثىشٖ

 ثُ غذاح ال رضي را فىشٖ

 ٚعسشا ػزّخ ٚلزب غذا

 ثُ طجبزب ِٚغبء اثذا

 ب أشجٗ راٚأِذا ز١ٕب ِٚ

 ٌه وّذح ٚشٙشا فخزا



 أِب اٌّىبٟٔ فزٚ رؼّٓ

 ِؼٕٟ ٌمٟ عّٟ ثٕظت االِىٓ

 ٕ٘ب أِبَ خٍف ِغ ٚساءا

 لذاَ فٛق رسذ صد رٍمبءا

 ػٕذ إصاء ٚززاء ثّب

 ِٚب أرٟ ِشجٗ ٘زا رّب

 ثبة اٌسبي

 اعُ زٛٞ ٔظجب ِفغشا ٌّب

 خفٟ ِٓ ا١ٌٙئبد زبال ٚعّب

 طفذ ث١ذ خً زبف١بو

 ١بٚصسد سٚػخ إٌجٟ ِب ش

 ٚخبء زجٟ ساوجب ِزٛخب

 ٚلذ رٍّىذ اٌدٛد ِغشخب

 ٠ٚغؤي اٌّش٠ذ ش١خب و١غب

 ٚوً ِب أشجٗ ران لغب

 ٚال ٠ىْٛ اٌسبي إال ٔىشٖ

 ٚفؼٍخ ػٕذ إٌسبح اٌخ١شٖ

 ٚغبٌجب طبزجٙب ١ٌٕظ ٠ىْٛ

 إال ِؼشفب ٚػىظ لذ ٠ج١ٓ

 ثبة اٌز١ّض

 اعُ زٛٞ ٔظجب ِفغش ٌّب

 خفٟ ِٓ اٌزٚاد ر١١ّضا عّب

 ً ػشلبٔسٛ رظجت اٌد١ّ

 ٚاِزأل إٌّضي ػٕذٞ سصلب



 ٚؽ١ت ٔفغب ٚاشزش٠ذ ػشش٠ٓ

 سلجخ رٕفؼٕٟ فٟ وً ز١ٓ

 ٚرا اٌشش٠ف ِٕه أوشَ أثب

 ٚإٔٗ أوثش ِٕه أدثب

 ٚ٘ٛ ال ٠ىْٛ إال ثؼذا

 رّبَ خٍّخ فسبٚي سشذا

 ثبة اٌّغزثٕٟ

 زشٚف االعزثٕبء زبء ًِّٙ

 فٟ ػذ ِٓ ثمٌٛٗ ٠غزؼًّ

 ٟٚ٘ إال ثُ غ١ش ٚعٛٞ

 ػذا عٛٞزبشب عٛاء ٚخال 

 ثُ اٌزٞ ثؼذ اٌسشٚف ٠خزٍف

 إػشاثٗ ِٓ اخً ِٛخت اٌف

 إر اٌىالَ ِٛخجب ثُ أرٟ

 فبعزثٓ ٔبطجب ثئال ٠ب فزٟ

 ٔسٛ رشدد طال اإلِبَ

 إال أثب ثىش ٌذٞ اإلعالَ

 ثّذ ػٓ اٌؼذٜ خ١ّؼب

 إال أثب خًٙ فٍٓ ٠ط١ؼب

 ٚإْ ٠ه اٌىالَ ِٕف١ب ٚلذ

 ثُ فٛخ١ٙٓ أخبص ِٓ ٔمذ

 أٚ ف١ٗ ّ٘ب سفغ ػٍٟ اٌجذي

 ٔظت ػٍٟ اعزثٕبئٗ ف١ّب سٚٚا

 وٍُ ٠فض أزذ اال ِسغٓ



 ثبٌشفغ أٚ ثبٌٕظت وً زغٓ

 أِب إرا ٔمظب زٛٞ فٙٛ ػٍٟ

 زغت ِمزؼٟ اٌؼٛاًِ اػمال

 وّب ثمٟ إال اإلٌٗ ثُ ِب

 أثمبٖ ال أزت إال االوشِب

 ٚإٕٟٔ ٌغذ أِش أثذا

 إال ثظبٌر ٠سبٚي اٌٙذٞ

 ٚوً ِب اعزث١ٕزٗ ثغ١ش

 شٚأخٛارٙب إخشسْ ال غ١

 أٞ ثئػبفخ ٌٗ ٟٚ٘ عٛٞ

 ثُ عٛاء ٚوزاٌه عٛٞ

 ٚخٛصٚا ٔظجب ٚخضا ثخال

 ٚثؼذ وزان زبشب فبػمال

 فٟٙ أفؼبي إرا ٔظجزب

 ثٙب ٚأزشف إرا خشسرب

 وبػززس اٌشعً خال ِسّذا

 ٚخظ إٌبط ػذا ِدزٙذا

 ٚخبءٟٔ اإلخٛاْ زبشب ػّشا

 ثبٌٕظت أٚ ثبٌسش وً شٙشا

 ثبة ال

 ٚاػٍُ ثؤْ ال ٌذٞ رٞ اٌّؼشفٗ

 شح رٕظت دْٚ ِؼشفٗٔى

 ثغ١ش ر٠ٕٛٓ إرا ِب إٌىشٖ

 لذ ثبششد ٌُٚ رىٓ ِىشسٖ



 رمٛي ألزغذ فٟ فؤادٞ

 ألٕٟٔ أٔظر ٌٍؼجبد

 فئْ رىٓ راد أفظبي فٛخت 

 اٌشفغ ِغ رىشاس ال ػٕذ اٌؼشة

 رمٛي ال فٟ ّ٘زٟ ِضذ ٚال

 دػبثخ ِز إٟٔٔ أثغٟ اٌؼٍٟ

 ٚإْ رىشسد ِغ اٌّجبششٖ

 فف١ٗ ٚخٙبْ سَ اٌّزاوشٖ

 صٚا ز١ٕئز اػّبالأٞ خٛ

 ٌٙب وّب لذ خٛصٚا اإلّ٘بال

 رمٛي ال خٛف ػ١ٍٕب فٟ غذ

 ٚال ػزاة ٔسٛٔب فٟ إٌىذ

 أٚ لٍذ ال سر٠ٍخ فٟ لٍجٟ

 ٚال غجبٚح زّذد سثٟ

 ثبة إٌّبدٞ

 إْ إٌّبدٞ خّغخ األٔٛاع

 ػٕذ اثٓ داٚٚد اٌط٠ًٛ اٌجبع

 اٌّفشد اٌؼٍُ لً ٚإٌىشٖ

 ِمظٛدح ٚاٌؼىظ ػٕذ اٌخ١شٖ

 ؼبف ٚاٌخبِظ ِبساثؼٙب اٌّ

 عجٗ ثبٌّؼبف ػٕذ اٌؼٍّب

 فبثٓ ػٍٟ اٌؼُ ثال ر٠ٕٛٓ

 األ١ٌٚٓ ٚاعّؼٓ رج١١ٕٟ

 و١ب سعٛي وٓ شف١ؼب ف١ٕب



     ٠ٚب ِط١غ ال رضي ربر١ٕب 

 أِب اٌثالثخ اٌزٟ لذ ثم١ذ

 فئٔٙب ِٕظٛثخ ز١ث ٚفذ

 ومٛي رٞ اٌؼّٝ اٌزٞ ٌُ ٠ٙزذ

 ٌّغٍه ٠ب سخال خز ث١ذ

 ِؼبفٙب ومٛي رٞ أزجبٖ

 زدشد ٠ب سعٛي هللاثه اع

 أِب اٌّشجٗ ثٗ فٕسٛ ٠ب

 ِطٍؼب ػ١ٛة غ١شن اخش١ب

 ثبة اٌّفؼٛي ِٓ أخٍٗ

 ٚ٘ٛ اٌغّٟ اٌزٞ ٠دٟء ث١بٔب

 ٌغجت اٌفؼً ثٕظت ثبثب

 ٔسٛ خذِذ اٌّظطفٟ رجد١ال

 ٚلبي ٌٟ سػٟ رغٛد اٌد١ال

 ٚإٕٟٔ أؽ١غ سثٟ اٌىش٠ُ

 خٛف ِمبِٗ ف١ؼط١ٕٟ إٌؼ١ُ

 ثبة اٌّفؼٛي ِؼٗ

 خبٌج١بْ ٚ٘ٛ عّٟ ٔظجب زٛٞ

 ِٓ ِؼٗ لذ فؼً اٌفؼً اعزجبْ

 رمٛي خبء اٌش١خ ٚاالطسبثب

 ٚاعزٛد ا١ٌّبٖ ٚاألخشبثب

 ثبة ِخفٛػبد األعّبء

 خٍّخ ِب ٠خفغ ِٓ أعبَ

 أرذ ثالثخ ِٓ األلغبَ



 ٟٚ٘ ِخفٛع ثسشف اٌدٓ

 أٚ ثبإلػبفخ ثغ١ش ٔىش

 ثبٌثٙب اٌزبثغ اٌّخفٛع

 ِغ اخزالف ف١ٗ خز لش٠ؼٟ

 أِب اٌزٞ ثسشف خش ٠خفغ

 ٙٛ ِبِٓ و١ٍُ ٠ٕخفغف

 ثّٓ ٚػٓ ٚفٟ ٚسثٟ ٚإٌٟ

 ٚاٌىبف ٚاٌالَ ِغ اٌجال ٚػٍٟ

 وزان زشٚف لغُ ٚاٚ ٚرب

 ِز ِٕز أرٟسة  ثبء ٚٚاس

 أِب اٌزٞ ٠خفغ ثبإلػبفٗ

 فٕسٛ خبءٟٔ أثٛ لسبفٗ

 ٚ٘ٛ ػٍٟ لغ١ّٓ ِب لذ لذسٚا

 ثّٓ ِٚب ثبٌالَ لذ ٠مذس

 أِب اٌزٞ ثبٌالَ رٚ رمذ٠ش

 فٕسٛ لذ ٍٔذ ٘ذٞ اٌجش١ش

 ِب ثّٓ فٕسٛ ثبة عبجٚ

 ٚثٛاة خض لبٌٗ اٌظٕٙبخٟ

 ٚٔسٛ خبرُ زذ٠ذ ثُ ِب

 أشجٗ راٌه ٔظبِٟ رّّب

 ٚاٌسّذ اٌّىشَ اٌٛ٘بة

 ػٍٟ أزٙبء عؼبدح اٌطالة

 ثُ طالرٗ ِغ اٌغالَ

 ػٍٟ اٌزٞ ِٕٙدٗ ِشاِٟ



 ٚا٢ي ٚاٌظست رٚٞ اإل٠مبظ

 ِب داَ ٔفغ إٌظُ ٌٍسفبظ

أٚ لشأ ثٗ عؼذ عؼبدح ِٚٓ فٛائذ ٘زا إٌظُ أْ وً ِٓ لشأ ف١ٗ 

ال شمبٚح ثؼذ٘ب رمجً هللا رؼبٌٟ ِٕٗ آ١ِٓ ٠ب سة اٌؼ١ٍّٓ 

عجسٓ سثه سة اٌؼضح ػّب ٠ظفْٛ ٚعالَ ػٍٟ اٌّشع١ٍٓ 

 ٚاٌسّذ هلل سة اٌؼ١ٍّٓ
 حقوق الطبع والنشر حمفوظة ملبارك االبتداء
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