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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

حمداً على من جعل وصلى هللا على سيدنا محمد ذاتاً ووصفاً وأسماً  به األعانة بدءاً وختماً 

متضاعفات وجعل على من أثاب المادحين بنعم وشكراً المدح للمصطفى من أعظم القربات 

ذلك وسيلة إلى ترقى الحضرات وتكثيراً للحسنات ومحواً لسائر الزالت أحمده حمد عبد حمد 

طامع فى ثواب مالديه وأشهد أن الإله إال هللا شهادة  اداَء لما وجب عليه وأشكره شكر عبد

مع البررة الكرام وأشهد أن سيدنا محمداً ادخرها ليوم األنام وندخل بها فى ديون المادحين 

الملك المعبود المقصود بالمودة من عالم الغيب والشهود ورسوله الممدوح فى حضرة عبده 

لتابعين لهم إلى يوم النشوراما بعد فيقول الفانى عليه وعلى آله البدور وصاحبته واى هللا لص

المباسطاث القدسية رق الجناب المحمدي والذات المصطفوية ابن عبدهللا إسماعيل تلميذ غوث 

فيضه المنان لما كان ليلة حادي األوانى الختم سيدي محمد عثمان اسدي عليه من سحائب 

أَن أضع قصيدة همزية فى مدح اعتري على فكري  0421عشر من شهر صفر المبارك سنة 

جزيل الخيرات ثم لما تمت الساعة رأيت خير البرية على سلك أهل الهمزيات ارجو بها نيل 

النبي صلى هللا عليه وسلم كانننى واقف بين يديه وقد استحضرت القصيدة كلها فى فكري 

ضممناك الينا ويسمعها وقد أشار إلى أن أضمها كما له بيتا بعد بيت وهو يصحها وانشدتها 

باصطفاَء فجاَءت بحمدهللا على أَحسن نظم بالوفاوليعلم الناظر فيها والواقف عليها انى لست 

هذا المنصب العظيم لكونى ليس لى اطالع على من مداح هذا الجناب الكريم وال أَهال لثناَء 

ى على ذلك وإنما الحب حملنالمعانى الحسان والتمكينى على معرفة النحو والمعانى والبيان 

إلى ماظهر منها والطمع فى ثواب ماهنالك فليكن النظر فيها بعين الرضي والمبادرة باإلصالح 

 .الخلل والخطأ البعين السخط واالعتراض برمى السهام فإن ذلك ليس من دأب الكرام 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 حبة اجمعينالحمدهللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وص

 

 اءُ ــــقَ االرتِ  صرُ ُدوَن َمْرقاهُ يقُ      اُء          ـــــــــــفِيَك سن الُعريَش ياُسمْيرَ 

 اءُ ــــــــــا األنبيهَ مُ سْ تَ  مْ ا لَ مَ سَ وَ                لَ ـــــــــــــــالك عُ قَ فى رُ  يتَ تعالَ فَ 

 ءُ ـــــــــــايَ ا اإلعْ هَ ونَ دُ  الَ حَ  دْ قَ وَ      ك         ــــــــــاليمعَ  وصُ م غَ لفهْ لْ  اءانَ تَ فَ 

 اء ُ ــــــفَ صَ والوُ  احُ دَ المُ  هُ نْ عَ  ل  ـكَ                حُ ــــــــــديمَ  وبِ يُ م الغُ الِ عَ  نْ مِ  كَ لَ 

 اءُ ــــصَ ـاإلغْ  مُ هُ اـيَ وصا أَعْ غُ وُ وَ     وراً         ــــــــحُ بُ  يهِ فِ  ونَ صُ اا الغَ اطَ تعَ تَ 

 اءُ ــــــــــــصَ قْ إِ  مْ ـهُ اءَ نَ  ينَ حِ  الَ لَ مَ           ا   وـــــــــــيلُ نِ اُ ا فَ ـهَ يقِ مِ عَ  وا فىرقُ غُ 

 اءُ ـــــــــفَ كِ  هِ ـيز فِ ـجْ عَ وعاً للْ جُ َورُ              اً ــــــــــفقْ وَ  زجْ عَ الْ  ازلَ نَ وا مَ يمُ قِ اُ فَ 

 اءُ ـــــــنَ تَ  هُ ـنْ عَ  عُ ـجميالْ م فَ ـهبعضُ            ى  ملَ وس وأَ رُ ى طُ فِ  عضُ البَ  سَ ر  دَ 

 الءُ ـــــــــــــواإلمْ  نَ ــلييمْ المُ  َعلىَ              سُ رْ د  ـا الهَ ـب ضاقَ  اهُ نَ ثَ  نْ ة مِ طرَ قَ 

 اءُ ــــــــــــــــمه اإلنْ ــانَ اء أزَ ــنَ وث             فِ ن وصْ سْ فى حُ  ونَ اصفُ الوَ  ذَ أخَ 

 اءُ ــــــــفَ خَ  ولِ ـــُ قللعُ  هِ ــانيعَ ى مَ فِ              نْ ـــــــكلَ وَ  ىءمِه يؤـفِي ل  ـكُ ما الْ إن  

 اءُ ـــــــــــا اإليمَ ذَ ــب  حَ ا وَ ــإيمَ  عَ ـمَ          خ    ـسْ نَ  اتِ ارَ ى إشَ فِ  دحَ مَ وا الْ رجُ أدْ 

 اءُ ـــــــــــــهَ دَ ا وَ ـهَ اؤُ ــكَ ا ذَ ـامَ ـَ نتَ يَ        أال       اهُ ــــنَ عْ وغ  مَ ـُ لبُ  نْ ـعَ  تْ رَ صُ قَ 
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 اءُ رَ ــــــــــــظَ الن   هُ ـــتَ حْ تَ  رَ دْ ـــبَ الْ  َراـيَ        ر  ـحْ بَ الْ كَ  هُ نْ عَ  تْ هَ ب  شُ  ضلِ الفَ  مُ يَ شِ 

 اءُ ــــــــــــــــثن اءِ ــنَ االث   زـُ جْ عَ  اءُ ـنَ ثَ وَ         ح دْ ـــــــمَ  هِ ــانيعَ اء مَ فَ يح إخْ دِ مَ فَ 

 اءُ رَ ا اإلدْ ــــــــــــهَ أحل   وسُ ـــــــــفُ نُ وَ   ول        ــــــــقُ ا عُ ـهتْ وَ حَ ا وَ ـَ هـتْ رَ ادَ مَ 

 اءُ وَ ـــــــــــسَ  ونَ ـــاللحقُ ا وَ ــيهَ فِ  قُ بِ      ا     ـــا الس  ـهقِ ائِ قَ ى حَ فِ  لُ هْ جَ ا الْ إذَ وَ 

 اءُ دَ ـــــــــــــــــإهْ  هِ ـهِ إلَ  نْ ـم مِ دَ ـقِ ن ـمَ           هُ ـــــلَ  اتُ مَ رُ ي والمكْ رَ دْ تُ  فَ يْ كَ 

 اءُ وَ دَ ــــــــــــــا لَ ـــائنَ دَ ــِ ل مْ ـــــــاكُ نَ ثَ وَ ــــم          كُ الَ عُ  رَ كْ ذِ  إن   دِ ـجْ مَ ا الْ رَ اذُ يَ 

 ءُ الَ ــــــضَ فُ الْ  لَ ــائضَ الفَ  ارَ ــعَ استَ  سُ   ا        ـــالن   كَ تِ يقَ قِ حَ  نْ مِ  لُ ضْ فَ ا الْ ــَ مإن  

 اءُ ـــــــــــــنَ سْ حَ ـال ةُ ـــيقَ قِ حَ الْ  هُ ــتْ نَ مِ ي         ضَ اءَ رَ ــتَ  ينَ مِ لَ اى العَ فِ  ن  سْ ل حُ كُ 

 اءُ ـــــــــــَ نلفَ اْ ها وَ ودِ ــــجُ ا وُ ـــقَ إبْ  كَ بِ           ود  ــــجُ وُ  ل  كُ  لُ أصْ  قِ لْ خَ الْ  ةُ رَ مْ ثَ 

 اءُ دَ ـــــــــــــــــتِ ابْ  ودِ ـــجُ وُ لْ ك لِ ــْ نمِ  إال    م        ـالَ عَ الْ  نْ ع م  رْ فَ  ل  كُ وَ  ل  أصْ  ل  كُ 

 ءُ الَ ــــــــــــتِ ا  اإلعْ ـــوهَ لُ عُ  نْ ـِ ل مـمَ  ا         ــــــاهَ نَ سَ  قُ رْ ــبَ  ارَ أنَ  دْ ة قَ ضَ بْ قَ 

 اءُ ــــــــــــــقَ رَ ــبُ ا الْ ــــهائِ مَ فى سَ  تْ قَ          رَ بْ تَ اسْ  اهُ ضيَ  نْ مِ  كب  وْ ي كُ ر  دُ لَ وَ 

 اءُ ــــــــمتنْ ا اسْ ـــهَ ا لَ ـــهَ نْ مِ  ب  جْ حُ  ل  كُ           تْ ـــــَ ك  زَ تَ ا وَ ـبهَ جْ ت بحُ امَ قَ أ مْ كَ 

 اءُ ــــــــــشَ ـــاإلنْ  اهُ دْ ـــــبَ  ذي زانَ ــء           ال  دْ ـــبَ م الْ ــالَ عَ  ىَ ا إلَ هَ نْ مِ  تْ ل  دَ تَ وَ 

 اءُ ـــــــــــــمَ رَ كُ ـا الْ ــــهَ الَ ــنَ تَ  أنْ ى ـتَ مَ     ل     زْ الن   قلُ تِ نْ تَ  وب  يُ ى الغُ فِ  لْ زَ تَ  مْ لَ 

 اءُ ـــــــــــــفَ رَ ش  ـال مُ ــا هُ ــهَ بِ  اس  ــَ نالُ ون         ـــــــطُ بُ وَ  تْ ـــفَ ر  تشَ  رُ وُ هُ ظُ وَ 

 

 م  ل  س  و   ه  ي  ل  ع   ى هللاه ل  ه ص  ب  س  ى ن  ل ف  ص  ف  

 

 اءُ ــــــــــــــيَ بِ ه األنْ دِ ـــقْ عِ  ونَ دُ ب ـسَ نَ  ـــاح        ـــــسفَ  دُ ـقْ عَ  اهُ رَ ـــاعَ ب مَ سَ نَ 

 ءُ آلال  ـلا هِ ــجِ سْ نَ  نِ ــــــسْ حُ  نْ ـوت مِ ـا         قُ ــــيَ والْ  ر  الد   مُ ــجُ أنْ  هِ ـــيفِ  تْ مَ ظِ نُ 

 اءُ وَ ــــــــــلْ حَ ـده الْ داِ ــعْ تِ راسْ كِ ذِ بِ رِ يْ الخَ         ةُ ـــــعَ ه شنَ ـبِ  تْ بَ عَ وْ تَ غ ما اسْ صْ افَ 

 الءُ ــــــــــــجَ  اءُ ــنَ ه الث  ــيَ ا  فِ ــايَ جَ الس          ودُ مُ حْ مَ  لِ سْ الر   مُ أكرَ  قِ لْ الخَ  دُ مَ أحْ 

 اءُ ـــــــــــــيَ كِ م األذْ ــــــاشِ هَ  نُ ـْ ا إبذَ وَ          دِ ــْ محَ الْ  هِ ــبَ يْ ن شَ ـمِ  هِ داإللَ بْ عَ  نُ إبْ 

 اءُ ـــــــــــــتقَ اإلرْ  هُ ــذي لَ ـــى الصَ قُ          نِ ـــاب افِ نَ مَ  دِ ــبْ مى لعَ تَ نْ م ي  ــشاِ هَ 

 اءُ ف إوَ ـــــهْ و كَ ـــلُ عُ لْ لِ  نْ ــمفَ  ب  ــعْ أكَ          نْ ـــل مِ ــضْ الفَ  ةَ ر  ــمُ  نُ بْ  بُ الِ كِ وَ 

 داءُ ــــــــــبالْ  هُ ـــنْ مِ  شَ يْ رَ ــُ قالْ  دْ ـــبَ تَ اسْ     ر الذي     هْ فَ  نِ بْ  الب  غَ  نِ ي بْ ؤَ ن ل  مِ 

 اءُ رَ ـــــــــضه الن  ــبِ  تْ ـــمَ ر سَ ـــضْ نَ    ر     ضْ النَ  نُ ابْ  وَ هْ الك وَ مَ ع لِ رْ فَ  وَ هْ وَ 

 الءُ ــــــــــاألعْ  ةَ ـــمَ يْ زَ خُ  نْ ــِ ا مـلإلبَ  ـــه        يِ فِ  نْ ــة مِ انَ نَ كِ  نْ مِ  رُ ضْ الن   لدَ وُ 

 اءُ ـــــــخَ ه والس  ــاعبَ ا طِ ايَ جَ سَ  ودُ الجُ           ةَ ـــــكَ رِ دْ مُ  نُ ا ابْ مَ ب سَ ــطْ قُ  اكَ ذَ 

 اءُ ــــــــــــعَ جَ ه الش  ـى بِ ـقـت  ـل تَ ـــطبَ           اءَ ــــــــــنَ ى سَ ـهِ اس البَ ـاليَ  نِ ــإبْ 

 اءُ ــــــــــــــآب زار  ـــــِ ى نـلَ عَ  دِ ــعَ ـل          ار  زَ ــــنِ  نُ ـــإبْ  وَ هْ وَ  هُ ــْ نر مِ ضَ مُ 

 اءُ ــــــقضَ ز وانْ ــكرْ د مَ ــعَ ل للْ وْ ــقَ الْ            ح  ــــــى أصَ ا فِ نَ اهُ هَ  انَ نَ دْ عَ  نِ إبْ 

 اء ُ رَ وَ  اهُ وَ ـــــــا حَ بمَ  الً ــصْ وَ  ح  ــصَ  ديث         ـــــَ ة حــايوَ ا للر  ا مَ ذَ هَ  قَ وْ فَ 

 الءُ ـــــــــــــــهَ جُ الْ  ةُ ــــَ اهلي  الجَ  هُ ـبُ كَ          رْ ــذي تَ اح الْ سفَ  نْ مِ  ب صينَ سَ نَ 

 اءُ ـــــبَ رْ عَ الْ  الَ وَ  الَ  بِ رْ ـالعُ  ةِ بَ رعْ تَ سْ مُ          ل  ــــــه كُ ــــوجِ سُ نْ م   نْ عَ  الَ ــخَ وَ 

 ء ُ الَ ـفَ الس  ا هَ ولِ فُ سُ  نْ مِ  مْ بهِ  تْ ــلَ عْ تَ اسْ وَ م          وْ ـــــــقَ ج الْ اجِ جَ حَ  نْ ـوا مِ ـبُ جِ نْ أُ 

 اءُ ــــــــــــــبَ قَ ــم نُ ــــهِ بِ ا ـــهاريِ رَ ذَ وَ   ا         و  ـــــحَ د هْ إلى عَ  مَ آدَ  نْ دُ ــل   نْ مَ 

 اء ُ رَ ــــــبَ كُ ه الْ وظِ ظُ حُ  نْ ـمَ  تْ ـظَ احَ مَ            ل  ــــــضْ فَ  ل  ـُ اً كـادمَ  ا هللاُ ــبَ حَ وَ 

 اءُ ــــــــــريَ ـْ بكِ  هُ ــــاباشَ وداً مَ ـــجُ سُ            الَ األعْ  مل  الْ  هِ دِ هْ عَ  دَ نْ عِ  دتْ جَ سَ 
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 اءُ دَ ــــــــــَ تابْ  ودِ ـــجُ وُ لْ لِ  انَ ـذي كَ ــال  ور        ـــا الن  هَ بِ  انَ م زَ وْ يَ  اءَ و  ــَ حالَ يَ 

 اءُ ـــــقَ اها الن  ــب  ا رَ ـــعَ رْ مَ  ونِ ــــطُ لبِ  ام         رَ ــــــور كِ هُ ظُ  نْ ـمِ هللا ُ هُ اقَ سَ 

 ءُ الَ ـــــــعالْ  اهُ ـــَ بي استَ ذِ ــه الــاإللَ         دَ بْ ى عَ قتَ رْ تَ  لْ زَ يَ  مْ لَ  ورُ ا الن  إذَ وَ 

 الء ُ ـــــــــــور خَ دُ ــقالْ  نْ ـِ م ر  ـقَ ـمَ لِ   ى      أوَ  م  ـــــثُ  هِ دِ ـهْ عَ  نْ ـِ م لىَ دَ ـتَ وَ 

 اء ُ وَ ـــــــتِ اسْ  هِ ــيْ لَ عَ  هُ ـــل   اءِ ـــبضيَ          وُ ــــمنْ يَ  ل  د ظَ ـقَ وَ ي ب م طَ ـحِ رَ 

 اء ُــــــــسَ ه النِ ــيْ ت إلَ قَ ارَ ـذي مَ ــال           رـــْ يالخَ  ةُ ـه آمنَ ـتْ وَ حَ  رِ ـخْ فَ ا لَ يَ 

 اء ُ ــــَ طفه اإلصْ ـــملْ ق عِ ــبْ ى سَ وفِ          نِ وْ ـة والص  ودَ ــمالْ بِ  ها هللاُ انَ زَ 

 اء ُ ـصَ ا اإلحْ رهَ ـصْ ى حَ ا فِ هَ ؤْ سُ يَ  مْ لَ   ـــــا        ايَ زَ مَ الً وَ ــائضَ ا فَ اهَ بَ حَ وَ 

 اء ُ ــــعَ ا الر  هَ يْ لَ ت عَ عَ ارَ ـمَ  ن  ــسَ حَ   ى        ــعَ رْ مَ ا بِ مهَ الِ وَ ى عَ فِ  أتْ شَ نَ 

 ءُ الوَ ر وَ ـــــَ خفْ م مَ وْ ــقَ ة الْ وَ ـــــْ سنِ           ى ـا فِ هَ لَ ا وَ هَ ا بِ هَ مُ وْ قَ  دتْ ـعَ أسْ 

 اءُ ـمَ لَ عُ ا الْ هَ ئِ الَ ى إمْ فِ  تْ بَ عَ وْ تَ اسْ ا مَ            الذي لُ زيُ جَ ا الْ هَ لِ فضْ  نْ مِ  إن  

 اء ُ ـــــــهَ تَ ا إنْ هَ لَ  نْ كُ يَ  مْ ا لَ إذَ  ضِ عْ بَ الْ           نْ ـــــوا عَ لُ مَ ضاً وَ عْ وا بَ انُ أبَ وَ 

 اء ُ ــــــــغَ لَ بُ الْ  هِ دِ ـعَ  دَ ــْ نعِ  رتْ ـصُ راً           قَ ـــيْ اس خَ للن   اقَ سَ  ا هللاُ إذَ وَ 

 اء ُ ـطَ اإلعْ  هِ هِ اإلَ  نْ مِ  هُ لَ  نْ مَ  اايَ جَ سَ وَ          ل ـــِ ايضَ فَ ى ــصَ حْ تُ  فَ ــــيْ كَ 

 

 اتمن االرهاص  عليه وسلم  مد حمله صلى هللاه ى أ  ف   ل  ص  ح   اى م  ل ف  ص  ف  

 

 اء ُ رَ ــــــــــشا البُ ـــمهَ وْ يَ بِ  تْ ـــم  عَ وَ         ق األرضِ فُ ا أ  هَ ءَ وْ ضَ  م  ة عَ لَ يْ لَ 

 اءُ ــــــــــفَ ا إخْ ـــميهَ فِ  ر ماَ روُ ـــسُ ر         وَ ـيْ م خَ الِ عَ ي مَ رَ وَ ى الْ فِ  دتْ بَ وَ 

 اء ُـــــــــــم  جَ الْ  هُ ارُ وَ ـــا أنْ هَ الَ ـــعُ وَ  ــالً         فْ سُ  قَ لْ خَ ت الْ ارَ أنَ  مل  حْ يالَ 

 راء ُ ــــــصَ بُ الْ  وهِ تحَ سْ تَ  مْ ذي لَ ال   نِ جِ الْ         نَ ـمِ  ر  شْ بِ  اتُ ـــريَ اِ سَ  تْ ـــفَ تَ هَ 

 اء ُ ــــــــنَ هَ  لُ ــْ بقَ  ودِ ــجُ وُ لْ ا لِ ـمَ  ةِ ـلَ يْ الل         ذي ــــبِ  اءُ نَ الس  وَ  رُ خْ فَ ا الْ دَ بَ  أنْ 

 اء ُ ـــــــــــــجَ األرْ  ورُ ــنْ ـَ تراً وَ روُ ـسُ          نُ وْ ــــكَ الْ  جُ ـهَ بْ ا تَ هَ ة بِ لَ يْ ا لَ ذَ ب  حَ 

 اء ُ وَ ـا األضْ ئهَ وِ ن ضَ و مِ مُ نْ يَ  ءُ وْ الض  وَ        ا  ـَ هقِ رْ ا بَ نَ ن سَ مِ  ورُ الن   عُ طَ سْ يَ 

 اء ُ ـــــــعَ رْ ـَ مى الْ ــلِ  اقَ رَ  ايَ رَ ــشبُ الَ يَ  ادي       نَ ة يُ الَ فَ ى الْ فِ  شُ حْ وَ ا الْ إذَ وَ 

 اء ُـــــــــمَ جْ ـة عَ ــاب  دَ  ىَ ـهْ وَ  تْ ــقَ طَ نَ         ش  ــــــْ يرَ ـقُ ة لِ ـــاب  دَ  ل  ــُ ا كإذَ وَ 

 اء ُدَ ـــــــــهُ  ودِ ــجُ وُ ــْ لل هُ ـــنْ ذي مِ ـــَ ال         ورُ ــــالن   ةَ آمنَ  نِ طْ ى بَ ى فِ رق  تَ يَ 

 راءُ ــــــَ ا الس  هَ حَ وْ م  رَ ــعَ  دْ قَ وَ  حَ وْ الر         وحُ رْ ــــــــتَ سْ ار تَ حَ بِ الْ  اب  وَ دَ وَ 

 اء ُ ـــــــسَ رَ خُ  هِ ــبِ  مْ ـــوهُ  إال   ضِ األرْ لوك        ـُ ن م  مِ  هِ لِ مْ حَ  ينَ حِ  نْ كُ يَ  مْ لَ 

 اءُ ـــَ ومـــشْ ا الْ ـــهَ ة ل  ــــوسَ كُ نْ مَ  ىِ هْ وَ         تْ ـــــَ حلك أضْ ذَ ــلِ  مْ هُ اسي  رَ كَ وَ 

 اءُ ـــــــسَ ه الن  ـــيِ فِ  ت  ـــعَ جَ وْ تَ ي اسْ ذَ ـال       لَ ـــْ ثمِ  لُ ـــقَ ا ثِ لهَ مْ ا بحَ اهَ رَ اعَ مَ 

 ءالَ ـــــــــــــــبْ ا حُ ــــهَ أن   ىَ ـــهْ وَ  هِ ـــب      اكَ ذ   ذْ إ ارقَ وَ ــخَ  ةُ أُم   أتْ رَ  مْ ـكَ 

 اءُ ـــــــــصَ تقْ ا اسْ ــَ هالَ مَ  ثُ يْ ا حَ ــهنَ طْ بَ  ــى     فِ  نْ مَ ء بِ الَ عُ ى الْ عِ دْ تَ سْ ا تَ هَ ل  كُ 

 اءُ ــــــــــــــسَ فَ ــنُ  هُ دَ ـــعْ بَ  ىَ ــهْ ا وَ ـهَ لَ  ي     رَ ـــشُ بُ الْ  مسُ تَ لْ يَ ا آت فَ اهَ أتَ  مْ كً 

 اءـــــــــــــسَ عْ قَ ــالْ  ةُ ادَ ــيَ س  ــا الذَ ــــهَ       كَ ـــــِ نإلبْ  أنْ بِ  ولُ قُ ا يَ هَ ى ل  ب  نَ  مْ كَ 

 اءُ ـــــــــنَ تَ عْ مَ ـوالْ  ودُ ـــقصُ مَ الْ  وَ ــهْ وَ ـــى       نَ بِ  ل  ــد لكُ ـــــــي  سَ  هُ ـــــــَ أن  

 اءُ ــــــفَ خَ  وبِ ــُ يغُ ى الْ ــو فِ ــهْ وَ  هِ ــب        مَ وْ ــــــقَ ر الْ ش  بَ  دْ قَ وَ  إال   ى  بِ ا نَ مَ 

 اءُ ـــــــــــور ضيَ رُ ــللسُ  حَ الَ  دْ ـــقَ وَ  هللا       لُ ـــــُ سه رُ ت بِ دَ غَ  ورُ رُ سُ وَ 

 اءُ ــــــــــفَ لَـ خُ  مْ ــهُ  هُ ــنْ عَ ول وَ ــُ سرَ       لِ ـــسْ الر  وَ  ينَ بي  للن   وَ هْ وَ  الَ  فَ يْ كَ 

 اءُ وَ ــــــــــصْ قَ الْ  ةُ ـــانَ المكَ وَ  الَ ــــعُ الْ   ر    ـــــــْ خالفَ وَ  ادةُ يَ السِ  هُ لَ  همْ ليْ عَ وَ 
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 اءُ دِ ــــــــــتـــْ إقة وَ وَ ـــْ إس هِ ــفي مْ ـــهُ لَ        نَ كاَ   أن  هللاِ  نِ مِ  مْ هُ دَ هْ وا عَ ذُ أخَ 

 اء ُ وَ ــــــَ ي سدْ ــهَ  هِ ـــيا فِ ـــميَ فِ ا وْ ـعَ سَ لَ    ــــــــاً   موْ قَ  ايةِ هدَ بالِ  ى هللاُ عَ دَ وْ لَ 

 ءُ اَ ـــــــــــيلْ عُ ا الْ هَ ورُ ــــصُ قُ  د تْ ــعُ وَ  ي    أوَ ـــَ مالْ  ةُ ن  جَ  هِ لِ مْ حَ  دَ عنْ  تْ ئَ هُيِ 

 اءُ ـــــــــــــــدهَ ازْ وَ  هِ ــــوميِ ر بِ ـــْ خفَ      اتِ ــــــنْ جَ للْ ل وَ ــُ ك ابَ بَ  هللاُ  حَ تَ فَ 

 اءُ ـــــــجَ األرْ  قُ رِ شْ تَ سْ تَ  اهُ نَ سَ  نْ مِ       هُ اَ ــــــــنسَ وَ  هُ رُ بشْ  نَ وْ ـــــل الكَ مَ 

 

 َصل ى هللاُ َعلَْيِه َوَسل مَ  لدهُ وْ مَ فَْصل فِى 

 

 اءُ ــــمَ عَ ا الن  هَ وعِ بُ نْ ي   نْ مِ  تْ بعَ نَ تَ اسْ      ثُ ــــيْ حَ  ة  ـــكمَ ى بِ طفَ صْ المُ  لدُ وْ مَ 

 اءُ ــــــــبعَ األرِ  هِ ـعبْ ر رَ ــزه نْ مِ      رَ ــــهَ زَ تَ ه اسْ بيع بِ ا رَ دَ يع بَ بِ ى رَ فِ 

 اءُ ـــــــــــــــــعَ م  دُ ــثَ  نَ ــائليللس       الكَ فى ذَ وَ ماء الس   رُ ظُ نْ صاً يَ خِ شاَ 

 ءُ الـــــــعُ  وِ ــُ لعُ للْ ع ــضْ وَ ى الْ ـوفِ     ه األرضِ جهْ وَ  لىَ ف ه عَ عاً كَ ضَ واَ 

 اءُ ـــــــــــــهَ فَ سُ  مْ ـــهُ ا وَ وْ رَ م يُ وْ قَ  ـــــــة    بَ عْ كَ ت الْ هَ ج  وَ تَ  بهِ  فيل   امَ عَ 

 اءُ ــــــــــبَ وَ  اةِ دَ ـــعِ للْ  ىَ هْ ا وَ ـــهَ لَ      لَ ـــــــيابِ ى أبَ رمْ ا بِ ـــهَ بَ وا قُرْ كُ هُلِ 

 اء ُ دَ ــــــِ تاعْ ة وَ رءَ ـت جُ يْ بَ م الْ رَ حَ ى     ا فَ دَ ــا للعِ ي  مَ ـــبالن   لِ ــــضَ فَ بَ وَ 

 اءُ ـــيَ عَ  هن  د  ى عَ فَ  ق  ءدات صَ ايَ  ـــــــى    فَ طَ صْ مُ لد الْ وْ مَ  دَ نْ عِ  دتْ بَ وَ 

 اءُ ــــــَ ه اإليمـــعِ ضِ وَ  دَ ــْ نا عِ هَ لَ       انَ ــــك دْ ـــقَ وَ  مُ وُ جُ ه الن  يِ فِ  تْ انَ دَ تَ وَ 

 الءُ ـــــــجْ ا الن  هَ ءَ وْ ــضَ  سُ مْ الش  ت    رَ وَ نَ تَ ااسْ ارهَ وَ وس أنْ مُ شُ  نْ ة مِ لَ يْ لَ 

 اءُ ـــبصِ ا األنْ ـــهظَ حَ  ونَ ى دُ تِ الَ ر      ـــــــْ ية الخَ ك  ه مَ بِ  تْ ظَ حَ  ظِ حَ الَ يَ 

 اءُ ــــحَ طْ بَ الْ  وءُ تضْ سْ ا تَ هَ منْ  نَ كاَ  وراً     دُ وَ  ورَ ـــــصُ قُ م  الْ عَ  ور  ـــنُ الَ يَ 

 اءُ رَ ـــحِ  هُ تْ ظَ ا حَ يمَ أن ى فِ وَ  ورَ نُ الْ         رقُ ــــــشْ تَ سْ ال تَ بَ ي الجِ واسِ رَ وَ 

 اءُ ــــــعَ نَ ا صَ ارهَ ديَ  تْ انَ أبَ  ثُ يْ حَ         مْ ــــهُ نْ عَ  تْ دَ عْ تُ ا اسْ ا مَ هَ نْ واي مِ 

 اءُ وَ ــــــا األضْ هَ ف ت بِ وراً حَ صُ قُ        امَ ــوالش   ومَ الر   ةَ ك  بمَ  نْ ي مَ يرَ وَ 

 اءُ وَ ـــــــْ األس هِ ـــئدْ بَ  دَ ــنْ م عِ ــهِ بِ       اءتْ د سَ قَ وس وَ رساً ببُ اِ وا فَ ذرُ أنْ 

 اءُ رَ ــــــــــبَ خُ الْ  مْ ـــُ هرتْ بَ أخْ  دْ ــقَ وَ      سُ رْ فُ م الْ هِ كِ لْ مُ  ابَ هَ ذَ  ظن تْ  ثُ يْ حَ 

 اء ُ ــــــــفَ ا إطْ ـَ هثِ كْ ول مُ ــطُ  لىَ عَ        لُ ــــبْ ا قَ هَ لَ  سَ يْ لَ م وَ هُ ارُ ت نَ دَ مِ خَ 

 اءُ ـــــــجَ وْ عَ ا الْ ــدهموِ خُ  نْ ا عَ ـهَ لَ  ى       ــهْ وَ  تْ دَ غَ  ار  نَ  تِ يْ بَ  ل  ا كُ إذَ وَ 

 اءُ ــــــــــقَ ــإبْ  مُ هْ ـلَ  همْ ـكَ لْ مُ  ىَ ـلعَ         سَ ـــــيْ أن ل  بِ  هِ يْ دَ ا لَ هَ مُ وْ قَ  تْ علمَ 

 اء ُــــطَ ـا اإلبْ رَ ـهم طَ ـــينَ دِ  ىَ ـلعَ          ينَ ــــحِ  مُ هُ ــ  لكُ  اظَ تَ واغْ  تْ أذ  تَ وَ 

 الءُ ــــــــقَ ـعُ  مُ هُ وْ ــ لَ هللاِ  ةِ دَ ـحوُ           نْ ــوا عَ لُ دَ د عَ قَ وَ  مْ هُ ارَ وا نَ دُ بَ عَ 

 اءُ ـــــهَ قَ فُ  مْ هُ ـأن   وْ ـم لَ هِ يِ فِ  يَ دْ هَ الْ ى            قَ أبْ وَ  لَ الَ الض   ضَ حَ لد أدْ وْ مَ 

 ءُ الَ ه بَ يِ م  فِ عَ اج وَ تجَ ارْ بِ  ريسْ كِ           انِ وَ ــــــإي ورُ صُ قُ  تْ اءَ سَ  مَ وْ يَ 

 اءُ ــــــــــــَ نبِ  ن  ـهُ لَ مثْ  انَ كَ  لْ هَ وَ  ا        يَ لْ عُ ها الْ افاً تُ رَ ا شُ هَ منْ  تْ اعَ دَ تَ وَ 

 اءُ ــــــيَ كِ أذْ  مْ هُ اً وَ ـــيراَ  همْ ــيْ لَ عَ            ت هللا ُ ت  د شَ قَ ارس وَ فَ  تدَ غَ وَ 

 اء ُ ــــبضْ ة غَ قَ رْ ى فِ هْ وَ  تْ بحَ أصْ           مْ هُ ُس منْ االر  وَ  يهِ فَ  ومْ قَ الْ  ةُ ادَ سَ 

 اءُ ـــــــــــشَ ا غِ هَ الَ ــى عُ ــاآلي فِ         ى األفئدةِ لَ عَ وَ  مْ هُ عَ مْ سُ  هللاُ  مَ تَ خَ 

 اءُ رَ ـــــــــــلك اإلجْ ل ذَ ــبْ ا قَ ــهَ لَ         انَ كَ  دْ قَ رات وَ الفُ  نُ يُ أعْ  تْ هَ سَ وَ 

 اء ُ ـَ ـــــذبعْ ها الْ اهُ ميَ  تْ يضَ غِ  هُ نْ مِ         ة إذْ اوَ ـــــا سَ هَ رِ ببحْ  تْ اوَ ـسَ تَ وَ 

 آءُ ــــــــمَ ظُ  مْ هُ ه وَ ــبَ رْ وا شُ سُ مَ تَ الْ    ا     ــــَ مظ لَ يْ الغَ بِ  وهُ دُ ارِ ت وَ عَ جَ رَ 

 اءُ ــــــــا مَ هَ الَ ــى فَ فِ  سَ ــيْ ع لَ يَ بِ  إأل          سَ ــــْ يا لَ رهَ حْ الى بَ وَ ى حَ فِ 
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 اءُ ـــــــــــَ حلَ صُ  مْ هُ ـــمنْ  انَ كَ  دْ قَ وَ         هِ ـــــفي هُ ـم  ذي هَ جن بال  الْ  رَ بَ أخْ 

 اءُ ــــمَ صَ العُ  هُ حينَ  بِ هْ بالش   عَ مْ س  لا     رق  تَ اسْ  ينَ حِ  كُ الَ األمْ  هُ تْ مَ ضروَ 

 اءُ رَ ـــــــــــتو اإلفْ ا هُ اس مَ الن   لىَ عَ        ونَ قُ لْ ويَ  ونَ رقُ سْ تَ سْ وا يَ انُ كَ  لُ قبْ 

 اءُ ـــــــــبيَ األغْ  مَ هُ  مُ وُ م قَ هُ نْ عَ  مَ وْ قَ الْ  ي     روْ يَ ضاً وَ عْ ان بَ ه  ى الكُ اطَ عَ تَ يَ 

 اءُ ـــــــــــــَ محالم انِ ــللظ  وَ  روُ سُ وَ ـــــــر      شبِ  للدينِ  فيهِ  انَ د كَ ــلوْ مَ 

 اءُ وَ ـــــــــــين حِ ـاطقِ ا للن  يهَ فِ  سَ ـليَ        نْ ـــلكوَ  يهِ فِ  زاتِ جِ عْ مُ الْ  نِ م   كمَ 

 

ل ف ى  ل م  ص  رضاعه ف ص  س  ل ي ه  و   ل ى هللاه ع 

 

 ءُ ة األالَ ـــــــــــــاعَ الرض  ـفَ  هِ ــمعَ         الَ وْ ـــم رِ ـْ بشالْ  ةُ بَ يْ وَ ثُ  هُ ـْ تعَ ضَ أرْ 

 اءُ ـــــــــــنَ ب هَ رْ ـى شُ ـبا للن  ــهيَ دْ ثَ         نْ ــِ م دتْ ــات غَ ـتَ فَ  لىَ نيئاً عَ هَ فَ 

 اءُ عَ ضَ ه الر  اعِ ضَ ن ر  عَ  تْ ضَ رَ أعْ         ا إذْ هَ دَ ــــــعْ بَ  ةُ ليمَ حَ  هُ ــتْ عَ ضَ أرْ 

 اءُ ـــــــــنغِ  ن  ـهِ اعِ ضَ ى إرْ وة فَ نسْ   ـــاً      ـــاعضَ رَ  نَ مسْ تَ لْ يَ  نَ ئْ ا جِ ذَ إوَ 

 اءُ رَ ــــــــــــــــه ثَ ــديْ ـَ الـَ اً ومــتيميَ        انَ د كَ قَ وَ  هُ نْ عَ  ميعُ جَ الْ  نَ ءددصَ فَ 

 اءُ ـــــــــــــمَ ـا نَ ــيهَ نِ ى بَ ـا وفــيهَ فِ        د  ـــــْ عالسَ  ل  ظَ ت فَ اتَ ا فَ هَ نْ مِ  هُ تْ بلَ قَ 

 اءُ ـــــــــــــقـاإلسْ  مُ ــاهُ وَ اً أرْ ـــانَ لبَ   ل     ـــــُ كي الْ وَ تَ ارْ ا وَ ـانهبَ لِ  هُ تْ قَ سَ فَ 

 اءُ ـــــــــ  ال  الشإ لُ ــْ بقَ  نْ ــا مِ ــهَ يِ بنَ لِ   ـــــا     ا مَ ا إذَ اهَ ــبَ فى لِ  هللاُ  كَ ارَ ـبَ 

 اء ُزَ ــــــَ جالْ وَ  رهُ ــيْ غَ ا وَ ــيهَ س فِ نْ جِ الْ       رُ ـــــْ ف أجاعَ ضَ تَ  اع بهِ ضَ رَ ياَ 

 اءُ ـــــسالنِ  هُ نْ عَ  ن  ضَ رَ ذي أعْ رال  يْ خَ الْ       رهاــــْ جى حِ ـا وفِ ـهَ مَ وْ قَ  تْ أتَ وَ 

 اءُ درَ  هِ ـــــــــــــــــــين فِ ــُ هى لَ ـأن  وَ   م     وْ ــــــقُ الْ  دَ ــِ يسَ  ن  هُ دَ نْ عِ  تْ دَ فغَ 

 اءُ ـــــَ ــــخرَ  اكَ ذَ  لـبْ قَ  نْ ا مِ ـهَ يْ دَ الَ مَ        ش  يْ عَ  ادةِ غَ ى رَ ى فِ هْ وَ  لْ زَ ْم تَ لَ 

 اءُ دَ ــــــْ عالس   ةِ ــاعِ ضَ ى رَ ا فِ هَ رَ ـخْ فَ        تْ ــــــَ النَ  مَ وْ ـا يَ نَ لَ  تْ دَ آي بَ  أي  

 ءُ الَ زْ ــــــــــــــــَ هى الْ ــا هَ ــهَ أَتان لَ       لِ ــكُ الْ  تَ ا أُنرهَ سيِ ى مَ فِ  تْ قَ بَ سَ 

 اء ُ ــــــفَ اء كِ وَ ر  ــــال نَ ــا مِ ــاهبِ ى لِ فِ   ا    ـــــــتَ م  ة ــاقَ ا نَ ــَ هنَ لباَ  مُ تهُ وَ رَ وَ 

تْ اناً دَ بَ لِ وَ   اءُ ـــــــــــــبَ هن لِ ــافَ ى أجوَ ـافِ مَ  لُ ـبْ قَ    ا   ــــــــهنيَ بَ  اهُ ـــيَ شِ  ر 

 الءُ ـــــــــــــــــــا مـــهاتَ شَ ان وَ ــبَ لِ   ا    ـــَ يهافِ مَ  عُ رجْ م تَ واِ األقْ  اهُ ــيشِ وَ 

 اءُ ـــــــــبَ دْ ا جَ ــَ هضُ أرْ ا وَ يهَ فِ  لحْ مَ الْ      دَ ـــعْ بَ  بَ صَ أخْ ا وَ هَ شُ يْ ى عَ خَ رَ وَ 

 اآلآلءُ  هِ ــــــــــــلِ ضْ فَ ا بِ ــــــهَ ــتْ كَ رَ أدْ     ا ــــتهَ يْ لَ ى عَ ــبالن   ةُ ركَ بَ  تْ رَ هَ ظِ 

 اءُ دَ ــَ عا الس  بهَ  دْ عَ سْ تُ  ذي لمَ ال  بِ  واص  خُ      ثُ ـــــيْ حَ  دتْ عِ د أسْ عْ وا الس  نُ بَ  إذْ 

 اءُ ـــــــشَ اء يَ دَ ــــلهن لِ ي مَ دِ ـهْ يَ  وَ هْ وَ  ـــــــا     هَ يْ لَ عَ  هِ ــاآلل ةُ ـــه من  ذِ ـــهَ 

 الءُ ـــــــــضَ م فُ هُ ــال فَ ــضْ م فَ ــاهُ بَ حَ لَ  ال     ـــــفضْ اس اء بالن  شَ  ا هللاُ إذَ وَ 

 اءـــــــــــــــــــمَ رَ كُ  مْ هُ ــإن  اء فَ ــمَ رَ كُ  م      وْ ــــــــام قَ دَ ـم إلخْ اء هُ ا شَ إذَ وَ 

 اءُ ـــمَ حْ ا الر  اعهَ رضَ ى ِا فِ رهَ ى أجْ فِ      تْ فَ ــــــــوعْد ضُ قَ لَ  ةً مَ حْ ا رَ هَ الَ يَ 

 اءُ وَ ــــــــــــــــاألضْ وَ  اءُ ــهَ بَ الْ  ثُ يْ حَ       ــــةَ كَ ه مَ بِ  تْ ادَ عَ يناً وَ حِ  هُ تْ مَ طَ فَ 

 اءُ ـــــــــــــــــميْ ا الش  ــهَ اتُ تَ فَ  هُ ـــتْ لَ فَ كَ  ــــــا      ـَ هيْ دَ لَ ا وَ ــهَ دَ نْ عِ  اهُ وَ ثْ ل مَ بْ قَ 

 اءُ ـــــشَ حَ الْ  هُ ـنْ عَ  وبُ ذَ داً يَ جْ وُ  كُ الَ مْ   ه األ    بَ  ــــتْ ف  حَ  مَ وْ يَ  هُ نْ ا عَ ــتَ افَ خَ 

 زءُ ـــــــــجَ  هُ ــنْ عَ  وَ ـهْ وَ  رُ دْ ـَ بالْ  هُ ــــلَ         دْ ـوق ريفِ الش   رهِ دْ صَ  نْ عَ  ق  شَ 

 اءُ ـــــــــــوعَ  وَ ــهْ ر وَ ــِ للس   وهُ ــلُ عَ جَ        ـوهُ ــــلُ سَ غَ  دْ قَ وَ  هُ ــَ بلْ وا قَ ــجْ رَ أخْ 

 اءُ رَ ـــــــبصَ الْ  وُءهُ سُ تَ أن ى وَ ن ــتْ خَ بالْ        رجَ ـــأخْ  ثُ ــْ يحَ  نُ ـــتْ الخَ  هُ ــانَ زَ 

 اءُ ـــــــــــطَ عَ الْ  هِ ـمن اإللَ  هُ ـمنْ  انَ ـحَ        أنْ روا ــــش  بَ  إذْ  الكُ األمْ  هُ تْ مَ تَ خَ 



 7 

 اءُ ــــــــعَ الر  وَ  هُ ــــــن  م لُ ـضْ فَ الْ  هُ لَ دُ          ـــــــــــدْ مَ الْ وَ ر ائِ شَ بَ الْ  تْ ـالَ وَ تَ وَ 

 اءُ ــــــــــــــنَ رَ قُ الْ  هُ ــــــــ  سمَ تَ   ى ً ـبِ لنَ  ـى        أن   وءِ الس   ارقِ وَ طَ  نْ مِ  هُ انَ صَ 

 اءُ ـــــــــــَ بالص   هُ نْ ـمِ  ينَ صَ وَ  تْ ينَ صِ   ـــاةُ       شْ الن   هُ ـه لَ ـاإللِ  نْ ــظ مِ فَ بحِ فَ 

 

ل ف ى  ل ي ه  نشأته ف ص  ل ى هللاه ع  ل م   ص  س   و 

 

 ءُ ناَ ــــــــــــبا الْ ـــيهَ فِ  دَ ــزيوَ  تْ د  ـَ تبَ         ــــينَ ــِ ا حـهَ لَ  اءُ مَ الن   كَ ورِ أة بُ نشْ 

 اء ُ ــــــــَ بيا األنْ ذَ ـــكَ هَ اً وَ ــامر عَ يْ غَ للْ  ر ما        هْ الش   ـدَ ى مَ فِ  تَ بْ الن   عَ رَ ـأسْ 

 آءُ ـــــــــــــــــــَ شذا اإلنْ ــ  حبالً وَ ــفْ طِ          ــــدَ ــيحَ وْ الت   وَ هللاِ  ادةَ بَ ا عَ اطَ تعَ يَ 

 آءُ ـــــــــواإلنح وكُ ـله الس  ـِ يْ لَ عَ  ابَ ـط    ـــــد      قَ وَ  يلَ ـمِ الجَ  كَ لَـ سمَ حى الْ فنَ 

 ءُ آــــــــــــــضَ غْ اُء واإليَ الحَ  ثُ يْ حَ وَ  د      ــــِ هالز  ع وَ ر  وَ ر الت  هَ طْ ي مَ دَ غَ فَ 

 آلءُ ــــــــــــــــاإلختِ ه وَ ــِ يفِ  د  ـــجِ الْ وَ         ـكُ سْ نُ الْ  هِ يْ إلَ  انَ ر كَ وِ ب األمُ أحَ وَ 

 اءُ ـــــــــــالُدعَ  هُ نْ ـمِ  بَ ــيأُجِ  ى أنْ ـإل       هللاَ  ـدَ بَ عَ  دْ ـــــــقَ وَ  مهُ وْ قَ  الَ ـــخَ وَ 

 راءُ ـــــــــه حــى فيـلتخل  حيث ا  خَ ـمِ   ا    الش   رفَ الش  وَ  زيدَ مَ الْ  هُ نْ مِ  ص  خُ 

 اءُ ـــــــــــــــبَ أنْ  هُ ـل بْ ـهَ م يُ ـالَ مَ  بَ ـهِ  و     أُ  ـــــــدْ قَ وَ  اكَ نَ ي هُ رَ شْ بُ الْ  هُ تْ أتَ فَ 

 اءُ ـــــــــــــــــنَ هَ كُ ا الْ ـــهَ اتِ آيَ  تْ ـطأبْ وَ  ـــى     غْ بَ الْ  تِ حَ ى مَ اآلي ال تِ ى بِ أتَ وَ 

 اء ُ ـــــــَ بيا األنْ ـــا بهَ ـــــهَ مَ وْ قَ  تْ ا أتَ مَ آي        ــل  ــُ ك هُ ـــاتَ زَ جِ عْ مُ  تْ ـــخَ سَ نَ 

 اءُ ــــــــــــضَ مْ ا الر  ـــهَ بَ يَ هَ لَ  تْ اجَ هَ وَ         بُ حْ ه الس  ـِ يِ عْ رَ  الَ ى جَ فِ  هُ تْ ل  وأظ  

 اءُ ـــــــــــَ ؤير  ال هُ ــــــَ ونئُ شُ  هُ ــتْ رَ بَ أخْ       ا ـــــم  لَ  ةُ ـــديجَ خَ  هُ ـــَ برْ ت قُ بَ غِ رَ 

 الءُ ــــــــــــــن جَ وُ ـــــــيعُ للْ  ادُ دَ زْ يَ وَ        بُ ـــــــالل   هِ بِ  ر  سُ ايَ ه مَ يِ فِ  أتْ رَ  إذْ 

 اءُ ـــــــــــــــــاإلمضَ  ىَ ـفِ وُ اج وَ زوَ لِ        ــــهُ تْ عَ دَ  ينَ حَ  هُ نْ مِ  ضلَ فَ الْ  تِ افَ وَ 

 اءُ ــــــــــــه اإلغمَ ــبأن   هُ ــنْ مَ  بَ أرعِ   ــى     ـت  يل حَ رِ بْ ى جِ ــحْ وَ الْ ه بِ اُ ــأتَ وَ 

 اءُ ــــــــــــــه اإللقَ ــِـ ِ تأْ ي   أنْ  هُ ـنْ ع مِ ـِ قا         ـوَ لْ ة باِ ديجَ ى خَ فَ طَ صْ المُ  رَ بَ أخْ 

 اءُ وَ ـــــــــــــــــــ  ا الثــهْ يْ دَ د لَ ـمَ ه أحْ بِ           ــــانَ كَ  دْ قَ وَ  ينُ ا األمِ هَ تَ يْ بَ  أتىَ وَ 

 اء ُ ـــــــــــــهَ بَ ا الْ اذَ ـمَ ا وَ اذَ ـي مَ رِ دْ تَ لِ          لَ ــــِ يرْ بْ جِ  رُ ظُ نْ ى تَ هْ وَ  هُ نْ ا مِ نَ دَ فَ 

 اءُ ــــــــــــــَ ه واإليحــِ يفِ  ىُ ـوحْ الْ  هُ ـَ ل          ــلْ د ظَ قَ ي وَ بِ ى الن  ى إلَ حَ أوْ  م  ثُ 

 اءُ ـــــــــــــــَ نم أُمَ هُ ــــل ـ ُ ه كــــيِ جِ ومُ وَ     ى      ـحَ وُ المْ ْحى وَ وَ الْ  أن هُ بِ  هُ تْ لمَ عَ 

 اء ُ ــــــــــــَ نالث   يلَ ــأُط وْ ــد  لَ عَ الْ  غُ لُ بْ يَ          ــــاالَ ـَ م قِ ارِ وَ خَ الْ  نَ ا مِ انَ أرَ  مْ ـَ ك

 اءُ ــــــــــفَ وَ ل وَ ــــمَ كْ ستَ ه مُ يِ ر فِ يْ الخَ           ــــــــل  كُ وَ  مَ تتُ اسْ  هُ لَ  ل  ضْ فَ  ل  ـُ ك

 اءُ ـــــــَ هانتِ  هن  ى بِ هِ تَ نْ باً يَ تَ رُ  وامُ يسْ وَ         ى ـــــــِ راقمَ ى الَ ــقِ تَ رْ يَ  زلْ ـَ يِ  مْ ـَ ل

 اءُ ــــــــــــَ نسَ  اهُ ــــــمَ ى سَ فَ ان ماَ كَ مَ وَ          ــــــــام  قَ مَ  ل  ـُ از كتَ اجْ عد ي وَ تَ وَ 

 ء ُ الَ ـــــــــالعُ  م  ـَ ث ثُ يْ حَ  اهُ ـــقرْ مَ  ورُ طُ ـى          ـَ أرسـفَ  ءَ الَ ــــُ الع غَ لَ بْ مَ الْ  غَ لَ بَ 

 اءُ ـــــــــَ كى ُشرَ قَ ر  ـِ لل م  ا ثَ ومَ  اكِ رْ شِ الَ بِ         ه ـــــِ يفِ  ولَ ـوصُ الْ  الَ ــنَ يَ  ىْ ــَ ك

 اءُ ــــــــــــــــــَ فرَ ه الش  ــِ بنْ ى جَ فِ  اءَ عَ رُ          انَ كَ  دْ قَ وَ  الفخارَ  خَ امِ فاً شَ رَ شَ 

 اءُ ــــــــــــــــــــَ بى األدَ بِ ه حُ ــــأَبدَ  نْ مِ          ابِ واآلدَ  اسنِ حَ مَ الْ  لَ امِ باً كَ أدَ 

 اء ُ ــــــــــــــــــطَ عْ مِ الْ  دُ ـــيَ الْ  يهِ فِ  هُ تْ بَ ارَ ا         قَ ي مَ الذِ  اءُ طَ عَ الْ وَ  لُ ذْ بِ الْ  هُ انَ زَ 

 اءُ ـــــــــــــــــَ ينِ ه األغْ ــِ نِ مْ ض يُ ـــِ يْ فَ  نْ مِ         ىنِ غْ أُ  دْ قَ وَ  ونُ نُ الظ   يهِ قين فِ يَ وَ 

 اءُ ـــــــــــــــــَ مدَ وها القُ ــِ حْ تَ  مْ راً لَ خْ فَ وَ  ل       ضْ فَ رم والْ اِ مكَ الْ  ازَ حَ  ريمُ كَ وَ 

 ُُ  اءــــــــَ يــاإلعْ  كَ د  ـــحَ فَ  يصحْ تُ  تْ سْ لَ   ــــاً       ظامنِ  هُ انَ ى ثَ فِ  تَ فْ صُ  نْ يِ لَ وَ 

 اءُ ــــــــــــــــــَ ضانقِ  ن  ـــــهُ الَ مَ  اهُ ايَ جَ سَ         انَ كَ  دْ قَ وَ  يهِ وغ فِ لُ بُ الْ  يطَ حِ تُ  نْ ـَ ل
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ل ف ى   بعض ماحصل فى بعثته صلى هللا عليه وسلمف ص 

 

 اءُ زَ ـــــــــــــهْ استِ  هِ بِ  مْ ــــهُ أبُ راً دَ شَ عْ مَ  و       عُ دْ  يَ ى هللاِ ى إلَ فَ طَ صُ مْ الْ  لَ عَ جَ 

هُ صَ وا        ـــــــــالُ مَ وَ  ودِ حُ الجُ بِ  وهُ ابُ أجَ فَ   اء ُ ــــــــــــَ قالش  وَ  مْ رهُ ـُ فْ كُ  هُ نْ عَ  مْ د 

 اءُ دَ ـــــــــُ ه لَ الَ ـــالض   إن   مْ يهِ فِ وَ  قَ حَ الْ       وا حُ بَ قْ تَ اسَ وَ  لِ الَ الض  وا بِ ضُ رَ  ذْ إ

 اءُ وَ دَ وَ  همْ ـــــــــِ ائدَ ـــــــــِ ل اءُ ــــــــــَ شف ـــه     ـــِ يا فِ مَ  ثُ يْ حَ  مْ ل هُ دَ وَ  مْ اهُ دَ هَ وَ 

 اءُ ــــــــــــَ بالسِ وَ  مْ هُ ا لَ زَ ــــــــجَ الْ  هُ ــْ نعَ       لُ قتْ ى الْ ت  ر حَ كْ الن  بِ  هِ يْ لَ عَ  واادُ مَ تَ وَ 

 اءُ ــــــــــــــمَ عُ  هن  ـــــِ ائدَ ــهُ  نْ عَ  مْ هُ فَ اآلي         وَ  رقِ واِ خَ الْ  نْ مِ  مْ هِ يِ ريُ  مْ ـَ ك

 آءُ ــــمَ ؤْ ها الش  ؤاوَ أسْ  همْ يْ لَ عَ  تْ لَ تحْ اسْ وَ          قِ ــــــحَ الْ  نِ عَ  رتْ بَ ر أدْ ــشَ عْ مَ 

 آءُ ــــــــــــــــَ ؤسالر   مُ ــم هُ وْ ــَ ق هُ ـــْ نعَ           ـل  كُ الْ  اغَ زَ أفَ  مْ هُ اءَ عَ م دُ وْ قَ  ر  ـَ غ

 آءُ دَ هم رَ ـــــــــــــــــيى وفِ ــغْ هم بَ ــيفِ وَ        ـقَ حَ الْ  مْ هُ دُ حْ اجُ وَ  مْ هُ فرُ كُ  مْ هُ آءَ سَ 

 آءُ ـــــــــــمالل ؤءَ  مُ ـــم هُ ــــــهنُ لك  وَ ا           ـــــــــَ ايجَ سَ  ريمُ كَ  مْ دهُ نْ عِ  نْ كُ يَ  مْ لَ 

 آءُ وَ وْ ـــــــــــــَ ه غـال  دَ وَ ل الَ ـــضَ   ى        دْ هَ يهم الْ ر فِ شَ عْ مَ لِ  بْ جَ اعْ اح فَ صَ 

 آء ُ ـــَ جعوْ ة الْ اعَ نَ الص   سَ بئْ لَ  الظلمفَ           قــــــــِ حَ ع الْ وضِ مَ  رَ فْ وا الكُ عُ ضَ وَ 

 رآءُ ــــــــالم الَ م زَ ثُ  ق  ــحَ ر الْ هَ ظَ  ا          ا مَ إذَ  اهُ ـــَ عم دُ وْ ــــــــقَ  تْ ــابَ أجَ فَ 

 داءُ ـــــــِ تا اإلقْ ــــَ نزينُ ه يَ ــِ يفَ  ثُ يْ حَ  ـــــــا          ـَ نـديْ تَ اقْ ة وَ ــــِ آيبِ ا ـــــنَ يْ دَ تَ اهْ فَ 

 اء ُ ــــــــــَ بصْ حَ الْ وَ  الُ ــمَ الر   د  ـــعَ تُ            ــانَ ـَ ك وْ ـلَ  دعَ الْ  نِ عَ  تْ يفَ نِ  ات  زَ جِ عْ مُ 

 اءُ ـــــــــــــــَ ه إبـــِ يفِ  نَ ــــريكفِ للْ وَ            لِل  اسَ ــــه الن  ــِ ائعَ ى دُ فِ  لْ زَ ـــيَ  مْ لَ 

 داء ُ ــــــــسحُ  مْ إن هُ وداً فَ جُ حُ  لَ ضْ فَ الْ            وارُ ـــــــَ كنْ تَ اسْ وَ  هُ نْ ق  مِ حَ وا الْ مُ لِ عَ 

 اءُ ـــــــــضَ غْ بَ الْ  دَ ـــمَ ا ألحْ هَ نْ مِ  انَ كَ  إذ           ـــــــــمْ هائرِ صَ بَ  نْ مِ  ى هللاُ مَ عَ فَ 

 اءُ رَ ه اإلزدِ ـــ  يبَ ى نَ فِ  مْ ـــُ هاءَ ــــــَ س            م  وْ ــــــقَ  رَ شَ عْ مَ  هُ ي اإللَ دِ هْ يَ  فَ يْ كَ 

 اءُ ـــــــَ عاه رُ ـــَ فإأل سُ  مْ ـإْن هُ  وتِ ـغُ ــــــا           لطَ ن باِ َءامَ ي وَ دَ هُ الْ روا بِ فَ كَ 

 اءُ دَ ـــــــــَ بالْ  اكَ ذَ  سَ بئْ وَ  هُ نْ عَ  لَ دْ ــَ بالْ           سَ ئْ بِ م فَ ــــــــــالَ الظ  بِ  ورَ دل وا الن  بَ 

بُ اً كَ ـــــبجَ عَ  سُ ذ   اءُ دَ ــــــــــــهشُ  هِ ـبِ  مْ ق  هُ ـــَ حى الْ ـَ لعَ           هُ َءاذوْ وَ  ولَ وا الر 

 آءُ ـــــــــــــــــــَ برَ الغُ  دُ ـــاعِ األبَ  يهِ فِ             د  وُ ــــــــالْ  لَ ناَ فَ  وهُ عُ د  وَ وَ  هُ وْ فَ جَ وَ 

 آءُ ـــــــــــــفَ خَ  ورُ هُ ه الظ  ان بِ كَ ى مَ فِ    ى        وارَ تَ فَ  همْ ـــضِ أرْ  نْ مِ  هُ وُ جُ رَ أخْ 

 آلءُ ــــــــــــــــــَ وا خالُ قَ  يهِ افِ وا مَ الُ قَ وَ      ه      ـــــــِ يوا فِ رُ ظَ نَ  دْ قَ ه وَ ارَ ا غَ وْ تَ فأَ 

 آءُ ــــــــــــــَ قرْ ة وَ ــَ اممَ اه حَ ــمَ ى حِ فِ            تْ ـــاضَ بَ وت وَ بُ كَ نْ عَ  يهِ فِ  تْ جَ سَ نَ 

 األرآءُ  تِ ــــــــــــــــمَ أعْ وَ  د  ــــأيْ هُ نْ عَ           ءتـــــــــَ فكَ فَ  مْ هُ ـــنْ عَ  هُ ـَ اإللَ  هُ فاَ كَ وَ 

 آءُ رَ ــــــــــــه اإلقْ ـــــــبــيطِ تُ  ثُ ـــْ يحَ          ةَ ـــــــَ بيْ ى طَ جَ نْ  ت إذْ اقَ رَ سُ  اهُ فَ قَ وَ 

 آءُ وَ ـــــــــلْ بَ الْ  هُ دَ ــنْ عَ  هُ تْ ـم  وغَ  األرضُ         وتِ ــــــــهْ تَ ا اسُ هَ ى بِ افِ صَ  الَ عَ  إذْ 

 آءُ ـــــــــــــَ جالن  ه وَ ــــِ ـِ إألب انأمَ  سَ يْ لَ         أيرَ  ينَ حِ  انَ ـــــاألمَ  اهُ ــــــــعَ دَ فَ 

 آءُ ــــــــــــضَ اإلغْ  ةُ ـــــَ نيعالش   يهِ ق  فِ حُ   ــــــن     م   نْ ة عَ ــــ  جيالس   يهِ فِ  ى  بَ فنَ 

 آءُ ــــــــجَ يُ  اهُ نَ ى ثَ فِ  سُ مْ ا الش  مَ وَ  رُ حْ بَ الْ فَ        ــــــــــــل  ضْ فَ  سُ مْ شَ م وَ لْ حِ  رُ حْ بَ 

 آءُ ــــــــــــــــا الُغن  ــــَ هيْ نِ غَ ت بِ ارَ ـــحَ تَ فَ        تْ ــــــ  نغَ فَ  ونُ نُ الجُ  هُ حَ دْ مَ  تْ دَ شَ أنْ 

 آءُ ــــــــــَ با قُ هَ يْ تَ وَ طْ خَ بِ  رتْ يَ نِ وَ  األرضُ       ه ــــــــــصِ مُ آِء أخْ طَ خُ  نْ مِ  ةْ جَ بهَ 

 آءُ ـــــــــــــَ قرَ بُ ا الْ ــــــــهَ عُ لمْ  هُ نْ م   ةً بَ يْ طَ   ت      ـــــــــم  عَ اَء وَ بَ ا قَ مَ سَ  د  جْ نَ  قُ رْ بَ 

 آءُ وَ ــــــــــاألضْ ا ــــــاءهَ وَ ا أضْ هَ تْ سَ كَ وَ        وسُ ـــــمُ ا شُ هَ نْ مِ  ارَ وَ ا األنْ هَ تْ سَ بَ ألْ 

 آءُ ــــــــَ حى الض  ــــها السن  رقِ ا بَ نَ سَ  نْ عَ    و    ـــلُ جْ تَ ا وَ اهَ حَ ى ضُ حِ ض  تَ  تْ دَ غَ فَ 

 آلءُ ــــــــــــــــــــِ جم انْ الَ ـــــظ  ُء وللِ دْ ــبَ  ن       ـــــــِ يي للد  الذِ  الن بىِ بِ  بَ اطَ  دُ لَ بَ 
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 اءُ ـــــــــَ يإغْ  ى والَ ـــْ غبَ ا ــــــَ ينفِ  سَ يْ ــلَ   ــــــــا       ن  ى عَ غْ البَ وَ  لَ الَ الض   ادَ بَ أَ فَ 

 آءُ ــــــــــــــَ مالحِ وَ ا ـــــــَ نزُ نْ كَ  وَ ــهْ لَ  هُ إن  ا       ــــــــَ نيْ مَ تَ احْ وَ  هِ صنِ ا بحِ ن  صَ تَ احْ فَ 

 آءُ رَ ـــــــــضْ خَ الْ  تْ ر  ضَ اخْ  ينَ ا حِ هَ ورَ نُ       تْ ـــــــارَ نَ تَ اسْ اُء ـــــِ مالس   هِ ى  بِ بِ نَ فَ 

 آءُ رَ ــــــــْ بغَ ا الْ اَءهَ بِ خِ  تْ دَ أبْ وَ  تْ زَ اهتَ وَ       وه األرضُ ـــــــــــِ طْ خَ بِ  ل تْ عِ تَ اسْ وَ 

 اءُ ــــــــــــيَ حَ يى الْ أحْ ى وَ تَ وْ مَ ا الْ اهَ خَ رُ بِ        تْ ـــــَ يواحْ  ودَ جُ وُ الْ  تِ ة عم  مَ حْ رَ 

 

ل ف ى  ل م  إسرائه ف ص  س  ل ي ه  و  ل ى هللاه ع   ص 

 

 اءُ رَ ــــــــــــــــــــسْ اإلِ  تِ ـــابَ طَ  ثُ ـــْ يحَ   ى    فَ طَ مصْ ا الْ رَ ــــــسْ أَ  ينَ حَ  اَل  أي آي

 اءُ ــــــــــــــــصا اإلقْ هَ ارَ فَ قِ  تْ نَ أذْ ي وَ سِ دْ قُ الْ        ـــــــــــةِ عَ قْ بُ ى الْ اوياً إلَ ى طَ رَ سَ فَ               

 اءُ ــــــــــــــــــَ هتِ نْ اال هاَ فيِ ا وَ دْ بَ مَ الْ  هاَ نْ مِ  نَ كاَ  ا      هَ ـــــــــــالَ عُ  ز  عَ ة وَ ك  مَ  تْ مَ رُ كَ  

 اءُ ــــــــــــــــَ إيلي د  ــــــمَ أحْ بِ اها ــــــــــحظُ لِ        تْ ــن  حَ فَ  اقَ رَ بُ الْ  فىَ طَ مصْ الْ  الَ عَ وَ              

 اءُ ـــــــــــــــــَ يضِ  حَ الَ ه وَ ــــِ م بــــــــــيسِ نَ         ـــاحَ ـَ ف دْ قَ وَ  الةِ الص  بِ  ظ  حُ  جدسْ مَ               

 اءُ ــــــــــــــَ بياألنْ وَ  ونَ لُ سَ رْ المُ  هُ فَ لْ خَ           تْ ــــل  صَ قاً فَ خلَ  ولُ سُ ا الر  يهَ فِ  أم  

 اءُ ـــــــــَ سلَ جُ الْ وَ  ونَ رُ ـــاضِ الحَ  هِ ثنِ يُ            ـــــــــمْ الَ بمَ  أثنىَ  ينَ حِ  هللاَ  دَ مِ حَ 

 اءُ ــــــماء الس  ــــــــــَ مس  للِ  يهِ رقَ تَ  دَ نْ عِ          اتْ رَ ــــــشَ بْ تَ اسْ وَ  اكَ نَ اً هُ نْ يَ عَ  ر  قَ 

 اءُ ــــــــَ يلْ عُ الْ  ارجَ ــــعَ مَ الْ  اهُ ـــــــَ رقلِ           تْ د  ــــــَ عوَ  وجَ رُ عُ ا الْ هَ وَ حْ نَ  ادَ بَ وَ 

 اءُ ــــــــضَ يْ ا بَ ــــــــَ الهغَ صِ  نْ ة مِ ض  ا          فِ ــــــَ هنْ مَ ار وَ ضَ ا نُ هَ نْ قى مِ رْ مَ الِ يَ 

 اءُ رَ ـــــْ محَ ا الْ هَ ض  يت نَ اقِ وَ يَ ى وَ لآل لِ            ــــــتْ ريئ ثُ يْ حَ  فَ الط رْ  د تِ رَ 

 ءُ الَ ـــــــــــــجْ ن  ها الْ ونَ دُ  مْ جْ الن   طُ سقُ تَ           اق  ــــــــرَ مَ  ازَ جَ ا وَ هَ نْ ى مِ رق  تَ وَ 

 اءُ وَ ـــــــــــــِ تد اإلسْ ــــمَ ا ألحَ هَ يْ لَ عَ وَ  ا         هَ الــــــَ عراً وَ ايِ سَ  بَ حجْ الْ  غَ لَ بَ 

 الءُ ــــــِ تاإلجِ وَ  الُ مَ جَ الْ  ثُ يْ س حَ األنْ           ثُ ــــْ يحَ  نِ يْ سَ وْ قَ  ابَ ى هللا قَ نَ دَ وَ 

 اءُ ـــــــــــــــــــَ مظَ العُ  هُ وارُ اء أنْ طَ غِ           ــــــــهُ ـْ تط  غَ وَ  هُ ــَ اإللَ  هُ لَ  لى  جَ تَ فَ 

 اءُ ـــــــــــِ شه اإلنْ دَ ــــمْ حَ  انَ الذي زَ            دَ ـــــمْ ا الحَ دَ بَ  داً إذْ اجِ سَ  للِ  ر  خَ 

 اءُ ــــــــم  ه الجَ ــــــــــَ بيرحِ تَ  تْ الَ عَ تَ    وار       ـــــــأنْ وَ  هِ يْ لَ عَ  تْ مَ وحِ ع ذُ لَ خِ 

 اءُ ـــــــــطَ عَ الْ زالً وَ اِ جَ  لُ ـضْ فَ الْ  كَ ـ  ل           لــــَ س ــــن  عَ فَ اشْ وَ  عْ فَ ارْ  كَ سَ أْ رَ 

 اءُ زَ ــــــــــــجاء الْ زَ جَ ا الْ نَ ا لَ دَ بْ أَ  مَ وْ يَ   ال        ـــــــَ عمُ ام الْ مقَ الْ وَ  دِ مْ حَ ا الْ وَ لِ وَ 

 اءُ ــــــــــــَ يبِ األنْ ه وَ ــِ يفِ  ل  ظَ  الَ  مَ وْ يَ            تْ ظل  تَ اسْ  اكَ وَ ى لِ فِ  لُ سْ ا الر  إذَ وَ 

 اءُ ــــــــــــكَ الذ  ة وَ ـــعَ رفَ  رُ دْ بَ الْ  هُ ونَ دُ   ى       ادَ ـــــرَ ــَ تـفَ  الَ عُ الْ بِ  ه هللاُ ص  خَ 

 اءُ ــــــــــَ بالحِ  اكَ ذ  ــــــَ بحَ  اهُ ــــَ ننأدْ وَ          هللاُ  هُ ارَ ـــــــــَ تاخْ ال وَ مَ كَ الْ  هُ باَ حَ وَ 

 اءُ ــــــصَ ا اإلحْ هَ د  احَ ا مَ ايَ طَ س عَ دِ قْ الُ          رةِ ـــضْ حَ  نْ مِ  هِ يْ لَ عَ  تْ يضَ فِ أُ  مْ كَ 

 اءُ ـــــــــــــــَ با اإلخْ ـــِ هلَ  تْ انَ وباً كَ يُ غُ          تْ دَ ـــأبْ  دْ قَ وَ  ومَ لُ عُ ا الْ يهَ ل ى فَ حَ تَ وَ 

 َُ  اءُ رَ ــــــــتِ وا افْ ــــــــالُ قَ وَ  رُ وُ ا زُ وْ الُ قَ ر         فَ ــــــِ ـْ فالكَ بِ  اسَ الن   ثُ دِ حَ يُ  دل ىفََت

 َُ  اءُ رَ ـــــــــــــــــمِ  اك إال  اذَ ـَ م تْ ـــالَ قَ وَ         تْ وَ ــغْ استَ ه وَ يِ ر فِ اشِ عَ مَ  تْ ادَ مَ فَت

 اءُ رءِ ـــــــما الِ هَ ابَ غيِ  تْ دَ أبْ ي وَ وَ صْ قُ الْ  ــــــــد         جِ سْ مَ ره الْ باَ أخْ  مْ هُ تْ رَ بَ أخْ 

 اءــــــــــــــيـبَ األنْ  هُ نْ عَ  فِ شْ الكَ بِ  تُ عْ نَ الْ         اهُ دَ ــــــــَ ف بصْ أي  وَ ت وَ عْ أي  نَ 

 اءُ ــــــــــــــــَ يبِ األغْ  مُ ــاهُ مَ ى عَ فِ  مْ هُ وَ          قُ ـيبدوبه الح   ديهِ بْ يُ  ف  صْ وَ  ل  ـُ ك

 اءُ دَ ـــــــــــهُ  ولِ قُ عُ للِ  يهِ ي فِ الذِ بِ  وااغُ زَ         ثُ يْ حَ  مْ ـــــــــهُ يُ عُ ل  سَ ر ضَ شَ عْ مَ 

 اءُ ــــــــــَ حنصَ ال  وَ  ونَ ــظُ واعِ ها الْ دِ ــهْ تَ      ى    ـم أن  لْ عِ الْ  لىَ عَ  تْ ل  ول ضَ قُ عُ وَ 

 اُءواــــــــــــشَ  فَ يْ ي كَ دَ هُ ى الْ إل مْ اهُ دَ هَ لَ  اًء        ـــــــــدَ ـُ ه همْ فيِ  هُ اإللَ  ادَ رَ أَ  وْ ـَ ل
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 الءَ ـــجِ ان واإلنْ ــــــــَ بيَ ا الْ ـــــــَ هفيِ  انَ كَ         تْ انَ بَ تَ اسْ ه وَ بِ  لتْ انجَ  وب  يُ غُ  مْ كَ 

وْ ـــــهَ انَ كَ ا مَ ــــــَ هيْ لَ عَ         رَ رْ ــــــــمَ  مْ ل هُ  ير  عِ ب ارهِ بَ إخْ  لَ ثْ مِ   اءُ ــــــــــــَ حا الر 

 اءُ رَ ـــــــــــــمْ ة حَ ــــاقَ ى نَ هْ ا وَ ــــهَ ونَ كَ     وع     دُ ــصُ  دَ عْ ر  بَ عيِ البِ  ارِ سَ انكِ وَ 

 اءُ ــــــــطَ خَ ه الْ ريِ تَ عْ ي   ا أنْ اشَ حَ عيرلسِ اْ            دِ ـــفْ وَ ا  وَ هَ نْ اح مِ رَ قَ ب الْ رْ وبشُ 

 اءُ ــــــــــــ  ما صَ ــــَ هظِ حَ  نْ عَ  ن  أذْ  ل  كُ            نْ ـِ لكَ  ى إلى هللاِ رَ وَ و الْ عُ دْ يَ  مَ قاَ 

 راءُ ــــــــتِ اإلجْ  الَ وَ  مْ هُ رُ فْ كُ  هِ بِ  صلَ وَ الْ        رم     ـِ صْ يُ  مْ لَ  هُ نْ ر مِ ي الصبْ رَ عُ وَ 

 اءُ ــــــــــــــَ قدِ أصْ  مْ ــــــهُ نْ مِ  انَ ــَ اكمَ وَ              ات  ـآيَ بِ  اءِ عَ الد   لىَ ى عَ ادَ مَ تَ  لْ بَ 

 

ل ف ى   ن معجزاته صلى هللا عليه وسلّمبعض مف ص 

 

 اءُ ـــــــــــــــَ مالن   اللِ ى الهِ فِ  انَ ما زَ كَ          تْ صَ ا قُ إذْ  الَ مَ جَ و الْ مُ نْ تَ  اتُ زَ جِ عْ مُ 

 ءُ ا األ آلـــــــَ هونَ ري دُ  دْ ـــــــــــــــقَ وَ          يَ دْ هَ الْ وَ  واكبَ كَ الْ  الَ عُ ى الْ فِ  تْ غَ لَ بَ 

 اءُ ـــــــَ نالث   هُ ـــــــْ نمِ  اقَ رَ راً وَ دْ ـــقَ  ل  جَ          ا ـــــَ نيِ هللا ف نْ ي مِ دَ هْ المُ  ابِ تَ كِ الْ كَ 

 اءُ ــــــــــــَ حصَ ا الفُ ــــــــَ هى بِ أتِ أنى تَ وَ          ــــــنْ جِ الْ وَ  سَ اإلنْ  زَ جَ أعْ  هُ نْ ة مِ آيَ 

 اءُ ــــــــــــــَ غلْ بُ لْ ا اــــــهَ يل آيِ اصِ فَ ى تَ فِ           تْ ــــــــــل  مَ ات فَ مَ كَ حْ مُ  هُ نْ ر مِ وَ سُ 

 اءُ دَ ــــــــــــيْ بَ ا الْ هَ ارُ رَ اً قَ ــــــومجُ نُ وَ          اءَ ــــــــــَ كى ذُ كِ حَ يُ  هُ نْ مِ  ء  زْ جُ  ل  كُ 

 اءُ رَ ــــــــــــقُ ا الْ هَ ابَ زَ ى أحْ كِ حْ تَ  ينَ حِ   اً        ـجسْ نَ ماً وَ ظْ نَ  اقَ رَ نى وَ عْ مَ  اقَ رَ 

 اءُ ــــــــــــَ مالْ  ن  هِ يِ رْ وح جَ ى سُ فِ  زيدَ          ــــــــار  َحــــج بِ وْ مَ ا كَ هَ نْ ن مِ اعَ مَ وَ 

 الءُ ـــــــــــــفْ والس   ءُ الَ ـــــعُ الْ  د  مَ استَ          ــــــهُ نْ امِ ضما كَ هَ نْ ى مِ انِ عَ مَ الْ  د  مِ تَ سْ تَ 

 اءُ ــــــــــَ ج لُ ــبَ قَ  نْ مِ  ل  كُ وداً وَ ــمُ ثَ وَ   ـــــــاداً       عَ وَ  ادَ عَ مَ ر الْ بِ خْ يُ  لْ زَ يَ  مْ لَ 

 اءُ ـــــــــــ  صا القُ هَ ص  قَ  دَ نْ عِ  تْ رَ صُ قَ          ولُ ـــــقُ ا عُ داهَ ى مَ فِ  اهَ ص تَ صَ قِ 

 اءُ ـــــــــــــَ جا األرْ هَ افِ رَ أعْ  نْ مِ  تْ ئَ لِ مُ  ـــــــاً       يدْ هَ  رُ شُ نْ يَ  ورَ ا الدهُ ينَ فِ  مَ داَ 

 اُءواـــــــــــَ ي بزْ خِ الْ بِ ي وَ دَ الر  بِ  مْ لهُ كُ          اهُ ــــنَ سَ  ينَ رضِ عاِ مُ ى الْ وَ عْ دَ  د  رَ 

 اءُ ــــــــــــَ غه اإلصْ ـــريكَ ى يُ لْ حَ  وَ هْ ه         فَ ـــــِ عيامِ سَ  لىَ و عَ لُ حْ يَ  ينَ حِ  ل  كُ 

 اءُ ــــــــــــــــَ قبَ الْ  اكَ ذَ  انَ زَ والً وَ مُ شُ وَ  اً       ـــــــــر  طُ  ايعَ رَ الش   هُ خُ سْ نَ  هُ انَ زَ 

 اءُ ــــــــــــــــــَ يضِ  ولِ ـــــقُ للعُ اُء وَ وَ دَ   ـــــــــــداء      للِ  يهِ فِ  ك  رَ باَ م   اب  تَ كِ فَ 

 اءُ ــــــــــــــــــــلظم وَ هِ دِ ـــاَء لصِ زَ جَ        يلُ وَ ي الْ دَ غَ فَ  يهِ دْ هَ  نْ عَ وم  د  قَ صَ 

 اءُ ــــها آبَ ارَ ـــــــــــا آثــــــــــــــهَ تْ أرِ  اُء       ـــــــَ نأبْ  هُ نْ عَ  تْ لَ اهَ جَ اداً تَ نَ عَ وَ 

 اءُ ـــــــــــــــــعنْ شَ ه ـــــــــَ القَ غ مَ يْ بزَ  ـه        ـــــِ يفِ هم ئِ رااجتِ  ىَ لَ عَ  مْ هُ تْ مَ زِ لَ 

 اءُ رَ ـــــــــــــَ عالش   هِ بِ  تأتِ  ال  هَ وَ عر  شِ           لْ ــــبَ وَ  مْ هُ نْ عَ  اهُ كَ حَ  ر  حْ سِ  وَ هْ وَ 

 اءُ رَ ـــــــَ ث يلَ نِ وَ  مْ ــــــــهُ نْ مِ  اءُ ـــــــَ مدِ           ــــــتْ ـَ ريقأهْ  كَ لِ ذَ لِ  مْ ل هُ  اءً زَ جَ فَ 

ُُ ــــــــــــــــَ عالس   سَ ـــئبِ لَ  همْ إن   أالَ             يهمْ ساعِ مَ  م  ثَ ا وَ نَ اهُ هَ  ءترَ سِ خَ   داُء

 اءُ دَ ـــــــــــــعَ الس   مُ م هُ وْ قَ  هُ نْ اي مِ الئَ بِ     وا         ـــُ نعِ ر أذْ شَ عْ مَ  دعِ الس  بِ  ازَ فَ 

 اءُ ـــــــــــــهَ بَ ة وَ رَ ـــــضْ ه نَ جْ وَ ى الْ فِ وَ    ز        وْ فَ ـالِ بِ  يهِ اريِء فِ قَ  ل  ا كُ دَ غَ وَ 

 اءُ ــــــــــــــــــفاد صَ ؤَ ـــلفُ ُء ولِ الَ ـــجَ              نِ يْ لعَ لِ وَ  هُ نْ عَ  ض  يَ بْ تَ  وم  سُ جُ وَ 

 اءُ وَ ــــــــا األسْ هَ هَ وِ جُ ى وُ فِ  تْ رَ أث   اه  صَ عُ           تْ رَ ـــــــَ ينِ  هُ نْ مِ  ضُ وْ حَ ا الْ هِ أن  

 اءُ ـــــــــــَ يطِ ا األغْ ــنَ لَ   ىِ ـلجَ نْ ا تَ ــــــَ هبِ           اه  ــــــوَ أفْ وَ  هُ تْ كَ حَ  ن  سُ الْ  تْ مَ عِ نَ 

 اءُ ـــــــــــــــــَ قلِ  يعَ مِ جَ ر  الْ ــــسَ  حبيب  لِ            ب  ـــبيحَ  حَ رْ فَ  يهِ اريت قَ حَ رِ فَ 

 اءُ ــــــــــــــــَ فشِ وَ  ةً ـــمَ حْ اس رَ للن   هُ نْ مِ      ل     ـــجمي ر  كْ ذِ وَ  تْ مَ كِ احْ  ر  وَ سُ 

 اءُ ـــــــــــَ نفَ  ودَ ــــــــجُ وُ الْ  قَ حَ لْ ي   أنْ  ل  جَ           م  ـــــــــــيدِ قَ  هِ اإللَ  نَ مِ  م  الَ كَ فَ 
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 اءُ ــــــــــــــــَ مكَ حُ ها الْ فِ رُ ى حُ انِ عَ فى مَ            تْ ـــــكل  وَ  ومَ هُ الفُ  تِ يَ أعْ  م  كَ حِ 

 

 فصل فى بعض من معجزاته صلى هللا عليه وسلّم

 

 الءُ ـــــــــــــــْ اإلم كَ لَ  لىِ مْ يُ  ات  زَ جِ عْ مُ    ى      ى آللِ ــكَ حْ تُ  ثُ يْ حَ  عَ مْ الس   دِ أعِ 

 اءُ ــــــــــــــــَ صبحَ الْ  بحُ سَ ا تُ هَ يْ لَ عَ  ف  كَ           نْ مِ  يشُ جِ وي الْ تَ ارْ فَ  اءُ مَ الْ  عَ بَ نَ 

 اءُ ـــــــــــــَ به لَ ـــــِ يفَ  ر  مَ  ينَ را حِ ـــــَ ـَ ج          يُ دْ ـالث  وَ  لُ خْ ر الن  مَ أثْ وَ  ام  عَ طَ وَ 

 اءُ ـــــــــــــَ موَ  ش  يْ عَ  اكَ ذَ وَ  اع  صَ  األلفَ          وَ رْ أوَ  اح  صَ  ه  نْ مِ  فَ األلْ  عَ بَ أشْ 

 اءُ دَ ـــــــــــــــــــْ ا األعـــَ هميِ برَ  تْ ــل  وَ تَ فَ           مْ ـاهُ مَ رَ ا فَ صَ الحَ بِ  مَ وْ قَ الْ  دَ صَ قَ 

 اءُ ــــــــــــــــَ ُعم اكَ م بذَ ـــهُ وَ  مْ هِ يْ لَ ا عَ ــهَ ــا         ـَ راهأدْ  ينَ ناً حَ يُ أعْ  اهللاُ  ذَ أخَ 

 اءُ ا أذَ ــــــــــــــــــهنَ ا للن بى مِ دَ ـــــــــــــَ ب ـــن        ـْ يعَ  مْ كَ وَ  هُ ا اإللَ يد  كف هَ  مْ كَ 

تْ ـــَ اممَ  هُ دَ ـــــــــعْ بَ         ـــــتْ انَ كَ فَ  بخد   التْ ناً سَ يْ د  عَ رَ   واءُ ا األدْ ـــــــــَ به ر 

 اءُ ـــــــــــــرقَ زْ ا ال  هَ جِ الَ عن عِ  تْ رَ صُ قُ  ــون         ــــُ يعُ  اءَ دَ  الَ أزَ  س  مْ لَ بِ وَ 

 اءُ وَ ر  ـــــــــــــــال هُ تْ وَ ا رَ ــى مَ فِ  بى  صَ وَ           م  ـــــــالَ ـَ ك هُ نْ مِ  ينَ اع أبِ رَ ذِ وَ 

 اءُ ــــــــــفَ وَ وَ  ثق  د واِ هْ ا عَ ـــــــــــَ ابهال           جَ زَ ـــغَ كَ  هُ دَ نْ عِ  لُ حْ فَ ا الْ كَ شَ وَ 

 اءُ ـــــــــــــــَ م الظبالَ الس   د تِ ا رَ مَ كَ  هُ نْ مِ             تْ سَ انَ تَ اسْ وَ  وشُ حُ وُ الْ  هُ تَ فَ ألِ 

 اءُ ـــــــــــــــ  مصَ  ت  رَ ــصخْ ا وَ ــاهعَ دَ         ار  جْ اشوَ  س  مْ شَ  اهُ عَ دُ  تْ ابَ أجَ وَ 

 اءُ ـــــــــــَ فجَ وَ  ة  وَ ـــــلْ ه قَ ـــــــِ ـــيوم        فِ ـــــــَ قلِ  بْ جَ اعْ ه فَ يْ إلَ  ع  ذْ جِ ن  حَ 

 اءُ ــــــخَ الر   اءَ جَ  ثُ يْ ض حَ األرْ  نَ ط        مِ ـــــــحْ قَ الْ  هِ بِ  حَ زيَ ذي أُ الِ  اهُ عَ دُ وَ 

 الءُ ــــــــــــَ غ سَ يْ لَ ا وَ هَ بِ  ط  حْ قَ  سَ ليْ        تْ سَ أمْ الء  وَ ى غَ ى فِ هْ وَ  تْ حَ بَ أصْ 

 اءُ ـــــــــفَ طْ وَ ا الْ هَ اقَ دَ ا غِ هَ ليْ عَ  تْ رَ أدْ        اـــــــَ مي لِ اضِ األرَ وَ  مُ وْ قَ الْ  تِ يثَ غِ 

 اءُ ـــــــــــَ باإلحْ وَ  وبُ ـعُ ا الش  اهَ ميِ بِ         لــتْ اَ سَ وَ  وفَ رُ جُ الْ  تِ وَ أرْ  ب  حُ سُ 

 الءُ ـــــــــــــــــاإليوَ  رارُ اإلدْ ا هَ نْ مِ          مْ وْ ــَ قا الْ اذَ الَء فَ تاً وَ بْ سَ  تْ امَ دَ تَ اسْ فَ 

وَ          ا أنْ أوْ رَ  نَ يحِ  هِ يْ ا إلَ ـــــــَ هوْ شكَ وَ   اءُ ـــــمَ الظ  وَ  همْ طِ حْ قَ  نُ يْ ي  عَ الر 

 اءُ ــــــــــــــعَ بَ ا األرْ هَ ارَ هَ أزْ  هاَ لتْ مَ         األرضُ ة وَ امَ مَ غَ الْ  مُ هُ نْ عَ  تْ لَ جَ فانَ 

 اءُ بَ ر  ــــــــــــــــالا وَ هَ ارَ وَ ًء أنْ الَ جَ وَ  ــــــــاًء       هَ بَ  ارَ ضَ والن   ر  الد   لَ جَ خَ أَ 

عاهَ ُربَ  الَ ى فَ فِ  تْ عَ رَ وَ         ـــب  صْ خِ  لَ بَ أقْ م وَ هْ شُ يْ ى عَ خَ رَ وَ   اءُ ـــــــَ ا الر 

ةَ مَ ي اضِ أرَ  راَءتْ تَ فَ   اءُ ــــــــمالس   هُ ــــــْ نعَ  ر  ضَ خْ باَء تَ رُ  ـع        ــْ بالرب   ك 

 اءُ ــــــــــــــَ حطْ بَ ا الْ ـــــَ ها بِ مَ ي  سِ الَ ض         وَ األرْ  لىَ عَ  مُ عُ تَ  ة  مَ حْ رَ  هُ لَ  مْ كَ 

 اءُ ــــــــــــــَ بوَ  وَ ـــــــُ هوَ  نَ ميِ الِ لظ  لِ         ــــتِ ـْ يبَ اَء الْ نَ فِ  انَ ذي أبَ الِ  اهُ عَ دُ وَ 

 اءُ ــــــــــــــَ ثنَ جُ الْ  ةَ ادَ ــــــَ سحَ الْ وَ  هُ لَ         ـــضَ غْ بُ الْ أ وَ هز  وا الت  رُ مَ أضْ  ممُ أُ 

 اُءواـــــــــَ أس عُ ـــيمِ جَ الْ  ل  هْ ى جَ أبِ وَ دي        ـــــــــِ ـَ ع نِ م بْ عِ طْ المَ ى  وَ أُبَ كَ 

 اءــــــــــــَ عنْ الش   ةُ ـــــــعنيِ ى الش  هْ وَ        ــــةَ ـَ توْ المَ  هُ بَ قَ أعْ ياً وَ زْ خِ  مُ اهُ أرَ فَ 

 راءُ ــــــــــحِ ا الص  ـــرهَ فخْ بِ  تْ اءَ فَ وَ     األرضُ  هُ وراً لَ هُ جداً طَ سْ مَ  تْ علَ جُ 

 اءُ ــــــــــَ شا األحْ هَ بِ  تْ شَ وماً أحْ مُ هُ وَ   ـــــــاُء   دع هُ نْ مِ  وبَ رُ كُ الْ  الَ أزَ  مْ كَ 

 اءُ ــــــــــَ فعَ ك الض  لِ ذَ بِ  وتْ أقْ روَ مْ عَ الْ  ـــــى     فوَ  اهُ عَ دُ  نْ مِ  الِ مَ ى الْ فِ  يدِ زِ 

 اءُ ـــــــــَ قم الر  عْ نِ وَ  ب  ذْ عَ  م ريق  عْ نِ  اء      دَ  ــــــــــل  ـُ ك ت  لَ فْ تَ  هُ نْ أت مِ رَ أبْ 

 آءُ دَ اً وَ ـــــــيببِ طَ  ة  ـــــــــل  عِ  تْ رَ بَ أكْ ــــــا       ـَ اماِءإذَ م الد وَ ظَ أعْ  نْ ى مِ هْ لَ 

 اءُ ـــــــــــَ وعالْ  هُ نْ مِ  الَ سَ  ينَ ه حِ س  مَ  اً      ـــــــــويسَ  ادَ عَ  م  ثُ  رَ الكسْ  رَ بَ جَ 

 اءُ وَ دَ  ف  رْ ـــعُ  اكَ ذَ  وَ هْ ة وَ ــــــَ اهعَ  ي       ى ذِ ــلعَ  ينُ مِ يَ رت الْ ى مَ تَ مَ وَ 
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ا       ـَ ر فابِ نَ عَ  اكتْ حَ  ن  مْ يُ لَ ياَ   اءُ ــــــــــَ ضبيْ ا الْ هَ رفِ بعُ  يب  ة طِ ــحَ ـــــــــو 

 اءُ ــــــــــــــَ قالبَ ا وَ ــــضَ مُ الْ  هُ لَ  اة  تَ فَ لِ       ر  دْ ـــــــَ ببِ  هُ نْ ون مِ جُ رْ عَ الْ  امُ سَ حُ وَ 

 اءُ ــــــــَ عجَ ه الش  ـــِ قِ نْ حَ  نْ عَ  ول تْ تَ وَ        اة  ـــــــمَ كُ  م  وْ قَ  اهُ دَ حِ  نْ مِ  تْ عَ زَ أفْ 

 اءُ ـــضَ فَ الْ  اقَ ضَ وَ  ر  عْ ا وَ هَ نْ عَ  اقَ ضَ  ى      ت  حَ  دُ نْ جُ ة الْ رِ صْ لنِ  اَءتْ جَ  مَ وْ يَ 

 اءُ مَ د  ـــــــــــا الـــــَ هنْ مِ  ريقَ ُساً وَ ُرؤُ        تْ لَ عْ تَ اسْ ر وَ وافَ كَ ا الْ هَ يضُ بِ  تْ لَ تَ قَ 

 اءُ ــــــــــــــَ حمْ الس   ةُ مل  هى الْ وَ  ل ةً مِ   ــــــوا     ــُ أبانا وَ دَ العِ  بَ زْ وا حِ ادُ أبَ 

 اءُ ـمَ الس  ه وَ بِ  اسَ المَ  زينَ وَ  األرضُ وَ        حُ ـــــــــْ بالص   مُ هُ نْ مَ  لَ عْ فِ الْ  دَ مِ حَ 

 الءُ ـــــــَ قه العُ ــِ دي بِ تَ هْ ا يَ مَ ــم ظَ أعْ        نْ ــــــمِ ر لَ يِ نِ مُ ر الْ دْ البَ   اقِ شقَ نْ واَ 

 اءُ ـــــــــــــــــــَ بوب خَ ـــُ يالغُ  هُ لَ  أبْ خَ  ـــــأَ      ـَ بأنْ  مْ كَ  يحةُ حِ ه الص  اويلُ أقَ وَ 

 اءُ ــــــــَ فه وَ يِ د فِ ي والعهَ رَ سْ كِ وم رُ الْ       بــلْ غَ ى وَ اشِ جَ الن   لىَ ة عَ الَ صَ كَ 

 اءُ ـــــَ بالص   اكَ ذَ وَ  ةً رَ صْ دا نُ عِ الْ  عبِ رُ      لىَ راً عَ ــــــــهْ اح شَ يَ الر  بِ  ةُ رُ يْ سَ 

 اءُ ــــــــــــَ فا كِ يهَ فِ  زَ جْ عَ الْ ا وَ هَ يِ فِ د  عَ الْ      رَ صْ حَ  كَ رُ صْ قَ  اتْ زَ جِ عْ مُ الْ  نَ مِ وَ 

 اءُ ـــــــَ ضانقِ  مانِ لز  لِ ى وَ صِ حْ ت تُ سْ لَ  وم     يَ ماً بِ ار يوْ صَ ت األعْ دْ دَ عَ  وْ لَ 

ُِ بَ الْ  طُ قَ نُ  هَ عَ  وْ لَ  لُ مَ الرْ وَ     ا ـــــــصَ حَ الْ ونها وَ ر دُ ْح  اءُ دَ دَ ـــــــــــعُ ا الْ هَ ا بِ د 

 الءُ ــــــــــــِ ي بدْ ات هَ زَ جِ عْ ري مُ تَ عْ يَ ــــى     ـ  وأن انِ مَ الز   ولُ الها طُ ابَ مَ 

 

ل ف ى                              لقيةصفته ف ص  لقية والخه  صلى هللا عليه وسلّم الخ 

 

 اءُ ــــــــــــــَ شاإلنْ  هِ دِ مْ حَ  نْ مِ  لىِ مْ يُ  كَ لَ ــــا        ـَ يمفِ  عَ امِ سَ مَ الْ وَ  رَ كْ فِ الْ  عنِ أمْ 

 اءُ ــــــــــــــــَ قبَ الْ  ودَ جَ الوَ  قَ تِ فْ يَ  أنْ  لَ بْ قَ        ح  ــــــــــدْ ـَ ماُء وَ نَ ا ثَ ة كل هَ ضَ بْ قَ 

 اءُ ــــــــــــــــطَ عَ الْ ين مِ الَ لعْ ها لِ منْ  انَ كَ        ـــــالِ مَ جَ  ل  كُ وَ  اف  وَ  ن  سْ حُ  ل  كُ 

 اءُ دَ ــــــِ تا اإلبْ هَ نْ ى مِ هْ ح وَ دْ مَ الْ  نَ ت مِ ـــــــــــاً         ـَ يفطِ لَ وَ  فةً ثيِ كَ  اتِ وَ ذَ وَ 

 الءُ ــــــــــــــُ ع اتِ فَ لص  لِ ا وَ هَ الَ عُ  نْ ال        مِ ـــــمَ كَ  نُ سْ حُ  اءِ بَ األنَ  اتِ وِ ذِ لِ 

 اءُ ـــــــــــــــــَ منَ  ن  هُ ادُ طَ صُ يَ  ات  يَ امِ سَ         ات  ــفَ صِ وَ  تْ سَ د  قَ تَ  اتِ ذَ  نُ سْ حُ 

 اءُ ـــــــــــــَ كذَ  وُ هْ وَ  ومَ جُ ى الن  كِ حْ يَ  أوَ   اًء       ــهَ بَ  الىَ عَ تَ  ه  جْ ا وَ هَ نْ مِ  يغَ صِ 

 اءُ ـــــــــــــمَ لْ ا الظ  هَ قُ رْ بَ  حَ الَ  ة إنْ لَ يْ الل           سَ دُ ــنْ حُ الْ وَ  المَ و الظ  لُ جْ تَ  نهُ مِ 

 آءُ وَ ـــــــــــــــــــْ األنوَ  ارُ ضَ ا الن  اهَ بَ رُ  ر       وِ ـن   نْ مَ  رَ عاطَ تَ ا تَ هَ نْ مِ ي ا حَ مُ وَ 

 اءُ ــــــــــــــــ  نة الغَ ــــِ ليْ ًء فى لَ الَ ــُ ح        رَ دْ بَ الْ اض وَ يَ ت الر  اقَ فَ  ة  ضَ وْ رَ 

 اءُ ـــــــــــــــــَ هبَ الْ ا وَ ـــهَ يِ مْ رَ اء بِ ـــَ قلِ        نَ يْ عَ الْ  مَ هَ أسْ  إنْ  ارُ وَ األنْ  كَ تْ لَ هَ أذْ 

 الءُ ــــــــــحُ ال الْ مَ جَ ى الْ سِ كْ ا يَ الهَ حُ بِ        ل  حْ كُ وج وَ عُ فى دُ  نِ يْ عَ الْ  رُ وَ أحْ 

 حاءُ احياً والض  ضَ  سُ مْ ت الش  قَ رَ شْ تَ اسْ  ا      إذَ  اهُ ــــــنَ ــَ س نْ مِ  حُ بْ ص  لا قَ رَ شْ أ

مَ بَ تَ  إنْ  ج  لَ أفْ   ا االآلءُ ــــــــــَ هأن  كَ  ور  ـــــــــــغُ ثُ  نْ مِ  و       ـــــــدُ ـْ يبَ  جُ لْ فْ الْ  س 

 اءُ ـــــــــــــَ صا اإلحْ ــــــــَ هانَ ا أزَ مَ ا إذَ       رالد رْ وَ  اقيتِ وَ يَ الْ ه كَ يِ فِ  تْ دَ ضِ نُ 

 اءُ ـــــــــــــَ فالص   ثُ يْ ن حَ يْ جَ الل   هِ يْ دَ الَ مَ ياً      بْ ظَ ول اك في الط  حَ  هُ بْ مِ  ق  نُ عُ 

 اءُ ـــــــــــــَ يا األزكِ اُءهَ كَ ى زَ كِ حْ تَ  هُ نْ مِ      فِ صْ ة وَ اوِ قَ فى نَ  نِ سْ حُ الْ  رُ اهِ ظَ 

 اءُ ــــــــــــــــــــَ ين ضِ يِ بَ جَ لْ لِ اماً وَ هَ ا       سِ فيهَ  تْ مَ وناً رَ يُ عُ  تْ رَ هَ أبْ  ة  هْ بْ جَ 

 اءُ ـــــــــــــــــَ مه إغْ ـــــــَ انكَ ى مَ ولِ تَ     ساسُ إحْ  اسنِ محَ الْ  رةِ ظْ نَ  نْ عَ  احَ زَ 

 اءُ وَ ل رَ الِ ــــــــــاف الط  ادي صَ األيَ      رارُ دْ مِ  ودِ جُ الْ  ون واسعُ الل   رُ هَ أزْ 

 اءُ ـــــــــــــــــــَ خام رَ لنَ لِ  هُ نْ مِ  ق  دَ ــغَ ــــــوال    ـَ ن سيحُ فَ  ر ريف  خْ فَ  حُ وْ دَ 

 اءُ ــــــــــَ حصَ فُ الْ  هِ ادِ ــــــــــحَ ا تُ ا مَ إذَ       اءِ الظ  وَ  ادِ بالض   قينَ اطِ الن   حُ أفصَ 
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 اءُ ــــــــــــــــــــــظ  ال هُ نْ مِ  زينُ تَ  ا        إذْ ـــغَ لَ بُ الْ  هُ نْ ة مِ الغَ بَ ى الُ غْ بتَ  يغ  لِ بَ وَ 

 اءُ رَ ــــــــــــــــــــــــــَ قفُ  ل  امِ اه أرَ دَ نَ وَ        ـــــد  هْ جُ  ات  وَ أمُ  اهُ دَ جَ  نْ مِ  تْ يَ نِ غَ 

 اءُ وَ ــــــــــــــــــَ س وَ هْ وَ  ط  خْ ريعاً يَ ذَ  ن    ــــــوْ هَ ى الْ شَ مَ  ف اً إنْ كَ طى تَ خَ تَ يَ 

 اءُ ـــــــــَ فاإلغْ  هِ مِ وْ نَ  رُ يْ غَ الَ وَ  طِ هْ الر      م فى ـــــــ  سبَ وي الت  ا سِ مَ  هُ كُ ضحْ 

 اءُ ــــــــــــــــــذكَ وَ  ة  ارَ ـــضَ ا نَ هَ تْ نَ ي  زَ        ــــــق  ـــــــلْ خَ يم وَ سِ الن  كَ  هُ نْ مِ  ق  لُ خُ 

 اءُ ــــــــــــــَ ـــنام غِ ــلنَ لِ وَ  ر  حْ بَ  وَ هْ فَ       اهُ دُ ــــــــِ وج هُ دُ رفْ  قَ ـــلْ خَ الْ  عَ سِ وَ 

 اءُ ـــــــــــــَ قس الس  يِ مِ خَ ي للِ وَ ه أرْ ــِ ب س    مْ خَ  نْ مِ  رَ حْ بَ الْ  رُ شُ نْ تَ  هُ نْ مِ  ة  احَ رَ 

 اءُ ــــــــــــــــــَ فطْ وَ ا الْ هَ بُ حْ سُ  بَ وْ الص   ت    رَ طَ ة أمْ يمَ ا دِ هَ ورَ ثُ ى نُ اكِ حَ تُ  مْ لَ 

 اءُ دَ ــــــــــــــْ ا األنـــــهودِ ر جُ ثْ نَ  نْ مِ       ر  عتَ المُ ع وَ وانِ ى القَ نِ غْ يُ  ود  جُ  لُ يْ سَ 

 اءُ ــــــــــطَ عَ الْ  اهَ ــنْ مِ وَ  ع  نْ ا مَ هَ نْ مِ  انَ كَ  ـــــا      اهرَ ثَ ا وَ هَ التِ صَ  نْ مِ  سْ مِ تَ الْ فَ 

 اءُ ــــــــــــَ عجَ ا الش  ــــاَءهآسَ ت بَ ق  وَ تَ        ـــثُ يْ ا حَ هَ ش بِ طْ بَ  أي  أس وَ بِ  ي  أ

 اءُ طَ ن غِ سْ لمحُ  ن  سْ تساماً حُ دي إبْ بْ ي           إنْ  نِ سْ حُ الْ بِ  هُ نْ مِ  نُ سْ حُ الْ  فىَ تَ اخْ وَ 

 اءُ ر  ـــــــــــ  الضاُء وَ ــــــَ اسبَ الْ  هِ يْ لَ عَ  ــــوَء       ـ  الس هرُ ظْ التُ فَ  هُ نُ سْ ه حَ انَ زَ 

 اءُ ـــــــــَ فطِ واإلصْ  لُ اــــَ ــمالكَ  ثُ يْ حَ وَ  ـــــه      يانِ عَ مَ ه وَ ـــــــِ اتى ذَ فِ  لىَ اَ عَ فتَ 

 اءُ دَ ــــــــــَ ن ل  ــــضْ فَ وَ  ة  ــمَ صْ عِ  هُ ل  كُ         ــــــــــــم  ينعَ وَ  ة  ــَ محْ رَ  هللاِ  ةُ رَ يَ خِ 

 اءُ ـــــــَ مرَ كُ د ت الْ عُ  إنْ  ريم  كَ وَ الً ضْ فَ        ش رْ ــــعَ د ذي الْ عنْ  قِ لْ الخَ  مُ رَ أكْ 

 اءُ رَ ـــــــــْ خالص   تْ نَ الَ تَ ا اسْ اهَ طَ خُ بِ  ــــــــــا          ــَ اهطَ يم خُ ظِ من عَ  هُ نْ مِ  دم  قَ 

 اءُ رَ ـــا حهَ نْ مِ ز تَ اهْ اَء وَ يَ حَ  زتْ زْ تَ اهْ          صِ ـــــــــُ مئ إالخْ طِ وْ مَ بِ  لى  صَ مُ الْ وَ 

 اءُ ـــــــــطَ الخُ  ن  ـــهُ زانَ  اريب  حَ مَ وَ           ـــــــــوات  ـَ لا فَ ــوهَ طْ خَ ت بِ أُنيرَ  مْ كَ 

 اءُ ـــــــــــَ طا وَ ــــَ هنْ وب مِ لُ قُ الْ  أن  كَ ــــا           ــَ اهشَ مَ بمْ  وبَ لُ قُ الْ  رُ قِ عْ يَ طئ  وْ مَ 

 اءُ ــــــــــــــــَ بقْ وَ  ة  ــــ  كمَ اُء وَ رَ حِ وَ            ظ  ــــــر حَ فَ أوْ اء بِ صَ ا األقْ هَ نْ مِ  ظَ حُ 

 اءُ وَ ــــا األسْ هَ وبُ شُ ا تَ مِ الَ  اتِ اعَ الط  وَ        اريب  ـــــــحَ ى فى المَ شْ مَ الْ  عُ ضِ وْ مَ 

 اءُ ـــجَ يْ الهَ اُء وَ دَ ــــــــا األعْ اهَ طَ بخُ          تْ اجَ ــــمَ وَ  رب  اُء حَ دَ أعْ  تْ ابِ أطَ  مْ كَ 

 اءُ وَ ــــــــالغَ  يحَ رَ وَ  طُ سْ ا قِ يهَ ريئ فِ  ــــى        ت  حَ  ا األرضُ هَ يِ شْ بمَ  تْ اعَ أطَ وَ 

 اءُ ـــــــــَ يحْ تِ ا اسْ ـــــــَ ها إال لَ اهَ طَ بخُ  ـــــــــــان        كَ مَ  ل  كُ ا وَ هَ نْ ل أرض مِ كُ 

 اءُ ـــــــــــ  شا مَ ـــَ هبِ  ل  جُ أرْ  خطْ ْم تُ لَ   ــــــا        ـَ ا مـــــَ هبَ  طتْ خَ تَ  ةَ عَ فْ ها رِ الَ يَ 

 اءُ ـــــــــــَ بجَ الن   رُ ـــابا األكَ هْ تْ سَ تَ اكْ           اهُ ــــــــ  يحَ مُ  الِ مَ جَ  نْ مِ  نُ سْ حُ ا الْ مَ إن  

 اءُ ــــــــــَ ه اإلبيِ فِ  د  عَ ا تُ ا مَ إذَ  اواألنبَ         ل ــــسْ الر   لُ ــــــمَ أكْ  قِ لْ خَ الْ  فُ رَ أشْ 

 اءُ ـــــــــَ نثْ تِ اسْ ال َا وَ هَ يَ فِ  اطرَ تِ اشْ  ى         الَ ـــــــِ العَ مَ ذي الْ  ىَ لَ عَ  ةً عَ رفْ  الَ عَ وَ 

 اءُ ــــــــــــــَ سعْ قَ الْ  ادةُ ـــــَ يه الس  يْ دَ بيَ          تْ ــــــَ انكَ عاً فَ رْ فَ  ادَ سَ الً وَ أصْ  ادَ سَ 

 اءُ ـــــــــــَ يلِ ا األوْ ـــَ هابَ زَ أحْ  تَ ادَ سَ وَ          ــــــاء  ــــَ بانْ وَ  ل  سْ رُ  امَ األنَ  ادَ سَ  كَ بِ 

 اءُ ــــــــــَ وعوَ  اَءة  بَ عَ  ر  بِ  يسُ اطِ نَ قْ مَ     ى      ـــــــحْ وَ الْ  طُ ـــَ بهْ مَ  لِ سْ الر   مُ اتِ خَ 

 اءُ وَ دَ  هُ ـــــــنْ مِ ى وَ ــ  ـْ قسَ  هُ نْ مِ  ربُ شُ الْ         دُ رْ وِ  مِ ــــــــلْ العِ  عُ بَ نْ م مَ لْ حِ الْ  رُ هَ ظْ مَ 

 اءُ ــــــــــعَ فَ الش   ةَ ـــــاعَ فَ ا الش  يهَ فِ  كَ لَ    ي      زَ ـــــعْ يُ  ومَ ا يَ وَ الل   كَ ظلِ ي َوَ سِ ماَ 

 آلءُ ــــــــــــــْ اإلع هُ ــــَ ى لمَ نَ اه يُ ضَ مُ  ر       ــــْ يغَ  نْ مِ  التأَييدِ  بِ كِ وْ ى مَ ل  فِ حَ 

 اءُ دَ ــــــــــــا ابتِ ـــَ هنْ مِ  ارَ قَ وَ دي الْ بْ يُ فَ     ن    يْ عَ الْ  لىَ عَ  بينِ جَ الْ  تُ ج  شَ  تْ دَ بِ  إنْ 

 اءُ ــــــــــــــَ بو هَ هْ وَ  ارَ ـــصَ  بُ لْ القَ وَ       فُ رْ ا الطَ هَ نْ عَ  ض  غُ  ةً بَ يْ هَ ماالً وَ جَ وَ 

 اءُ دَ ــــــــــــــــْ ا اإلسذَ ـــــ  بحَ  هللاِ  نَ مِ       ــــــبُ وهْ الْ وَ  نُ اسِ حَ مَ الْ  هُ دَ نْ عِ  تْ لَ مُ كَ 

 اءُ رَ ــــــــــَ ب وَ ـــهَ وَ  اهُ ـــاشَ حَ  الىَ عَ تَ فَ       ــــــــــــــوب  يايص وعُ قَ نَ  نْ ه مِ الَ مَ 
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 ةــالخاتمل ــص  ف  

 

 اءُ ـــــــــــَ هانتِ  مِ الَ ــــَ لكلِ ا وَ يهَ ت فِ بْ عَ        ـــــوْ تَ ا اسْ مَ لَ  مْ يكُ فِ  ديحَ مَ الْ  تُ لْ أطِ  وْ لَ 

 اءُ ـــــــــــَ جالر  وَ ه رِ ــــحْ ى بَ ولى فِ قَ        ادِ دَ ـــــرْ ـَ ت لىَ ى عَ نِ لَ مِ حْ يَ  بُ حُ ما الْ إن  

 اءُ ــــــــــــــَ فل كِ ــــِ ليقَ الْ بِ  ب  ص  للِ  أوَ        ـــــــب  صَ بِ  هُ نْ ر مِ يِ سِ يَ اوي الْ دَ  سَ يْ لَ 

 اءُ ـــــــــــَ اآلن لىِ  امَ دَ ح وَ ـــبْ صُ  امَ دَ ا       ـــــَ ا مه إذَ يِ فِ  ورَ ــــهُ الد   ر  ـــــمِ تَ اسْ 

 اءُ ـــــــــَ المسوَ ي تِ و  دُ غُ  تْ انَ كَ  ثُ يْ حَ         ــــــــمُ يكَ فَ  حَ دْ مَ الْ  دَ د  رَ أُ  ى أنْ لِ  ق  حُ 

 اءُ ــــــــــــــَ غنِ  لِ ــــليضقالْ  نَ الى مِ مَ وَ         ــــــــآنُ ظمْ ي  وَ رَ  يمُ مِ ى حَ إنِ  فَ يْ كَ 

 اءُ ـــــَ فاقتِ  ابَ طَ وَ  ى  عْ سَ  مْ هُ اب منْ طَ          ـــــــــــل تْ عَ ماً تَ وْ قَ  كَ لِ ذَ ي بِ أحارِ وَ 

 اءُ ـــــــــــَ مظَ عُ الْ  رُ ابِ ــــعنَ الْ  كَ ـــنْ مِ          ظ  ــــحَ ال الَ نَ  كَ ذي بِ لم اقاسِ ا الْ أبَ  ياَ 

 اءُ ــــــــــَ بَحوْ الْ  عُ ـــفَ رْ تُ ى وَ ـــطَ عْ يُ  ــــر       ـْ يخَ الْ  ل  كُ  كَ ذي بِ م الِ أبا القاسِ ياَ 

 اءُ ــــــــــــــائها اآلبنَ ابْ  نْ عَ  تْ لَ هَ أذْ ا         ــــــــَ ا ماد إذَ بَ عِ الْ  لىَ ماً عَ حيِ رَ  ياَ 

 اءُ ــــــــــَ مظَ ا لَ ــــــَ هتْ بَ عَ رْ ث أَ اسالن  وَ         لِ وْ الهَ  وبِ رُ كُ  دَ نْ ام عِ األنَ  اثَ يَ غِ ياَ 

 اءُ وَ ــــــــَ هي الْ ؤادِ ى فُ نَ ى أضْ شى فإنبِ         أفْ ــــــــــــرَ ـَ بين تنِ ذْ مُ الْ يقاً بِ فِ اشَ يَ 

 الءُ ـــــــــــــــــَ بالْ وَ  مُ ـــــهِ يْ لَ عَ  تْ م  غَ         ةُ ـــمْ غُ إذ الْ  نَ شيِ وحِ تَ سْ مُ الْ  يسَ أنِ  ياَ 

 َءاءُ رَ ــــــــلبُ ه اْ ــــــِ وللُ حُ  نْ عَ  تْ قَ فَ أشْ ـــــــاً        ريحضَ  تُ لْ لَ ا حَ ذي إذَ الَ ا مُ يَ 

 اءُ ــــــــــــــــــَ عاد  وَ  ة  ــــعَ مْ سُ اُء وَ ريَ        ـــــــــاهنأدْ وَ  د  عَ يُ ال َ رِ وزُ الْ  نَ ى مِ لِ 

 اءُ ـــــــَ طخَ  كَ ــــْ يلَ ى عَ فَ خْ ى يَ ن  مِ  سَ يْ لَ         ـــــــــنْ كِ لَ  د  لعَ ة اْ رَ كثْ لْ ى لِ عنْ سَ يَ  مْ لَ 

 اءُ ــــــــــــــــَ جتِ اإللْ اي وَ وَ كْ شَ  مْ كُ يْ إلَ وَ ــــــــو        ـُ كأشْ فَ  تُ ــيْ أتَ  مْ ـــُ ابكبَ  إلىَ وَ 

 اءُ رَ ـــــــماألَ  تِ د  ــــــُ ه عــــــــــِ يفِ  إذْ        ـوءِ ــُ سالْ ي بأمارتَ  ارُ زَ ي أوْ نِ تْ بَ عَ أرْ 

أَدَ ــــــــــك الــــــ  إنى فَ بِ لْ قَ  فَ أرجَ         ــــــدْ قَ اك فَ وَ ـــــِ واً سحْ مَ  الىِ أرَ  الَ   اءُ د 

 اءُ ـــــــــــــــــــَ فى إكْ ــل تَ ــأنْ ى فَ ــِ ل        هَ ـــــيلَ ا حِ مَ ت فَ رْ عثَ ا ى إذَ نِ مُ يُ ْذ بِ خُ 

 اءُ ـــــــــــــقَ شَ  أوْ  هُ اءَ ـــــقَ ى اتِ غِ أبْ  كَ بِ         ى ــــــأن  وُء وَ ـــسُ  لىَ و عَ لُ عْ يَ  فَ كيَ 

 اءُ ــــــــــــــــــــــَ فعِ ة وَ ــــَ حمْ رَ  للِ وَ  و       ــــــــفْ عَ الْ وَ  ةَ ابَ تَ مَ الْ  اسِ يْ تَ اح الَ صَ 

 اءُ ــنَ ضَ  ومِ سُ جُ لْ لِ ا وَ هَ نْ مِ  عُ رْ ذَ الْ  اقَ وضَ  ـــــــــــا       ـَ اهشَ غِ  نْ مِ  بُ لْ قَ ى الْ سَ قَ وْ لَ 

 اءُ ــــــــــــَ شي   نْ ه مَ ي بِ دِ هْ حاً يَ تْ فَ اً وَ ـن ـــــــــــا        قَ رْ فُ  بِ لْ قَ لْ لِ  ن  مُ يُ  ى أنْ سَ عَ فَ 

 اءُ ـــــــــــــــَ بصِ األنْ  هُ ـــص  حِ تَ سْ تَ ال َوَ         اد  رَ ـــــــــأفْ ى بِ ص  خَ تُ  مْ ة هللا لَ مَ حْ رَ 

 اءُ دَ ــــــــــــتِ اعْ  ابَ ـجَ حِ الْ م َظَ أعْ  إنْ وَ        وءِ ــــالس   لُ مِ عَ  هِ وِ فْ عَ  بِ نْ جَ  ا علىَ مَ 

 اءُ ــــــــــــــضَ األعْ  اء  ــــَ نثْ تِ اسْ  رِ يْ غَ بِ          ــــهُ نْ مِ  يتْ نَ اص جَ عَ لِ  ثْ ياثاً أغِ اغِ يَ 

 اءُ ــــــــــــــعاد  إال   هُ ــــــنْ مِ  اكَ اذَ مَ وَ    ان      هَ رْ بُ  رِ يْ غَ  نْ مِ  يكَ فِ  ب  حُ ى الْ عِ د  يَ 

 اءُ رَ ـــــــــــــــَ ون كيُ ـــلعُ لِ وَ  اج  وجَ اعْ  س         ـــِ فْ ــللن  وَ  هُ ـــــنْ ام مِ رَ الغَ  ح  صِ أيَ 

 اءُ ـــــــــــــَ قهل لى لِ وَ  مْ ــكُ نْ جباً عَ حُ            لىِ  تْ ا اوجبَ إذَ  ارُ ي األوزَ تنْ رَ بَ أكْ 

 اءُ وَ ى دَ ـــئداَ ى لِ فَ خَ يَ  مْ ـــــــــــــُ كيْ لَ عَ           ـــــانَ ا كَ مَ با  وَ ى األطِ ل تِ عِ  تْ رِ بَ أكْ 

وَ ـــــــــــَ هنْ مِ  مَ وَ ــــلُ عُ ا الْ نَ يْ لَ عَ           ـــــتْ لَ ا أمْ ك مَ اتِ ذَ  ق  واً بحَ فَ عَ  هُ بْ هَ   اءُ ا الر 

 اءُ ـــــــــــمَ األسْ  تِ ق  تُ ا اشْ ـــهَ نَ ى مِ التِ          ـــاءَ ــَ ماألسْ ة وَ يدِ مِ حَ الْ  كَ افِ بأوصَ وَ 

 اءُ ــــــــــــــــَ يقِ ة األتْ ــــــــم  ا األئِ ينَ فِ          اتُ ـــــادَ الس   مُ ين هُ ذِ الِ  تِ يْ بِ الْ  آلِ بَ وَ 

 اءُ ــــــــــــَ بغْ الر   هُ لَ  مْ ــــُ يكى فِ بِ لْ قَ لِ وَ           مْ ـــكُ الَ حُ  رُ كْ وذِ  لىِ  ابَ طَ  مْ كُ  رُ كْ ذِ 

 اءُ ـــــــــــَ شري اإلنْ ـِ مَ ه عُ يْ ى فِ ضَ قَ ـان          وكَ ــــــــلَ وَ  يلُ لِ قَ  مْ يكُ فِ حى يِ دِ مَ فَ 

 اءُ ــــــــــَ نالث   ابَ طَ وَ  مُ يكُ لى فِ  ابَ طَ          ى حِ دْ مَ وَ  ع  رْ فَ وَ  ل  أصْ  مْ كُ نْ مِ  ابَ طَ 

 اءُ ــــــــــــــــؤسَ الر   كَ دَ عْ ه بَ يِ فِ  مْ هُ وَ  ين        ـــــدِ ال لىَ عَ  اةِ دَ الهُ  كَ ابِ حَ أصْ وبَ 
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 اءُ ـــــــــــــــيَ حَ وَ  ة  ــــَ مأطْ  وءِ الس   نَ مِ ين       ــــــــــــد  للِ  وَ ذي هُ الِ  رِ كْ ى بَ بِ بأِ 

 اءُ ـــــــــــــــــــطَ عْ مِ الْ  هُ د  ـــمُ ال يَ ــَ مبِ         ــــــــاق  نفِ اْ ه بِ يِ ضاك فِ ى رِ ا فِ حَ نَ فَ 

 اءُ ـــــــــــــَ بقَ الر   وهِ ـــــــطْ سَ لِ  تْ افَ خَ وَ         رَ ــفْ كُ الْ  بَ عَ ذي أرْ الِ  ص  فْ ى حَ أبِ وَ 

 اءُ ــــــــــــــــم  غَ  تْ ـــــــلَ جَ انْ وَ  ه هللاُ بِ        ينَ الدِ  رَ هَ أظْ  نْ مِ  ابِ طَ خَ الْ  نِ بْ  رَ مَ عُ 

 آلءُ ـــــــــــعُ الْ  لىِ عَ الْ  ضلهِ فَ  نْ مِ وَ  ف انَ عَ        نِ ــــي ابْ ادِ ــــــــَ ي األيذِ  انَ مَ ثْ عُ بِ وَ 

 اءُ ـــــــــــــــَ بك الحِ ـــــْ نمِ  اهُ ـــــــا أتَ م  لَ        نِ يْ ورَ و الن  ى ذُ نِ كُ  نِ يْ تَ ضغَ المْ ز بِ اَ فَ 

 اءُ ــــــــَ ضتِ وم واإلسْ ـــــــُ لالعُ  ابُ و بَ ن         هُ ـْ ي مَ ضَ تَ المرُ  كَ مِ ن عَ ابْ  لىَ عَ وَ 

 آءُ رَ ــــــــــــــــــــَ به الكُ ــِ نائى بِ ــالعَ مَ           ــــــــالَ انَ مَ  ةَ و  األخْ  ازَ ر حَ يُ زُ وَ وَ 

 الءُ ـــــــِ تا اإلعْ ـــــــمهَ يْ ي إلَ زَ عْ د يُ ى          الخُ ــــف نْ مِ  لَ ضَ أفْ  كَ يْ س  حا نَ ويْ ربَ 

 داءُ ـــــــــــــَ هوالش   ارُ ــــــصم األنَ عْ نِ فَ  ن         ي  ـــــــدِ ل ة المْ  ريْ اصِ نَ  عميكَ بَ وَ 

 اءُ ــــــــــــــــطَ عَ الْ وَ  ة  ـــ  جيسَ  مْ ـــهيْ لَ عَ          دُ ـــــهالز  ر وَ الب   كَ ابِ حَ ى أصْ اقِ بَ بِ 

 اءُ ــــــــــــــَ رفا الش  ــــــــمهَ نْ مَ ا وَ هَ نْ ين         مَ ـــَ بطدة الس  والَ  ولِ تُ بَ ر الْ هْ بزَ وِ 

 اءُ ــــــــــَ غالبْ  ن  هُ ــــــــــالنَ يَ  أنْ  لىَ عَ          نَ هْ ــــــــز  نَ ى تَ اتِ وَ الل   كَ اجِ وَ وبأزْ 

 اءُ ــــــــــا واالغنـــــيديك االفقمن بِ  ا         ــــــــيات قلبى ايغاشِ  تْ عظمَ 

 اءُ ـــــــــَ مالن  وَ  مُ ـــــــــكُ نْ مِ  د  مَ ا الْ هَ انَ زَ           اتــــنسَ حَ  ريَ تُ  أنْ ى بَ جَ مْ تُ  كَ بِ 

 اءُ ـــــــــَ قاإلتِ اط وَ رَ لص  واز ل  جَ  اسُ الن             عَ ـــــــــــزَ ا أفْ إذَ  ة  ن  ى جُ لِ  تَ أنْ 

 اءُ إوَ  م  ــــــــــــــــــَ ثوَ  هِ ذِ ى هَ فِ  كَ رُ يْ غَ ـــــــا          ـَ مفَ  اكَ ذَ وَ  اكَ ى ذَ لى فِ كفِ فَ 

 اءُ ـــــتجَ ى اإلرْ لِ  ف  وَ يُ  أنْ فى صطَ مُ الْ         ق ــــــــحَ وَ  ميلَ يك الجَ ى فِ ن  ظأُفُ 

 اءُ ــــــــــــــقضَ الْ  ورِ ــُ ى األمفِ  للِ          نَ ــَ قبَ أيْ  دْ قَ وَ  فيكَ  وبُ سُ المنَ  يبْ خِ أيَ 

 اءُ ـــــــــَ سكِ الْ  تهُ وْ احَ مَ  ل  ا كُ مَ وَ ى خِ ــــا         ـَ يى وأشْ عِ رْ ُعم  فَ وَ  لىِ ُعم  أَصْ 

 اءُ ــــــــــــَ متِ اإلحْ وَ  اكَ ذَ لِ  مْ ــــُ اكوَ سِ           ــــــــلُ ـْ ا األهمَ فَ  مْ يكُ فِ  ونَ مُ تَ حْ يَ الَ 

 اءُ ـــــــَ ضمْ ا الر  ـــهَ ابَ عَ لِ  تْ كَ أذْ  نَ كاَ           إذْ  ـــــــمْ واظل ه  الل  وَ  نُ صْ حِ الْ  مُ تُ أنْ 

 اءُ ـــــــَ ثالر  ا وَ ـــَ هكِ بْ سَ  نُ سْ ا حُ هَ انَ زَ            ح  دْ ـــــــــمَ  ات  مَ ن ى نُظيْ ل مِ ب  قَ تَ فَ 

 اءُ ــــــــــَ عنْ صَ  د  ا يَ قَ رْ ا خَ هَ ى ُعالَ فِ اَءا           رَ ـتَ تَ  الَ ـــــــحُ الْ  نَ ا مِ هَ نْ سَ البْ فَ 

 اءُ ــــــــــــَ سنْ خَ ى الْ نِ أن  ا كَ يهَ فِ  تُ حْ وَ            وْ ــراً نْ رَ دُ  مْ حكِ ديِ ن م  مِ  وتْ حَ وَ 

 اءُ ــــــــــــــَ صقْ تِ اسْ  مُ ـــُ يكفِ  ولِ لقَ لْ وَ             حَ دْ مَ الْ  بُ عِ وْ تَ سْ يَ  ولِ قَ الْ بَ  ر  كْ أبذِ 

 اءُ ـــــــــــَ ضقِ انْ  مُ ـــــكاتِ ـــى آيفِ  الَ وَ            دُ دْ حَ ـالْ  مُ كُ ائِ نَ ثَ  ي إلىَ زَ عْ يُ  سَ يْ لَ 

 اءُ ــــــــــَ شعِ وَ  دُ ــغُ الْ  فَ ــلَ خْ تَ ا اسْ مَ             كَ ـــِ اتم من السالم إلى ذَ الَ فسَ 

 اءُ ـــــــــَ كوج الذ  رُ ى البُ فِ  ارَ ادَ مَ  د  عَ            ــــــــــالة  صَ  م  ثُ  كَ يْ لَ عَ  الم  سَ وَ 

 ءُ الَ ـــــــــَ اَء جدَ ــــجل الص   وب  لُ قُ لِ              ىَ ــلجْ تُ  اتُ الذ  مَ  كَ يْ لَ عَ  م  الَ سَ وَ 

 اءُ ــــــــــــــَ غاإلصْ  مُ ــــــُ كنْ مِ ا وَ ن  مِ            حَ دْ مَ ى الْ لِ أمْ  كَ الَ مَ َوَسالَم  َعلَْيَك 

 اءُ ــــــــــــــ  نغُ الْ  كَ ـــحيِ دِ ى مَ انِ عَ مَ بِ           ن تْ غَ اح وَ رَ بِ  ق  اشِ وي عَ تَ ا ارْ مَ 
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