
تَدِيبالْم فِقْه 

 بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ
دمبِ الْع   اَلْحنَ  لِلِّه رالةُ الَمِيالص و ل   وع المنَ    يالْسلِيرْسدِ الْميلي    سع نَ      وعِـيمبِهِ اَجح صـ ا     .آلِـهِ و هـاَي لَـماِع 

   نَ الْقَوِييفَاِنَّ الد تَدِيبعِنْ الْم م    الماهللاِ االِس لِ بِاِخْتِيارِ       دقُوسائِقٌ لِذَوِي الْع اِلِهي ضْعو وه هِواِ م يـ  لَ اِ اه الحِي الص 
  .انِاب بلَصح فَوعرُ فُ ولٌوصه اُلَ  ويبقْعي الْ فِالحِفَ الْيا ونْدي الْفِ
 
 

 صولِاَلْباب االَولُ فِي االُ

 مِيدِقَ الْ يِنِّغَد الْ حِاِو الْ اهللاِ بِ قُيدِصا التَّ هنْقْرَار بِها بِالِلّسانِ مِ   صدِيقُها بِالْجنَانِ و االِ   دِيات الَّتِي يجِب تَ   تِقَاع اال يَو هِ 
ـ م الْ المِكَََوالْ ذُ رُيدِقَ الْ ديرِم الْ ميلِع الْ يح الْ وال ه له اِ اِ ال ئٌ شَ هِلِثْمِ كَ سي لَ ياقِبالْ ـ  نُوكَ مِ السيالْ ع ـ ب ـ ملْ اَرُيصِ ثُدِح 
ـ  يا وه بِنَوابثَ يةٌيارِيتِخْ اِالٌعفْ اَمه لَ وادِبعِ الْالِعق الفْلُاِخَ الْارتَخْم الْ لُاعِفَلْ اَ اتِنَائِكَلْلِ اقَعبنَولَ عـ ي اه ـ و ـ  م ا هو 

 . رِدب الْةَلَي لَرَمقَ الْنَورَا يم كَةِاميقِ الْمو ينَونُمِؤْم الْاهرَ ييالع تَي اهللاِلَ عبٍاجِو بِسيلَ فَمه لَحلَصاالَ
نْ مِ وا التَّ هدِصبِ قُي هِتِكَالئِم ه قُالئِ خَ م رَكْ ممال نَو فُصِتَّيكُالذُّ بِ نَووةِر نُ االُ  ونْ مِ ةِثَوهاَ و ذُ منِجةٍح نثْ م ثال ثُ ي و و  
ربنْمِ لٍّكُ لِ اعهم قَ مام م لُعوم الي عصاهللاَ نَو  ا اَ  مرَمهم و  فْ يلُعنَو م  ؤْا يرُمنَو جِ  و ائِرَبلُي الْ لُزِنْ م ويِح مِ و ـ ائِكَي لُي 
احِصاالَ ب راقِز اِ و افِرَسخُافِ نَ لُي الص رِو زْ عِ  وائِرابِ قَ لُياالَ ض رحِاو ذِ الَّ  ونَي ي لُمِحالْ نَو رْعش الْ  وافُّحـ  نَو  نْ مِ
حهِلِو الْ  و مسبحبِ نَو حدِم رهِبو الْ  م مرُفِغْتَسلِ نَو ي االَ  فِ نْمضِر رَ كِ  واتِ كَ امبنَو ي لَعمنَو فْتَ ا مـ ع ـ نْ م  و نَولُ   و رٌكِ
  .يالع تَال اهللاُ اِمهدد عيصِحا اليهرُي غَ ورٌيكِنَ
نْمِ وا التَّ هدِصالْ هِبِتُكُ بِ قُي ةِلَزَّنَم ي الرُّ لَ عالتَّ كَ لِسواةِر الزَّ  و برِو جِنْ االِ  ولِي رآنِقُالْ  و غَ  ورِيا  هآنُرْقُالْ و ه تَ كِ واب 
مِالَعلَزَّ نَيهع لي عهِدِبم حلِدٍم كُيلْ لِنَومِالَعذِ نَنَيراًيو ي بكْقي حمرِلي آخِ اِهالد لِ خاًاسِ نَرِها قَملَبه.  
نْمِ وا التَّ هدِصبِنْاَ بِ قُيهِائِي ه عِ م باد م عصوذَ ونَم وو ماتٍزَجِع ب ثَعهتَه لِ قِلْخَ ليعالي اِ  تَ  اهللاُ ملِباالَ غِي امِكَح اَ  و لُو هـم 
آدم لَ عهِي الس الم رُ آخِ  وهم م حمد لَ عهِي الس الم و  ب نَيها اِ مرِديس نُ  و وح و  ه ود و  الِ صح اِ و اهِرَبيم اِ و ساقُح و 
ي يح ي وا  يرِّكَ ز و سنُو ي و وبياَ و نُماَيلَ س و داو د وي  سوم و بيع شُ و  فسو ي و وبقُع ي و طٌو لُ  و لُياعِمساِ
عِو يسيغَ  ورُيهملَ عهِيمالةُ الصو  السالُالم حِيصي عددهتَال اهللاُ اِم باركتَ و اليع.  



لُضَفْ اَ وهم م حمد لَ عهِي الس الم نُ ب بنُ بداهللاِ ع ع دالْبطَّلِبِم  مٍاشِ بن ه  بن عدِب بن قُ  افٍنَ م صـ   البٍ بن كِ  ي ةٍرَّ بن م 
 بـن  رٍضَ بن ماسٍيلْ بن اِةَكَرِد بن مةَميزَ بن خُةٍانَنَ بن كِرِضْ بن النَّكٍالِ بن م رٍه بن فِ  بٍالْ بن غَ  يؤَ بن لُ  بِعبن كَ 

ـ لَ ع ي اهللاُ لَّ ص هاتُنَ ب  و مياهِرَب اِ  و رٌاهِ طَ  و ماسِقَ ملَّ س  و هِيلَ ع ي اهللاُ لَّ ص هائُنَباَ .نانٍد بن ع  دٍع بن م  ارٍزَنِ هِي ـ   و لَّسم 
زنَيب و  قِ رةُُي اُ  و ثُلْ كُ ممٍو اطِ فَ  وةُم. اَ و زواجالْ ه طَمرَهاُ ات مهالْ ات نِمِؤْمنَي دِ خَ نَّهيةُج و  ةُشَائِ ع و  فْ حةُص اُ  و م 
لَسةْماُ و مبِ حيوو ةْبْسةُدو  زنَينْ بِبتج شٍحو ز نَينْ بِبزَ خُتيةَمو م يمةُنَوو ج وةُرَيو فِ صةُي.  
اؤُفَلَخُ واشِ الرَّ هدنَو تِرْا التَّ هذَي  ل عاَبِي بورٍكْبالص دثُ قُيمـ  ع ـ  الْرُم ـ قُوارفَ ـ ثْ عم ثُ ـ  ذُانُم ـ  نِيوروالنُّ ـ  عمثُ  يلِ
ـ جورُ عه لَ وĤءِيبِنْ االَلُضَفْ اَملَّس  وهِيلَ عي اهللاُلَّ صدمح م ومهِيلَ ع اهللاِانُوضْرِ بيتَجم الْنٌس حم ثُ يضتَرْمالْ ي  فِ
 ي لع الْنَ مِ اهللاُاءاشَي ملَ اِم ثُءĤِمي السلَ اِهِدِسج بِةِظَقْيالْ
نْ مِ وا التَّ هدِصالْ بِ قُييرِخِ اآل مِو و  هلْ اَ ويوذِ الَّميي بفِ اهللاُثُع لَّ كُقَالئِخَ الْهِيهاالَ بِمجاالَامِس لِصةِيي وـ م ـ  يذٍئِ صدر 
ـ ي يتَّه حرَي ار شَةٍر ذَالَقَثْ مِلْمع ينْم ه ورَ يراًي خَةٍر ذَالَقَثْ مِلْمع ينْم فَمهمالَعا اَورَي لِ اًاتَتَشْ اَ اسالنَّ ـ  لِادقَ  اةِلشَّ
ـ   و ةُنَّج الْ  و اطُرَ الص  و ضوح الْ  و انُزَيمِ الْ  و ابتَكِ الْ هِي فِ Ĥءِنَرْقَ الْ اةِ الشَّ نَ مِ اءِحلْجالْ ـ   و ارالنَّ ـ بِنْ االَ ةُاعفَشَ ءِيĤ و  
  .مٍيحِ جيفِ لَارجفُ الْنَّ اِ ومٍيعِ نَيفِ لَاررَب االَنَّ اِرِائِبكَ الْلِه الَاءِيلِواالَ
نْ مِ وا التَّ هدِصقَالْ بِ قُيرِد ه تَ و دِحيعالي بِ  تَ  اهللاِ دمِجشْ االَ عِيي االَ  فِ اءِيبِ لِز حهِمِلْ عِ بِس اِ  و رثُ هِتِاد رُ خُ موجنَا مِ ه 
ـ  ملِ قاًابِطَ م دٍاحِ و دع ب داًاحِ و دِوجوي الْ لَ اِ مِدعالْ ـ  فَ لِزي االَ ا فِ ـ  لُّكُ ـ  بِ ئٍْ شَ ـ عي الْ تَّحرٍدقَ زُج ـ  الْ  و ـ نْمِ و .سيكَ ا ه
ـ لَم الْ الُؤَ س  و مهنْ مِ ةِعا الطَّ لِه اَ ميعِنْ تَ  و نَيمِلِسم الْ اةِص ع ضِعب لِ  و ارِفَّكُلْ لِ رِبقَ الْ ابِذَع بِ قُيدِصالتَّ ـ نْ م نِيكَ   و رٌكِ
ـ  رُهظْ تَ ءĤِيلِو االَ اتِماَرَ كَ  و ءĤِيبِنْ االَ اتِزَجِعم بِ قُيدِصا التَّ هنْ مِ و .رٌيكِنَ ـ رِلـي طَ   ع مهنْ مِ ـ  نَ قِي ـ  الْ ضِقْ عـ قَ كَ ةِاد  عِطْ
  .ارهي غَ وآءِوهي الْ فِانِرَي الطَّ وĤءِمي الْلَ عيِشْم الْ وةِلَيلِقَ الْةِدمي الْ فِةِديعِب الْةِافَسمالْ
نْ مِ ولتَّا اَ هدِصاطِرَشْاَ بِ قُي الس رُخُ كَ ةِاعجِو الد الِج زُ نُ  وعِ لِو ي لَسي عهِي الس نَ مِ الم الس ءِمĤ ـ تْ قَ  و   و الَج الـد  هِلِ
ـ   و ةَفَينِحوب اَ تٍابِ ثَ نُ ب انُمع نُ عِورُفُي الْ نا فِ ماماِ .اهرِي غَ ا و هبِرِغْ م نَ مِ سِم الشَّ عِولُطُ ـ ي االُ  فِ ولِص م ـ ح مـ  اَ د بو 
نْمصالْ رِو رِاتُمدِيي تِائَرَقِي الْ  فِ  و اصِ عكُ الْ مفِوي ي التَّ  فِ  وصفِو م حمد ب هاء  الـد ـ قِ نَ نِي ـ  و يدِنْبشْ ـ  نَ رَائِري س 
 .ديلي ه عاءِفَرَع الْ واءِرَّقُ الْ ونَيدِهِتَجم الْةِمئِاالَ
 
 

 



 عِورُفُي الْ فِيانِ الثَّاببلْاَ

ا هيوي فِ تَس اِ نْ اِ مهالَمع اَ نَّ الَ اتعورُشْم و اَ اترَكَنْم و اَ اتاحب م ي هِ  و ادِبعِ الْ الِمعاَ بِ قُلَّعتَ تَ يتِ الَّ امكَح االَ يهِ
ـ  هي فِ سي لَ اتاحب م يهِ فَ كرْ التَّ  و لُعفَالْ ـ  العِ  و ابوا ثَ ـ فَالْ بِ ابقَ لِع ـ ال و ـ تِحاالِ كَ كِرْتَّ ـ تِح االِ  و ابِطَ   و اشِشَ
ـ  م عٍضِو م نْ مِ ةِبرُتْ االَ  و ارِجح االَ  و صج الْ  و حِلْمِ الْ ذِخْ اَ  و يادِوب الْ  و الِبجِ الْ نَ مِ رِم الثَّ اءِنَتِج اِ  و ادِيطِصاالِ احٍب 
غَو رِياه.  
الْ انَ كَ نْاِ و لُطْموفِ ب يرْا التَّ ههِ فَ كي رَنكَ مرْ التَّ انَ كَ نْاِ فَ اتفِ ك يا اَ هـ فَ الْ نَلي مِ و ـ  فَ لِع هو ـ م ـ  فِ هورُكْ ـ  هِي  ابو ثَ
ـ  الةِالصو قِعقْع الْ  و يلِخَ الْ مِحلَ كَ لِعفَالْ بِ ابِقَعِ الْ فو خَ  و كِرْالتَّبِ ـ غْم الْ ضِري االَ  فِ صوةِب ـ اللَّ  و بِع ـ غِ الْ  و   و اءِنَ
ـ  ب  و ارِكَتِحاالِ  و دٍاحِ و ارٍزي اِ ه فِ اقِنَ عِ  و لِج الرَّ لِيبِقْتَ ـ  الْ عِي ذْعةِر ـ  ذَ  و ـ  االِ حِب لِبنَ و الْرِحـ ب ـ الْ  ورِقَ ـ  ذَ ومِنَغَ حِب 

  .اهرِي غَ ولِيي اللَّ فِةِيحِضْاالَ
رْ التَّ انَ كَ نْاِ وفِ ك يفَ فَ ماًا الزِ هلُعه رَا حام ثَ يكِرْالتَّ بِ اب و  ي اقَعفَالْ بِ بلِع و ـ االِ بِرُفَكْ ي تِسـ قَ كَاللِح   وسِفْ الـنَّ لِتْ
  .اهرِي غَ وةِنَصحم الْفِذْ قَ ومِيتِي الْالِ ملِكْ اَ ونِيدالِو الْقِوقُ عو اءِنَ الزِّ وةِقَرْ الس ورِمخَ الْبِرْ شُ واب الرِّلِكْاَ
الْ انَ كَ نْ اِ و لُطْموفِ بيفَلْا اَ ههِ فَ لَعي رُشْ موعفَ الْانَ كَ نْاِفَ اتفِلُع يا اَهكِرْ التَّنَلي مِو مـ ع ع الْمِد ـ م ـ كِرْتَ بِةِالم ا ه
ـ ب تسِ  ورِصع الْلَب قَاتٍعكَع ربر اَ لِافِوالنَّ كَ كِرْالتَّ بِ بقَاعي ال  و لِعفَالْ بِ ابثَ ي بحتَس م وهفَ عالْد ـ م ـ ر اَ وبِرِغْ عٍب 
 اءِقَستِساِالْ  و ةِاجحالْ  و ةِارخَتِس االِ  و دِجه التَّ  و هنْ مِ مِودقُ الْ  و رِفَالس  و حِيبِس التَّ الةِص  و هدعبع  بر اَ  و اءِشَعِ الْ لَبقَ
خُالْ وسفِو الْ  وضُوءِو اِ  وحالْ اثِد مدِاجِس الْ  ومسِارِد و  بِتُكُ الْ فِقْ و زِ  و يقُ الْ ةِاربرِو ـ اَ الْ  و ـ  لِكْ ي وـ فِ الْ م   و رِطْ
ـ   واَالفَعلُ   انَ كَ نْاِ ا و هرِي غَ  و ضِرْفَ الْ دع ب ةِدارِو الْ ارِكَذْ االَ  و يلِّص ي نْي اَ لَحي اِ ضْ االَ مو ي هنْ ع اكِسماالِ  نَلـي مِ
ـ عكْ ر  و رِه الظُّ لَب قَ عٍبر اَ  و رِجفَ الْ يِتَعكْرَ كَ كِرْالتَّ بِ باقَعي  و لِعفَالْ بِ ابثَ ي ةٌنَّ س وه فَ كِرْالتَّ بِ ةِالمم الْ ع م كِرْالتَّ  نِيتَ
بعده و ار قَ عٍب الْ لَب جةِمع اَ  و رعٍب ب عده ا و كْ رتَعنِي ب عالْ د بِرِغْم و  كْ رتَعنِي ب عاءِشَعِ الْ د و  ـ  الةِ ص ـ حِ تَ حي و  الضُّ ةِي 
 قِلْ ح  و طِباِ الْ فِتْ نَ  و بِارِ الشَّ ص قَ  و ةِيحلِ الّ اءِفَع اِ  و نِيديعِ الْ يِتَبطْ خُ و فِوسكُ الْ  و حِياوِرَ التَّ الةِ ص  و دِجِسمالْ
  .اهرِي غَ واحِكَ النِّ وةِنَتْخَ الْ وةِانَعالْ
فَ الْ انَ كَ نْ اِ وفِ لُع يبِ ماًا الزِ ه لِدفَ يٍنِّ ظَ لٍي هو اجِ وب ثَ يفَالْ بِ ابلِع و  ي اقَعكِرْالتَّ بِبو ـ نْاالِ بِرُفَكْ الي ـ كَ ارِكَ صةِقَد 
  و رِد الص افِو طَ  و يِع الس  و قِلْح الْ  و ارِمجِ الْ يِم ر  و عٍم ج فِوقُ و ا و مهِاتِرَيبِكْ تَ  و نِيديعِالْ و رِتْوِ الْ الةِ ص ورِطْفِالْ
 ابثَ ي ضرْ فَ وهفَ ٍ يعِطْ قَ لٍيلِد بِ ماً الزِ انَ كَ نْاِ وا  هرِي غَ  و بِيرِقَ الْ ةِقَفَ نَ  و مِح الرَّ ةِلَصِ  و تِيم الْ لِس غَ  و ةِيحِضْالتَّ



ـ  ز  و ةِازنَج الْ وة ِ عمج الْ الةِ ص  و سِمخَ الْ واتِلَالص كَ ارِكَنْاالِ بِ رُفَكْ ي  و كِرْالتَّ بِ باقَع ي  و لِعفَالْبِ ـ  االَ اتِكَ مالِو و  
  .اهرِي غَ والك ههِ بِعفَد يلٍكْ اَ وارِفَّكُم الْوج هدنْ عِادِهجِالْ  وتِيبالْ ج ح وضانَم رمِوص  وارِمالثِّ  وعِورالزُّ
ـ ا غَهسِفْ نَنْ مِزاًم رةٍملِ كَلِّ كُنْ مِلَو االَفرْح الْلِعاج فَةٌعب سكامح االَ نَّ اَ لِياصِفَ التَّ هِ هذِ نْ مِ لَصحفَ االَرَي لِوو  
ـ  .امهِسِفْ نَنْ مِنِيزَما ر نَوكُي لِ نِيفَرْا ح مهِرِد ص نْمِ ذْخُ فَ يانِالثَّ ـ م الْمهاَفَ ـ لْ اَاتِعورُشْ ـ  اَ وضورُفُ هـ م  ضِورُ الفُ
النَّ الةُالص ه ا عمود الد نِي قَ اَ نْ مامقَا فَ هقَاَ دام الد  ين ونْ مه دمقَا فَهده دالم دنَيلَ و االَتِانِا كَم عالُمالتِ الصةُي 
امِجالَ لِ ةًعالْ امِكَح كُذْموزِ لَ ةِرم ي الْ لَ عملِّصنْ اَ ي ي لَعما لِ هكْيلَم يـانِ تْاِ بِ الةَ الص ـ  م ـ تِجاالِ ا و هاتِعورُشْ ـ  ابِنَ نْ ع 
اتِرَكَنْمفَ اه اَ نْم اَرد زِ لَ الةَ الصلَ م نْ اَ ه طْ ياالِ بِ رَهنْتِسجĤِالنَّ نَ مِ ء جالْ ةِاس قِحقِيـ  ةِي ـ الْ  و لِوبالْ كَ ـ والْ بِ و طِائِغَ   و وءِضُ
 .ةِابنَجالْ  وثِدحالْ كَةِيمِكْح الْةِاسج النَّنَ مِلِسغُالْ
 
 

 جاءِنْتِس االِةُيفِيكَ

لَ تَ نْماَ ثَو حد رَخْ مجرُخُ بِ هِيالنَّ جِو جاَ نْ مِ ةِاس دِح بِ السلَينِي ي جِنْتَسبِ ي حاَ رٍج و ماَ رٍد اَ بٍراَ تُ و غَ ورِيةًرَاهِا طَ ه 
تَّحقِّنَي يثُ .ـ س هِيملُسِغْ يي دثُهِي مد رَببِه طُبنِوثُعِابِ االص قُم لَبثُه مي دنْاِفَ . ـ م هِيج اوالْتِز رخْمنْ مِرَثَكْ اَج 
  وبٍوتُكْ مقٍر و وص ج ومٍح فَ واجٍج ز ونٍيمِ ي وثٍو ر ومٍظْع بِيجِنْتَسيالَ  ف و ـ ماًتْ ح لُسِغْ ي مِهر الد رِدقَ
 . مكـ Ĥءِضَفَ الْ والءِخَي الْا فِهرُبِدتَسالي  وةَلَبقِ الْلُبِقْتَسيالَ  ومٍرَتَح مئٍْ شَ وةِابتَكِلْ لِحٍالِ صبٍوتُكْ مرِيغَ
 
 

 ءِوضُو الْةُيفِيكَ

ـ وم لـي  عسلِاج فَءوضُو الْتدراَ  وجاءِنْتِس االِنَ مِتغْرَا فَ ذَاِفَ ـ تَرْ معٍضِ ـ عٍفَ ـ أ رراً حاسِ سكـ  م ـ راًمشَ ي ديك 
مقِ الْ لَبِقْتَسم ـ ةِلَب . لَّكَتَالتَ  والمِكَ بِ م نْ الدالشَّ نَ مِ اهللاِ بِ عوذُ اَ لْقُ و .مكـ   اي جِ الـرَّ  طانِيـ ، بِ مي الـرَّ  م اهللاِ س منِح 

ـ  عصـابِ يـل االَ  لِخْ تَ عها م يغَسلي ر  اِ كيد ي لْسِاغْ عالي و  تَ ي اهللاِ لَ اِ باًرُّقَ تَ الةِلص لِ أَضَّوتَ اَ نْ اَ تيوالرحيم نَ   . س ـ
 ينِّعِم اَهلُلّ اَالًقائِـ س  اكِيتِساالِ بِالثاً ثَضمِضْ ممثُ.  م ـ اهللاِال بِ  اِ ةَوالقُ  و لَوحال ه و لِل دمح الْ  و  اهللاِ مِس بِ الًائِقَ
لي تَ عآنِرْقُ الْ ةِالو و  رِكْلي ذِ عك رِكْشُ  وك و ح عِنَس بتِادثُ . مـ كمللَّ اَائالًقَ .ـ س الثاً ثَقْشِنْتَ اسهرِ اَمنِحي 
ــ   ريخْلي اُ  اِ نٍذُ اُ ةِمح شَ نْ مِ  و نِقَ الذَّ لِفَسي اَ لَ اِ رِع الشَ اصِص قِ نْ مِ الثاً ثَ كهج و لْسِ اغْ مثُ .ـ م  ةِنَّ الج ةَحرائِ



ـ  اغْمثُ. ـ س  ةَفَيثِكَ الْ كتَيح لِ لْلِّخَوـ م    وهج و دوس تَ  و وهج و ضيب تَ مو ي يهِج و ضي ب مهللّ اَ ئالًاِقَف س     لْسِ
يدالْ ك يينم م قِفَرْ مِ علّل اَ الًائِقَـ ف س     الثاًا ثَ ههاَ م نِطِعابِتَ كِ يبِ ي مِينِي ي و ـ  ح ـ ي حِ نِباسِ اباًس ـ  ي ـ  اًريسِ ـ   ـ  م م ثُ
ـ حتُالَ  و يرِه ظَ اءر و نْمِ  ال  و يلِماَشِبِ يابِتَي كِ نِطِع التُ مه اللّ الًائِقَـ ف س     كذلِري كَ سي الْ كد ي لْسِاغْ  ينِباسِ
ـ نَ مِينِلْع اجمهللّ اَالًائِه قَائِم بِكينَذُو اُ مرَّةً كسِأْ ر لَّ كُ حس ام م ثُ . م ـ راًيسِ ع اباًسحِ ـ  ينَيذِ الَّ مِتَسعـ  الْنَو  لَوقَ
نـي  مي الْ كلَج رِ لْسِ اغْ م ثُ مـ   ارِ الن نَ مِ يتِبقَ ر قْتِع اَ مه اللّ الًائِ قَ كتَبقَ ر حس ام ثُم .ـ ف س م    هنَسح اَ نَوعبِتَّيفَ
مكَ ع عبيالثاًا ثَ ه اَ لْلِّ خَ  و ابِصعرِصِنْخُا بِ هيدالْ ك يللَّاَ ري قائالً سهثَ م بقَ ت مِدي ـ  لَ ع ـ  اطِرَي الص ي ـ  وم  يـهِ  فِ ولُزُ تَ
ـ لْع اجمهللّ اَالً قائِكذلِري كَسالي كلَج رِلْسِ اغْمثُ. ف س م ـ  امدقْاالَ س يِعيـ  م ـ نْ ذَ وراًوكُشْ ـ غْ ميبِ   وراًوفُ
علِمي قْ مبالًو م رُبراًو تِ  و جتَ نْ لَ ةًار بلِضْفَ بِ ورك ي  زِا عزُي فُا غَ  يوثُ .ف س م  ـ   رقُ م فَّ كَ طاً باسِ ميلَ اِ ك ي السمĤِء 
للّ اَ الًائِ قَ وهم لِّ ص و  لِّ سم بِنَّي الْ لَ عرِكَ الْ يشْ اَ مِيهال اِ  نْاَ د ال اهللاُ  اِ له و حرِشَه ال ديه لَ ك شْ اَوهنَّ اَدم حداًمع به د
ور ولُسللّ اَههماج نِلْعتَّ الْنَ مِيابِونَيو  اجنِلْعالْنَ مِي طَتَمهنَري.  
ـ غُ لِ  و ،و  ـ  ةِبعكَ الْ افِوطَ لِ وـ ف    رآنِقُ الْ س م  و ةِالو التِّ ةِدج س  و الةِلصأ لِ ضَّوتَ لِس ـ  م تٍي و  ـ  و ـ رَع بِ فٍوقُ   و ةَفَ
 نْ مِ جٍارِ خَ لٍائِ س سٍجِ نَ  و نِيلَيبِس الْ نَ مِ ئْ شَ جورُ خُ هضُاقِنَ و . م ـ م و غيرها  لّ س  و هِيلَ ع ي اهللاُ لَّ ص يبِنَّ الْ ةِاريزِ
 .ضِرالَ انِ عهدعقْ ملِائِ الزَّمِائِ النَّمونَ و مفَ الْالء منْ اِئُقَْلَاْ ا ومهِرِيغَ
 
 

 لِس الغُةُيفِيكَ

لَتَ نْمثَو ب نُدنَ بِ هجةٍاس مِكْ حالْ كَ ةٍينَجاِ نْ مِ ةِاب اَ المٍتِح اِ و الجِي جِرْ في فَ  ةٍفَشَ ح آد وجِرُو خُ  اَ يٍم شَ بِ يٍنِّ مهاو ةٍو  
ـ  الْ عِفْرَ لِ لَسِتَغْ اَ نْ اَ تيو نَ بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ    :لْقُ فَ هتَدرا اَ ذَاِ فَ لُسغُ الْ هيلَع فَ اسٍفَنِ و اَ ضٍي ح اعِطَقِنْاِ حثِد 
ـ  الْ لِسِ اغْ م ثُ كنِد ب ي فِ تانَ كَ نْ اِ ةَاسجل النَّ زِ اَ م ثُ الثاً ثَ نِيغَسي الرُّ لَ اِ كيد ي لْسِغْ اِ ملي ثُ اَع تَ ي اهللاِ لَ اِ باًرُّقَتَ  جرْفَ
لَ نْ اِ و نَ هِ بِ نْكُ تَ م جثُ. ـ س  ةٌاستَ م بِ أضَّو الْ ةِفَالص كُذْموثُ .ـ ف س   ةِرمص الْب ماءلَ عسِأْي رالثاً ثَكم ـ و  الًصِ

ـ تَ ال و .ــ ف س    كلِذَ كَ رِسي االَ م ثُ كذلِ كَ نِمي االَ كبِكَنْم بِ مثُ كنِد ب عِيمِجاِلَي   لْبِقْتَسـ   و ـ الَ  وعدالتَ  ملَّكَتَتَ
ـ مك  فِشْكَ الْ الَح. الِ لْسِتَ اغْ و امٍرَح و  ةَفَرَ ع و  ج مةٍع عِ  و يدـ س    نِيو زْ مةَفَلِد و  ةَكَّ م و  دِ مةَنَي حِ  و ـ ج ةٍام 
غَ و لِس م تٍي لَ  و قَ ةِلَي رٍد ةٍائَرَ بِ  و كُ  و سفٍو خُ  و سفٍو غَ  و رِيذَاِفَ .ـ م  اه ا عزْجت لِ ماءِ الْ نِ ع باَ هِدِع لِ وضِرَمك 
ـ و نَ بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ   : لْقُ فَ هتَدرا اَ ذَ اِ لَسغُ الْ  و ءوضُُو الْ فلِخْ ي هنَّاِ فَ باًي طَ داًيعِ ص مميتَا فَ مهِرِيغَلِ واَ ينْ اَ ت 



ـ    ع كيفَّ كَ اطنِب بِ برِ اضْ مثُ. ـ ف س   اليعه تَ لِي ال لَ اِ باًرُّقَ تَ  و الةِص الْ ةِاحبتِس اِ  و ثِدح الْ عِفْرَ لِ مميتَاَ  رٍاهِلـي طَ
ـ  كيد ي حِسم لِ كلِذَ كَ برِ اضْ م ثُ كهِج و حِسم لِ ضِر االَ سِنْ جِ نْمِ م قَفَرْ مِ عـ ي ـ  اه ـ قُنْ ي  و . ف ـ ـ  ضُ ـ ا نَ ه م  ضقَ
 .رِهلطُّي لِفِكْ ياءٍي ملَه عتُرد قُ وءوضُوالْ
 
 

 الةِ الصةُيفِيكَ

ـ  تَ نْ مِ لِجلرَّ لِ يهِ و رْتُاسا فَ هلَّ كُ كاتِروع و رْهطَ فَ كانَكَم  و كابيثِ فَ راًاهِ طَ كنُدب ارا ص ذَاِ ـ  تِح ـ  اِ ةِرَّ الس ي لَ
 تقْو فَ . ف ـ اهتَقْ و اعِ ر م ثُ ةِبعكَالْ رَطْ شَ كهج و لِّ و مثُ .مدقَالْ  و فكَالْ  و هجوالْ الا اِ هلُّ كُ ةِأرْملْلِ و ةِبكْ الرُّ تِحتَ

الصلُ طُ نْ مِ حِبفَ الْ عِولُي طُ لَاِرِجالشَّ عِو سم ِ الظُّ ونْمِ رِه وكِلُ دنْي اَ لَا اِ ه صِ يلَثْ مِ ئٍْ شَ لِّكُ لُّظِ رَياَ هِي لَثْ مِ وي   هسِـو
ـ  اِ هدع ب رِتْوِالْ و اهنْ مِ اءِشَعِالْ و قِفَ الشَّ ةِبيي غَ لَه اِ نْ مِ بِرِغْمالْ و بِورُغُي الْ لَ اِ هنْمِ رِصعالْ و . الزَّوالِ فَئْ ـ فَي الْ لَ رِج. 
ـ ةِيفِيكَ الْهِهذِبِ وِانْفَ .س ـ  ضِرْفَالْ لَيبقُ ةُامقَ االِم ثُانُذَ االَكيلَع فَتقْو الْلَخَا دذَاِفَ ـ لِ بِالًائِ قَ انِسوك  ـ م صقاًد 
 ي فِ بةَاجِوالْ رِتْوِ الْ الةَص و اَ اءِشَعِالْ و اَ بِرِغْمالْ واَ رِصعالْ و اَ ةِعمجالْ واَ رِهظُّالْ واَ رِجفَالْا  ة هذَ ضَيرْفِي َ لِّصاُ :كبِلْقَبِ
ا الْ ذَهواَ تِقْو ةَنَّس ا الْ ذَ هقَ الْ تِقْولِبالْ و اَ ةَيبدِعاَ ةَي  كْو رتَعراوِتَّ الْياَحِي غَ ورَيـ  تَهللاِ صاًالِا خَه اليع. ـ قْ اِنْاِ و  تيدتَ
ـ امِمالِ ااهذَ بِياًدِتَقْ م،صاًالِ خَلَب قَلْقُ فَامماالِ ـ نْ مكينَذُاُ اءذَحِ امهعفَار فَكيم كُنْ مِكيفَّ كَجرِخْ اَمثُ . ف   ةًروشُ
 تحري تَسيي الْلَ ع اكنَم ي ع ضَ مثُ . ف ـ رْبكْ اَ اهللاُ الًائِقَا  هيبكَنْ م ءاذَ حِ عفَرْتَ  و جرِخْتُ الَ ةُأَرْمالْ و . س ـ اهعابِصاَ
 جـاً رِّفَم  و كدِوج س عِضِوي م لَ اِ راًاظِنَ  و الثَ الثَّ عابِص االَ طاًاسِب  و غِسرُّي الْ لَع امِهباالِ و رِصِنْخِالْ بِ قاًلِّح م ةِرَّسالْ
بقَنَي دميقَك داَر رباَع ابِصـ ع ـ لِحالتَا بِهرِدي صلَا عمهعضَ تَةُأرْمالْ و . ف س  ـ  قٍي ـ لَع فَ. سـ يـ ثَّ الْك ـ ءĤنَ  م ثُ
ـ اال و اَ ةُروس الْ م ثُ نُيمِأتَّ الْ م ثُ ةُحاتِفَ الْ م ثُ ةُيمِستَّ الْ م ثُ ذُوعتَّالْ يـ  ات ـ رمِثَكْ اَو اَالثُثَّ الْ ـ  هنْ ـ ا تَذَاِ و . ف و سـ تِم 
ـ   و عفَرْتَ الَ  و كرَه ظَ طْبس اْ  و كعابِص اَ نَي ب جرِّ فَ  و كيتَبكْي ر لَ ع كيفَّكَ  عضَ فَ عِوكُلرُّلِ رْبكَ فَ ةُورسالْ  سكِّنَ التُ
ْٲرسي ظَ لَ اِ رْظُانْ فَ كقَ رِه مِدلْقُ فَ ك س بانَح بِّ رالْ ي ظِعالثاًم ثَ ي و  ه لُّقَ اَ و نْ اَ لُضَفْ االَ ه و زِ ييد لَ عـ .  س م  ـ هِي  مثُ
ـ   ورْبِّ كَمثُ.سـ  دمح الْك لَا ونَب ر مهللّ اَ هدمِ ح نْم لِ هللاُ ا عمِ س الًائِ قَ  و كيد ي الًسِرْ م  و ياًوِتَس م مقُ اسجـ  فَد  عضَ
كْرتَبياَ ك ثُ الًو م يدي   ثُم كوجهك ب نَيماَه اِ  و ياهذَا حِ منَذُاُ اءيـ  فَ ك ـ  اَ مضُ ابِصعك ـ  اَ  و ـ  دِب ـ   و كيعب ضَ افِ ج 
نَطْبك ذَخِ فَ نْ عيك الْ  و قُزِلْ تَ ةُٔارْم نَطْ بذَخْفَا بِ هيه ا و و جاَ ه ابِصرِ ع لَجينَ ك حقِالْ وي اَ لَ اِ رْظُانُ فَ ةِلَبنَرتِبلْ و قُ  ك 
سبانَح بِّ راَ الْ يالثاًلي ثَ ع و  ه اَ و نَدثُ.  ف س م   ـ اهم فَ ارع ْٲ رسك فَ راًبِّكَ م لِاجس طْ مـ ئِم ـ  اًنَّ ـ  كَ م ثُ ـ   و رْبِّ اسجد 



ـ  ةِيفِيكَالْ بِ اًيوِتَس م م قُ م ثُ كيتَبكْ ر م ثُ كيد ي م ثُ كسْٔاا ر هنْ مِ عفَ ار ملي ثُ و االُ ةِدجالسكَ كُذْ الموـ  ةِر ـ كْلرَّي اْ  فِ ةِع 
ـ  م ثُ لِوالَ اْ عِوكُالرُّ كَ عكََ ار  و رْبِّم كَ ثَُّ. ف و س م   ـ   ةُور الس م ثُ نُيمِاْ التَّ م ثُ ةُحاتِفَ الْ م ثُ ةُيمِستَّ الْ كيلَع فَ يلَواالُ  م قُ
ف س ــ   رْب كَمولي ثُ االُةِعكْ الرَّتَيِدجس كَةِيانِ الثَّةِعكْ الرَّيِتَدجس دج اس ورْبِّ كَم ثُ. ـ ف س م ليوالُ اْةِموقَالْكَ
 سلِج تَ ةُأرْم الْ  و ةِلَبقِ الْ وحا نَ هعابِص اَ هاًجوم نيمي الْ كلَج رِ باًاصِا نَ هيلَ ع سلِ اج ري و سي الْ كلَج رِ شرِتَافْفَ. م
لْي اِ لَعتِيا الْ هيس رِخْري مرِ ةًج لَجياالَنَا مِ ه يف سـ  نِم .ضَ وفَّ كَعيكخذَي فَلَ عيك مبتَوطَسثُنِي ـ  تَم   ودهشَ
ـ عفَرْ تَةِاببالس بِرْشِ اَم ثُكنِيمِ ينْ مِامِهباالِطي بِسو الْ قِلُح ا  و رَصِنْبِ الْ ر و صَِنْخِ الْ دقُاع فَ ةِادهي الشَّ لَ اِ تيهتَنْاِا  ذَاِ ا ه
 نَ مِ كنِيمِي ي  فِ نْي م لَ ع ملِّ س م ثُ ع اد م ثُ لِّ ص مثُ .ـ ف و س م     ال اهللاُ اِ كلِو قَ دنْا عِ هعضَ تَ  و لهاِ  ال كلِو قَ دنْعِ
 .ـ س م ك ذلِلَثْ مِكارِسي يلَ عملِّ سم ثُكِلَم الْ ولِجالرَّ
ـ ي التَّلَ عدزِ التَةِيالثِي الثُّ فِ تنْ كُ نْ اِ و .الًفْنَو  اَ ةًنَّ س و اَ باًاجِ و و اَ ضاًرْ فَ تانَ كَ اءو س ةِيائِنَي الثُّ  فِ ةُيفِيكَ الْ هِهذِ  دِهشَ
 نْاِ و. ـ ف س   باًرِغْ م تيلَّ ص نْين اِ تأمِ الْ  و ةُحاتِفَ الْ  و ةُيمِس التَّ كيلَع فَ ةِروكُذْم الْ ةِفَالص بِ راًبكَه م دع ب م قُ لْ ب ئاًيشَ
لَّصيفَ راًتْ وِ ت لَعيك الس وةُر ب عمِأْ التَّ دثُ نِي كَ م رْب عاًافِ ر ي ديذَ حِ كنَذُ اُ اءيكَالْ بِ كـ فِي ـ  ةِي ةِقَابِ الس ـ رْ تَ  و ـ  الْ عفَ ةُأَرْم 
ـ . ـ و س رِتْوِ الْوتنُ قُأْرَ اقْم ثُةِوربزْم الْةِفَالصري بِسيي الْلَ عاكنَم يع ضَ مثُ. ـ و س   اهيبكَنْ م اءذَحِ ـ  كَمثُ رْبو  
  و اتِحيبِس التَّ  و اتِرَيبِكْ التَّ ع م انِتَدج س كيلَ ع مثُ. ـ ف س م    ةِقَابِ الس ةِفَالصه بِ تِمو قَ  و هِحِيبِس تَ ع م عوكُ الرُّ داَ
ـ   و اءع الـد   و الةُ الص  و دهشَ التَّ  و ةُرَيخِ االَ ةُدع القَ مثُ .ـ ف س م    ةِوركُذْم الْ رِوم االُ نَا مِ هرِي غَ  و ةِسلْجالْ الس الم 
ـ اعِبي الرُّ فِتنْكُ نْ اِو .باًاجِ وو اَ ضاًرْال فَ  اِ ونُكُ التَ ةُيالثِ الثُ الةُالصفَ. ـ ف و س م     ةِوركُذْم الْ اتِيفِيكَالْبِ ـ ةِي  نْاِ فَ
ـ اتِفَ الْ  و ةِيمِسالتَي بِ أتِتَ فَ هِثَالِ الثَّ ةِعكْي الرَّ لَ اِ دِهشَ التَّ دع ب ومقُ تَ ةًنَّ س و اَ ضاًرْ فَ تانَكَ ةِح ـ   و ـ  ينِأمِ التَّ ـ ي الْ  فِ   و ضِرْفَ

السوةِر ب عه فِ د ةِنَّي الس كُ الرُّ  وعِو و  الس جثُ ينِتَد قُ تَ موي الرَّ لَ اِ مةِابع هِ  و ة ثُ ثَالِالثَّ كَ يقْ تَ معد شَتَ تَ  ود ثُ هـ  تُ م ي لِّص
ـ  اتِفييكَالْة بِ ياقِب الْ رِومي االُ  فِ ةِينائِالثُّ كَ نِيتَعكْ الرَّ نِياتَ ه  و ملِّس تُ مو ثُ عد تَ مثُ ـ  .ــ ف و س م      ةِقَابِ الس  درِفَنْمالْفَ
فِخْيفِ ي  النَّ واتِلَي الص ارِهةِي قاًلَطْ م  خَ و يلَي الْ  فِ رُيلِيةِي و  ج رُهفِ لُضَفْ اَ ه  االِ يها و مام ي كبِ تَ رُهِجهِاتِرَي ـ  تَ  و مِسيعه 
تَ و لِسيمه فِ ي لِّ كُ واتِلَي الصهارِا نَ هانَ كَ ةًياَ ت لَ وةًَيلِي تَائَرَ قِ  وفَي الْ  فِ هرِج عِ الْ  ويينِد الْ  و جمائَشَعِ الْ يِولَ و اُ  ةِعنِي و  
ـ  الْ و. هاتَا فَ مي فِ وقُبسمال الْ  اِ ةِرائَقِالْ بِ يأتِي الَ يدِتَقْمالْ و. رِتْوِ الْ  و حِياوِرَالتَّ ـ  قُالحِ ـ  متَؤْمالْ كَ ـ رَا خَذَاِ فَ جـ ت  نْ مِ
دِلَبداًاصِ قَ ك م اِ ةَافَس دي و ثَ  حانِميلُ كِ نَيرُلفُ اْ رُصِقْ تَ رٍتْمِووالرُّ ض اعِبةَي اَ  و م لَ فَ نُنَا السمـاَ تْالِ اْ كم ـ قَ الْ و رُصو  
 .لُو االَو هارتَخْم الْ وكرْالتَّ
 



 
مطِبالتالةِ الص 

ـ حمـا ي   بِ لُم الع  و اسِ النَّ المِكَ بِ الما و كَ  هضِائِرَ فَ نْ مِ ضٍرْ فَ كرْها تَ لُطِب ي الةُالصفَ ـ اِ  و انِيـد  الَْ يـهِ لَ اِ اجتَ ثَكْتِسار 
ـ  بِ اءكَبُ الْ  و ةٌهقَه قَ  و برْ شُ  و لٌكْ اَ  و لٍّص م رُي غَ هلَامِ ع نَّ اَ هِيلََا ِ اظرِ النَّ نُّ ظَ  و هلَمي ع لِّصمالْ صـ  تٍو ـ  و نْ مِ اَ عٍج و 
صِميةٍب نَ تَ  ونُحبِ ح  رٍذْال ع و  س حِلتَّ لِ المةِي و  ر دلِ بِ هاَ نهِاِس الْ بِ ومافَصةِح لُ طُ  ووالشَّ ع فَي الْ  فِ سِمرِج و  ز الُوي فِا  ه
 .اهتُادع اِضرِفْ تَهالتُ صتلَطَ بنْم .اهرُي غَ ونِيديعِالْ
 
 

رُكْموهاتةِال الص 

هِ و ثِ كَ يرْها تَنْ مِةٌرَيكاَبٍاجِ و وةٍنَّ سع داًمقَرْ فَ واالَةُع عِابِصو س الثَّلُد بِو ـ لَّالْو عـ ب ـ الْو بِ اَهِ بِ بنِدو ـ  ح رُس 
 و بِلَعلثَّا كَ اشرَتِفْ االِ  و بِلْكَالْ كَ اءعقْ االِ  و كِيالدِّ كَ رُقْ النَّ  وĤ ءِملسا لِ مهعفْ ر  و نِينَيع الْ ضيمِغْ تَ  و الًاسكَ تَ سِاْالرَّ
ـ معِ رِوي كَ لَ ع ةُدج الس صي و ح الْ بلْ قَ  و نِياعر الذِّ نِ ع مِّكُ الْ رُيمِشْتَ ةٍام كـاَ تِّ االِ  وء ـ  ع ـ  لَ اَ طٍائِي ح و صـاً  ع و  

ـ و ةٍعكْ ر ي فِ ةِرو الس اررَكْ تَ  و دِوجي الس  فِ ةِهبجي الْ لَ ع ارصتِقْاالِ ـ عكْ ر و اَ ةٍداحِ ـ  نِيتَ ـ  الْ يِ فِ ـ م التَّ  و ضِرْفَ   و يطِّ
مافَدالْ ةُع بو الرِّ  اَ طِائِغَو الْ  اَ لِوحِي قِ الْ  ويلْ خَ امف فِ فٍّ ص رْ فُ هِيةٌج و ع يِاآل د ـ  التَّ  و بِسـ الْ بِ حِي دِي ـ  قِ  و ـ  االِ امِي امِم 
 .اهرُي غَب واِرَحمِي الْ فِهِتِلَمجبِ
 
 

سجود السوِه 

ـ نَ كَ بِاجِو الْ كِرْتَ بِ واًه س كالتِ ص ي فِ اناًصقْ نُ تدْجوا اَ ذَاِ سـ قُ الْ انِي ـ و التَّ  اَ تِونُ ـ يِغْتَ بِ واَ دِهشَ ـ  هِرِي ـ ي فِ رِهجالْ كَ ا م
افَخَياَ ت و اَ هِسِكْ ع دِقْتَ بِ ومِي قَ وعِكُالرُّ كَ نٍكْ ر اَ ةِئَآرَقِ الْ لَبو خِأْتَ بالزِّ كَ هِرِييةِاد ـ  ع ـ ي التَّ لَ ـ رِكْتَ بِ و اَ لِو االَ دِهشَ هِرِي 
ـ  فَكنِيمِ ينْ عرِخِ اآلودِعقُي الْ فِ دِهشَ التَّ دع ب ملِّس فَ بِاجِو الْ كِرْي تَ لَ  اِ  عجِرْا ي  م لِعفِ بِ و اَ نِييالِوتَ م نِيعوكُرُكَ  طْقَ
ـ تَ مسلِجا فَرْب كَم ثُحبس فَ ياًانِ ثَ داًاجِ س رَّخُ فَ رْب كَ م ثُ اًنّئِمطْ م سلِجا فَ رْب كَ م ثُ حبس فَ داًاجِ س رَّخُ فَ رْب كَ مثُ   وداًهشَ
مياًلِّص وثُياًاعِ د ملِّ سمفَرَ طَنْ عيو س مـ ك  . 
 



 
الْةُالص جمةِع 

ـ يقِم الْ نَيمِالِ الس اررَح االَ نَيفِلَّكَم الْ الِجي الرِّ لَ ع ضرِفْي فَ ةِعمج الْ مِو ي نْ مِ سم الشَّ كلَا د ذَاِ ـ ماالَ بِ نَيمِ اَ ارِص ادء 
التِصا الْ هخْمصةِوص .كَ و فِيتُيذَاِ ه ا جاءك ي والْ م جملِّ قَ ةِعفَظْ اَ مارك و  ارِ شَ قْلِ احبك و  تَ اسفَ ك ثُ اك لْسِتَ اغْ م 
ـ  الْ تلْخَا د ذَاِ فَ الِو الزَّ لِب قَ ةِالي الص لَ اِ رْكِّ ب م ثُ بي الطِّ لْمِعتَاس  و نَسح االَ كبو ثَ سب الْ مثُ امِجـ  فَ ع ـ حِ تَ لِّص ةَي 
ـ مج الْ ةَنَّ س لِّص فَ لُو االَ انُذَ االَ ما تَ ذَاِ و. وـ   ةَظَعِوم الْ عمِتَاس فَ ظَعِتي و  م و.  س م  ـ كسِولُ ج لَب قَ دِجِسمالْ ةِع 
ـ  م هدع ب مقُ فَ كيد ي نَي ب ياًانِ ثَ نَذِّا اُ ذَ اِ  و رِبنْمِي الْ لَ ع سلِاج فَ اماًم اِ تنْ كُ نْ اِ و. سـ   اتٍعكْ ر عبر اَ ةَيلِبقَالْ الًبِقْتَس 
اسِي النَّ لَع و  ه م ي لُبِقْتَسنَوك و  م بِ داًمِتَع يارِسك لَ ع تَ فَ صاًي ععثُ.  س ـ اًرّ سِ ذْوم فَ ارع صتَوطْخُالْ بِ كفِ هِب ـ ي ا ه
حمد انَ ثَ  وء شَ  و هانِتَاد و  ةٌال ص كِذْ و تَ  ةٌظَعِ  وثُ. ف س ـ   نِآرقُ الْ نَ مِ ةُائَرَ و قِ  رٌيم لِ اجقْ مِ سدـ  آ ثَال ثَ ار اتٍي 
ـ ع الْ ونَيدِاشِ الرَّءِافَلَخُ الْرَكْها ذِ ي فِ د زِ نْلكِ ولي و االُ كَ ي هِ  و ةَيانِ الثَّ ةِبطْخُلْ لِ م قُ مثُ منِيو  الـد اعلْ لِءـ م مِلِسنَيو  
ـ   و كلَةَ  الص ال فَ نِيتَبطْخُلْ لِ عمِتَاس فَ امِم االِ رَي غَ تنْ كُ نْاِ و.  سـ   اتِملِسمالْ ـ  الم ال كَ ـ ورُ خُ نْ مِ ـ طْخُلْ لِ هِجِ ةِب 
تَّح نْ مِ غَرِفْي ي ـ و ح   هِالتِ ص .ا تَ ذَاِ ومقِ اُ تيفَ م ي االِ لَّصمام كْ رتَعالْ بِ ضاًرْ فَ نِيجـ م ةِاع ـ لُّقَ اَ  و ـ ا ثَ ه ـ  ةٌالثَ ي و سِ
ـ كْ رعبر اَةَيدِعب الْعةِمج الْةَنَّ سلِّا صمهنْمِ تغْرَا فَ ذَاِفَ. ـ ف  امهِي فِ ةَائَرَقِ الْ رُهج ي  و امِماالِ ـ  .ــ س  اتٍع ـ مثُ لِّ ص 
ـ قْ و تكْرد اَ ضٍرْ فَ رَخَ آ يلِّصاُا  ذ هكَ هتُي نِ و. وـ   اتٍعكْ ر عبر اَ يطِايتِح االِ رَهالظُّ ـ   و هتَ ـ  ب هِدؤَ اُ م لَ عهللاِ صـاً الِ خَ د  
ـ  بِ يـاً اوِ نَ نِيتَعكْ ر لِّ ص م ثُ اهلِّ كُ عِبر االَ هِي هذِ  فِ ةِحاتِفَ الْ ع م ةَور الس أَرَقْتَان   ك لَ يغِبنْيفَ .وـ   رْبكْ اَ هللاُالي اَ عتَ ةِنَّس 

 . س ـ تِقْوا الْهذَ
 
 

عِةُالص رِطْفِ الْدِي 

هلْ اَ ويواالَ م الشَّ نَ مِ لُو الِو ي اَ تَ مصبحفِ ت هِي نْ اَ  ومِ ت نْم رِفْ يض لَ عالْ هِي جمفَ ةُع رْكِّب و  لِّص ةَال ص الص ـ  حِب ي  فِ
مدِجِس ح يك اَ  و د ص رِطْفِ الْ ةَقَد تَ لْكُ أْ  و اتٍرَم و  لْ ح لْسِتَ اغْ وا و و  تَ اسك ـ  انْ  و ـ ف االِ تِ طَب و  ـ  اح  عانَـةَ و  الْ قِلِ

ــ س   يلّصمي الْلَ اِهجو تَان وسح االِرِثِّ كَ  و ةَاشَشَبالْ و حرَفَ الْ رِهِظْ اَ  و بيطَ تَ  و كابِي ثِ نَسح اَ سب الْ  و بارِالشَّ
ـ يلّصمي الْا فِهدعب  وقاًلَطْ مدِيعِالْ الةِ صلَب قَلْفَّنَتَال و. م ـ  اِسِم الشَّاعِفَتِر اِنْا مِهتُقْو فَ. مك  ا ذَاِ و الِولـزَّ ي الَ
ـ قْ م نِيتَعكْر رِطْفِالْ دِي عِ الةَ ص يلِّصاُ :اذَ هكَ يوِنْ تَ ياًدِتَقْ م تنْ كُ نْاِفَ . و ـ دِيعِ الْ يِتَعكْا ر ولَّ ص ةُاعمج الْ تِرَثُكَ  ياًدِتَ



 نِيتَعكْ ر رِطْفِ الْ دِي عِ الةَ ص يلِّصاُ: اذَي هكَ وِنْ تَ اماًم اِ تنْ كُ نْاِ و.  ف س م   ـ رْبكْ اَ هللاُ اَ عالي تَ  هللاِ صاًالِ خَ امِماالِ اهذَبِ
ـ ري كَ سيي الْ لَ ع اكنَم ي ع ضَ م ثُ كينَذُ اُ اءِذَي حِ لَ اِ كيد ي عاًافِر رٌبكْاَ هللاُ اَ اليع تَ  هللاِ صاًالِ خَ اماًماِ ـ  رِائِس لَالصاتِو 
ـ اتِفَ الْ م ثُ ةُيمِس التَّ م ثُ ذُوع التَّ م ثُ كينَذُ اُ اءِذَحِا بِ هنْ مِ لٍّي كُ  فِ كيد ي عاًافِ ر ماًائِ قَ الثاً ثَ رُيبِكْ التَّ م ثُ اءنَ الثَّ كيلَعفَ ةُح 
ـ الثَّ  وةُميرِحا التَّهي فِسي لَنْلكِ ولي واالُ كَيهِ  و ةِيانِي الثَّ لَاِ اميقِ الْ م ثُ انِتَدج الس م ثُ وعكُ الرُّ م ثُ ةُور الس مثُ  و اءنَ
ـ الةُ الصم ثُدهشَ التَّم ثُانِتَدج السم ثُعوكُ الرُّكيلَ عم ثُةِور السدعا بهي فِالثُ الثَّ اترَيبِكْالتَّ  و ذُوعالتَّ  اءع الـد م ثُ
ـ  تَ اتٍرَيبِكْ تَ عِستِلي بِ و االُ حِتَفْاِفَةٌ  خَفِي ةٌسلْا ج مهنَي ب انتَبطْخُ الْ م ثُ الم الس مثُ ـ انِالثَّ ري و تْ ـ  بِ ةَي سعٍب ـ كَ  و ـ قَ رْب لَب 
ـ ر دِيتَأْم لِكٍالِ ممٍلِس مرٍّي حلَ عيهِ  وةِرَطْفِ الْامكَحا اَمهِي فِملِّعفَ.  م ـ ةًرَّ م رَشَ ع عبر اَ رِبنْمِ الْ نَ مِ كلِوزُنُ اَمٍه و 
ـ فَ. م  و ـ ءِارَقَفُ الْ ارِغَ الص هِالدِواَ  و هِسِفْنَ لِ مِويا الْ  هذَ رِج فَ عِولُ طُ دنْ عِ هِيلِص االَ هِجِائِو ح نْ ع نِيتَدائِا ز مهِيتَميقِ  يهِ
ي  فِرْهجافَ .اهنْ مِلٍّ كُي فِ ةِميقِ الْ اءدزي اَ جي فَ رٍيعِ شَ و اَ رٍم تَ نْ مِ اعص  و بٍيبِ ز وا اَ هقِيقِ د و اَ ةٍطَنْ حِ نْ مِ اعٍ ص فصنِ
عِ الْالةِصبِكْ التَدِيلَّ كُاتِرَيهرَقِ الْا وةَاءو الس المـ طْخُ الْ و ـ  ةَب ـ  كُنْ اِو.  و س م  ـ قْ متنْ ـ خْ تُياًدِتَ ـ تَ ال ويفِ   وأْرَقْ
 الِوي الزَّلَ اِدِيعِ الْالةُ صرُخَّؤَ تُو .ـ م رَ آخَقٍيرِ طَنْ مِعجِار فَتما تَذَاِفَ .ـ و عمِتَ اسا ومهِي فِتصِنْ اَ لْ ب بطُخْتَال
 .ـ مب طْقَفَ رٍذْع بِيانِ الثَّمِوي الْنَمِ
 
 

عِالةُص حيضْ االَدِي 

هالْ و يوالْ م حِي الْ  ذِ نْ مِ رُاشِعا اَ ذَ اِ ةِجصْبحفِ ت هِي نْ اَ  ومِ ت نْم رُفْ يض لَ عالْ هِي جمفَ ةُع ـ ب ـ تَ اغْ  و رْكِّ ـ نَ تَ  و لْسِ  فظَّ
ـ ع تَ  و ةَديج الْ كابي ثِ سب الْ  و كلِ ذَ وِح نَ  و كطِب اِ فِتْ نَ  و كبِارِ شَ  و كتِانَ ع قِلْ ح  و كارِفَظْ اَ مِلْقَبِ ـ  تَ  و رْطَّ  حرَّفَ
ـ مي الْ لَ اِ هجو تَ م ثُ ٰحيضْ االَ الةَ ص يلِّصي تُ تَّ ح ئاًي شَ لْكُأْتَ ال  و انِسح االِ رِيثِكْ تَ  و ةِاشَشَب الْ ارِهظْاِبِ لَّص ـ كَي م راًب 
ـ عكْ رمهِ بِلِّ صاس النَّعمجا تَذَاِ و. و س م ـ  عطَاقْ فَهتَيهتَنْا اِذَ اِ وراًه جقِيرِي الطَّفِ ـ  االَيِتَ ـ ناوِ َيحضْ ـ اًي  :اذَ هكَ
 الةَ ص يلِّصاُ: اذَهكَ وِانْ فَ ياًدِتَقْ م تنْ كُ نْ اِ و. رْبكْ اَْ هللاُعالي اَ  تَ هِلّ لِ صاًالِ خَ اماًم اِ نِيتَعكْحي ر ضْالَ اْ دِي عِ الةَ ص يلِّصاُ
ـ اتِيفِي كَعِيمِي ج فِرِطْفِ الْدِي عِالةِص كَ ي هِ ر و بكْ اَ عالي اهللاُ  تَ  هللاِ صاًالِ خَ مِاما االِ هذَ بِ ياًدِتَقْ م نِيتَعكْي ر حضْ االَ دِيعِ ا ه
اَ و امِكَحه نْ لكِ ا و لِّ عفِ م طْ خُ يهِ هذِ ةِب اَالةِ الص كَحضْالَ اَامحبِكْ تَي ورِشْ التَّرَيـ و س م قِي. بِرُخَّؤَ تُو ي لَ اِرٍذْع
ـ جِالْ رُيبِ كَ رٍهشْ اَ ةِتَّو سِ  ذُ نٌأْ ضَ ي هِ و. ـ و  ةُرَطْفِ الْ هِيلَ ع نْ م يل ع ةُيحِضْ االُ و امٍي اَ ةِالثَثَ اَ مِس و ـ  م ـ   ذُ زٌع اَةٍنَو س و 
سبع ذِ رٍقَ ب ي تَنَ ساَ نِي و س بع ِب ذِ رٍعِي خَ ي نِ سِ سِمضَ فَ نَيـ  بِ ح مِالسـ نْ مِ نِي ه ـ  ال ا و لِسـ  مِي ـ ع الْ نَ مِ وبِي ـ  التُ  و  حضَ



ـ تْه الْ  و ةًقَلْا خِ ه لَ نَذُي ال اُ  تِ الَّ اءِكَّ الس  و ءِرآوع الْ  و ءĤِجرْع الْ  و ءĤِفَجعالْبِ ءِمĤ َّـ  ال ـ  ال يتِ اَس    ا و الْ نَانَ لَهـرِيم  ضَـةِ و
ـ وفَ. اهتِيلْاِ وا اَ هنِيع وا اَ هبِنْذَ وا اَ هنِذْ اُ ثِلْ ثُ نْ مِ رُثَكْاَ بهذَعها و الَّتِي     ضَرْ الَّتِي قُطِعت  حذَاءِالْ ـ  التَّ تقْ ـ  بةِيحِضْ عد 
ـ  ع يانِ الثَّ مِوي الْ وبِرُي غُ لَ اِ رِاشِع الْ مِو ي نْ مِ رِجفَ الْ وعِلُ طُ دع ب  و رِصمِي الْ  فِ ثِالِ الثَّ مِوي الْ وبِرُي غُ لَ اِ ةِبطْخُالْ  ةَرَشَ
 ملَّا سذَاِ .دمح الْ هللاِ ورْبكْ اَ اهللاُرْبكْ اَ و اهللاُال اهللاُ اِهلَاِ  الرْبكْ اَهللاُ اَرْبكْ اَهللاُاَ: اذَ هكَقِيرِشْ التَّرُيبِكْ تَو. ـ و م هِرِي غَ يفِ
ـ قْو و .ــ و  ةًرَّ مراًه جقِيرِشْ التَّرَيبِكْ تَهع منْم  وو هلْقُيلْ فَسِمخَ الْاتِولَ الصنَ مِضٍرْ فَلِّ كُ نْ مِ امماالِ ـ هتُ  نْ مِ
 .رَشَ عثِالِ الثَّمِوي الْرِي آخِلَ اِةَفَرَ عرِجفَ
 
 

الْالةُص نَجةِاز 

اِنْم لي بِتَبفَضٍرَم لَعالْهِي صِواءِضَقَ بِةُيد يهِنِواِ و خُاءِضَر صهِمِوفِ و ـ د ـ ةِي لَ صهِاتِوـ  و ـ  عو. ـ و س  هِامِي صِ ي لَ
ـ ةُاديعِ الْهِائِبحِ اَ وهِائِبرِقْ اَ وهِانِرَيجِ  هلْعج اِو اَنِمي االَهِقِّي شِلَ عةِلَبقِي الْلَ اِههجو فَتِوم الْنَب مِرِا قَذَ اِو .م  س 
ماًيقِلْتَس ي ظَ لَ عهِرِه رِ  و جقِلْي ا لَ اِ الهةِلَب عاًافِ ر أْ رسلِ قَ هثُ الًي رَ اقْ م لَأ عهِي س وة يس ثُ  رقَ لْ قُ م ةِرَغَرْغَ الْ لَب ج راًه و  
هو ي سمشْ اَ عهلَاِ  ال نْ اَ داهللاُ ال ا ه شْ اَ  وهنَّ اَ د م حداًم ر اهللاِ ولُس  ذَ اِ  و ا مشُ فَ اتلَ د حيهِي غَ  و مض ع نَيثُ هِي ـ  م رِّ جد 
ثِ نْع ضَ فَ هِابِيع لَ ع رِي سرٍي م جرٍم راًاتِ س ع وتَرثُ ه ـ  اَ م ـ لـي  عسبِلْ ي ديكِك ـ ي ـ اغْ فَةًس ـ لِسِ الس ـ ةَأَو ـ  وم ثُ  ئْضِّ
ـ حي تَ لَ اِ نَمي االَ هقَّ شِ لْسِاغْ فَ هِارِس ي لي ع عاًجِطَضْ م هلْع اج مثُ. و س م  ـ   اقٍشَنْتِ اس  و ةٍضَضْالمبِ ـ  هِتِ ـ ع اج م ثُ  هلْ
عاًجِطَضْمع ليمِ يقَّ شِلْسِاغْ فَهِنِياالَه يذلِ كَرَسـ ك ـ  اِنِرْقَ الْنَا مِم هةِافَفَ اللِّ وارِزاالِ بِلَج الرَّنِفِّ كَمثُ.  و س  ي لَ
ـ طِبرَ لِةًقَرْ خِا وههِجو لِاراًم خِةِأَرْملْا لِهيلَ عد زِ ومِدقَي الْلَ اِقِنُع الْلِص اَنْ مِو ه وصِيمِقَ الْ ومِدقَالْ ـ اهييد ثَ  ف  

ـ مهملِعاَ فَهِرِد صاءِذَحِ بِم قُ و مهِيلَ ع مدقَتَ فَ مهامد قُ تيوا الم عضَ و وا و فُّطَ اص  و اس النَّ عمجا تَ ذَ اِ و. س م  : اذَ هكَ
الي اهللا ع تَ هللاِصاًالِ خَتِيما الْهذَو لِعد اَ واتٍرَيبِكْ تَعِبراَ بِةِازنَج الْالةَ صيلِّصاُ: اذَ هكَوِ انْم ثُةِازنَجي الْلَ عالةُلصاَ
 ع ضَ م ثُ كينَذُ اُ اءذَ حِ كيد ي عفَار فَ ةِميرِحلتَّ لِ ترْبا كَ ذَاِفَ. امِما االِ هذَ بِ ياًدِتَقْ م صاًالِ خَ لَيب قُ ديزِ ي يدِتَقْم الْ  و رْبكْاَ
ينَماك ي الْ لَ عيري كَ سا فِ م ثُ الةِي الص اذَ هكَ نِّ ثَ م :سبانَحك الله م بِ  و حدِمك تَ  و بارك اس مكتَ و عالي جدك 
و اؤُنَ ثَ لَّ جك اِ  ال  وغَ له رُيثُ ك كَ م فَ رْب لِّص بِي النَّ لَ عبِي شَ التَّالةِصثُدِه كَم فاَْر بدللّاَ: اذَ هكَعهـ  اغْم ـ يح لِرْفِ  ا ونَ
منَدِاهِ و شَ  اَنِي نَبِائِ غَ ا و ا و غِ صنَرِي بِ كَ ا ونَرِي نَرِكَ ذَ ا و للَّا اَ انَثَنْاُ ا وهم اَ نْ م حيتَياَا فَ نَّ مِ هيِح ـ ه ع ـ ي االِ لَ امِلَس ـ   و نْ م 
فَّتوتَيتَا فَ نَّ مِ هفَّوه ع االِ لي يانِم .الْانَ كَ نْاِ و ميتبِ صاَ اًيو مفَوناًنُج ادللّاَ: اذَ هكَعهماج لْعطاًرَا فَنَ لَهو اج لْعا نَ لَه



ـ تغْرَا فَاذَ فَغَي الص ورĤَئِم الضَّثِنِّ اَةًونَنُج مو اَ ةًيبِص تانَن كَ  اِ و. عاًفَّشَ م  و عاًافِا شَ نَ لَ هلْع اج ا و رًخْذُ ا و رًجاَ  نَ مِ
كَ اءِعالدثُ رْباَم لْسِري ديثُك ملِّ سمع مِلي ينِيثُك مع لي يارِسثُ كاشْم هلَد هم قَ الْعـ خَ بِمِو ف و س م ـ  رٍي. 
ـ  عنِمي االَقِكاتِِلي عا عهمدقَ معضَ فَرٍفَ نَةِعبراَ بِةَازنَج الْ لِمِ اح مثُ ـ  خُرَشَ ـ اتٍوطُ ـ رَخَّؤَ مم ثُ ـ ه ـ  عكذلِا كَ  رَشَ
ـ رَخَّؤَ م م ثُ اتٍوطُ خُ رَشَ ع رِسي االَ كقِاتِلي ع ا ع هعضَ فَ رِسيا االَ همِدقَلي م  اِ لْقِتَ انْ م ثُ اتٍوطُخُ ـ  ه ـ  ع كذلِا كَ  رَشَ
ـ فِ حتِيملْ لِرْفِاح فَةِرَبقْمي الْلَ اِتيهتَنْا اِذَ اِو .ـ م اهفَلْ خَشِ ام وبٍبالخَا بِه بِعرِساَفَ .ـ س  اتٍوطُخُ ـ ولُطُ ةًرَي ا ه
ـ خِد اَ ما ثُ هي فِ عضَوي ةًرَيفَ ح لَتِهاَب قِ بِانِ ج ي فِ رْفِ اح م ثُ هِفِص نِ رد قَ ليا ع هقُم ع ا و هضُرْ ع  و هِولِطُكَ ـ  هلْ ـ  ج نْ مِ ةِه 
ـ فَ. اكنَملَّ س اهللاِلِوس ر ةِلَّلي مِ و ع  َ اكنَعضَ و  اهللاِ مِسبِ: الًائِا قَ هي فِ هع ضَ م ثُ ةِلَبقِالْ لِّحـ  ع ـ هدقَ ـ م ثُ س ـ  الْو  وِ اَنَبِلَ
ـ مثُ. ـ مك بشَخَ الْ ورَّ اآلجوستُ الَو. ـ مةِأَرْم الْ رَب قَ جسفَ. ـ ف س م    بصقَالْ ـ لِ هِ ـ عاج فَابرَ التُّ ـ  كَهلْ امِنَس 
ـ ا قَ هتَقْ و نَّ الَ ياًانِ ثَ ةِيِزِعلتَّ لِ عجِرْتَ الَ  و كرِوماُ بِ لْغِتَاشْفَ نِفْ الد نَ مِ تغْرَا فَ ذَ اِ و .ـ س  رَيعِبالْ لَب  ال نِفْالـد  ـ ب عده 
ـ  هِنِوي د اءضَ قَ تِيم الْ ةِثَرلي و  ع مثُ .ـ مك  هِيلَ ع  اهللاِ ةُمح ر ةِفَينِ ح يبِ اَ امِم االِ دنْعِ ـ مِ ج نْ مِ عِي ـ  م ـ  هِالِ ـ فِنْتَ م ثُ ذُي 
صِوثِلُ ثُ نْ مِ هِتِي ا م قِبي ب عد الد ثُ نِيسِقْ تَ ميالْ م اقِب ي بنَيهانُقَ بِ معِرْ الشَّ نِو .اَ  اهللاُ و لَعبِ م الصابِو لَ اِوالْهِي رْمجعو  
  .Ĥبمالْ

 بن امين بـن آتـاش بـن آقـالي            آنّا د بن آراز  ا محم تنگلي بن آنّ   حمنعبدالرّ ر لهذا العبد الحقير    تيس هذا ما 
 .فلوا اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمينوا و اوالدهم و ان سلن عبĤئهم و اِصوفي غفر اهللا لهم و ال


