
 

 

 

 

ََن َوَمْواَلَنَ  دح يِح ْ َوََبرحْك عَََل س َ مْي َصِلح َوَسِّلح َِقح َوْجهح هللاح تََعاََل اْلَكرح َّلهُمَّ ِبح  ال

 َ ْن قَْولح َا مح َِّتح آََخذُّته يَدَة ال هح الَْقصح ِّنح َهذح هح َوتََقبَّْل مح بح ح َوََصْ ٍد َوآ ِلح  ُمَحمَّ

ْدقُهُمْ  نَي صح قح ادح  قَاَل هللُا َهَذا يَْوَم يَْنَفُع الصَّ

ِتح َوَحْولح قَ  َصدته َوْجَه هللاح ِفح َذا الْقَْولح     َوْهَو تََعاََل قُوَّ  

، مََكَ َِلُ نََبذته ا هح ي آََخذته            لحَوْْجح ح ح اَّلَّ َّ لَْحْمُد ّلِلح  

َُّه لح  ن
ِ
يْع       َما َطاَب لح َوا ميح َآْمَسْكُت ََجح هح اْلَكرح يعْ َوْْجح مح الََْبه السَّ  

ح َوالَْجهْرح َوَخْرَق الَْعاَدهْ آَ  ِ َعاَدْه              ِفح الِسح ح السَّ ْسأَُِلُ بحَفْضِلح  

َمالح  يَع َعِظح ميح قُْد لح ااَلْعَظَما    ِفح عَاَداِتح َولح الَْجمح َك اْلَكرح َوْْجح  

َوَي ُسقْ  َلَ  َطاِبح َشاكحًرا ِفح َشهْرحََك      َولحسح ْهرحَكَ خح َت ُُضَّ دح  

 
ِ
َباَداتح َوِفح عَاَداِتح ا ى الْعح اَداتح         ََلَ َب السَّ َلَّ قُْد َمَواهح  



َك ََي َمن ِلح َسَعاَدِتح ََضحنْ هَ  َّْوحح ْن     ل ي يَْنُقُل مح َ َكْوَن قَلَمح ْب لح  

ٍء َولَْتُقْدلح الْ هَ  ََض     ِفح ُكِح ََشْ ْدقًا َوَوفَاًء َورح َ صح غََرَض ْب لح  

 
ِ
ََّداا ، َآب َ ُسْقَت َآبََدا       َما َساَءِنح ََيَمْن َصَفاءح َوى َذاِتح ََل سح  

ْكرح          ََيَمْن ََحَاِنح َعْن آًَذا َوَمْكرح ذَ  َْْيح اَِّلح َكْرتَُك الَْيْوَم ِبح  

 
ِ
ا الَّ يَرح ا مْي     َآْكََبَ رحْضَوانحَك بحْْشً َك اْلَكرح َ لحَوْْجح ميْ ْجَعْل ُحُروِفح  

 َ ُقوُدلح بََدَل َما نََبذته             َمْن قَاَدلح الُْيْمَن بحَما آََخذته ي  

َل لح الَْباِقح بحَغْْيح َسلَبح       ثََمَن َما بحْعُت َوفَاَق َمْطلَبح وَ  صَّ  

َّلْوحح        ِفح الْقَْولح َوالَْخطِح فََفاَز لَْوحح مَ  َ الَْحافحظُ يُْمَن ال دَّ لح  

 َ ُروْف ي يُح ِفح الُْحُروْف   الَْعَربحيَّةح َمَع اْمتحاَل الظه حح ْنقَاُد لح اْلَكْشُف الصَّ  

َ نََ  ْعاَلمُ اِنح
ِ
، قَْد ََبَن لح ااْل   الَْعلح ُُ والَْعالَُّم             بحَما بحهح

عٍ عحّْلٍ َوَصَواْب فَ  َوى ََنفح ْن سح ْن غَْْيح رحَضاٍء َوثََواْب    َومح َرغُْت مح  

َر الَْجنَانْ عح  َد الْقَْوَل َونَوَّ نَاْن     َوَسدَّ ِحلْجح ْن عَلح ٍُ ل يُء مح ي ََيح لْمح  

 
ِ
ْضاَللُ ا

ِ
َ َوااْل اٍف ِلح َ اَلُل     بحاَل انَْصح َواَي انََْصََف الضَّ ََل سح  

يُب َراٍٍ انَتَحاهْ لح  ح ََ َاْه    َراٍٍ فاََل    ََبَن َآنَّ هللَا َخْْيُ َمن ََّّ

يْع   ُت ُصْ  يعْ   بحَشهْرح َرَمَضاَن َعن ََجح مح َ السَّ ُك َوَرِِبح ْ َما اْختحَْيلح الَّتَّ  



 
ِ
ْوَتَ ا َ َساَق الَْمْوََت     ََبٍق ََحَاِنح َوآََجاَب الصَّ َوى َذاِتح ََل سح  

َاِنح َوَكَفاِنح الَْغيَّادَ  فََع ََبٍق الَّ يََزاُل َحيَّا            َمْوًَت ََّّ  

َّ قَ  ، َسَقاِنح َب لح ل ْحيَاٍء بحهح
ِ
اْْلَْعَياَن َمْن َآبْقَاِنح     َوََكَْس ا  

َّْسُت آَُموْت يُ  ي لَيَْس يَُموْت    َالَْخلَْق آَِِنح َآبًَدا ل ح ُ الَْحيه اَّلَّ َعِّلح  

ميْ نَ  َّّنح الَْعْبُد الَْخدح ََّمهُْم بحأَن مْي   عَل َن الَْوَرى الَْباِقح الْقَدح َزَعّنح مح  

ح صَ  َِهح يْوُن اَّلَّ ا َآش ْ ي بَقَاُهُه اَل يَتَِْهح ي      يَُقوُدلح ِفح َآبٍَد مَّ  

َواُُهْ فَهََّمْت دَ  لـَهح َآفَْحَمْت      َالُْمْنَكرحيَن َوسح
ِ
ْنَد ااْل َرَجِتح عح  

لـَُه قََمَعا قُ 
ِ
، َمَعا    قَْد َوَجلَْت َولح ااْل ح ُُهْ ُُضِ َُّسه لُوُب َمْن ي  

َ الََْكِفح اْْلَ هَ  ، َمْن آََجلح َداِنح هح َذى َوالَْوَجلح   َولَيَْس لح ِفح لَْوحح  

لْقَْولح       لح َوَمَحا َما َساَءِنح َوَجْولح مَ  َدى َبح َه الْعح َحا تََوجه  

  به حَ آَ  ةَ يدَ صح قَ الْ  هح ذح هَ  نَّ  آَ اََل عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ  هللاُ  بَ تَ كَ 
ِ
َ ا َ حَ بْ س ُ  هح يْ ل ٍة يدَ صح  قَ ن ُكِح مح  هُ ان

َ وَ  َ ذَ  رُ هَظْ ي ح مح جَ الْ  الح َ عَ الْ  يع   أ لح مَ الْ وَ  الح حَ  الْ ِفح  نيَ مح ال

يَدةَ  هح الَْقصح نٌي لحَِقائحلحهَا َعنح  َكتََب هللُا تََباَرَك َوتََعاََل َآنَّ َهذح ْصٌن َحصح حح

نَْياَواْلآخح وَعْن ِكح عَُدوٍِ  ُح جح انح الرَّ طَ يْ الش َّ  ح َمََكرحهح اَله يع ٍرَوَعْن ََجح  َوَعْن ُكِح ةح رَ َظاهح

  َمْفَسَدةٍ َشَقاَوٍة َوُكِح 

نَ الْ  هح ذح ََكتحَب هَ  َكتََب هللُا تََباَرَك َوتََعاََل َآنَّ  النََّصاَرى َآَْجَعحنيَ  ُحُروفح فََرَغ مح  



ْن ََكتحبح هَ النََّصاَرى  َكتََب هللُا تََباَرَك َوتََعاََل َآنَّ  وَن مح ْن  هح ذح يَفحره احلُُروفح َومح

ُه ِكح َما يَُظنهوَن آَ  َُّه يَُسوُءُه َآْو يَُُضه ن  

يَدةَ  هح الَْقصح  حَ آَ  َكتََب هللُا تََباَرَك َوتََعاََل َآنَّ َهذح
ِ
ْن غَْْيح الْ  هح يْ لَ به ا آنح مح ُقْرآ

يثح َوالْ  َحدح  

يَدةَ  هح الَْقصح َقاَم غََزَواةح رَ  َكتََب هللُا تََباَرَك َوتََعاََل َآنَّ َهذح  َلَّ ولح هللاح صَ سُ قَائحَمٌة مَّ

ح َوغََزَواةح ََجح  ّلََّ سَ وَ  هَ يَ لَ  عَ اََل عَ تَ  هللاُ  تََباَرَك َوتََعاََل  هللاح  يلح بح  سَ ُغَزاةح ِفح الْ  يع  

َ حَ بْ س ُ  هللاُ  َِلُ عَ ُحُروفح جَ الْ  هح ذح ََكتحَب هَ  َكتََب هللُا تََباَرَك َوتََعاََل َآنَّ   فَْوَق ُكِح  هُ ان

ْم  َن فاََلُُحُ ْدُقهُمْ وَ َمن َبَّ صح  

 

َ صَ  ملََُن ْجح لـَـهح ي َبح
ِ
ي َعْن َهاتح        اِتح اَن ا َوَآبًَدا َآغََْن يَدح  

آ      دَ  ِتح َوَحْولحَيا َمنْ    لَّ عَََلَّ الُعلََما َواَْلْولحَيأ اَل يََزاُل قُوَّ  

يَدِتح قَ  َآبًَدا َخْْيَ املََراْم  تَُقودُ  َولح   فَاقَْت قََصائحَد الكحَراْم صح  

ْ هَ  ََلٌ ُكَّ َملح َِّتح ُمْخجح ي ْ دح         ََكَن ُماَازحعًا َوَآْخَزاُه املَلح

الَّ هللاُ مَ 
ِ
لـََه ا
ِ
َ بحاَل ا َه النََّصاَرى هللُا       لح َحا تََوجه  

ُفوَن َوَساَلٌم عَََل   ةح ََعَّا يَصح زَّ ِحَك َرِبح الْعح ْبَحاَن َرب ح َرِبح الَْعالَمحنيس ُ َّ الُْمْرَسلحنَي َوالَْحْمُد ّلِلح  


