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 ِخْطَبُة اْلَمْتنِ 
 الباقي مِ يدالقَ  للِ  لحمدُ أَ 

 

 واألرزاقِ  (2)] ُمَسبِِّب اأَلسباِب [   [1]
 

 دُ وجو مَ  ر  قادِ  يم  لعَ  ي  حَ 
 

 بِه األشياُء والوجودُ قاَمْت   [2]
 

 َدلَّت على وجوِدِه اْلَحواِدثُ 
 

 ُسبحانُُه فـَْهَو الحكيُم الواِرثُ   [3]
 

 ثُمَّ الصَّالُة والسَّالُم َسرَمَداْ 
 

 ىدَ هُ الْ  زِ نْ ى كَ فَ صطَ مُ الْ  يِّ بِ النَّ  على  [4]
 

 األبرارِ  هِ حبِ صَ وَ  هِ آلِ وَ 
 

 سرارِ األَ  ى معَ قوَ التَّ  نِ ادِ عمَ   [5]
 

 لمِ العِ  لَّ كُ   أنَّ  مْ فاعلَ  : وبعدُ 
 

 يظمِ نَ  عْ مَ اسْ فَ  وحيدِ للتَّ  رعِ الفَ كَ   [6]
 

 غينبَ ذي ال يَ الَّ  لمُ عِ ال هُ نَّ أل
 

 غِ تَ بْ م يَـ لَ  هِ همِ فَ لِ  ل  عاقِ لِ   [7]
 

 حاالمُ الْ وَ  بُ الواجِ :  مُ لَ عيُ فَـ 
 

 ىعالَ تَ  هِ قِّ حَ  في ز  جائِ كَ   [8]
 

 لمِ العِ  أهلِ  ةِ ن عادَ مِ  صارَ و 
 

 مِ ظْ النَّ بِ  اذَ  رِ بْ سَ ي نوا فِ عتَ يَ  أنْ   [9]
 

 ماكَ   فظِ للحِ  لُ هُ سْ يَ  هُ نَّ أل
 

 مان ظَ مَ  ييشفِ وَ  معِ سَّ لْ لِ يـَُروُق   [11]
 

 هْ قيدَ عَ ي لِ  متُ ظَ نَ : نا هُ  نفمِ 
 

 ْ  هفيدَ مُ  ة  جيزَ وَ  ة  وزَ جُ رْ أُ   [11]
 

 ْ  همَ دِّ قَ مُ : ها كِ لْ ي سِ فِ  هاتُ مظَ نَ 
 

 هْ مَ خاتِ  ذاكَ كَ  واب  بأ تَّ سِ وَ   [12]
 

 هْ يَّ ضِ مَ الْ  ةِ رَّ الدُّ بِـ) هاتُ مْ سَ وَ 
 

 ْه(يَّ رضِ مَ لْ ا ةِ رقَ الفِ  هلِ أَ  دِ قعَ  يفِ   [13]
 

 لينبَ حَ الْ  دادِ ذي السَّ  قادِ تِ عا لىع
 

 يلِ العَ  درِ ذي القَ  الحقِّ  أهلِ  إمامِ   [14]
 

 يبانِ يْ الشَّ  ىجَ الدُّ احي مجا حِ الْ  بِّ رَ   [15] يانِ بَّ الرَّ ى لَ العُ  ردِ ال فَ مَ الْ  رِ بْ حَ 
                                                 

 ( .اآلجالَ  رِ د  قَ مُ يف بعِض الطَّبعاِت : )( 2)



  

 رِ األثَ  أهلِ  إمامُ  هُ فإنَّ 
 

 يرِ األثَ  وَ هْ فَـ  نحاهُ ا مَ حنَ  نْ مَ فَ   [16]
 

 اضَ الرِّ  بُ وْ صَ  هُ لَّ حَ  حا  ريْ ضَ  ىقَ سَ 
 

 اضَ أَ  جم  ما نَ  فرانِ الغُ وَ  فوِ العَ وَ   [17]
 

 ةِ مَّ األئِ  رَ سائِ وَ  هُ لَّ حَ وَ 
 

 ةِ نَّ جَ ى الْ علَ أَ  ضوانِ الرُّ  لَ نازِ مَ   [18]
 

 



َمةُ   اْلُمَقدِّ
 ِهبِ على َغيرِِه ِمن سائِر الَمذا فِ لَ السَّ  بِ ذهَ مَ  يحِ رجِ ي تَ فِ 

 رْ بَـ خَ الْ  جاءَ  هُ نَّ أَ  يتَ دِ هُ  مْ لَ عْ إِ 
 

 رْ شَ البَ  رِ يْ ى خَ فَ قتَـ مُ الْ  يِّ بِ النَّ  نِ عَ   [19]
 

 قْ رِ فتَ تَ  وفَ سَ  ةَ مَّ ي األُ ذِ  نَّ أَ بِ 
 

 قْ حِ مُ الْ قادا  وَ اعتِ  (ينَ بعِ سَ وَ  عا  ضْ بِ )  [21]
 

 ىفَ صطَ مُ الْ  (يِّ بِ النَّ : ) هجِ ي نَ فِ  كانَ   ما
 

 افَ جَ وَ  غ  يْ زَ  رِ يْ ن غَ مِ  (هِ حبِ صَ )وَ   [21]
 

 رْ بَـ تَ عْ ما  يُـ زْ جَ  صُّ النَّ  ذاهَ  يسَ لَ وَ 
 

 رْ ثَـ األَ  لِ هأَ على  الَّ إِ  ة  رقَ فِ  يفِ   [22]
 

 (يهِ زِ نْ التـَّ ـ)بِ  صوصَ النُّ  واتُ بِ ثْ أَ فَ 
 

 (يهِ بِ شْ ال تَ )وَ  (يل  عطِ تَ  رِ يْ غَ ) نمِ   [23]
 

 (اآلياتِ : ) نَ مِ  ما جاءَ  لُّ كُ فَ 
 

 قاتِ ثِ  نعَ  (ارِ بخاألَ )ي فِ  حَّ صَ :  وْ أَ   [24]
 

 امَ كَ   هُ رُّ مِ نُ  : يثِ حادِ األَ  نَ مِ 
 

 امَ لَ اعْ وَ ي ظامِ نِ  نْ مِ  عْ مَ اسْ فَ  جاءَ  دْ قَ   [25]
 

 قولِ ذاك بالعُ  دُّ رُ نَـ  وال
 

 هولِ به جَ  ر  فتَ مُ  لقولِ   [26]
 

 فَعقُدنا اإلثباُت يا خليلي
 

 ِمن غيِر تعطيل  وال تمثيلِ   [27]
 

 وكلُّ َمن أوََّل في الصِّفاتِ 
 

 كذاتِِه ِمن غيِر ما إثباتِ   [28]
 

 َتعدَّى واستطاَل واْجَترى فقد
 

 وخاَض في َبحِر اْلَهالِك وافَترى  [29]
 

 النََّظر أصحابِ  اختالفَ  رَ تَـ  مألَ 
 

 رثَ ذو األَ  ما نحاهُ  سنَ وحُ  فيه  [31]
 

 فإنَـُّهم قد اقَتدوا باْلُمصطَفى  
 

 وَصحِبِه فاقَنع بهذا وَكَفى    [31]
 

 



 َعزَّ َوَجلَّ  اللِ  ةِ فَ معرِ  يفِ :  لُ األوَّ  البابُ 
 َأوَُّل واِجب  [ -1] 

 على العبيدِ  واجب   لُ أوَّ 
 

 سديدِ بالتَّ  اإللهِ  ةُ معرفَ   [32]
 

 ال نظيرُ  واحد   هُ بأنَّ 
 

 وال وزيرُ  به  وال شِ  له  [33]
 

 ِفي َمبحِث َأسمائِِه َجلَّ َوَعال [َفْصل  : ـ 2] 
 همَ قديْ  هِ كذاتِ   هُ صفاتُ 

 

 هعظيمَ  ة  تَ ثابِ  هُ أسمائُ   [34]
 

 هيَّ وقيفِ تَ  قِّ حفي ال هالكنَّ 
 

 هيَّ فِ وَ  ة  لَّ بذا أدِ  لنا  [35]
 

 له الحياُة والكالُم والَبَصر
 

 ردَ تَ واقْـ  لم  وعِ  ة  إرادَ  مع  سَ   [36]
 

 نِ مكِ مُ ت بِ قَ لَّ تعَ  ة  درَ قُ ب
 

 نبِ تَ واسْ عي فَ  ة  إرادَ  كذا  [37]
 

 قالَّ عَ قد تَـ  والكالمُ  والعلمُ 
 

 قاطلَ يا خليلي مُ  شيء   بكلِّ   [38]
 

 رِ صَ كالبَ   هُ سبحانَ  هُ معُ وسَ 
 

 رِ بصِ مُ  لِّ وكُ  سموع  مَ  لِّ بكُ   [39]
 

َزِل الَقديمِ  –3  َفْصل  : في َمبَحِث الُقرآِن الَعظيِم والَكالِم الُمنـْ
 ريلِ بْ جِ  عَ مَ  ما جاءَ  نَّ أو 

 

 زيلِ نْ والتـَّ  رآنِ القُ  مِ حكَ مُ  نمِ   [41]
 

 َقدْيمُ  هُ سبحانَ  هكالمُ 
 

 َأْعيا الَورى بالنَّصِّ يا َعليمُ   [41]
 

 هِ صلِ أَ ن رى مِ الوَ  وقِ في طَ  وليسَ 
 

 هِ ثلِ ن مِ ة  مِ ورَ طيعوا سُ ستَ يَ  أنْ   [42]
 

ُرُهم:  َفْصل   –4  في الصِّفاِت التي يُثِبُتها السََّلِفيُّوَن وَيجَحُدها َغيـْ
 الوَ  ر  وهَ جَ نا بِ بُّ رَ  وليسَ 

 

 ىلالعُ  تعالى ذو سم  وال جِ  رض  عَ   [43]
 

 سبحانَه قد استوى كما َوَرد
 

 ِمن غيِر كيف  قد تعالى أن ُيَحد    [44]
 

 تِهِ نا بذالمُ عِ  حيطُ يُ  فال
 

 هِ عن صفاتِ  كُّ نفَ ال يَ  كذاكَ   [45]
 

 ليلِ في الدَّ  قد جاءَ  ما فكلُّ 
 

 مثيلِ ما تَ  من غيرِ  فثابت    [46]
 

   هِ جهِ ها كوَ ونحوِ  رحمة   نمِ 
 

 هِ هجِ ن نَ ما مِ  لِّ وكُ  هِ دِ ويَ   [47]
 

  زولِ النُّ  ةِ فَ صِ وَ  هِ ينِ وعَ 
 

  زولِ ن النُّ ر مِ فاحذَ  هِ لقِ وخَ   [48]
 



  ألفعالِ وا فاتِ الصِّ  رُ فسائِ 
 

   ذي الجاللِ  للِ  قديمة    [49]
 

    مثيلِ وال تَ  ف  بال كيْ  نلكِ 
 

 عطيلِ والتَّ  يغِ الزَّ  ألهلِ  ا  مغْ رَ   [51]
 

     كرِ في الذِّ  تْ كما أتَ   نُِمرُّها
 

 (3)] ِفكِر [  وغيرِ  تأويل   غيرِ  نمِ   [51]
 

 كما  جزُ والعَ  الجهلُ  حيلُ ستَ ويَ 
 

   مىقا  والعَ حَ  وتُ مَ الْ  حالَ استَ  دِ قَ   [52]
 

     ى اللُ عالَ د تَ قَ  قص  نَ  لُّ فكُ 
 

 االهُ ن وَ مَ ى لِ شرَ فيا بُ  عنهُ   [53]
 

 (4)ـ َفْصل  : في إْيماِن اْلُمَقلَِّد 5
   زمُ جَ الْ  فيهِ  بُ لَ طْ ما يُ  لُّ وكُ 

 

    تمُ حَ  بذاكَ  قليد  تَ  عُ نْ مَ فَ   [54]
 

 ألنَُّه ال ُيكتَـَفى بِالظَّنِّ 
 

 ِلِذي اْلَحَجى ِفي َقوِل أهِل الَفنِّ    [55]
 

 وقيَل : َيكِفي اْلَجزُم إجماعا  ِبما   
 

 ُيْطَلُب فيِه عنَد بعِض الُعَلما   [56]
 

 فالجازِموَن ِمن َعواِم الَبَشِر  
 

 فُمسِلموَن ِعنَد أهِل األثَِر   [57]
 

                                                 

 ( .رِ كج نُ يف بَعِض الطََّبعاِت : )( 3)

نظومِة َفصٌل يف )التَّقليِد( كان َحقُّه التقدمي هنا .( 4)
َ
 يف آِخِر امل



 ةِ وقَ خلُ مَ الْ  عالِ فْ ي األَ فِ :  يانِ الثَّ  البابُ 
   اتِ الذَّ  غيرُ  األشياءِ  رُ وسائِ 

 

     اتِ فوالصِّ  األسماءِ ما  وغيرُ   [58]
 

  مدَ العَ  نَ نا مِ بِّ رَ لِ  ة  قَ خلو مَ 
 

 مدَ القِ بِ عليها ى من أثنَ  لَّ وضَ   [59]
 

    يارِ تِ باخ قُ خلُ يَ  نابُّ ورَ 
 

    رارِ اضطِ وال  ة  حاجَ  غيرِ  نمِ   [61]
 

 ى دَ سُ  الخلقِ  قُ خلُ يَ  (5) ملَ  هُ نَّ لكِ 
 

   دىهُ الْ  عِ بَ فاتْـ  صِّ أتى في النَّ  كما  [61]
 

   للِ  ة  خلوقَ مَ  ناأفعالُ 
 

 سب  لنا يا الهيكَ   هانَّ لكِ   [62]
 

     بادُ العِ  هُ لُ فعَ ما يَ  لُّ وكُ 
 

 رادُ ها مُ دِّ أو ضِ  ة  طاعَ  نمِ   [63]
 

     رارِ ما اضطِ  غيرِ  نمِ  نابِّ رَ لِ 
 

  مارِ ال تُ وَ  مْ نا فافهَ لَ  نهُ مِ   [64]
 

     رىالوَ  بُ ذِّ عَ ى يُـ ولَ لمَ لِ  وَجازَ 
 

 رىجَ  رم  جُ نب  وال ما ذَ  يرِ غَ  نمِ   [65]
 

     لُ جمُ ى يَ عالَ تَ  نهُ ما مِ  لُّ فكُ 
 

   ال ُيْسَألُ  ْعِلهِ فِ ن عَ  هُ ألنَّ   [66]
 

  هِ ضلِ ن فَ مِ  هُ نَّ يُِثْب فإ فإنْ 
 

   هِ دلِ فَِبَمْحِض عَ  بْ ذِّ عَ يُـ  وإنْ   [67]
 

     حِ األصلَ  علُ فِ  ب عليهِ جِ يَ  فلم
 

    حِ فلِ يُ َلم ن مَ  حَ يوَ  الحِ الصَّ  وال  [68]
 

 ديهتَ يَ :  هداهُ  ن شاءَ مَ  فكلُّ 
 

 يدِ تَ عْ يَـ : بد  عَ  (6) اللَ إضْ  يُِردْ  وإنْ   [69]
 

 ِفي الَكالِم على الرِّزقِ :  َفْصل  
  اللِ ن حَ مِ  عُ نفَ ما يَ  زقُ والرِّ 

 

    ُمَحالِ الْ  نِ َفُحْل عَ  هِ دِّ ضِ  أو  [71]
 

   لقِ خَ الْ  لِّ كُ   قُ رازِ  هُ ألنَّ 
 

   قِ زْ رِ  خلوق  بغيرِ مَ  وليسَ   [71]
 

   رْ شَ البَ  نَ َيُمْت ِبَقْتِلِه مِ  نومَ 
 

    رْ دَ القَ وَ  ضاءِ القَ فبِ  هِ رِ يْ غَ  أو  [72]
 

    لجَ وال األَ  هِ زقِ ن رِ يـَُفْت مِ  ولم
 

 لطَ خَ والْ  اللِ الضَّ  أهلَ  عْ فدَ  يء  شَ   [73]
 

 

                                                 

 يف بَعِض الطَّبعاِت : )ال( .( 5)

 يف بَعِض الطَّبعاِت : )َضالِل( .( 6)



 واإِلْيماِن وُمتَـَعلِّقاِت َذِلكَ  حكامِ ي األَ فِ :  الثُ الثَّ  البابُ 
 الِعبادُة والطَّاَعُة [ -1] 

 ارَّ طُ  على العبادِ  وواجب  
 

 ارَّ بِ وَ  ة  طاعَ  دوهُ عبُ يَ  أنْ   [74]
 

    رمَ الذي به أَ  وا الِفعلَ لعَ فويَ 
 

   رجَ زَ  عنهالذي  واكتُر ويَ  تما  حَ   [75]
 

 ِفي الَكالِم على الَقضاِء والَقَدِر غيَر ما تـََقدَّمَ :  َفْصل   -2
     ضاهُ أو قَ  ما قدَّرَ  وكلُّ 

 

   ضاهُ ما قَ كَ   تما  حَ  ع  واقِ فَ   [76]
 

 ضاالرِّ  بدِ با  على العَ واجِ  وليسَ 
 

  ضاالقَ بِ ن ولكِ  ي  قضِ مَ  لِّ كُ بِ   [77]
 

    ىعالَ تَ  هِ علِ ن فِ مِ  هُ ألنَّ 
 

 َلىقاتَ  الذي علِ ن فِ مِ  وذاكَ   [78]
 

 الَكالم على الذُّنوِب وُمتَـَعلَّقاِتهافي َفْصل  :  -3
    هرَ بيْـ بالكَ  بُ ذنِ مُ الْ  قُ سويـَفْ 

 

 هرَ غيْـ بالصَّ َأَصرَّ   إذا كذا  [79]
 

   اإليمانِ  نَ مِ  رءُ مَ الْ  جُ رُ خيَ  ال
 

     صيانِ والعِ  نبِ الذَّ  قاتِ موبِ بِ   [81]
 

 وباتُ عليه أْن يَـ  وواجب  
 

 وباحُ  عليهِ  رَّ ما جَ  كلِّ   نمِ   [81]
 

 ضلِ الفَ  حضِ مَ ولى بِ مَ الْ  لُ قبَ ويَ 
 

َفِصلِ  ر  كافِ   بد  عَ  رِ يْ غَ  نمِ   [82]  ُمنـْ
 

ِه      ما َلم يـَُتب ِمن  ُكفرِِه ِبِضدِّ
 

ِه   [83] يَـْرَتِجْع َعن ِشرِكِه ِوَصدِّ  فـَ
 

 طاخَ الْ  نَ ب مِ تُ ت ولم يَـ مُ يَ  نومَ 
 

    اطَ لذي العَ  ض  وَّ فَ مُ  هُ رُ فأمْ   [84]
 

 مقَ تَـ انْـ  شاءَ  نْ إِ وَ  عفُ يَ  أْ شَ يَ  إنْ فَ 
 

   معَ النـِّ  لَ زَ جْ وأَ  ى  عطَ أَ  أْ شَ يَ  نْ إِ وَ   [85]
 

ناِد :  َفْصل   -4 َن الطَّواِئِف أهِل الِع ِه ِم بوِل إسالِم َدِم َق َع في ِذكِر َمن قيَل ِب
 لحادِ والزَّنَدَقِة واإلِ 

 ْه(    قَ نادِ الزَّ )وَ  (روزِ الدُّ )في  وقيلَ 
 

 ْه(    قَ نافِ مُ الْ  فِ وائِ الطَّ ) رِ وسائِ   [86]
 

   لُ يُقتَ  (داع  داع  البتِ ) لُّ كُ وَ 
 

 لُ ال يُقبَ  هُ كثُ نَ  رْ رَّ كَ تَ  نمَ كَ   [87]
 

    هِ مانِ يْ ن إِ مِ  دِ بْ م يُـ لَ  هُ نَّ ألَ 
 

   هِ انِ سن لِ مِ  ذاعَ أَ ذي الَّ  الَّ إِ   [88]
 

 (   ةْ رَ ساحِ )وَ  (ر  ساحِ )و (د  لحِ مُ ـ)كَ 
 

 ْه رَ اآلخِ ي م فِ هِ اتِ يَّ على نِ  مهُ وَ   [89]
 



   ىدَ هُ الْ  لُ الئِ دَ  تْ لَّ دَ  نْ إِ وَ  تُ لقُ 
 

   ىدَ اهتَ  (يِّ نِ وْ بُـ لَ يْـ عَ لْ ـ)الِ ى رَ جَ  ماكَ   [91]
 

     مهِ سرارِ أَ  نْ مِ  ذاعَ أَ  هُ نَّ إِ فَ 
 

    مهِ تارِ سْ أَ  نْ عَ  كُ تْ هَ الْ  فيهِ  كانَ   ما  [91]
 

     راناصِ  مِ ويْ القَ  نِ يللدِّ  كانَ وَ 
 

 ا ر ظاهِ وَ  نا  اطِ ا بَ نَّ مِ  صارَ فَ   [92]
 

 ِق(    مارِ ) لُّ كُ وَ  (يق  ندِ زِ ) لُّ كُ فَ 
 

 ( قِ نافِ مُ وَ  د  لحِ مُ )وَ  (د  جاحِ )وَ   [93]
 

   ينِ لدِّ لِ  هُ حُ صنُ  بانَ استَ  ذاإِ 
 

     نِ قيْ ن يَ عَ  لُ يُقبَ  هُ نَّ إِ فَ   [94]
 

ِِ فيِه ِفي الَكالِم على اإليماِن واخِتال: َفْصل   -5  ِف النَّا
َلِف ِفي َذِلكَ   وَتحقيِق َمذَهِب السَّ

  لْ مَ عَ وَ  صد  قَ وَ  ول  قَ :  نامانُ يْ إِ 
 

    لْ لَ الزَّ بِ  صْ نقُ يَ وَ ،  (7) ى  قوَ التَّ :  هُ زيدُ تَ   [95]
 

   ينِ ثْ ستَ نَ : نا مانِ في إيْ  حنُ ونَ 
 

     نِ بِ تَ اسْ وَ  عْ مِ ك  فاستَ شَ  رِ يْ غَ  نمِ   [96]
 

 ( رْ األثَـ  أهلِ )ن مِ  خيارَ األَ  عُ تابِ نُ 
 

    رْ شَ األَ  هلَ ال أَ  (اآلثارَ ) فيقتَ ونَ   [97]
 

     خلوقُ نا مَ نُ مايْ إِ  لْ قُ تَـ  الوَ 
 

  لوقُ طْ مَ  ذاكَ هَ  م  ديْ قَ  وال  [98]
 

 الةِ لصَّ لِ  لُ شمَ يَ  هُ إنَّ فَ 
 

    اعاتِ الطَّ  رِ سائِ ن مِ  هاحوِ نَ وَ   [99]
 

     ثُ حدَ مُ  (كوعِ الرُّ )حو نَ  ناعلُ فِ فَ 
 

 واثُ حَ فابْ  م  يْ دقَ  (رآن  قُ ) لُّ كُ وَ   [111]
 

 (   رامِ الكِ ) نَ مِ  اللُ  َووَكَّلَ 
 

 نامِ لَ لِ  نِ يْ ظَ حافِ  نِ يْ نَـ اثْـ   [111]
 

    ىرَ الوَ  عالِ فْ أَ  لَّ كُ   بانِ كتُ يَ فَـ 
 

     اْمِتراير غَ  نْ مِ  (صِّ النَّ )ي ى فِ تَ أَ  ماكَ   [112]
 

 

                                                 

 يف بعِض الطَّبعاِت : )َتزيُد بالتَّقوى( .( 7)



 : في ِذكِر بعِض السَّمِعيَّاتِ  عُ ابِ الرَّ  البابُ 
 بوِر وأشراِط السَّاَعِة ] َوالَبعِث [ واْلَحشِر َوالنُّشوِر ِمن ذكِر الَبرزَِخ والقُ  -1

    األخبارِ  منَ  ا صحَّ م لُّ وكُ 
 

     واآلثارِ  زيلِ نْ في التـَّ  وجاءَ   [113]
 

  بورِ والقُ  خِ رزَ البَ  ةِ تنَ فِ  نمِ 
 

     األمورِ  نَ مِ ذا في  أتى   وما  [114]
 

 في ذكِر الرُّوِح والَكالِم عليها: َفْصل   -2
   م تـُْعَدمِ لَ  (ى  رَ الوَ  أرواحَ ) وأنَّ 

 

     مِ فهِ تَ ة  فاسْ خلوقَ مَ  هانِ وْ كَ  عْ مَ   [115]
 

     درَ وَ  لقِ خَ الْ  دِ يِّ سَ  نْ ما عَ  لُّ فكُ 
 

ذا البابِ  أمرِ  نْ مِ   [116]     ال يُرد حق   ه 
 

الَِّة على  : َفْصل   -3  اقتراِبها وَمجيِئها في أشراِط السَّاَعِة وعالماِتها الدَّ
  أشراطِ  نْ مِ  صِّ أتى  في النَّ  وما

 

  طاطِ بال شِ  ق  حَ  هُ لُّ فكُ   [117]
 

     صيحُ الفَ  مُ اتَ خال اإلمامُ :  نهامِ 
 

   سيحُ مَ والْ  يُّ هدِ مَ الْ  دُ حمَّ مُ   [118]
 

   الِ جَّ لدَّ ل لُ تُ قْ يَـ  هُ وأنَّ 
 

( باـ)بِ   [119]   دالن جِ عَ  لِّ خَ ِب ُلدِّ
 

 وَأْمُر يأجوَج ومأجوَج ِاْثِبِت   
 

 ِة(فإنَُّه َحق  َكـ)َهدِم الَكعبَ   [111]
 

  خانِ الدُّ  ةُ آيَ : نها مِ  نَّ أَ وَ 
 

 (   رآنِ القُ ـ)بِ  بُ يُذهَ  هُ وأنَّ   [111]
 

   ن َدبورِ األُْفِق مِ  شمسِ  طلوعُ 
 

 على  المشهورِ  (جياد  أَ  ذاتِ ـ)كَ   [112]
 

   (ارِ النَّ  شرُ حَ : ) اآلياتِ  رُ وآخِ 
 

 األخبارِ  أتى  في محكمِ  كما  [113]
 

 ت بها األخبارُ حَّ صَ  هالُّ فكُ 
 

   األخيارُ  هاآثارَ  طََّرتْ سَ و   [114]
 

 في أمِر اْلَمعادِ : َفْصل   -4
 ( شورِ النُّ )و (عثِ البَ ) بأمرِ  مْ واجزِ 

 

 ( ورِ الصُّ  نفخِ ) زما  بعدَ جَ  (الحشرِ )و  [115]
 

 (   سابِ للحِ  الخلقِ  قوفُ وُ ) كذا
 

   وابِ للثَّ  (ميزانِ الْ )و (حفِ الصُّ )و  [116]
 

 وضُ حَ ) مَّ ثُ  (راطُ الصِّ ) كذا
 (   ى  فَ صطَ مُ الْ 

 

     الشِّفا (8) نالَ ِبِه  نْ مَ نا لِ هَ  فيا  [117]
 

                                                 

 ( .به نالَ الطّبعات : )يف بعِض ( 8)



     درَ ما وَ كَ   ير فتَ مُ يُذاُد الْ  عنهُ 
 

    م يـَُردلَ  (9) المِ السَّ  لَ بْ حا سُ نَ  نومَ   [118]
 

    ةِ اعَ الطَّ  اْقُف أهلَ طيعا  وَ مُ  نفكُ 
 

     ةِ فاعَ والشَّ  رِ وثَ والكَ  وضِ حال يفِ   [119]
 

    ى  فَ صطَ ة  للمُ تَ ثابِ  هافإنَّ 
 

  فاالوَ  أربابِ  لِّ ن كُ مِ  هِ رِ يْ غَ كَ   [121]
 

  م  كالرُّْسِل واألبرارِ عالِ  نمِ 
 

     األنوارِ ذي بِ  تْ تي ُخصَّ الَّ  وى  سِ   [121]
 

 ارِ والنَّ  ةِ الجنَّ  على   في الكالمِ :  َفْصل   -5
 ة  نَّ جِ  إنسان  وكلُّ  لُّ وكُ 

 

 ِة    نَّ جَ نَعيِم نار  أو  دارِ :  في  [122]
 

  رى  الوَ  لِّ ن كُ مِ  لقِ الخَ  صيرُ مَ  ماهُ 
 

     رى  وافتَ ى  دَّ عَ ن تَـ مَ  دارُ  ارُ فالنَّ   [123]
 

     دِ لُ خْ م يَ لَ  هِ نبِ ذَ صى  بِ عَ  نومَ 
 

 ديعتَ مُ الْ  وارَ ها يا بَ لْ خَ دَ  وإنْ   [124]
 

     لبرارِ لِ  عيمِ النَّ  ةُ نَّ وجَ 
 

    ارِ فَّ الكُ  رِ سائِ  نعَ  ة  صونَ مَ   [125]
 

    يفِ  ةِ نَّ جَ كالْ   ارَ النَّ  نَّ أَ بِ  مْ واجزِ 
 

     فِ لَ تْـ م تَـ ها لَ وأنَّ  هاودِ جُ وُ   [126]
 

    رظَ والنَّ  عيمَ النَّ  اللَ  لُ سأَ فنَ 
 

 ر    بَ غَ  ن  يْ ما شَ  رِ يْ غَ ن مِ  نابِّ رَ لِ   [127]
 

    األبصارِ بِ  رُ يُنظَ  هُ فإنَّ 
 

   خبارِ واألَ  صِّ النَّ ي أتى  فِ  ماكَ   [128]
 

  بِ م ُيحجَ لَ  هُ بحانَ سُ  هُ ألنَّ 
 

   بِ ذِّ كَ مُ والْ  رِ الكافِ  نعَ  الَّ إِ   [129]
 

 

                                                 

ُُ نَ يف بَعِض الطَّبعاِت : )( 9) اُنجظُرج : )اْلاِمَع للمتوِن الِعلِميَّة( للشَّيِخ ( و)َنا َنَو السَّالَمهج( ةالمَ السَّ  لَ بج ا 
َحة :  َحة : 220عبِد اهلِل الشَّمراِن )َصفج ٍم عليه )َصفج ُِ  ( .15( وحاِشَيَة ابِن قا



 هاقاتِ لَّ عَ تَـ ومُ  ةِ وَّ بُـ النُّ  كرِ ذِ  يفِ :  سُ لخامِ ا البابُ 
 رُتَبُة النُّبُـوَِّة [ -1] 

 المِ السَّ  ةِ نَّ مِ  ظيمِ عَ  نومِ 
 

    األنامِ  رِ سائِ بِ  هِ طفِ ولُ   [131]
 

 صولِ إلى  الوُ  الخلقَ  دَ أرشَ  أنْ 
 

 سولِ الرَّ بِ  للحقِّ  نا  يِّ بَـ مُ   [131]
 

 ةِ وَّ بُـ النُّ ن ُأْكرَِم بِ مَ  وشرطُ 
 

  ةِ وَّ قُ ة  كَ كورَ ُذ  ة  يَّ رِّ حُ   [132]
 

نالُ  وال ُُ    ةِ وَّ بُـ النُّ  ةُ تبَ رُ  ت 
 

 (ةِ وَّ تُـ الفُ )و (هذيبِ التَّ )و (سبِ الكَ ـ)بِ   [133]
 

 ى  اأَلَجلْ ولَ مَ ن الْ ضل  مِ فَ  هانَّ كِ ل  
 

    لْ جَ األَ إلى   هِ لقِ ن خَ مِ  اْ شَ يَ  نمَ لِ   [134]
 

  باءُ ضى  األنْ ل فيما مَ زَ تَـ  مولَ 
 

 شاءُ يَ  نمَ لِ ي أتِ تَ  هِ ضلِ فَ  نمِ   [135]
 

    متَ الذي خَ  مِ أتى  بالخاتَ  حتى  
 

   ماألمَ  لِّ كُ وأعالنا على    بهِ   [136]
 

 : ِفي بعِض الخصاِئِص النََّبوِيَّةِ  َفْصل   -2
 ( قامِ مَ الْ ـ)كَ   ذاكَ بِ  هُ صَّ وخَ 

 

 ( األنامِ  رِ سائِ لِ  هِ عثِ بَ )و  [137]
 

 (    عراجِ مِ الْ ـ)كَ   (رآنِ القُ  زِ جِ عْ مُ )و
 

   جاجِ وِ اعْ  الوَ  ن  يْ ال مَ بِ  ا  ق  حَ   [138]
 

     هلَ ضَّ وفَ  هُ بُّ رَ  باهُ حَ  مفكَ 
 

     هلَ وَّ وخَ  هُ بحانَ سُ  هَ صَّ وخَ   [139]
 

 بعِض ُمعِجزاتِِه )َصلََّى اللُ َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلََّم( وِهَي َكثيَرة  ِجد ا   ِفي التَّنبيِه على  :  َفْصل   -3
     باءِ األنْ  مِ اتَ خ زاتُ عجِ ومُ 

 

 ِئي ن إحصاعَ  لُّ جِ تَ  كثيرة    [141]
 

     رى  الوَ  زُ عجِ مُ  (اللِ  المُ كَ نها : )مِ 
 

 ا    ر افتِ  يرِ غَ ن مِ  (درِ البَ  قاقُ انشِ : ) ذاكَ   [141]
 

 لينَ رسَ مُ والْ  ينَ يِّ بِ ن النَّ م مِ هِ رِ يْ وغَ  زمِ ي العَ ولِ نا وأُ يِّ بِ نَ  ةِ ضيلِ فَ  كرِ ذِ  يفِ :  َفْصل   -4
   راامتِ  يرِ غَ  نمِ  مِ العالَ  وأفضلُ 

 

   رى  القُ  مِّ ي أفِ  بعوثُ مَ الْ  نايِّ بِ نَ   [142]
 

     زمِ العَ  أهلُ  لُ األفضَ  هُ عدَ وبَ 
 

  زمِ جَ بالْ يا بِ األنْ  مَّ ثُ  لُ سْ فالرُّ   [143]
 

 فيما يجُب للنبياِء عليِهم السَّالُم ، وما يجوُز عليِهم وما َيسَتحيُل في َحقِِّهم:  َفْصل   -5
   مْ لِ سَ  مْ نهُ د  مِ واحِ  لَّ كُ   نَّ إِ و 

 

  مْ ُعصِ  فر  ن كُ ومِ  قص  ما نَ  لِّ كُ   نمِ   [144]
 

    ةِ يانَ ن خِ ن إفك  ومِ مِ  كذاكَ 
 

 ةِ واألمانَ  دقِ صِّ البِ  مهِ صفِ وَ لِ   [145]
 



   لِ سْ ل الرُّ كُ   في حقِّ  وجائز  
 

    لِ األكْ  مثلَ  كاحُ والنِّ  ومُ النَّ   [146]
 

ُهم وأرضاُهم رامالكِ  ةِ حابَ الصَّ  ذكرِ  في :  َفْصل   -6  َرِضَي اللَُّه َعنـْ
    حقيقِ بالتَّ  ةِ مَّ في األُ  وليسَ 

 

 (   يقِ دِّ الصِّ ـ)ك  والمعروفِ  ضلِ الفَ  في  [147]
 

 راافتِ  ن غيرِ مِ  (الفاروقُ ) هُ وبعدَ 
 

    رامِ الْ  كِ فاترُ  (ثمانُ عُ ) هُ وبعدَ   [148]
 

    عِ مَ قيقا  فاسْ حَ  ضلُ فالفَ  وبعدُ 
 

  (10) عِ األنزَ  نِ يْ طِ للبَ  يْ ظامِ نِ ِمنِّْي   [149]
 

 األبطاِل ماضي الَعزمِ  (11)ُمَجدِِّل 
 

 ِل واِفي اْلَحزِم ُمَفرِِّج األوجا  [151]
 

ُمرِدْي  ُمْبِدْي الُهَدى   النََّدى   (12)َواِفي 
 الِعَدا

 

    يا َويَل َمْن ِفيِه اْعَتَدى   ُمجِلْي الصََّدى    [151]
 

   بجَ تما  وَ م حَ هِ بِّ حُ كَ   هُ بُّ فحُ 
 

     بذَ كَ فـََقد   ى  لَ قَـ ى  أو دَّ عَ تَـ  نْ ومَ   [152]
 

 ْه رَ شَ باقي العَ  لُ فاألفضَ  : دُ عوب
 

 ْه   رَ جَ الشَّ  أهلُ  مَّ ثُ  در  بَ  أهلُ ف  [153]
 

   (13)ه مَ دَّ قَ مُ الْ  د  حُ أُ  : أهلُ  وقيلَ 
 

 ه    مَ حكَ مُ الْ  صوصِ ى  للنُّ لَ وْ أَ  لَ واألوَّ   [154]
 

 َوعاِئَشْه ِفي الِعلِم َمْع َخدْيَجه
 

 ِفي السَّْبِق فافَهم نُْكَتَة النَّتيَجهْ   [155]
 

 جماِل .َفصل  : في ِذكِر الصَّحابَِة الِكراِم بطريِق اإل -7
 َغيرِِهم . وبياِن : َمزاياُهم على  

 سائِِر األُمَّةِ  والتَّعريِف ِبما َيِجُب لُهم ِمَن الَمَحبَِّة والتَّبجيِل والتـََّرضِّي والتَّفضيِل على  
 بينَـُهم وَتقبيِح َمن آذاُهم َوَشَنَأُهم َعمَّا جَرى  

 وليَس ِفي األمَِّة كالصَّحابَِة    
 

 ِف واإلصابَِة   في الفضِل والمعرو   [156]
 

 فإنَـُّهم قد شاَهدوا اْلُمختارا    
 

 وعايَنوا األسراَر واألنوارا     [157]
 

 وجاَهدوا في الِل حتَّى بانا
 

 األديانا   وَقْد َسَمى   ديُن اْلُهدى    [158]
 

                                                 

 …( .)ِنظاِمي هذا لِلبطني يف بعِض الطّبعاِت ( 10)

 يف بعِض الطبعاِت : )ُُمَندِل( ! .( 11)

 ( .ُمسدييف بعِض الطبعاِت : ) (12)

 َلَعلَّها ِبدون )أل( َأجَود .( 13)



 في ُمحَكِم التـَّْنزيِل     وَقد أتى  
 

َفضِلِهم ما َيْشِفْي ِمْن َغليِل  (14)ِمن   [159]
(15)    

 

 حاديِث وفي اآلثاِر   وِفي األ
 

 وفي َكالِم الَقوِم واألشعاِر    [161]
 

 ما َقد رَبَا ِمن أْن ُيحيَط َنظمي  
 

 ِعلِم  (16)َعن بعِضِه فاقَنع وُخذ َعْن   [161]
 

   يرِ د يـُزْ الذي قَ  وضِ الخَ  نَ مِ  رواحذَ 
 

     دريرى  لو تَ ا جَ مَّ مِ  مهِ ضلِ بفَ   [162]
 

  ردَ د صَ هاد  قَ اجتِ  نِ عَ  هُ فإنَّ 
 

   رجَ هَ م هُ ن لَ مَ  اللُ  لَّ أذَ  مْ لَ فاسْ   [163]
 

     ى  رَ حْ أَ  عونَ ابِ فالتَّ  مهُ عدَ وبَ 
 

 ا   رَّ طُ عوُهم تابِ  مَّ ثُ  ضلِ بالفَ   [164]
 

 وإثباِتها ياءِ األولِ  راماتِ كَ ذكِر   في:  َفْصل   -8
 حِ ن صالِ ى عَ خارق  أتَ  لُّ وكُ 

 

  حِ نا وناصِ رعِ شَ لِ  تابع   نمِ   [165]
 

  التي راماتِ الكَ  نَ مِ  هاإنَّ فَ 
 

     ةِ لَّ دِ لَ لِ ُف فاقْ  قولُ نَ  هابِ   [166]
 

 اللِ وي الضَّ ن ذَ فاها مِ نَ  نومَ 
 

  حالِ مُ بالْ  أتى  في ذاكَ  دقَ فَـ   [167]
 

  لزَ م تَـ لَ هيرة  وَ شَ  هاألنَّ 
 

 للَ الزَّ  أهلِ  اقَ صر  يا شَ عَ  لِّ كُ   في  [168]
 

 رِ شَ والبَ  ةِ كَ الئِ مَ الْ  بينَ  ةِ لَ فاضَ مُ في الْ :  َفْصل  
   رشَ لبَ ا أعيانِ  فضيلُ تَ  ندناوعِ 

 

     رهَ ما اشتَـ نا كَ بِّ رَ  الكِ مَ  على    [169]
 

  راوى  هذا افتَ سِ  ن قالَ مَ :  (17) قالَ 
 

  ى  رَ تَـ واجْ  قالِ مَ الْ  يفِ ى  دَّ عَ تَـ  دوقَ   [171]
 

 

                                                 

 يف بَعِض الطبعاِت : )يف( .( 14)

 يف بَعِض الطبعاِت : )ما َيشفي للَغليِل( .( 15)

 يف بَعِض الطَّبعات : )ِمن( .( 16)

 . َرِضَي اللَُّه َعنجهُ ُم َأمحد بن َحنَبٍل َأي اإِلما( 17)



 هاقاتِ لَّ عَ تَـ ومُ  ةِ اإلمامَ  كرِ ذِ  يفِ :  ِِ ادِ السَّ  البابُ 
ماَمُة وطاعُة َوِليِّ اأَلمِر [ -1 ُِ  ] اإِل

 سالمِ اإل ةِ ى  ألمَّ ِغنَ  وال
 

  ن إمامِ عَ  صر  كانَ عَ  لِّ كُ   يفِ   [171]
 

   حودِ ذي جُ  لَّ نها كُ عَ  بُّ ذُ يَ 
 

  دودِ حُ والْ  زوِ الغَ بِ  ينِ عتَ ويَ   [172]
 

     كرِ نُ  ركِ عروف  وتَ مَ  علِ وفِ 
 

    فرِ كُ  معِ وم  وقَ ظلُ مَ  صرِ ونَ   [173]
 

     راجِ خَ الْ وَ  يءِ الفَ  مالِ  ذِ خْ أَ وَ 
 

    نهاجِ ي مِ فِ  رفِ والصَّ  هِ حوِ ونَ   [174]
 

   واإلجماعِ  صِّ النَّ بِ  هُ صبُ ونَ 
 

 داعِ خِ الْ  نِ عَ  لْ حُ فَ  هُ هرُ وقَ   [175]
 

 ْه    يَّ رِّ حُ والْ  اإلسالمُ :  هُ رطُ وشَ 
 

 ْه  يَّ الدَّرِ  عَ مَ ع  مْ سَ  ة  دالَ عَ   [176]
 

     ماعالِ  يش  رَ قُـ ِمن  يكونَ  وأن
 

     ماوحاكِ  ة  رَ بْـ خِ ذا  فا  لَّ كَ مُ   [177]
 

   رْ مَ فيما أَ  هُ أمرَ طيعا  مُ  نفكُ 
 

  رذَ حتَ يُ فَـ ر  نكَ مُ ن بِ كُ م يَ لَ  ما  [178]
 

 رِ نكَ مُ الْ  نِ هي عَ والنَّ  بالمعروفِ  األمرِ  يفِ :  َفْصل   -2
  عامَ  هيَ والنَّ  األمرَ  أنَّ بِ  مواعلَ 

 

    ى  عَ وَ د ن قَ ة  على  مَ فايَ كِ   اْ رضَ فَ   [179]
 

    نايَّ عَ تَـ  دا  واحِ ن ذا كُ يَ  وإنْ 
 

 نامَ أْ يَ  أنْ  هُ رطُ شَ  نْ ل كِ  يهِ لَ عَ   [181]
 

   لسانِ الِّ وَ  دِ باليَ  لْ زِ اوَ  رْ فاصبِ 
 

    قصانِ النُّ  نَ مِ  رْ ذَ واحْ  ر  نكَ مُ لِ   [181]
 

 بكَ ارتَ  دِ قَ  هُ لَ  امَّ عَ ى  هَ نَـ  نومَ 
 

  بجَ العَ  ى  قضَ يُ  ا بهِ مَّ أتى  مِ  دفقَ   [182]
 

 هاذادَ فَ  هِ فسِ نَ بِ دا بَ  ولَ فَـ 
 

    هاد أفادَ قَ  كانَ لَ يِّها غَ  نعَ   [183]
 

 



 ةُ مَ اتِ خَ الْ 
 ؛ ال َيَسُع َمن خاَض ِفي ِمثِل ِهِذِه الُعلوِم : الَجهُل بهاِفي َفواِئَد َجزِيَلة  

    يانِ في العَ  (لومِ العُ  كُ دارِ مَ )
 

 (رهانِ البُ )و (دِّ حَ الْ )في  ة  حصورَ مَ   [184]
 

   رظَ النَّ  أصحابِ  قوم  عندَ  وقالَ 
 

 ( رظَ النَّ )و (حيح  صَ  إخبار  )و (س  حِ )  [185]
 

  علمِ  كلِّ   أصلُ  وَ وهْ  : فالحدُّ 
 

   مهِ تَ فافْـ كاشف    محيط   وصف    [186]
 

 نْ إِ  وَ وهْ  رد  وعكس  طَ  هُ وشرطُ 
 

   نبِ استَ  (امَ التَّ ـ)فَ  واتِ الذَّ  عنِ  ابَ أنْـ   [187]
 

 وإن تُكن بِـ)اْلِجنِس( ثُمَّ )الخاصَّه(  
 

 فذاَك )َرسم ( فافَهِم اْلُمحاصَّه   [188]
 

    وكلُّ معلوم  ِبِحس  وِحجى  
 

ُنْكُرُه َجهل  قَبيح  في الِهجا   [189]  فـَ
 

 (ر  وهَ جَ ـ)فَ  هِ م بنفسِ قُ يَـ فإن 
 

 رُ قِ فتَ مُ  (ض  رَ عَ ) أو ال فذاكَ   [191]
 

 و)اْلِجسُم( ما أُلَِّف ِمن ُجزئـَْيِن   
 

 فصاِعدا  فاتُرْك َحديَث اْلَمْينِ   [191]
 

 و)ُمستحيُل الذَّاِت( َغيُر ُممِكِن    
 

ُه ما جاَز فاْسَمع زََكِني     [192]  وِضدُّ
 

   و)الضِّدُّ( و)الِخالُف( و)النَّقيُض( 
 

 و)اْلِمثُل( و)الغَْيراِن( ُمسَتفيُض   [193]
 

 وُكلُّ هذا ِعلُمُه ُمَحقَُّق    
 

 فلم ُنِطْل فيه ولم نـَُنمُِّق     [194]
 

 التَّوفيِق    والحمُد لل على  
 

 التَّحقيِق   ِلَمنَهِج اْلحقِّ على    [195]
 

 اْلَحديِث   ُمَسلِّما  ِلُمقَتَضى  
 

 والنَّصِّ في الَقدْيِم واْلَحديِث   [196]
 

 (18)ال أعَتِني ِبَقوِل َغْيِر السَّلِف 
 

 ُمواِفقا  أِئمَِّتْي وَسَلفي  [197]
 

 ولسُت في َقوِلْي ِبذا ُمَقلِّداَ 
 

 ُمبِدي اْلُهَدى   إالَّ النَِّبيَّ اْلُمصطََفى    [198]
 

 عليِه الُل ما َقْطر  نـََزلْ  َصلَّى  
 

 ِذكُرُه ِمَن اأَلَزلْ  وما َتعاَنى    [199]
 

 ِه الدَّْيجوُر    ِبَهديِ  وما اْنَجَلى  
 

 وراَقِت اأَلوقاُت والدُّهورُ   [211]
 

   فاالوَ  أهلُ  هِ حبِ وصَ  هِ وآلِ 
 

  فاالصَّ  نبوعُ قوى  ويَ التَّ  نُ عادِ مَ   [211]
 

                                                 

 يف بعِض الطبعاِت : )ال أعَتِِن بَِغرِي َقوِل السََّلِف( .( 18)



 عِ ابِ ع  للتَّ وتابِ  وتاِبع  
 

   عِ ارِ الشَّ  صِّ نَ قاًّ بِ رى  حَ الوَ  رِ يْ خَ   [212]
 

 ضوانِ الرِّ  عَ مَ  اللِ  ةُ مَ حْ ورَ 
 

     حسانِ واإل كريمِ والتَّ  والِبرِّ   [213]
 

 َمَع التَّبجيِل واإلنعاِم  ُتهدى  
 

 ِعصَمِة اإلسالِم     ِمنِّْي ِلَمثوى    [214]
 

يِن ُهداِة األُمَِّة     أِئمَِّة الدِّ
 

 ِمْن ساِئِر األِئمَّةِ  أهِل التـَُّقى    [215]
 

 ال ِسيَّما َأْحَمُد والنُّعماُن   
 

 وماِلك  ُمَحمَّد الصِّنواُن    [216]
 

 التَّقليدُ 
 م  ِلُكل  أرباِب الَعَملَمن الزِ 

 

 َتقليُد َحْبر  ِمنُهُم فاْسَمْع َتَخل  [217]
 

  وَمن َنحا ِلُسْبِلِهم ِمَن الَورى  
 

     ما داَرِت األفالُك أو َنجم  َسَرى    [218]
 

 َهِديَّة  ِمنِّي ألرباِب السََّلف  
 

 ُمجانِبا  للخوِض ِمن أهِل اْلَخَلف    [219]
 

 ُخذها ُهديَت واقَتفي ِنظاِمي    
 

 تـَُفز ِبما َأم ْلَت والسَّالُم   [211]
 

 
 

 ال تَنَسونَا ِمن َصاِلِح ُدَعاِئُكم


