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مالحظة / مت إخفاء األخطاء اإلمالئية يف هذا املستند ، ومن يريد تفعيل اخلاصية ، فليضغط على زر 
أدوات املوجود بأعلى الصفحة ، مث خيتار تدقيق إمالئي وتدقيق حنوي ، مث خيتار خيارات ، وجزاكم اهللا 

 خريا .
 
 



 ةُومظنم َُ


 )وِلس الرباِعاتو  اِهللايِدوِحي تِف( 
 
 
 
 
 

 يِمكَحالْ ِدمح أَن بظُ حاِف: يِخلشل 
 رِحمه اُهللا تعالَى

 




 •مولدهون شأته : 
ِلودجازان(مدينة ِبه 24/9/1342 يف  الشيخ( . 
 : لملِعا هبلَطَ• 

 لقرآِن ا قراءةَ الكرمي حىت أمتَّ القرآِن تعليِممدرسِةإلتحق ِب  سنواٍت سبعِببلوِغِه
دةًمفظاً تاماً بعيد ذلك، مث أكمل حفظه ِح  معدودٍة خالل أشهٍرجو . 

 : ومؤلّفاته هلمِع• 
طلباُهللا رعاوياهللا القَ  عبِده اجلليِل شيِخ على يِد العلم مع احلرِص على ،  رمحه

  وفهماًها قراءةًِباعيِت مع اس، الكُتب الشرعيِة  من أمهاِتِةادر والنِةمي القَالكتِبِاقِتناِء 
. 

 طلبإلتمس منه شيخه النجابة واِإلبداع ؛ فَ:  ِه من عمِر عشرةَةَاسع التوعندما بلغَ
أن يؤلِّمنه يش  اِهللاتاباً يف توحيِد ِكف ،على عقيدِةملُت لِف السعلى أَن ،  اِحل الص

 ى علِم إلَ الوصوِلملَّس (تهنظوم مف فصن. الِب على الطُّهفظُ ِحليسهلَ؛  نظماً يكونَ
، والقت   فيها وقد أجاده1362اليت انتهي من تسويدها سنة ) وحيِدي الت ِفاألصوِل

 .  املعاصرين له والعلماِءِه شيِخاستحسانَ
  احلديِثطلِحمصو ِةبوي النريِةالسو وحيِد يف التففألَّ:   ذلك بعدصنيف التم تابعثُ
ِه وأصوِلقِهالِفو ِضراِئالفَو وغري ذلك نظماً ونثراً… الوصايا واآلداِبو  . 
 •وفاته : 

من أداِءِه انتهاِئبعد ِة فريضمحِة اِهللا ه1377 سنة  احلجقَلَ إىل رِرثْ على ِإةَ مبكَّانت 
ن ِفدفَ ،  سنٍة مخساً وثالثنيك آنذاهكان عمر حيثُ شبابهمقتبِل  وهو يف  بِهم ألَمرٍض

 .عليِه  اهللا ةُرمحِبها ؛ فَ
 



 
 أَبدأُ ِباسِم اِهللا مستعينا
 واحلَمد ِهللا كَما هدانا
هأَشكُرو هبحانس هدأَمح 
 وأَستعينه علَى نيِل الرضى

 عدبو :دقِني أَشهي ِباليِإن 
 ه ِسوى الرمحاِنِبالْحق مألُو

 وأَنَّ خري خلِقِه محمداْ
 رسولُه ِإلَى جميِع الْخلِق
 صلَّى علَيِه ربنا ومجداْ
 وبعد هذَا النظم ِفي اُألصوِل
 سأَلَِني ِإياه من ال بد ِلي
 فَقُلت مع عجِزي ومع ِإشفاِقي

 

 مِعيناَراٍض ِبِه مدبراً  
 ِإلَى سبيِل احلَق واْجتبانا
هغِفرِلي أَستماِوي عسِمن مو 
 وأَستِمد لُطفَه ِفيما قَضى
دعبةَ اِإلخالِص أَنْ ال يهادش 
 من جلَّ عن عيٍب وعن نقصاِن
 من جاَءنا ِبالبيناِت واهلُدى
قِديِن الْحى ووِر واهلُدِبالن 
 واآلِل والصحِب دواماً سرمداْ
 ِلمن أَراد منهج الرسوِل
 ِمن ِامِتثاِل سؤِلِه الْممتثَِل
 معتِمداً علَى القَديِر الباِقي

 
 



 بدالع فرعةٌ تمقَدالَى: معاُهللا ت ضِل ما فَرِبأَوو ، لَه ِلقِبما خ 
  علَيِه ِبِه الِْميثاق ِفي ظَهِر آدم علَيِه السالم وِبما هو صاِئر ِإلَيِهوِبما أَخذَ اُهللا

 اعلَم ِبأَنَّ اَهللا جلَّ وعال
وهعِبدِلي اخلَلْق لَقلْ خب 
 أَخرج ِفيما قَد مضى ِمن ظَهِر
هأَن ملَيهع هدذَ العأَخو 
 وبعد هذا رسلَه قَد أرسال

ذَا العهِد يذَكِّروهمِل  كَي ِب
 كَي ال يكُونَ حجةٌ للناِس بلْ
 فَمن يصدقْهم ِبال ِشقاِق
 وذاك ناٍج ِمن عذاِب الناِر
 ومن ِبِهم وِبالِكتاِب كَذَّبا
 فَذَاك ناِقض ِكال العهديِن

 

 لَم يترِك الْخلق سدى وهمال 
ِة يِباِإلِهليووهفِرد 

كَالذَّر هتيذُر مآد 
هغَري قِبح عبودم بال ر 
 لَهم وِباحلَق الِكتاب أَنزال
 وينِذروهم ويبشروهم
 ِهللا أَعلَى حجٍة عز وجلْ
ذَِلك الِْميثاِق  فَقَد وفَى ِب
 وذِلك الواِرثُ عقبى الداِر

ع اِإلعراض مالزاواِإلبو نه 
 مستوِجب ِللِخزِي ِفي الداِريِن

 
 



 ِنيوعى نلَ ِإمِسنقَ ييِدوِح التوِني كَِف لٌصفَ
ويانُبوِع النِل األو وه ،وت الْوحيد ِةفَعِرمباِتثْاِإل و 

 أولُ واِجٍب على الْعِبيد
ظَماِمر أعِمن كُلِّ اَألو وإذْ ه 

 اِت الرب جلَّ وعالَإثْبات ذَ
رِليلُ األكْبالْج بالر هأنو 
ِق  باري الْبرايا منِشىُء الْخالِئ
 األولُ الْمبِدي ِبالَ ابِتداِء
 األحد الفَرد الْقَِدير األزيلّ
 علُو قَهٍر وعلُو الشاِن
هِقيوالفَو لُوالْع كَذَا لَه 

 عموِهمإلَي طَِّلعذَا م 
 وِذكره ِللقُرِب والْمِعيةْ
 فَِإنه الْعلي يف دنوِه
امنفَالَ ي ومقَيو يح 
 الَ تبلُغُ األوهام كُنه ذَاتِه
ِبيدالَ يي وفْنباٍق فَالَ ي 
هاداإلرلِْق وِبالْخ نفَِردم 

 ضِلِهفَمن يشأْ وفَّقَه ِبفَ
ِعيدوالس ِقيالش مهفَِمن 
 ِلِحكْمٍة باِلغٍة قَضاها
الذَر ِبيبى درالَِّذي ي ووه 
 وساِمع ِللْجهِر واِإلخفاِت

 معِرفَةُ الرحمِن ِبالتوِحيِد 
مفْهن يا ماِن أيعون وهو 
 أسماِئِه الْحسنى ِصفَاِتِه العلَى
روصم  الْخاِلق الْباِرىُء والْ
 مبِدعهم ِبالَ ِمثاٍل ساِبِق
 واآلِخر الْباِقي ِبالَ انِتهاِء
ِليالع ِمنيهالْم رالْب دمالص 
 جلَّ عِن األضداِد واألعواِن
هِفياِدِه ِبالَ كَيلَى ِعبع 
ِهملَيع منيهبعلِْمِه م 
ِقيهفَو  لَم ينِف ِللْعلُو والْ
 وهو الْقَرِيب جلَّ يف علُوِه

جواماألن هِبهشلَّ أَنْ ي 
ِه  والَ يكَيف الِْحجا ِصفَاِت
يِريد  ُ  والَ يكُونُ غَير ما
هادا أرلَّ ِبمج اِكمحو 
ِه  ومن يشأْ أضلَّه ِبعدِل
ذَا طَريدو بقَرذَا مو 
ضاها  يستوجب الْحمد علَى اقِت

مص قاِت فَوِريف الظُّلُمخالص  
َألصواِت  ِبسمِعِه الْواِسِع ِل



 وِعلْمه ِبما بدا وما خِفي
هانحبذَاِتِه س  وهو الْغِني ِب
 وكُلُّ شيٍء ِرزقُه عليِه

م اكَلَّمكْلِيمت هدبى عوس 
 كَالَمه جلَّ عِن اِإلحصاِء
 لَو صار أَقالَماً جميع الشجِر
 والْخلْق تكتبه ِبكُلِّ آِن
 والْقَولُ يف ِكتاِبِه املُفَصلْ
 علَى الرسوِل املُصطَفَى خيِر الورى
 يحفَظُ ِبالقَلِْب وِباللَّساِن

 بصاِر ِإلَيِه ينظَركَذَا ِباَأل
ِقيقَهخلُوقَة حكُلُّ ِذي مو 
 جلَّت ِصفَات ربنا الرحمِن
 فَالصوت واَأللْحانُ صوت الْقَاِري
 ما قَاَله الَ يقبلُ التبِديالَ
 وقَد روى الثِّقَات عن خيِر املَالَ
 يف ثُلُِث اللِّيِل األِخِري ينِزلُ

  من مِسيٍء طاِلٍب للْمغِفرههلْ
لْ فَضاِئ  يمن ِبالْخيراِت والْ
 وأنه يِجيُء يوم الفَصل
 وأنه يرى ِبالَ إنكَاِر
 كلٌّ يراه رؤيةَ الِعياِن
 ويف حديِث سيِد األناِم

 أحاطَ ِعلْما بالْجلي والْخِفي
هأناىل شعت هاؤلَّ ثَنج 
 وكُلُّنا مفْتِقر ِإلَيِه
 ولَم يزلْ ِبخلِْقِه عِليما
 واحلَصِر والنفَاِد والْفَناِء
 والبحر تلقَى ِفيِه سبع أبحِر
 فَنت ولَيس القَولُ ِمنه فَاِن
 ِبأنه كَالمه الْمنزلْ
ترى  لَيس ِبمخلُوٍق وال ِبمفْ
 يتلَى كَما يسمع باآلذَاِن
طَّرسي طُّهاِدي خِباأليو 
 دونَ كَالِم باِريِء الْخِليقَةْ
 عن وصِفها ِبالْخلِْق والْحدثَاِن

 متلُو قَولُ الْباِريلكنما الْ
 كَالَّ والَ أصدق ِمنه ِقيال
ز وجلَّ وعال  ّ هِبأن 
ب فَيقبِِلُ  يقُولُ هلْ ِمن تاِئ
هِذر عكَِرمياً قَاِبالً ِللْم ِجدي 
لْ  ويستر العيب ويعِطي الساِئ
 كَما يشاُء ِللْقَضاِء الْعدِل

دِة الِفرناِريف جٍس ِباألبصو 
 كَما أتى يف محكَِم القُرآِن
 ِمن غَيِر ما شك وال ِإبهاِم



 رؤيةَ حق لَيس يمترونها
 ياؤهوخص بالرؤيِة أوِل

 وكلُّ ما لَه ِمن الصفَاِت
 أو صح فيما قَالَه الرسولُ
تا أتةً كَمِرحيا صهِمنر 
 ِمن غَيِر تحِريف والَ تعِطيِل
 بلْ قَولُنا قَول أئمِة اهلدى
 وسم ذَا النوِع ِمن التوِحيد
هناملُبني ع حيالو حأفْص قَد 

 تتِبع أقوالَ كلِّ ماِرِدالَ 
 فَلَيس بعد رد ذَا التبيان

 

 كَالشمِس صحواً الَ سحاب دونها
هاؤدوا أَعِجبحفَِضيلَةَ و 
 أثْبتها يف محكَِم اآلياِت
 فَحقُّه التسِليم والقَبولُ

 ا ملَا لَهِتقَاِدناع عمتضت  اقْ
َ كِْييف والَ تمثيِل  وغَيِر
 طُوبى ِلمن دِيهِِم قَد اهتدى
 توِحيد إثْباٍت ِبال ترِديِد
ر منهِنيى الْمدِمِس الْهفَاْلت 
 غَاٍو مِضلٍّ ماِرق معاِنِد
 ِمثْقَالُ ذَرة ِمن اإلميان

 
 



 فَصلٌ ِفي بياِن النوِع الثَّاِني
وهى وعنو مهالقَصِد ، والطَّلَِب و وحيدإالَّ اهللا( ت ال إلَه( 

 هذا وثَاِني نوعي التوِحيِد
 أنْ تعبد اهللا إهلاً واِحدا

 وهو الَّذي به اإلله أرسال 
 اً لَهانيبوالت ابلَ الِْكتزوأن 
مجتبى   وكَلف اهللا الرسولَ الْ

صا حتى يكُونَ   الدين خاِل
 وهكَذَا أمته قَد كُلِّفُوا 
 هادهلَفْظَةُ الش هتوح قَدو 
 من قَالَها معتِقداً معناها 
 يف القَوِل والِفعِل ومات مؤِمناً 

  معناها الَِّذي علَيِه فَِإنَّ
 دبعي ِإله قِبالْح سأن لَي 

ِري ِبالْخلِق وال  رزِق وبالتدِب
 تدقُي ٍة قَدعبوٍط سرِبشو 
لُها   فَإنه لَم ينتِفع قَاِئ
 الِْعلم والْيِقني والقَبولُ 
محبة   والصدق واِإلخالَص والْ

 

 

 إفْراد رب الْعرِش عن نديِد
 معتِرفاً ِبحقِِّه الَ جاِحدا

دي لَهسِه أوالرونَ إلَيع 
 ِمن أجِلِه وفَرق الْفُرقَانا
 ِقتالَ من عنه تولَّى وأبى
ِجلَّهاً ِدقَّةُ ورهجاً وِسر 
 بذَا ويف نص الِْكتاِب وِصفُوا
هادعالسِز وِبيلُ الْفَوس فَِهي 
تضاها  وكَانَ عاِمالً ِبمقْ

  ناٍج آِمنايبعثُ يوم الْحشِر
 دلت يِقينا وهدت ِإلَيِه
فَِرداملُن اِحدالو إالَّ اإلله 
 جلَّ عِن الشرِيِك والنِظِري
تدرقاً وِي ححوِص الوصيف نو 
 ِبالنطِْق إالَّ حيثُ يستكِْملُها
 واالنِقياد فَادِر ما أقُولُ
با أحاهللا ِلم فَّقَكهو 

 
 



 هانواِع أَعِض بكِر، وِذ ِةبادي الِعِف صلٌفَ
نَّأَوم ن صرِمف نها شئاً ِليغد أَقَ فَ اِهللاِريشرك 

 اِمعج ماس ةُ هيادالِْعب ثُم 
 وِفي الْحِديِث مخها الدعاُء 
 ةٌ خشوعبهرة وغْبرو 
 هانِتعاذَةُ والسِتعاالسو 

  بح والنذْر وغَير ذَِلكوالذَّ
  وصرف بعِضها لغيِر اِهللا

 

  

 ِلكُلِّ ما يرضى اإلله الساِمع
 خوف توكُّلٌ كَذَا الرجاُء
وعة خضابةٌ إنشيخو 
هانحباثةٌ بِه سِتغكَذَا اس 
اِلكسالْم حضأو تِديه مفَافْه 

ذَاكو كاِهيِشرنالْم حأقْب  
 

 



 رك الشووه؛  وحيِد التد ِضياِني بِف لٌصفَ
 مانه ِملٍّ كُيانُب، و ربكْأَ ورغصأَ:  ِنيسمى ِقلَ ِإمِسنقَ يهنوأَ
 فَِشرك أَكْبر :  والشرك نوعاِن

 وهو اتخاذُ الْعبِد غَير اِهللا 
 ند نزوِل الضر يقْصده ِع

 قِدرٍض الَ يغَر أي دِعن أو 
 وعدالْم ِلِه ِلذَِلكعج عم 
 طَّلعلْطَاناً بِه يِب سييف الْغ 

هو رغأص الثَّاِن ِشركا ويالر و 
 وِمنه إقسام ِبغيِر الباري 

 

 

فَرغاِر إذْ الَ يالن لودبِه خ 
 بِه مسوياً مضاِهيِنداً 

فِْع الشرِلد ٍر أويلِْب خِلج 
ِدرقتالْم اِلكِه إالَّ الْملَيع 
وجظَِّم أِو املرأِو املُع 
عفْزِه يإلَي نِمِري ملَى ضع 
 فَسره ِبِه ِختام األنِبيا
 كَما أتى يف محكَِم األخباِر

 

 



 . هن ِمريب قَوا ما هنهِمو رك ِشوها ما هنِم ؛ ةُامها العلُفع يموٍر أُياِني بِف صلٌفَ
وياِنبكِم حقَ الرى وِمماِئالت 

 ومن يِثق بودعٍة أو ناِب 
 أو خيط أو عضٍو من النسوِر 
 لّقَهعٍر كاِئٍن تأم ألي 
  ثُم الرقَى من حمٍة أو عيٍن

 فَذَاك ِمن هدِي النِبي وِشرعِتِه 
 أما الرقَى الْمجهولَةُ الْمعاِني 
 هِديثُ أناَء الْحج ِفيِه قَدو 
 إذْ كُلُّ من يقولُه ال يدِري 
 سبقْتوِد مهِر الْيسح و ِمنه أو 
 هذَاِر ِمنفَحذراً مثَّ ح 

ِم الْم  علَّقَاِت ويف التماِئ
 لَفالس نيب اِقعو ِتالَففَاالخ 
 وإنْ تكُن ِمما سوى الوحييِن 
 بلْ إنها قَسيمةُ األزالَِم 

 

 

 أو حلْقٍَة أو أعيِن الذِّئَاِب
 أو وتٍر أو تربِة القُبوِر
لَّقَهاهللا إىل ما ع كَلَهو 

اِلِص الوخ ِمن ِنفَإنْ تكُنييح 
 وذَاك الَ اخِتالف يف سنيِتِه
 فَذَاك ِوسواس ِمن الشيطَاِن
هنذَرٍة فَاحيِبال ِمر كِشر 
 لَعله يكُونُ محض الكُفِْر
سبفَالْت وهسواِم لبلَى العع 
هنأى عنتو قِرف الْحعال ت 
 إن تك آياٍت مبيناِت

ضعفَبكَف ضعها والْبازأج مه 
 فإنها ِشرك ِبغيِر ميِن
 يف الْبعِد عن ِسيما أُويل اِإلسالَِم

 

 



 هاحِو أو نٍرب أو قٍَةقع أو بٍرجو ح أٍَرجش ِبكربتن ي معلُ ِفرِكن الشِم:  لٌصفَ
يتذَذُخ الْلك عيداًكانَم  

ونَّ أَيانُبالز ةَيارِسنقَ تى لَ ِإم :سنٍةيدِعِب وٍةيرِكِش وٍةي 
 هذَا وِمن أعماِل أهِل الشرِك 
 ما يقْصد اجلُهالُ ِمن تعِظيِم ما 
 كَمن يلُذْ ِببقعٍة أو حجِر 
ذَِلك املَكَاِن   متِخذَاً ِل
 ثُم الزيارةُ علَى أقْساٍم 

 الزاِئر فيما أضمره فإنْ نوى 
َألمواِت   ثُم الدعا لَه وِل
 ولَم يكُن شد الرحاِل نحوها 
 هِرحيص تةٌ أتنس فَِتلْك 
 أو قَصد الدعاَء والتوسالَ 
 فَِبدعةٌ محدثَةٌ ضالَله 
 فَقَد هفْسن ورقبعا الْموإنْ د 

قْبي لَن هاىل ِمنعلَ اهللا ت 
 إذْ كُلُّ ذَنٍب موشك الغفْراِن 

 

 

كش ٍد أودرا تِر مغَي ِمن 
 لَم يأذَِن اهللا ِبأنْ يعظَّما
 أو قَبِر ميت أو ِببعض الشجِر
 ِعيداً كَِفعِل عاِبِدي األوثَاِن
 ثَالثٍَة يا أُمةَ اإلسالِم

 ِكرةً باآلِخرهيف نفِْسِه تذْ
 ِبالعفِْو والصفِْح عِن الزالَِّت
 ولَم يقُلْ هجراً كَقَوِل السفَها
هِحيحة الصتِن املُثْبنيف الس 
 ِبِهم إىل الرحمِن جلَّ وعالَ
الَهسِي ِذي الرده نةٌ عدعيب 
دحجِم وِظيِباهللا الْع كرأش 
هنفُوا ععالً فَيدال عفاً ورص 
 إالَّ اتخاذ الند للرحمِن

 

 



  لٌصفَ
 بوِر القُند ِعهلونفعا يم ِموم اليةُام العيِه ِفعقَا و مياِني بِف

وما يِكرتبونِمه رِكن الشريِح الصلُ والغالْو مواِتي اَأل ِفِطفِرم 
 قَبِر ِسراجاً أوقَدا ومن علَى ال

 فإنه مجدد ِجهارا 
 نلَعذَا و نع ارتخالْم ذَّرح كَم 
 بلْ قَد نهى عن ارِتفَاِع الْقَبِر 
 رأم شِرٍف فَقَدٍر مكلُّ قَبو 
ِه   وحذْر اُألمةَ عن إطْراِئ
 فَخالَفوه جهرةً وارتكَبوا 

 م قَد غَلوا وزادوا فَانظُر إليِه
 بالشيِد واآلجر واألحجاِر 
 وِللْقَناِديِل علَيها أوقَدوا 
 ونصبوا األعالَم والرايات 
 اِئرحا النواِحهروا يف سحلْ نب 
 والْتمسوا الْحاجاِت ِمن موتاهم 
 قَد صادهم إبلِيس يف ِفخاخه 

دثَاِن يِة األوادعوا إىل ِعب 
 ذَِلك احأب نري مِشع تفَلَي 
 فَيا شِديد الطُّوِل واِإلنعاِم 

 

 

 أِو ابتىن علَى الضِريِح مسِجداً
 ِلسنِن الْيهوِد والنصارى
ننلُ السى أهوا ركَم فَاِعله 
 وأَنْ يزاد ِفيِه فَوق الشبر

  يسوى هكَذَا صح الْخبرِبأَنْ
ِه  فَغرهم إبِليس باسِتجراِئ

 ما قد نهى عنه ولَم يجتِنبوا 
 ورفَعوا بناءََها وشادوا 
 ال سيما يف هِذه األعصاِر
 وكَم ِلواٍء فَوقَها قَد عقَدوا
 وافْتتنوا ِباألعظِم الرفَاِت

ِرِفعلَ  بحاِئ  أُويل التسِييِب والْ
ماهوه مهذُوا إلَهخاتو 
 بلْ بعضهم قَد صار من أفْراِخه
 ِبالْماِل والنفِْس وِباللِّساِن
اِلكةَ يف املَهطَ اُألمرأوو 
 إلَيك نشكُوا ِمحنةَ اإلسالَِم

 

 



  ِراِح السدح وحِر السِةقيقَ حياِني بِف لٌصفَ
ِمنَّأَو ِع:  نهلمالت جيِمن ِذ، وكرع ِةقوبم ن صدناً كاِهق 

 أِْثريت لَهو قح رالسحو 
 هرقَد ا قَدقِْديِر مذَا الت  أعِني ِب
ِفِري   واحكُم علَى الساِحِر ِبالتكْ
 كَما أتى يف السنِة املُصرحةْ 

نكَذَا يف أثَر عهٍب ودنج  
 وصح عن حفْصةََ ِعند ماِلِك 
 هذَا وِمن أنواِعِه وشعِبه 
 عرشاً يصي نحِبالْو ِحلُّهو 
 كَفَر كَاهناً فَقَد قدصي نمو 

 

 

 لِكن ِبما قَدره الْقَِدير
هرطَهِة الْمرعِن ال يف الشيف الْكَو 
 وحده القَتلُ ِبال نِكِري
هححصِمِذي ورالت اهوا رِمم 
 أمر ِبقَتِلِهم رِوي عن عمر
 ما ِفيِه أقْوى مرِشٍد للساِلِك
ِبهتانذَا وِر هوِم فَادجالن ِعلْم 
عنمٍر ِمثْله فَيسح  أما ِب
بتولُ املُعسى ِبِه الرا أتِبم ر 

 
 



  لٌصفَ
يجمعم عنِجديِثى ح الْريلَب مِفوِرشه يِمعِلي تنا الدين  

أَونهِسنقَ يالِثى ثَلَ ِإماِإل:  ٍبراِت مسالمميانُاِإل وحسانُاِإل و و ،بِملٍّ كُركاِن أَانُي ناه 
 إعلَم ِبأَنَّ الدين قولٌ وعملْ 

 الَه الرسولُ كَفَاك ما قَد قَ
 لَهاِتٍب ثَالٍَث فَصرلَى مع 
 اإلسالَم واإلميانُ واإلحساِن 

 اإلسالَم مبِني :فَقَد أتى
 ظَماألع اساألس كْنا الرلُهأو 
 ِصمتاعو تِن فَاثْبيتادهكن الشر 
 وثَاِنياً إقَامةُ الصالَِة 

الص اِبعالرو بعاتو عمفَاس امي 
 ولإلمياِن . فَِتلْك خمسةٌ

 إمياننا ِباهللا ِذي الْجالَل 
 وبالْمالِئكِة الِْكراِم الْبررة 
َألناِم   ورسِلِه اهلُداِة ِل
 أولُهم نوح ِبال ِشك كَما 
 وخمسةٌ ِمنهم أُولُو الْعزِم اُأللَى 

  أيقَن بالَ تردِد وبالْمعاِد
 لِكننا نؤِمن ِمن غَيِر امِترا 
 ِمن ِذكِْر آياٍت تكُونُ قَبلَها 
 ويدخلُ اإلميانُ بِالْموِت وما 

 : وأَنَّ كُالٍّ مقْعد مسؤولُ

 

 فَاحفَظْه وافْهم ما علَيِه ذَا اشتملْ
 إذْ جاَءه يسأَلُه ِجبِريلُ

جِملَهشتِميِعه ملَى جع اَءت 
 ولْكُلُّ مبِني علَى أركَاِن

 ا قَدِر مادو قِّقٍس، فَحملَى خع
 نِقال

ماألقو ِقيمتراطُ املُسالص وهو 
فَِصمنثْقَى الَّيت ال توة الْوربالْع 
 وثَاِلثاً تأِْديةُ الزكَاِة

 ى من يستطعوالْخاِمس احلَج علَ
 ِستةُ أركَاٍن ِبالَ نكْراِن
 وما لَه ِمن ِصفَِة الْكَمال
هرطَهلَِة الْمزنبِه الْمكُتو 
 ِمن غَيِر تفِْريٍق وال إيهاِم
 أنَّ محمداً لَهم قَد ختما
 يف سورِة األحزاب والشورى تال

موِعِدوال ادعا ِعلٍْم ِبوقِْت   الْ
 ِبكُلِّ ما قَد صح عن خيِر الْورى
 وِهي عالمات وأشراطٌ لَها
 ِمن بعِدِه علَى الِْعباِد حِتما



 ِمنيهم  َِعند ذَا يثَبت الْ
 ذَِلك دِعن ابترالْم وِقنيو 
 وِباللِّقَا والْبعثُ والنشوِر 
 ِشرتنراٍد مفَاةً كَجالً حغُر 
فَصِل   ويجمع الْخلْق ِليوِم الْ
 طْب ِجلُّ ِفيِه الْخِقف ي ويف م 
 وأُحِضروا للْعرِض والِْحساِب 
 وارتكَمت سجاِئب األهواِل 
 وعنِت الْوجوه ِللْقَيوِم 

اِد ونَألج  ساوت الْملُوِك ِل
 اِرحوالْجاُء وضت اَألعِهدشو 
 ائررالس اِلكنه تِليتابو 
 ونِشرت صحاِئف اَألعماِل 
 طُوبى ِلمن يأْخذُ ِبالْيِمِني 
آلِخِذ بالشماِل   والْويلُ ِل
 والْوزنُ ِبالِقسِط فَالَ ظُلْم وال 

 بين ناٍج راِجح ِميزانه فَ
 وينِصب الِْجسر ِبالَ امِتراِء 
 يجوزه الناس علَى أحواِل 
 فَبين مجتاٍز إىل اِجلناِن 
 والنار والْجنةُ حق وهما 
ِه   وحوض خيِر الْخلِْق حق وِب
 رشند يماُء حكَذَا لَه ِلو 

 ما الرب ما الدين وما الرسولُ؟
 ِبثَاِبِت الْقَوِل الَّذين آمنوا
 ِبأنَّ ما موِرده الْمهاِلك

 ِمن القُبوِروِبِقياِمنا 
 ذَا يوم عِسر: يقُولُ ذُو الكُفْراِن

 جِميعهم علِْويهم والسفِْلي
ب لُ ِبِه والْكَروالْه ظُمعيو 
 وانقَطَعت عالِئق اَألنساِب
 وانعجم الْبِليغُ يف الْمقَاِل
 واقْتص ِمن ِذي الظُّلِْم ِللْمظْلُوِم

 ِبالِكتاِب واَألشهاِدوِجيَء 
اِئحوالْفَض َءاتوِت السدبو 
ر  وانكَشف الْمخِفي يف الضماِئ

 تؤخذُ باليِمِني والشماِل 
 ِكتابه بشرى ِبحوٍر ِعِني
 وراَء ظهٍر ِللْجِحيِم صاِلي
 يؤخذُ عبد ِبِسوى ما عِمالَ

دع قَهبقِْرٍف أوموهانو 
 كَما أتى يف محكَِم األنباِء
 ِبقَدِر كَسِبِهم ِمن األعماِل
 ومسِرٍف يكَب يف النرياِن
 موجودتاِن ال فَناء لَهما
 يشرب يف اُألخرى جِميع ِحزبه



مى كَما كَذَا   لَه الشفَاعةُ العظْ
 ِمن بعد إذن اهللا ال كَما يرى 
 يشفَع أوالً إىل الرحمِن يف 
طْلُبها الناس إىل   ِمن بعِد أنْ ِي
 وثَاِنياً يشفَع يف اسِتفْتاِح 
 هذَا وهاتاِن الشفَاعتان 
 وثَاِلثاً يشفَع يف أقْواٍم 

 تهم كَثْرةُ اآلثَاِم وأوبقَ
 أنْ يخرجوا ِمنها إىل الِْجناِن 
 وبعده يشفَع كُلُّ مرسل 
 ويخِرج اهللا ِمن النيراِن 
 يف نهِر الْحياِة يطْرحونا 
ِه   كَأنما ينبت يف هيئَاِت
داِر   والساِدس اإلميانُ ِباألقْ

 ِبقَضاٍء وقَدر فَكُلُّ شيٍء 
 ال نوَء ال عدوى وال ِطير وال 
 فَرةَ الَ والصاملَ الَ هالَ غَو 
 وثَاِلثٌ مرتبةُ اإلحساِن 
ِعرفَاِن   وهو رسوخ الْقَلِْب يف الْ

 

رشحاً تِميعلُ جسالر هتحتو 
 قَد خصه اهللا ِبها تكَرما

 لُّ قُبوري علَى اهللا افْترىكُ
ِف ِق وم  فَصل القَضاِء بين أهل الْ
 كُلِّ أُوِلي العزِم اهلُداِة الفُضال
 داِر النِعيِم ُألوِيل الْفَالِح
 قَد خصتا ِبِه ِبال نكران
 ماتوا علَى ديِن اهلُدى اإلسالِم
ذَا اإلجرا  ِمفَأُدِخلُوا النار ِب

 ِبفَضِل رب العرِض ِذي اإلحساِن
 وكُلُّ عبد ِذي صالٍح وويل
 جِميع من مات علَى اإلمياِن
 فَحماً فَيحيونَ وينِبتونا
ِه  حب حِميِل السيِل يف حافَاِت
 فَأيِقنن ِبها وال تماِر
طَرتساِب مالِكت والكُلُّ يف أُم 

مالَعاىل ِحوعى اهللا تا قَض 
رشالْب ديس ربا بذَا أخكَم 
 وِتلك أعالَها لَدى الرحمِن
 حتى يكُونَ الْغيب كَالْعينان

 
 



 ِةيِصِعمالْ ِبصنقُي وِةاعالطَّ ِبزيد يماِني اِإلوِني كَِف لٌصفَ
اِس فَنَّأَوال ِةلَِّم الْهِل أَق فَّكَينٍبذَ ِبرونَ دذَ ِإالَّ ِإرِك الشا استلَّحهأَ ونهت الْحت ِشمِةئَي 

نَّأَوالت وةَبم ةٌولَقبا لَ ممي غِغرر 
 إيماننا يِزيد ِبالطَّاعاِت 
 وأهلُه فيِه علَى تفَاضِل 
 والْفَاِسق الْملِّي ذُو الِْعصياِن 

معاِصي لَكن ب  قَدر الِْفسِق والْ
 والَ نقُولُ إنه يف الناِر 
 اِفذَهِشيئَِة اإللِه النم تحت 
 ِبقَدِر ذَنِبِه، إىل اِجلناِن 
 والْعرض تيِسري الِْحساِب يف النبا 
 وال تكَفِّر ِبالْمعاِصي مؤِمناً 

 ره وتقْبلُ التوبة قَبلَ الغرغَ
 أما متى تغلَق عن طَاِلِبها؟ 

 

 

 ونقْصه يكُونُ بالزالَِّت
 هلْ أنت كَاألمالِك أو كَالرسل
 لَم ينف عنه مطلَق اإلمياِن
 إيمانه ما زالَ يف انِتقَاِص
 مخلَّد، بلْ أمره للْباِري
ذَها آخوإنْ ش هنفَا عا عإنْ ش 

اِنيملَى اإليع اتإنْ م جرخ 
ِحساب عذِّبا  ومن يناقَِش الْ
 إال مع اسِتحالَِلِه ملاَ جنى
 كَما أتى يف الشرعِة الْمطَهرة
 فَبطلُوِع الشمِس ِمن مغِرِبها

 

 



  لٌصفَ
 ين الدِها ِبن اهللا لَاِلمكِْإِو ةَسالَ الرِهيِغبِلتوسلَّم صلَّى اُهللا علَيِه و ٍدمحنا ميِب نِةفَِرعي مِف

أَونهخ اتمِب النيني وسيدِدلَ وآد أَم جِعمني نَّأَوم ِان دعى النبةَوب عدفَه هكاِذو ب 
 نبينا محمد ِمن هاِشٍم 

 دا أرسلَه اهللا إلينا مرِش
 هرطَهكَّةَ الْممب هِلدوم 
ِه   بعد اربِعني بدأَ الْوحي ِب
 عشذر ِسِنني أيها الناس اعبدوا 
 وكَانَ قَبلَ ذَاك يف غَاِر ِحرا 
 وبعد خمِسني ِمن األعواِم 
 ى ِبِه اهللا إلِيِه يف الظُّلَمرأس 

ضت وبعد أعواٍم ثَ الثٍَة م 
 أُوِذنَ ِبالِْهجرِة نحو يثِْربا 
 وبعدها كُلِّف ِبالِقتاِل 
 حىت أتوا للديِن منقَاِدينا 
 الَهلَّغَ الِرسب أنْ قَد دعبو 
 وأكْملَ اهللا ِبِه اإلسالَما 
 قَبضه اهللا العلي األعلَى 

ِبالَ ار قِبالْح دهشاِب نِتي 
 وأنه بلَّغَ ما قَد أُرِسالَ 
 وكُلُّ من ِمن بعِدِه قَِد ادعى 
اتفَاِق   فَهو ِختام الرسل ِب

 

 

 إىل الذَِّبيِح دونَ شك ينتِمي
 ورحمةً للعالَِمني وهدى
هرونةَ الْمبلطَي هترهج 
بِبِيِل را إىل سعد ِهثُم 

 رباً تعاىل شأْنه ووحدوا
 يخلُو ِبِذكِْر ربِه عِن الورى
 مضت لعمِر سيِد األناِم
متحِه ولَيع ساخلَم ضفَرو 
توانقَض ِبياِج النرِد ِمععب ِمن 
 مع كُلِّ مسِلٍم لَه قَد صِحبا

 ِلِلشيعة الْكُفْراِن والضالَ
 ودخلُوا يف السلِْم مذِْعِنينا
الَههالْج ِمن لْقنقَذَ الْختاسو 
 وقَام ِدين الْحق واستقَاما
 سبحانه إىل الرِفيِق األعلَى
 ِبأنه الْمرسلُ ِباِلِكتاِب
 ِبِه وكُلُّ ما إليِه أُنِزالَ
 نبوةً فَكَاَِذب ِفيما ادعى

 أفضلُ الْخلِْق على اإلطالَِقو
 



 صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وِلس الرعد بِةم اُأللُضفْ أَو هنيمِف:  لٌصفَ
كِْذورالص حِبِةاب ِهِنحاِسممالكَ وفع نم ِهِئِواسمو ما شجرب ينهم 

 ِفيقِليفَةُ الشالْخ هدعبو 
اِر ذَاكطَفَى يف الْغاملُص ِفيقر  

 وهو الَِّذي ِبنفِْسِه تولَّى 
 ثَِانيه يف الفَضِل ِبالَ ارتياب 
 رمفْص عا حأب مهأعين ِبِه الش 
 الصاِرم الْمنِكي علَى الكُفَّار 
 ثَاِلثُهم عثمانُ ذُو النوريِن 
قُرآِن   بحر الْعلُوِم جاِمع الْ

اِن باَألكو ديس هنع عاي 
 والراِبع ابن عم خيِر الرسِل 
 مِبيد كُلِّ خاِرجي مِارِق 
 من كَانَ للرسوِل يف مكَاِن 
 الَ يف نبوٍة فَقَد قَدمت ما 
 هشرلُونَ الْعكَمةُ الْمنفَالس 
 وأهلُ بيِت الْمصطَفَى األطْهِار 
 فَكُلُّهم يف محكَِم القُرآِن 
 يف الفْتِح والْحِديِد والِْقتاِل 
 كَذَاك يف التوراِة واإلنِجيِل 
 وذكرهم يف سنة املختاِر 
 مث السكُوت واِجب عما جرى 
 ثَابم ِهدتجم مفَكُلُّه 

 

يقدِة الصاُألم ِقيبن مِنع 
 رين واألنصاِرشيخ الْمهاج

 ِجهاد من عِن الْهدى تولَّى
 الصاِدع الناِطق ِبالصواِب
رونص الْقَومي ينالد رظَاه نم 
 وموِسع الْفُتوح يف األمصاِر
 ذو الِْحلِم والْحيا ِبغيِر ميِن
ك الرحمِن  ِمنه استحت مالِئ

عياِنِبكَفِِّه ِفي بوضِة الر 
 أعِني اإلماَم الْحق ذا الْقَدِر الْعلي
 وكُلِّ ِخب راِفِضي فَاِسِق
 هارونَ ِمن موسى ِبالَ نكْران
 يكْفَي ِلمن ِمن سوِء ظَن سِلما
هرراِم الْبِب الِكرحالص اِئرسو 
ارةُ اَألخيادالس وهاِبعتو 

ى عاِنأَثناألكْو اِلقخ هملَي 
 وغَيرها ِبأكْمِل الِْخصاِل
 ِصفَاتهم معلومةُ التفصيل
 قَد سار سير الشمس يف األقْطَاِر
 بينهم ِمن ِفعِل ما قَد قُدرا
ابهالو هِفرغي مهطَؤخو 



  

اِتخةٌم 
  ِةنالس وتاِبالِك ِبِكسم التوِبجي وِف

والرجِعوع نديِهلَ ِإالِفِت االخا، فَممفَالَا خها فَمهور د 
 

 شرط قُبوِل السعي أنْ يجتِمعا 
 اهِش ال ِسورالع بهللا ر 
 نييحِللو الَفا خكُلُّ مو 
 وكُلُّ ما ِفيِه اِخلالَف نصبا 

ى ِبالنا أتمإن ينقِْل فَالد 
 تيهتان ا قَدنإىل ه ثُم 
 سميته ِبسلِم الوصوِل 
ي   والْحمد هللا علَى انِتهاِئ
 أسأَلُه مغِفرةَ الذُّنوِب 
 ثُم الصالَةُ والسالَم أبدا 
 ثُم جِميع صحِبِه واآلِل 
 تدوم سرمدا ِبال نفَاِد 

ا وعالد اِء ثُمةُ القُرصي 
جمِل ) يسر(أبياتها   ِبعد الْ

 

 

 ِفيِه إصابةٌ وإخالَص معا
اهضتالَِّذي ار عرالش اِفقوم 
 فَإنه رد ِبغيِر ميِن
 فَرده إليِهما قَد وجبا
عقْل  ليس ِباألوهاِم وحدِس الْ

 يتوتم ما ِبجمِعِه عِن
 إىل سما مباِحِث األصوِل
 كَما حِمدت اهللا يف ابِتدائي
 جِميِعها والستر ِللعيوِب
 تغشى الرسولَ الْمصطَفَى محمداً
 السادِة األِئمِة األبداِل
 ما جرت األقْالَم ِبالِْمداِد
 جِميعهم ِمن غَيِر ما استثْناِء

 فَافْهم وادع يل) الْغفْرانُ( ِرخيُهاتأْ
 

 ابن ساِلٍم
 ال تنسونا ِمن الدعاِء



 


