دٛ٠اْ ٚد اٌؼّاط

اٌجضء اٌصأٟ

إػذاد اٌذورٛس

ػّش دمحم اٌؼّاط

اٌّذر٠ٛاخ
اٌّمذِح
ِشش١ح اٌؾ١خ دّضج
روش اٌمَٛ١
ٔغ ُ١اٌمَٛ
فاذ ٟٔٛاٌمَٛ
أٚالد اٌثش
اٌؾ١خ اٌط١ة (أب ٔا٠ة)
ٔاد ٞاٌمٛاَ
ِؼؾٛق وً َٛ٠
اٌثش آٌّ تذٚس
تٓ اٌط١ة (اٌؾ١خ اٌذاض ِٛع)ٝ
ٌ ٛوٕد ِن١ك
ٔاط ػٛك هللا
ِٕاد ٞاٌفضاع
تذش اٌؼٍَٛ
ػ ٕٗ١عشادح
اٌخاذّح

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

انًقذيخ
ثؼذ انصالح ػهٗ انذجٛت انًصطفٗ  ،خٛش سعم هللا ٔخٛش انُبط
أجًؼ ،ٍٛعٛذَب دمحم ثٍ ػجذ هللا انُج ٙاألي ، ٍٛخبرى األَجٛبء ٔانًشعه.ٍٛ
أٓٚب انقشاء انكشاو  ،أُْئكى ثقذٔو انشٓش انؼظٛى شٓش سيعبٌ انز٘
أَضل ف ّٛانقشآٌٔ ،كًب ٔػذركى ف ٙخبرًخ انجضء األٔل يٍ دٕٚاٌ ٔانذَب
انًشدٕو "ٔد انؼًبط"ْ ،ؤَزا أقذو نكى انجضء انثبَ ٙيٍ انذٕٚاٌ ٔانز٘
ٚشزًم ػه ٙيجًٕػخ يٍ انقصبئذ انصٕفٛخ ،رذك ٙيب ْٕ نطٛف ٔصبف،ٙ
يٍ يآثش ٔشًبئم عبدارُب ،يٍ أْم هللا ،انز ٍٚأعًٕٓا إعٓبيبً يجبشش ًا ٔفؼب ًل
ف ٙرشثٛخ انًشٚذ ،ٍٚيٍ األْم ٔاألقبسةٔ ،يٍ كبفخ انُبط  ،رشثٛخ دُٛٚخ
عهًٛخ  ،يشجؼخ ثكم انًعبي ٍٛانقشآَٛخٔ ،انقٛى اإلعاليٛخ انًغزقبح يٍ عُخ
انذجٛت دمحم ملسو هيلع هللا ىلصٔ ،غٛشْب يٍ انًصبدس اإلعاليٛخ انًخزهفخ ،انز ٙرغبػذ فٙ
رفقّ انُبط ف ٙأيٕس دُٓٚى ،يًب ٚؼٕد ثبنخٛش ػهٗ انًجزًؼبد اإلعاليٛخ
كبفخ  ،ف ٙجٕاَت ػذح كذفظ انقشآٌ ف ٙانخالٔ٘ٔ ،رؼهى انقشاءح ٔانكزبثخ
فٓٛبٔ ،انز ٙرؤد٘ انٗ فٓى قٕاػذ انهغخ انؼشثٛخ ٔ ،رًك ٍٛانذاسع ،ٍٛيٍ
انزاليٛز ٔانذٛشاٌ ،ف ٙرجٕٚذْب رذذثبً ٔقشاءح ٔكزبثخ ،ل عًٛب ْٔ ٙنغخ
انقشآٌ انكشٚى  .كًب رقذو انخالٖٔ دسٔعبً ف ٙانغٛشح انُجٕٚخٔ ،عٛشح
انصذبثخ،يٍ يٕاقف يزؼذدح رزُبٔل يشبْذ جٓبدْى ف ٙعجٛم هللا،
ٔرعذٛبرٓىٔ ،عهٕكٓىٔ،غٛش رنك يٍ انصفبد ٔانغًبد انز ٙرًثم انقذٔح
انذغُخ نغٛشْى يٍ أثُبء انًغهً.ٍٛ
إنٗ جبَت أثٕارُب يٍ شٕٛخُب انغًبَٛخ ف ٙيُطقزُب ،أثذ َفظ انشبػش
انقصبد انٕانذ دمحم انؼًبط ٔ ،ثبنقذس انكجٛش يٍ ثقبفزّ انصٕفٛخٔ ،انز ٙإَجثق
يُٓب انٕاسد يٍ شؼشِ،أثذ إل أٌ ٚجًم فْ ٙزا انجضء انثبَ ٙيٍ انذٕٚاٌ،
ػذدا كجٛشا يٍ سجبلد انصٕفٛخ  ،سجبلد انذعشح ٔانًقبيبد انغبيٛخ
ػُذ هللا،ف ٙقصٛذرّ انٕاسدح (يُبد٘ انفضاع)ٔ ،قذ أخجشَ – ٙسدًّ هللا – إٌ
ػذد ًا يٍ انشٕٛر انٕاسد ركشْى ف ٙانقصٛذح نى ٚغًغ ثٓى يٍ قجم ،إل ثؼذ أٌ
عؤل ػُٓى ثؼط انؼبسف ٍٛلدقبً.

َغؤل هللا أٌ ٚجهغُب يب َصجٕ إنٔ ،ّٛأٌ ٚجؼم ْزا انٕقف ،سدًخ نُب
جًٛؼبًٔ ،سدًخ دائًخ ٔصذقخ جبسٚخ نٕانذَب ،رطٛت نّ عكُبِ ف ٙجُبد
انخهٕد ف ٙدسجبرٓب انؼال ،ف ٙدعشح شفٛغ األيخ انًصطفٗ ملسو هيلع هللا ىلص ٔ ،انؼششح
انًجشش ٍٚثبنجُخٔ ،يٍ سظ ٙهللا ػُٓى ٔسظٕا ػُّ ،يٍ انشٓذاء
ٔانصذٚق. ٍٛ
أنهٓى أسدى شٕٛخُب انكشاو ،األدٛبء يُٓى ٔاأليٕادٔ،أجؼم يب قذيّ
انغبثقٌٕ يُٓى ،يٍ ػهى ٔخٛش نهُبط ،ف ٙيٕاص ٍٚدغُبرٓىٚ ،كزًم جًؼٓى
ثٓب يغ أصذبة ان ًٍٛٛف ٙدعشح سعٕنُب األي ، ٍٛعٛذ األٔنٔ ٍٛاٜخش. ٍٚ
ٔأٌ ٚشًم هللا األدٛبء يُٓى ف ٙصيشح ػجبدِ انصبنذٔ ،ٍٛأٌ ٚكهم يغبػٓٛى
 ،ف ٙاإلصالح ٔإعذاء انخٛش نهًغهًٔ ، ٍٛأٌ ًُٚذٓى انصذخ ٔانؼبفٛخ
ٔاألجش انؼظٛى.
انهٓى إَب َغؤنك أٌ رشدى ٔانذَبدمحم انؼًبط سدًخ ٔاعؼخٔ ،أٌ رغكُّ
انجُخ ثشدًزك ٚبأسدى انشادً ، ٍٛانهٓى أسدًّ ثقذس يب قذو نُب يٍ خٛش،
ٔثقذس يب ٔعؼُب ثّ يٍ سدًخ انٕانذٔ ،ثقذس يب أٔلَب ثّ يٍ اإلسشبد
ٔانُصبئخٔ ،ثقذس يب صٔدَب ثّ ف ٙرذغ ٍٛرشثٛزُبٔ ،انغٓش ػهٗ رؤيٍٛ
يغزقجهُب ،يٍ ػبئذ ػًهّ انجبد ٔإخالصّ ف ٙكغجّ انذالل.
عجذبٌ سثك سة انؼضح ػًب ٚصفٌٕٔ ،عالو ػه ٙانًشعهٔ ،ٍٛانذًذ هلل
سة انؼبنًٔ ،ٍٛصهٗ هللا ػهٗ عٛذَب دمحم انُج ٙاألئ ٙػه ٙآنّ ٔصذجّ
أجًؼ.ٍٛ
سدًك هللا ٚب أث،،،،ٙ
د .ػًش دمحم انؼًبط

ِشش١ح اٌؾ١خ دّضج
(ِٙذاج اٌ ٝاٌؾ١خ أعاِح -أوشِٗ هللا)

لاي اٌؾاػش – سدّٗ هللا – (اٌذّذ هلل سب اٌؼاٌّ ،ٓ١اٌّٛخ عثً١
األٚ ٓ١ٌٚا٢خش ،ٓ٠تذىّٗ سامٚ،ٓ١وٍٕا ِ١رٚ،ٓ١اٌقالج ٚاٌغالَ ػٍ ٝع١ذ
األٚ ٓ١ٌٚا٢خش)ٓ٠

اٌمق١ذج:

ذّد ا٢جاي ٚاٌّٛخ ِإِٗ فشاس
 ٓ٠ٚدّضج ِىّٓ األعشاس
دا دىُ اٌٛادذ اٌمٙاس
اٌّ ٌٝٛإخراس
إٔرمً ِٓ ٘ز ٞاٌذاس
ٌرٍه اٌذاس
دّضج فشلٗ ػٍٕ١ا داس
 ٓ٠ٚاٌقثاس تٓ اٌقثاس
 ٓ٠ٚاٌراٌ ٓ٠ٚ ٟاٌزواس
 ٓ٠ٚدّضج األد١ا اٌذاس
 ٓ٠ٚاٌثاس تٓ األتشاس
 ٓ٠ٚاٌىشِٗ ِاٌٗ ػ١اس
وشِٗ ٌٍثؼ١ذ ٚاٌجاس
ال تفشص ٚالػضاي
 ٓ٠ٚاٌمطة اٌمائذ األتطاي
ٚ ٓ٠ٚاسز األتذاي
 ٕٗ٠ٚاٌ ٝاٌذسٚب خثاس

اٌث ٝػٕذٖ ِا فؾاس
 َٛ٠ذّد ا٢جاي
ٚؽاػد األخثاس
اٌى ْٛدضْ ٚاٌغذاب ٘طاي
ٚاٌغ ُ١هً ٌٙٔٚ ً١اس
عٍه اٌذسب اٌفاذٛا ت ٗ١سجاي
فاخ ت ٗ١أدّذ فاسط اٌىّاي
ٚفاخ ت ٗ١أب ٔخً ٚػّش ٞاٌؼّاس
فاخ ت ٗ١اٌثش ٚذ َٛاٌؾاي
دا اٌّغاس
دا اٌذسب اٌؼذ ً٠اٌّاؽ ٟتاأللذاس
فاذٛتٗ وً اٌغادج ٚاألتشاس
دا دىُ اٌٛادذ اٌمٙاس
ِا ف ٟخالف ٚال إٔىاس
فاذٛتٗ اٌشعً ٚإٌث ٟاٌّخراس
ٚاٌفاسٚق ػّش ٚاٌشف١ك ف ٟاٌغاس
ػصّاْ اٌٛسع ٚاٌفاسط اٌىشاس
٠خرُ األؽؼاس
إ تٓ اٌؼّاط اٌٛالف اٌّذراس
٠ثىٕٛ٠ٚ ٟح دِؼٗ اٌ ً١ّٙلطاس
فمذٔان ٠ا دّضج وثاس ٚفغاس
فمذن ػظ ٌٝ ُ١وافح فم١شٚدٛاس
اٌقالج ٚاٌغالَ ػٍ ٝإٌث ٟاٌّخراس
ػذد اٌغذة ِٚا فثد األِطاس
ػذد اٌخالئك ٚاٌشًِ ٚاألؽجاس
ذٛفً ٌ ٝؽف١ؼٕا  َٛ٠إٌٙاس اٌذاس
" ٚاٌذّذ هلل سب اٌؼاٌّ" ٓ١

روش اٌمَٛ١
أروش اٌمَٛ١
أفذ ٝال ذَٕٛ
ل٠ َٛا عاسٞ
تٍ١ٌ ٟه لَٛ
أذشن اٌَّٛٙ
ٚاخٍغ اٌٙذَٚ
أٌثظ ٌثظ اٌمَٛ
ٚاتشن ػٍ ٝأِرَّٛ
أفذ ٝال ذَٕٛ
أفذة إٌجَٛ
أسوة اٌٍّجَٛ
ٚأٌذك ٚفذ اٌمَٛ
أفذ ٝال ذٕاَ
فٚ ٟلد اٌظالَ
ذُ ٚسدن ذّاَ
ٚأدخً اٌخ١اَ
أستو اٌذضاَ
ٚأهثك اٌغٙاَ
أسوة أب ٌجاَ
ٚأٌذك اٌّٙاَ
أتم ٌٟ ٝفى١ش
ف ٟاٌصٍس األخ١ش

أتؼذ اٌغش٠ش
ؽا٘ذ اٌمذ٠ش
أوشَ تاٌىر١ش
ٚأسم ٝتاٌمًٍ١
أدّذ اٌخث١ش
ع١ش ت ٝدستٗ ع١ش
دّضج اٌخٍفٛن
إٔد ٠ا اٌّثشٚن
٘ثش اٌؾشٚن
ع١ش ت ٝدسب أتٛن
ع١ة اٌخاٌفٛن
ُ٘ ال ٠ؾغٍٛن
فرخ اٌثٕٛن
تشاُ٘ تجٛن
أذشن أألدضاب
دست ُٙمٙاب
ٔٙشُ٘ عشاب
ِاؽٌٍ ٟخشاب
أتؼذ اٌغثاب
ألفً ػٍ ٗ١اٌثاب
أٌذك األلطاب
ٚأسوة اٌخثاب
٠ا تٓ اٌشؽ١ذ
ؽذ دٍ١ه ؽذ٠ذ
أسوة اٌؼٕ١ذ
اٌذسب تؼ١ذ

ؽّش ت ٝإخالؿ
ٚأهثك اٌٍثاط
أسوة اٌمٛاط
أتشص ف ٟإٌذاط
دا٠شن تٓ اٌؼّاط
لائذ ٚساط
ذقٍخ ٌٍٕاط
٠ا تٓ اٌؼثاط
اٌقالج غ١ش ل١اط
ذشم١ه ٠ا إٌثشاط
ٍٔم ٝتٙ١ا خالؿ
 َٛ٠جّٛع إٌاط

ٔغ ُ١اٌمَٛ
لاي اٌؾاػش(٘زٖ اٌمق١ذج ٚسدخ ف ٟاٌؾ١خ دّضج تٓ اٌؾ١خ أدّذ ،ذٕؾ١و
ٚذزو١ش  ،ف٠ ٌُ ٛٙمقش أٚفٚ ٝعاس ع١شا ٔظ١فا تذسب اٌم َٛألٔٗ خٍ١فح
اٌؾ١خ أدّذ ذّاَِٚ ،ا ف ٟوالَ) :
ٔغ ُ١اٌم٘ َٛة
ل٠ َٛا عاسٞ
ٔجُ اٌرٍد ؽة
ل٠ َٛا عاسٞ
ل٠ َٛا عاسٞ
أخذ ٌه ذثح
أروش اٌٌّٝٛ
فف ٟاٌٍثح
اٌغاس ٞلاَ ٠رذتٝ
 ِٓٚإٌاط إذخثٝ
جاب أل ٌٛت ٗ١ٌ ٚ ٛوة

ذُ اٌغثؼ ٓ١دثح دثح
إٌأ ُ٠اَ ٚأىة
فٍغاْ ِا ٌم ٝاٌذثح
اٌغاس ٞلاَ تِ ٝذثح
ؽٛف دِؼٗ اٌغا ً٠وة
ل٠ َٛا عاسٞ
أروش اٌثاسٞ
داّ٠ا ٚاٌٟ
ِماِه ػا ٌٟ
ل٠ َٛا ٔا ُ٠
أروش اٌذاُ٠
خٍ١ه لائُ
ٌٍذس عا ُ٠
لِٛٔ ِٓ َٛه
فاسق ٌِٛه
أٌفٌ ٝضِٚه
ٚأٌذك لِٛه
ع١ثٗ سلادن
ذُ أٚسادن
ذٍمِ ٝشادن
ٚفش صادن
أروش سته
ففٌ ٟثه
أِغه دسته
ٚأدضَ أِشن
ألُ ٌٍ١ه

ٚؽذد دٍ١ه
فٛخ ِٓ ٍ٘١ه
ٛ٠فش وٍ١ه
تٓ اٌؼّاط ِالَ
جذ ٚؽذ اٌذضاَ
ِذش َٚهٍة اٌغٙاَ
ِٓ دّضج اٌّٙاَ
فٍ٠ ٟا د٠ ٟا ػالَ
ػٍ ٝاٌؾف١غ ٕٔ َٛ٠ناَ
 َٛ٠اٌذش ٚاٌضداَ
 َٛ٠اٌؼشق ٠ثمٌ ٝجاَ

فاذ ٟٔٛاٌمَٛ
أٔا ف ِٟٛٔ ٟصا٠ذ ٌِٟٛ
أً٘ اٌغ َٛتشٚ ٞذِٟٛ
فاذ ٟٔٛاٌمَٛ
ػٍّ ٟاٌّثرٛس ؽٛف صسػ ٟاٌثٛس
أً٘ أَ واتٛس اٌثش ٚإٌٛس
فاذ ٟٔٛاٌمَٛ
ػٍّ ٟاٌٍّّ ً١أشش ف ٟاٌغ١ش
فاذ ٟٔٛلث ً١إٌٛس ٚتش٠ش
فاذ ٟٔٛاٌمَٛ
تاٌن ٟدٛاَ ٚت ٟاٌٍٛٔ ً١اَ
فاذٛا اٌىشاَ ػّش ٚاب ؽاَ
فاذ ٟٔٛاٌمَٛ
أهشػ ػّ١اْ تطٚ ٟوغالْ
أدّذ ٠ا أخٛاْ لا٠ذ اٌشوثاْ
فاذ ٟٔٛاٌمَٛ
ِا ػٕذ ٞػّاس ؽٛف صسػ ٟاٌثاس
تم ٝوٍٗ ػذاس ٚتم١د ِذراس

فاذ ٟٔٛاٌمَٛ
٘اَ تاٌّقشٚف
داّ٠ا ٍِٛٙف
ال لش٠د ف ٟدشٚف ال سوثد دٛ٠ف
فاذ ٟٔٛاٌمَٛ
داّ٠ا ً ؽغاي أجّغ ف ٟاٌّاي
ِا تشدُ جاس
ت ٗ١فخاس
فاذ ٟٔٛاٌمَٛ
أػّٚ ٝأهشػ ػاًِ تاٌغؼ
ِطش ٞتم ٝسػ ٚتطٟء ف ٟاٌذؼ
فاذ ٟٔٛاٌمَٛ
ػٍّ ٟغؾغ١ؼ ِ ٚطش ٞسؽش٠ؼ
صسػ ٟػّ١ؼ ِا تج١ة ٌ ٟػ١ؼ
فاذ ٟٔٛاٌمَٛ
أٔا ف ٟغفالخ ِراتغ اٌؾٛٙاخ
فاذٛا اٌغاداخ سوثأ ُٙفاخ
فاذ ٟٔٛاٌمَٛ
ف ٟاٌذاس ِضلٛي أٔا ِا ِخثٛس
أً٘ األفٛي جّؼٛا اٌّذقٛي
فاذ ٟٔٛاٌمَٛ
وا ٍٟٕ٠غثاس
ِجذٚع ف ٟاٌذاس
لثً األعذاس
فاذ ٟٔٛسجاي
فاذ ٟٔٛاٌمَٛ
صا٠ذ تطاٞ
أٔا ف ٟغثاٞ
فاذ ٛاٌغشاٞ
ٚدسخ فثاٞ
فاذ ٟٔٛاٌمَٛ
٠اأً٘ اٌىف
تم١د ف ٟأعف
ٚصٔ ٟال ٠خف
 َٛ٠اٌّٛلف
فاذ ٟٔٛاٌمَٛ
جأ ٟاٌؼشاف أدّذ فشاف
لاي ٌ ٟال ذخاف ػٍّه ِناف
فاذ ٟٔٛاٌمَٛ
عاتً األوّاَ لاي ِاٌه ٘اَ
ففه لذاَ
أعشع لٛاَ

فاذ ٟٔٛاٌمَٛ
دٛاسن ِغثٛق و١ف اٌٍذٛق
ػٍّه ِطثٛق
لاي ٌ ٟسٚق
فاذ ٟٔٛاٌمَٛ
لاي ٌ٠ ٟادٛاس ل َٛؽ ً١اٌطاس
إٔد اٌؾؼاس ٚأٔا اٌخثاس
فاذ ٟٔٛاٌمَٛ
أٔا سم١اْ ٠اتٓ اٌغٍطاْ
دا٠ش مّاْ أسلذ ف ٟأِاْ
فاذ ٟٔٛاٌمَٛ
لاي ٌ َٛٔ ٟال ذىَِّٛٙ ْٛ
دٍّه ِشد َٚأٔا ٌٌ ٗ١ضَٚ
فاذ ٟٔٛاٌمَٛ
أِش ٞػغ١ش ٠اتٓ اٌج١ذٓ٠
دا٠ش ذأِ ٓ١ف ٟاٌقذثح ٓ١ّ٠
فاذ ٟٔٛاٌمَٛ
لاي ٌ ٟخالؿ ٠اتٓ اٌؼّاط
ذجذ اٌخالؿ  َٛ٠جّغ إٌاط
فاذ ٟٔٛاٌمَٛ
فالذ ٟتغ١ش ل١اط ذشم ٟإٌثشاط
٠ا ؽف١غ إٌاط ألثٍٙا خالؿ
فاذ ٟٔٛاٌمَٛ

أٚالد اٌثش
أٚالد اٌثش ستاُ٘

تذشف اٌؼ ٓ١أعّاُ٘
و١فٓ لٍث ٟتٕ١غاُ٘
اإلٌٗ ٚالُ٘
دسجاذ ُٙصا٠ذج ػالُ٘
ِٓ ؽشب اٌم َٛأسٚاُ٘
عشا ػظ ُ١أٚواُ٘
ؽٛف اٌثش و١ف أسماُ٘
ٌٛجٗ هللا خاٚاُ٘
ػشف ٖٛساػٚ ٟتشػاُ٘
دث ٖٛف ٟهللا ٚدثاُ٘
ٌٛجٗ هللا ِغؼاُ٘
اٌذٔ١ا ِا الفراُ٘
ص٘ذ٘ٚا ٚجاخ خادِاُ٘
فاِٛا ٚروشٚا ِٛالُ٘
أتد اٌغّ١ل ػٕ١اُ٘
ِٛال ٞتاٌغش خقاُ٘
دفظٚ ٖٛخٍٛا أتٕاُ٘
تاٌٍ ً١لاِٛا ِغىٛا عشاُ٘
لً اٌطؼاَ ف ٟدؾاُ٘
ٚالفِ ٓ١اعىٌ ٓ١خطاُ٘
إٌ َٛجافٚ ٖٛجفاُ٘
ففٛا األػّاي تإٌ١ح
ذشوٛا اٌؼجٓ ٚاٌش٠ح
تاٌثشوح اٌف ٟاألٌف١ح
ٚفٍٛا اٌشام١ح اٌّشم١ح
ٌٚ ً١فثاح ٚػؾ١ح

ٚاٌٛا اٌمِٛح اٌثذس٠ح
سوثٛا اٌخ ً١اٌّخف١ح
ٚسدٚا تذٛس اٌقٛف١ح
فاِٛا إٌٙاس اٌذشٖ
ف ٟاٌرٍد ٚاٌٛا اٌجشج
ت ٟداٌ ُٙإٔد واْ ذذسٖ
ُ٘ اٌٍّٛن ف ٟاٌذنشج
فاِٛا اٌنٚ ٟاٌٍ ً١ل١اَ
ال ُ٘ فرشٚا ٚال ٔ١اَ
تا٢راْ عّؼٛا األٌٙاَ
ٔاط ػّش ٔٚاط أب ؽاَ
تٓ اٌؼّاط اٌذّ٠ح ِالَ
ِا جذ ٚؽذ دضاَ
ساج ٟػّش ٚاب ؽاَ
٠طثمٛا اٌخ١شج ٌ ٗ١ذّاَ
فٍ٠ ٟا د١ا ٠ٚا ػالَ
ػٍ ٟهٗ ٔث ٟاإلعالَ

اٌؾ١خ اٌط١ة (أب ٔا٠ة)
لٍة عش٠اْ
ٚد اٌثش تج١ه ػجالْ
٠ا سدّٓ
٠ا خاٌك اإلٔظ شُ اٌجاْ
ٔنف لٍثٕا اٌٛعخاْ

أِالٖ ذمٚ ٝإّ٠اْ
شٕ١د أٚصاْ
ػٍ ٟهٗ إٌث ٟاٌؼذٔاْ
دمحم خاذُ إٌث١اْ
ؽف١غ  َٛ٠إٌٙاس اٌقاْ
فادة اٌفشعاْ
تشصواٌٍ١س ف ٟاٌّ١ذاْ
ذٕاٚي ع١فٗ ت ٟإّ٠أٗ
وً فاسط خٍِ ٝىأٗ
ٌم١د ذاس٠خٗ ف ٟإخٛأٗ
ال ؽفرٗ ٚال دنشخ صِأٗ
ِٓ اٌثش ٌثظ ذ١جأٗ
ِٓ اٌر َٛفشف ٔ١ؾأٗ
عش٠غ وُ دي ٌٍن١فاْ
عاتً وّٗ ف ٟاٌّشماْ
٠ج١ة ٌ ٟاٌشا٠خ ف ٟاٌٛد٠اْ
٠ذٖ ترٕؾً اٌغشلاخ
اٌمٛط اٌنشب ع١غأٗ
ٔاتغ عشٖ ِٓ و١ضأٗ
ٚالف ف ٟاٌذذٚد ِ١ضأٗ
ٌٍخاذ ٟاٌثفٛخ ٌِ ٟىأٗ
أِغه لٍثه ٠ا ػّ١اْ
أسجغ ال ذى ْٛغٍطاْ
اٌش٠ظ ف ٟدنشج اٌذٛ٠اْ
٠ٚ ٌٟٛ٠شفل اٌخغشاْ

وشٚ ُ٠اٌىشَ ِ٘ ٛىأٗ
ِا غٍو ِٛ٠ا ػٍ ٟج١شأٗ
ِا اذّ١ض ػٍ ٟد١شأٗ
ِا ذجٛجٗ ٌٚثظ لفطأٗ
ؽٛف أخاللٗ ؽٛف واًِ األدغاْ
٠نذه ّ٠ٚضح ِغ اٌطفالْ
تٛس٠ه أفؼاٌٗ ٠ا غث١اْ
عٍ ُ١إٌ١ح ِا ظٕاْ
تٓ اٌؼّاط أٚي اٌج١شاْ
سالذ ف ٟاٌغش٠ش ػ١اْ
٠ا اٌط١ة ذؼاي ػجالْ
ٚص٠ذ ف ٟاٌذػٛج ٌٍشدّٓ
فالج ذّؾ ٟتاألٚصاْ
ذٛفً أفنً إٌث١اْ
٠مٛي ساٙ٠ٚا ٠ا إخٛاْ
أعىٓ ف ٟجٕاْ سمٛاْ

ٔاد ٞاٌمٛاَ
ٔاد ٞاٌمٛاَ خٍ١فح أب ؽاَ
لٛي ٠ا أدّذ ٠ج١ه لٛاَ
د٠ ٟا ػالَ ٔذػٛن دٚاَ
عٍُ ٠ا عالَ ِٓ األ٘ٚاَ
شأ ٟإٌظاَ ف ٟتٓ ٘ؾاَ
ؽافغ اٌضداَ ٌٍشعً إِاَ

فذثٗ اٌؼظاَ سوثٛا اٌّٙٙاَ
ػٕذ اٌٍطاَ ع١ف ُٙلالَ
٠ج١ه لٛاَ خٍ١فح أب ؽاَ
ٍ٠ف ٝإٌٙاَ لثً ٕ٠ناَ
سوة اٌّٙٙاَ هثك اإلعٙاَ
لاد اٌضِاَ ػاسف اٌغٙاَ
وشب اٌذضاَ تاٌٍ ً١لٛاَ
عثً األوّاَ ف ٟاٌذاط ٚإٌاَ
ؽذ أَ تذ٠ذ
أذٛجٗ فؼ١ذ
جّغ اٌثؼ١ذ
جاب اٌّش٠ذ
سوة ٚالح
فٛق أب جٕاح
ٍ٠م ٝاٌقالح
غشب ٚفثاح
لٍة اٌّماي
سوة اٌقٙاي
عاس تاٌذالي
ّٕ٠ح ٚؽّاي
فاسط ِجاي
دسػٗ عثاي
فٛق اٌذٛاس
ِا ف١ؼ ٘ظاس

٠اتٓ اٌغاط
ؽٛف ٚد ػّاط
ِشمٗ اٌٍٛاط
ف ٟاٌمٍة ٚاٌشاط
ؽ ً١اٌمٛاط
ٚص ً٠اٌىثاط
لٛي ٌ ٟخالؿ
ال ذخؾ ٝاٌثاط
ٚداخ ِٛالن
ِا ٌ ٟعٛان
داّ٠ا تشجان
ٕ٘ا ٕ٘ٚان
فٍٛاخ ٌىان
ػٍٍِ ٟجان
ذذخً ٕ٘ان
ج ٖٛاٌؾثان

ِؼؾٛق وً َٛ٠
ِؼؾٛق وً َٛ٠
ٌ ُ١ٌ ٝوشاَ اٌمَٛ
د٠ ٟا ل َٛ١ػاٌُ اٌّىرَٛ
ٔغ١ش وً  َٛ٠ت ٟهش٠ك اٌمَٛ
تصٕ ٟإٌّظَٛ

ألت ٟأَ وٍصَٛ

ؽف١ؼٕا ػّ َٛ٠ َٛاٌَّٛٙ
أفذاتٗ ػّ َٛفذ٠ك ِؼٍَٛ
فاسٚق ٌض َٚػصّاْ ِا تَٕٛ
لٛي ف ٟاٌىشاس ٌٛػح اٌىفاس
ت ٟر ٚاٌفماس وف ٝاأله١اس
لاِٛا األدشاس لثً األعذاس
تاألعرغفاس
أدٛ١ا اٌذ٠اس
اٌثشق اٌؾاي
ٚاٌغذة اٌّاي
ٚاألٌّ ٟاٌغاي
ؽٛف أً٘ اٌذاي
لاِٛا األدثاب
فرذٛا األتٛاب
ِشلٛا اٌر١شاب
ِا ماق ذشاب
اٌغ١س ٘طاي
لاِٛا األتطاي
ؽاٌٛا اٌىشتاي
غشعٛا اٌصّاس
ِأل اٌذفاس
ِطشا ٘راس
خاذ ٟاٌؼذاس
صسع األتشاس
هاػٓ صِاَ
ؽٛف عذثٗ لاَ
ِطشا ٘شداَ
ف ٟع ٍٗ١ػاَ

عٛعٗ صسق
خاذ ٟاٌذشق
تشلٗ اٌثشق
ع ٍٗ١اٌفشق
خاذ ٟاٌمؾٛػ
ٔاِِٚ ٟذؾٛػ
ِطشٖ اٌٙشٚػ
لو ِا سؽٛػ
ِٓ ِا فشض
عذثٗ أٙشض
تشلٗ أٔثشض
ع ٍٗ١أٔذسض
ِٓ ِا جذد
ِطشٖ أذشدد
هاي ٚاذّذد
ٌ ٟاألسك عذد
ِٓ ِا ٌرة
ؽاي عذثٗ وة
اٌرٍرٗ ؽة
ذشتاٌٗ ذة
ِٓ ِا اذذًّ
ِطشٖ إذىًّ
ع١ذٖ إذًّٙ
لو ِا أًِ
ِشق اٌمٕذٚي
ِطشٖ اٌثٛٙي

ؽا ً٠أب وثغٛي
غفشٖ اٌثذٚي
ِٓ ِا ؽشٖ
ٔجا ٚأىشج
ت ٓ١تشٖ
لو ِا أنشٖ
دخٍٗ اٌٍثٓ
عذثٗ أغثٓ
أِطاسٖ جٓ
ٛ٠خ ِا غثٓ
دخٍٗ اٌفش٠ه
ِطشٖ اٌشوش٠ه
ؽٛف صسػٗ اٌٍى١ه
ػٛك هللا أت١ه
دخٍٗ اٌ١ثاط
ج ٖٛاٌٍقاؿ
ذمٚ ٜٛإخالؿ
لطؼ ٖٛخالؿ
دنشٚا اٌرمٝ
ٔمٍٛا اٌّما
ِاف١ؼ ٌما
تذ ْٚؽما
لاِٛا اٌٍثاق
ِغىٛا اٌّذفاق
مٛٔ ٟسٖ تاق
ف ٟاٌث١غ هثاق

لاِٛا اٌغشاء
ِغىٛا اٌّنشاء
ٚاٌ ٛاٌشماء
ػٚ ُ١ِ ٓ١ساء
ٔقثٛا اٌؾْٛ
ٌٍخ ٍٗ١جٓ
سفاف ُٙفٓ
ِا ف ٗ١ظٓ
جاتٛا اٌى١اي
لاِٛا اٌرماي
ٔذ٘ٛا اٌؾغاي
ٚاٌغاس ٞؽاي
فادة اإلوثاس
لطشج ِا ٔاي
ِشِ ٟف ٟاٌذاس
وا ٌٗ ا ٌغثاس
ػثذا تطاي
ٔظُ األلٛاي
دنش اٌى١اي
وثا ٌٗ ٚؽاي
فً ٠ا لذاس
ػذد األِطاس
ذشم ٟاٌّخراس
ٚفذثٗ األدشاس

اٌثذسآٌّ تذٚس
اٌثذس آٌّ تذٚس
اٌذثٗ ف ٟاٌقذٚس
دثاتٗ اٌمطة اٌّؾٛٙس
٠ا د٠ ٟا غفٛس
٠ا ِض ً٠وً اٌؾشٚس
أعرشٔا ٠ا عرٛس
ٕ٘ا ٚف ٟاٌمثٛس
شٕ١د تاٌشعٛي
دمحم اٌّذخٛس
ؽف١ؼٕا ف ٟإٌؾٛس
ٚ َٛ٠لفح اٌذشٚس
أفذاته اٌؼذٚي
اٌشاوث ٓ١اٌخٛ١ي
ت ٟع١ف ُٙاٌّغٍٛي
اٌخٍٛا اٌذَ عٛ١ي
ػمة ٠ا فّ ٟلٛي
فٛق ٚاسز اٌؼذٚي
ف ٟاألخالق ِٛٙي
وُ ٌُ ٌٍّؼضٚي
اٌفاسط اٌّثشٚس
د ٓ١جاي اٌى٠ ْٛجٛي
إٌا٘ ِٓ ٟاٌغشٚس
أَ ترشٚ ٞاٌىجٛس

اٌمائذ اٌجغٛس
اٌزي ٌ ٝاٌفجٛس
اٌمائُ اٌٍ ً١د٘ٛس
ٌٚ ٟلد اٌغذٛس
ِغشٚس تٙجح ٚدنٛس
ال وغً ٚالفرٛس
ؽٛف تذشٖ ف ٟاٌثذٛس
٘ذاَ وً اٌجغٛس
لاٌة ػٍشلٗ اٌثفٛس
ذّغادٗ ٠قٛي ٠جٛي
وً اٌثٍذ ِّطٛس
تاٌٍ ٌٟ ً١اٌغذٛس
ػُ اٌّ١راد ٚاٌثذٛس
ػُ اٌؼاٌٚ ٟاٌّذفٛس
ٚد أفً األفٛي
ذ١شاته اٌّؼضٚي
دىّح ٚأعشاس ٚلٛي
ِغشٚص جٛج اٌؼمٛي
ػٕذ عاػح اٌّذقٛي
جا اٌثش٠ش ٚإٌٛس
ػّش ٚػٛك هللا دنٛس
ٚالف ٓ١ػٍٔ ٗ١غٛس
ؽٛف غفشٖ اٌثذٚس
داسعٕٗ ت ٟأب وثغٛس
هاِخ تاٌغٛٙي

خنش وً اٌجغٛس
داّ٠ا فشػه ٠طٛي
ػٍ ٟأً٘ اٌؼمٛي
ج ٛاٌىًّ اٌرماي
التغ ٓ١دسٚع اٌذاي
اٌثش ٚذ َٛاٌؾاي
داسعٕٗ تإٌثاي
ػث١ذوُ اٌثطاي
دٔٚ ٟأواي
عائً ور١ش أِاي
٠ىٛط ٌ ٟعرش اٌذاي
فالج غ١ش ػ١اس
ِٙذ٠ح ٌٍّخراس
ِش٠ذوُ اٌّذراس
ال ٠نٛق ػزاب إٌاس

تٓ اٌط١ة(اٌؾ١خ اٌذاض ِٛع)ٝ

تٓ اٌط١ة اٌجذٖ تش٠ش
اٌذاض ِٛع ٝػم١ذ اٌخً١
هللا جًٍ١

د ٟتٕ١ا وفً١

ٔذػٛن ٌٍغ١ش ِغ أً٘ اًٌٍ١
شٕ١د ٠ا خٍ ً١تاٌطشفٗ وذً١
 َٛ٠اٌضٌض ً٠جا ٚخّذ اًٌ٠ٛ
أفذاته دً٠
ف ٟتذس لثً١

ؽاد ٓ٠اٌذً١
اٌذَ واٌغً١

أفذ٠ ٝا صً٠ٚ
ل َٛؽٛف اٌىً١
د ٓ١تشَ اٌذ٠ش
جاب ٔاعا غ١ش
دسته ٚد ٠ش
صلٍ١ثح ً١٘ٚ
داسعٕه دً٠
إٌٛس ٚتش٠ش
لائذ ٌٍمَٛ
ٌذٌّٙٛا ٌضَٚ
جاب وً سدَٚ
ِٓ ػٕذ اٌرَٛ
فرذٍ ٛدسٚب
ؽشق ٚغشٚب
ػضِٗ اٌّىشٚب
ِٓ ؽ١خ ِجزٚب
جاب ٌ ٗ١مّاْ
ِٓ اٌغّاْ
ظا٘ش ػ١اْ فٟ
وً ِىاْ

جاتٍ ٛذأ١٠ذ
ِٓ وً ِغ١ذ
ٕ٠مـ ٠ٚض٠ذ
٠فؼً ِا ٠ش٠ذ
تٓ اٌشؽ١ذ فٟ
ػقشٖ فش٠ذ
غشتا ٚفثاح
عافً ٚفؼ١ذ
سٚده عاس٠ح
ف ٟأً٘ اٌذا٠شج
إ٠ذن ها ٍ٠ح
ػذاي ِاٍ٠ح
اٌمٍثٗ عٍُ١
ٌٍّٕٙح ُّ٘١
٠ىف١ه ٠ا غؾُ١
ػًّ اٌثٕضُ٠
جّ ً١اٌٍْٛ
عا٠خ تاٌىْٛ
دػٛان ِنّْٛ
ٚاٌماع١ح ذْٛٙ
تاٌى ْٛعا٠خ
ِغىٗ اٌفا٠خ
تٍ١ف ٝاٌقا٠خ
وُ جاب سا٠خ
اٌشب أػطان
ٚسفغ ِغٛان
اٌشدّٓ دثان

ٚف ٟإٌاط وزان
ػٍّه ه١ة
ٚلٌٛه ه١ة
ٚصِٕه ه١ة
٠اتٓ اٌط١ة
تٓ اٌفشاط
ٚد اٌؼثاط
ؽٛف دثٗ اٌغاط
ف ٟلٍٛب إٌاط
لاي ٚد ػّاط
ف١ه ت ٟإدغاط
ؽاو ٟاٌٛعٛاط
ِٓ اٌخٕاط
فالذ ٟغ١ش ل١اط
ٌ ٟؽف١غ إٌاط
لٛي ٠إٌثشاط
ِمثٌٛح أعاط

ٌ ٛوٕد ِن١ك
ٌ ٛوٕد ِن١ك ف١خ ٔادٞ
ٌ ٟاٌؼمذٖ فش٠ذ
أب ؽاَ ٠ج١ه
د٠ ٟاِج١ذ
٠ا جاتش اٌىغش اٌؾذ٠ذ
ت ٝروشن دٚاَ أٔا ِغرف١ذ
ألثً دػا ٞفه ِشم ٟاٌثض٠ذ
شأ ٟاٌمق١ذ
فٛق اٌشعٛي ؽافغ اٌٛػ١ذ
وشتٛا اٌثذ٠ذ
فذثٗ اٌىشاَ دمثٛا اٌذذ٠ذ
سا ُٙ٠عذ٠ذ
دّضج ٚمشاس ٚاتٓ اٌ١ٌٛذ
ؽمٍة لق١ذ
فٛق أب ٔخً لطث ٟاٌفش٠ذ
فاسعا ػٕ١ذ
فٛق اٌخٛ١ي ّ٠ن٠ٚ ٟض٠ذ
ِاٌ١ه ٔذ٠ذ
غشتا فثاح عافً فؼ١ذ

ذأ١٠ذن تاٌذ ٟاٌّج١ذ
ذشتاذه ِٓ تشا سؽ١ذ
ٔظشن تؼ١ذ
سته دثان وً ِا ذش٠ذ
عاعه لذّ٠ا ِا جذ٠ذ
اٌثش أتٛن جذن فش٠ذ
لٌٛه ِف١ذ
وً  َٛ٠ذج١ة خثشا جذ٠ذ
داسط ػٍ َٛذثذأ ٚذؼ١ذ
ٔظشن ٠خؼ لٍة اٌّش٠ذ
ٍٔ١ه هّخ وً ٠ َٛ٠ض٠ذ
تذشن عذس ٠غّغ ٘٠ٛذ
٠غم ٟاٌؼطاػ
اٌف ٟاٌمشب ٚاٌف ٟاٌثؼ١ذ
س٠ظ ػم١ذ
لا٠ذ اٌخٛ١ي أِاخ تذ٠ذ
لاي اٌثٍ١ذ
تٓ اٌؼّاط ٔاظُ اٌمق١ذ
لٍثٗ اٌّش٠ذ
ِٓ غ١شوُ و١ف ٠غرف١ذ
فٍ٠ ٟا ِج١ذ
ػذد إٌثاخ ٍ٠ثظ جذ٠ذ
٠غٍُ تٙا
ِٓ أَ سػ١ذ
٠ىرة تٙا
ف ٟاٌٍٛح عؼ١ذ

ٔاط ػٛك هللا
ٔاط ػٛك هللا اٌث ُٙ١تالٟ٘
ػاجثٕٚ ٟهللا

تغُ هللا تذ٠د تاهلل
ذٛجٙد هلل ذٛوٍد ػٍ ٟهللا
شٕ١د ٠ا لا٘ش تشعٛي هللا
ففٛج هللا ٛٔٚس هللا

غش اٌجثاٖ فذثٗ ف ٟهللا
ت١ؼر ُٙهلل ٚدثٛا د ٓ٠هللا
ػاجثٕٔ ٟاط ػٛك هللا ٚهللا
ِا ٌثغٛا اٌثا٘ ٟتً عاسٚا هلل
ذشوٛا اٌّالٌ٘ٛ ٟجٗ هللا
ػاسف ٓ١عا٠ش ٓ٠ف ٟهللا
فاوش ٓ٠لا ٓ١١ّ٠هلل
أِشُ٘ تاهلل ساج ٓ١١هلل
ػاٍِ ٓ١ساوؼ ٓ١هلل
عاجذ ٓ٠خا٠ف ٓ١هلل
ٌٍذٔ١ا أَ دٚا٘ ٟصا٘ذ ٓ٠ف ٟهللا
ِا دا٠ش ٓ٠غ١ش ٌماء هللا
خثش٘ٚا  ٚص٘ذ٘ٚا اٌّاٍ٠ح
ػشف٘ٛا تاهٍح ػشف٘ٛا صاٍ٠ح
تط ُٙٔٛخاٌ١ح دِٛػ ُٙعاٍ٠ح
دسجاذ ُٙػاٌ١ح إ٠ذ ُٙ٠هاٍ٠ح
تاٌن ٟفاِٛا تاٌٍ ً١لاِٛا
ػذد األ٠اَ ال عٛٙا ال ٔاِٛا

وشتٛا اٌذضاَ
هثمٛا اٌغٙاَ

سفنٛا اٌطؼاَ
ػّش ٚاب ؽاَ
ٚاٌٍ ً١لاِٖٛ
ف ٟاٌغٍه مّٖٛ

اٌن ٟفاِٖٛ
اٌٙاًِ ٌّٖٛ

وُ ٌّٛا ٘اًِ وُ ؽاٌٛا أساًِ
دػاُ٘ ؽاًِ جاب اٌخ١ش ِرىاًِ
عذٚا اٌخال ٞٚاٌجث ُٕٙ١ماٞٚ
أٔفاع ُٙذذا ٞٚوً اٌثالٞٚ
اٌخٍٛج عذ٘ٚا
إٌفظ تاػ٘ٛا

تاألرواس ٚاٌ٘ٛا
ٚاٌشٚح عاِ٘ٛا

اٌٛاٌٛا اٌقَٛ
صا٠ذ ٓ٠اٌىَٛ

ٚجافٛا إٌَٛ
أٚالد اٌرَٛ

ل٠ َٛا ِش٠ذُ٘
أدنش  َٛ٠ػ١ذُ٘
ِٛالٔا تش٠ذُ٘
ل َٛؽٛف أػ١ادُ٘
مّٛا ففٛفُٙ
اٌخاٌ ٟجٛفُٙ
داّ٠ا تطشاُ٘
لٍثِ ٟؼاُ٘
ت١ىُ ٚد ػّاط
 َٛ٠جّغ إٌاط

 َٛ٠جّغ أٚالدُ٘
ٚمشتٛا دفٛفُٙ
ِٓ هللا خٛفُٙ

أٔا ِا تٕغاُ٘
ٌ َٛ٠ ٟأٌماُ٘
ِشفٛع اٌشاط
ِغ اٌؼثاط

فالج تغ١ش ل١اط
ذثم ٌٟ ٝخالؿ

ٌؾف١غ إٌاط
ِٓ اٌٛعٛاط

ِٕاد ٞاٌفضاع

(ٔسدد ْزِ انقصٛذح ْٕٔ غشٚخ انفشاػ ،د ٍٛإشزذ ثّ انًشض)
٠ا ِٕاد ٞاٌفضاع هٛاي اٌثاع
ٔذػٛن ٠ا عّاع إلصاٌح األٚجاع
اٌف ٟاٌجغُ ٚاٌف ٟاٌىشاع
اٌف ٟاٌٙاِح ٚاألمالع
شٕ١د اٌمٛي ف ٟاٌؾفاع
اٌجأا ت ٟاألِش اٌّطاع
٠ا ِىف ٟاٌجٛ١ػ تاٌقاع
ص ً٠ػٕ ٟأٌُ اٌقذاع
ؽٛف فذثٗ اٌرثاع
اٌىًّ هٛاي اٌثاع
ٔاد ُٙ٠تاإلجّاع
ِٓ غ١شُ٘ ِا ٌٔ ٟفاع
ٔاد ٞاٌفضاع أً٘ إٌجذج
٠جٛن عشاع
لٛي ٠ا أدّذ ه ً٠ٛاٌثاع
ذٍماٖ ِؼان ف ٟاٌذفاع
ٔاد ٞاٌمٛاَ ٠جٛن لٛاَ
٠ا لطث ٟػٛك هللا اب ؽاَ
اٌفأا عش٠غ لثً ٕٔناَ
ٔى ْٛف ٟفذثح األعالَ
ٔاد ٞاٌغاتك األفٍٗ ػف١ف

ٔاد ٞاٌؾ١خ ػّش ٞاٌؾش٠ف
٠ا اٌفضاع فضػه ال ٠م١ف
٠ا اٌغش٠غ أعشع خف١ف
أً٘ إٌجذج ٔاد ُٙ٠دً٠
٠جٛن تأٌٍ ً١ؾاه تا ٌذً١
٠ا لطة اٌضِاْ أتٔٛا تش٠ش
أٌفا ٔا عش٠غ ٚأػذي اًٌّ١
٠ا ذ َٛاٌؾاي ٚسح
٠ا ٔٛسٔا أت ٛاألٔٛاس
أعشع ٠اتشٔا اٌثشاس
أٔا دٛاسوُ ١ٌٚىُ جاس
٠ا ؽ١خ ٚد دّذ ٚؽ١خ عا٠شٓ٠
٠ا اٌؾ١خ تش٠ش ٚد اٌذغٓ١
أٔا جٛاسن فٛق آٌ١ّ١
دا٠شن ِؼا ٞف ٟوً دٓ١
٠ا أً٘ أَ واتٛس
اٌف ٟس٠ثح اٌؾ١خ إٌٛس
تٕاد٠ىُ ذؼاٌٛا دنٛس
ؽٛفٛا اٌؼٍ٠ ِٟٕٚ ٟضٚي
تٕاد ٞاٌم َٛأً٘ هللا
٠جٛن وً َٛ٠
٠ا ٛ٠عف أب ؽشا٠ا وَٛ
ٚسح ٠ا اٌف ٟاٌؼضاص اٌرَٛ
ٔادٔ ُٙ٠اد ٞاٌجّ١غ
اٌف ٟأَ ِشح ٚاٌف ٟاٌثم١غ
٠ا اٌط١ة أؽف ٟاٌٛج١غ
٠ا اٌغّأ ٟذؼاي عش٠غ

ٔاد ٞاٌمٔ َٛاد ٞاٌثٛالد
٠ا اٌؾ١خ ٘جٚ ٛد دّاد
٠ا اٌغ٠ٛد اٌمشك ٌ١ه صاد
اٌفا ٔا عش٠غ أِالٔا ِذاد
٠ا اٌؾ١خ فشح ٚد ذىرٛن
٠ا اٌّىاؽف ٟاٌغاتك ػٛن
٠ا اٌش٠خ ِؼان أتٛن
أٌفٔٛا عش٠غ دٍٛا اٌّؾثٛن
٠ا اٌؾ١خ دفغ هللا أت ٛفٛتاْ
٠ا صسٚق ٠ا ٚد خّجاْ
٠ا اٌغثؼ أً٘ اإلّ٠اْ
أٌفٔٛا عش٠غ دٍٛا اٌذسواْ
٠ا اٌؾ١خ إدس٠ظ ٚد األستاب
٠ا اٌؾ١خ اٌجؼٍ ٟساوة اٌخثاب
٠ا أت ٛلش ْٚفادة إٌجاب
٠ا أت ٛغشج اٌث ٟاٌف١ل وثاب
ٔاد ُٙ٠لٛي ٌ١٘ ُٙ١ا
٠ا دغٓ اٌغاوٓ اٌط١ح
٠ا اٌىثاؽ٠ ٟا ٚد س٠ا
اٌف ٟٔٛعش٠غ صٍٛ٠ا اٌث١ا
٠ا ؽ١خ ٟد ٍٟ٠ٛاٌجذ
٠ا اٌؼٕذن ٠م١ف اٌذذ
٠ا اٌجثً أألفٍٗ ِا تٕٙذ
ذؼاي عش٠غ ساوة األستذ
٠ا داِذ ٠ٚا ؽ١خٚ ٟد سدّح
٠ا أً٘ اٌجٛد اٌىر١ش ٚاٌشدّح

٠ا اٌثرغّؼٗ اٌطّٙح
أٌفٔٛا عش٠غ لثً إٌّٙح
ٔادٚ ٞلٛي ٠ا األؽشاف
٠ا إٌٙذ ٞاٌث ٟاٌث١د هٛاف
٠ا ػصّاْ ها٘ش األوفاف
٠ا اٌخرِّ ٟأِٓ اٌخٛاف
أٚالد اٌط١ة ٠ا اٌط١ثٓ١
٠ا اٌف ٟهاتد ٠ا اٌطا٘شٓ٠
اٌف ٟأِذسِاْ خضاْ اٌذٓ٠
ُ٘ اٌفضاع  ُ٘ٚالدمٓ١
٠ا اٌؾ١خ األِٚ ٓ١د أَ دمٓ١
٠ا اٌؾ١خ اٌمشؽٚ ٟد اٌضٓ٠
ذؼاٌٛا ع٠ٛا إٔرُ اإلذٕٓ١
ص ٍٖٛ٠واْ ػاسك أ ٚواْ ػٓ١
٠ا ذٛس ػفٕ١ح ػٛك اٌج١ذ
٠ا ػثذ اٌثالٚ ٟػٛك اٌغ١ذ
ؽذٚا اٌخٛ١ي أِاخ تذ٠ذ
ذؼاٌٛا عٛا أؽفٛا اٌؼث١ذ
٠ا اٌؾ١خ داِذ ٚد اٌثطذاْ
٠ا اٌقذ٠ك س٠ظ اٌمّ١اْ
ٚسح ٠ا اٌخٕجش أت ٛلشاْ
٠ا أت ٛؽ١ثح ذؼاي ػجالْ
أً٘ هللا أٚالد اٌذاض
٠ا اٌغا٠ش ٓ٠ػٍ ٟإٌّٙاض
٠ا اٌؾ٠ٛذ ٟاٌؾا ً٠اٌثشاض
أٌفٔٛا عش٠غ أٌفٛا اٌذراض

٠ا أت ٛسادػح اٌغاوٓ اٌجثاي
٠ا أت ٛعث١ة ِؼاٖ ذؼاي
٠ا اٌذاض ساتخ ت ٟدسػه اٌغثاي
أٌفٔٛا عش٠غ ٚصٍٛ٠ا اٌذاي
٠ا اٌؾ١خ دمحم ٚد اٌثش
٠ا ٔغً اٌذثٛس اٌذش
٠ا اٌذافع اٌؼٍُ ٚاٌذس
٠ا اٌذاّ٠ا فٍ١خ ِا ٠نش
٠ا اٌؾ١خ اٌثؾ١ش ٚاتٕان
٠ا اٌف ٟاٌؼٍ١مح عىٕان
٠ا اٌؾفٕان ٚصسٔان
خٍٕ١ا دّ٠ح ف ٟدّان
تمٛي ٚأف١خ وً آْ
تٕاد ٞجذٔا اٌغشلاْ
٠ا خّ١ظ أب ٔفال تاْ
ٚسح ٠ا اٌخنش اٌذف١اْ
٠ا أً٘ اٌقؼ١ذ
اٌفِٕ ٟاٚ ٞٚف ٟجذ٠ذ
ػٍ١ىُ أٔا ِا تؼ١ذ
أٌفٔٛا عش٠غ دٍٛا اٌذذ٠ذ
٠ا اٌؾ١خ اٌرجأ ٟاٌف ٟاٌغشٚب
٠ا اٌؼٕذ اٌشعٛي ِذثٛب
٠ا فادة اٌرٍ ٝاٌّىشٚب
أٌفأا عش٠غ ص ً٠اٌىشٚب
٠ا أً٘ األٚساد
٠ا أب ؽٍّح اٌذائّا لقاد
٠ا ِٛع ٝأب لقح اٌّؼا األج١اد

٠ا اٌؾ١خ اٌجٕ١ذ ع١ذ اٌض٘اد
٠ا األلطاب األستؼح اٌثٓ١ٕ١
٠ا اٌفمٙا اٌذٚاَ دامشٓ٠
٠ا اٌذعٛل ٟاٌفضػٗ ٠مٓ١
٠ا اٌجِ ٍٟ١ؼا ٞوً دٓ١
تٕاد ٞجٍّح اٌمّ١اْ
اٌف ٟتغذاد ٚف ٟاٌغٛداْ
٠ا اٌثرذٍٛا ٌ ٟاٌذسواْ
آذ ٟٔٛعش٠غ أٔا ذؼثاْ
٠ا أً٘ اٌؾَٛ١
٠ا أٌؼٕ١ىُ جفد ٌٍَٕٛ
تٕا د٠ىُ أٔا وً َٛ٠
إْ ِا ج١رٛا ػٍ١ىُ ٌَٛ
٠ا أً٘ اٌغاط
٠ا دّضج ِغ اٌؼثاط
٠ا أػّاَ إٌث ٟإٌثشاط
لِٛٛا عش٠غ التٓ اٌؼّاط
٠ا اٌفشعاْ اٌؼذٚي
٠ا األستؼح خٍفاء اٌشعٛي
تٕا د٠ىُ ذؼاٌٛا ػجٛي
ؽٛفٛا اٌؼٍ ٟخٍ٠ ٖٛضٚي
٠ا األؽشاف ٌ١ىُ ٔاد٠د
٠ا اٌغا وٕ ٓ١جٛاس اٌث١د
٠ا اٌؾف١غ ف١ه إذذ٠ٛد
أٔا ِٓ أتٕان ٚإعّ ٟػٍ١ه
ِٓ غ١ش ػذاد ػٍ١ه فٍ١د

٠ا اٌؼشجد اٌغّاء ٔٚاج١د
٠ا اٌث ٟاألٔث١اء فٍ١د
٠ا اٌؾفد اإلٌٗ ٚسأ٠د

تذش اٌؼٍَٛ
تذش اٌؼٍَٛ
هاِخ صائذ وً َٛ٠
ِٓ ه١ة اٌمَٛ
جاب عش ػظ ُ١ف ٟعاتغ َٛ٠
فشعٗ اٌٍّذَٛ
دسػٗ عاتً سِذٗ ِغَّٛ
فاسط اٌغاساخ اٌؾ١خ اٌرَٛ
ل٠ َٛا ِ َّٛٙأفذٝ
أٔظش خضا ٓ٠اٌرَٛ
ف ٟذٍد اٌٌٍٍ ً١ذس ٠غَٛ
٠ؼط ٟاٌّش٠ذ ف ٟغشف إٌَٛ
وشّ٠ا وشِٗ ٘ ٛاٌّؼذَٚ
ٚ ٓ١ّ٠ؽّاي ت١شؽذ لَٛ
أِٛاٌٗ اٌثشوح اٌغاس٠ح ػَّٛ
عٙشخ ػ ٕٗ١جفد إٌَٛ
ؽٛف ٚد تأما وشِٗ و١ف
جاب ٌٍخش٠ف ِٓ تؼذ اٌق١ف
ٌٙٔٚ ً١اس ِطشٖ اٌٙر١ف
ٚد أت٠ ٛؼمٛب وشٌٍ ُ٠ن١ف
ؽ١خ ٟاٌر َٛذ َٛاٌؼضاص
ٚد تأما إتٓ اٌؼضاص
ِٓ ه١ة اٌم َٛأخذ اإل٠جاص
وً اٌذا٠ش ٗ١ٌ ٚداص

اٌر َٛس٠ظ اٌمّ١اْ
ٍ٠ف ٟاٌنا٠ك ِّٙا واْ
أد١ا ٌِ ٝغٍه اٌغّاْ
دا ػاسف دستٗ ٠ا أخٛاْ
لٛي ٠ا اٌذٚسان ٌٍّٕٙاخ
ٚد تأما ممً اٌؾاسداخ
عّاع ٌٍق١ذح ف ٟاٌخٍٛاخ
إْ لٍد اٌر َٛذٍماٖ ِؼان
ٔاد ٞاٌخراي
اٌالتظ دسع اٌذاي
اٌفاسط ف ٟاٌّجاي
جاب اٌىٛف١ح لثً اٌؾاي
تٓ اٌؼّاط ٔظُ األؽؼاس
ال لاَ ال فاَ ِا ػٕذٖ ػّاس
أِالٖ ِٓ ف١نه اٌثٙاي
ٚاعم ٗ١ؽشتا ٔن١ف عطاي
فالج ذّؾ ٟغ١ش ػ١اس
ٌ ٟهٗ إٌث ٟاٌّخراس
تٙ١ا ذرثذي األدٛاي
ٌٍخ١ش ٚذرذغٓ األػّاي

ػ ٕٗ١عشادح
تاٌى ْٛػ ٕٗ١عشادح
٠ج١ة اٌزسج ٌِ ٟشادٙا
دٍ ٍٛ١اٌٍ ٟاٌمٍٛب سادح
وش٠ ُ٠ا د٠ ٟا فرادا

أدسن ػثذن اٌشادا
٠جذ وشِا ٚإفالدا
 ِٓٚأستاد ٛأستادا
فذاتر ٛاٌثاػد أسٚادا
سوثٛا ٚؽاٌٛا أسِادا
عٛ١فٌٍٙ ُٙاِح ٌفادا
ػّ ِٓ َٛخاٌف ُٙسادا
أتٔٛا اٌفشع ٛت ٟجٕادا
عش٠ؼا ٠ذسن اٌقادا
ٕٛ٠س ٔٛسٌٍ ٚغادا
ِذسض ل ِٛٛت ٟاٌشادا
ٔق١ذر ٛظا٘شج ٚمادا
٠ذاٖ ِا٘ا ؽذادا
جٕا ٕٛ٠ساِ١ح ذفادا
ػغاوشٚ ٚالفح ت ٟعالدا
ػغاوشٚ ٚالفح هاتٛسٚ
٠ذشع ٛاٌغادٚ ٞاٌٌٛٛٙ
ِٓ تش ٚوة تاجٛسٚ
دٚاَ ِؾذٔٛح تاتٛسٚ
مشب ففاس ٚدعرٛسٚ
ػّ َٛف ٟاٌىِ ْٛاِٛسٚ
لٚ ٞٛتاهلل ِٕقٛسٚ
سجاي اٌذنشج ترؾٛسٚ
تاٌرىث١ش مشب عٛسٚ
تاٌر ً١ٍٙتٕ ٝلقٛسٚ
ػٍ ٝؽاِ ٛؽٍغ ٔٛسٚ
ؽشات ٛدس ٚوافٛسٚ

٠م ُ١اٌٍِ ً١ا ِ ُٙهٌٛٛ
ال ػجض ٠غؾاٖ ال فرٛسٚ
ِؾا٘ذ ست ٛفٛٔ ٟسٚ
دػاٖ ػٕذٖ ِمثٌٛٛ
اٌىشَ ػٕذٚ ٚاٌؾىش لٌٛٛ
أتذا ت ٝاٌذٔ١ا ِاِ٘ ٛؾفٌٛٛ
وشّ٠ا ٚاٌىشَ ٌ٘ٛٛ
فثٛسا ٠م ُ١اٌٍ ً١ت ٝهٌٛٛ
ٔٙاس اٌذش فٛاِٛ
 ً١ٌٚاٌثشد لٛاِٛ
ؽٍغ ٔٛس ٚػٍ ٝؽاِٛ
ٔثغ عش ِٓ ٚإتٙاِٛ
وٕٛص اٌى ْٛذذد ألذاِٛ
ٍِٛن اٌذٌٚح خذاِٛ
٠جٛد ت ٝعش ٚلغاِٛ
٠غم ٟاٌذغٛا ٚإٌاِٛا
تٓ اٌؼّاط ت ٝجٛاسٚ
ِنشٚب ف ٟلٍث ٛت ٝعٙاِٛ
ٍِه جغّٚ ٛأٔفاعٛ
ٚدث ٛف ٟاٌىثذ عاعٛ
فالج ذّؾ ٟتٔ ٝظاِٛ
ذٛفً ٌٍمثش ٚف ٟاٌؾاِٛ
ذؾُ ه١ثٔٚ ٛغاِٛ
ذج ٟٕ١داٍِح إوشاِٛ

اٌخاذّح

َغبل هللا أٌ ٚعٛف نُب ْزا انجضء(انجضء انثبَ )ٙيٍ انذٕٚاٌ  ،يب قذ
رجبٔصَبِ ف( ٙانجضء األٔل) يٍ قصبئذ ،كًب َغؤنّ أٌ ٕٚفقُب ف ٙإصذاس
(انجضء انثبنث) إرا شبء هللا نُب رنكَٔ .غؤنّ اٌ ٚفزخ أثٕاة انشدًخ ٔاعؼخ
أيبو ٔانذَب دمحم انؼًبط ٔأٌ ٚجؼهّ يٍ أصذبة ان ًٍٛٛف ٙأػهٗ يقبيبرٓى،
ٔصه ٙهللا ػه ٙعٛذَبدمحم ٔػهٗ آنّ ٔصذجّ ٔعهى،،،،،
ٔهللا ٔن ٙانزٕفٛق،،،،

