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  ِمسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِب
  ِبلَِة والْمحقِِّقني أَبو الْعوِن شمس الديِن انح الْةُماِت خةُمالَّع الْامم اِإلالَقَ

انَ السملَيِن ساِلِم بِن سب دمأَح نب دمحيِناِرفَّميالْ الن لُِسيِلي اببنح  
  .١١٨٨ :الْمتوفَّى سنةَ
  

ــحالْ مــ الْ ِهللاد ــ الِْميِدقَ ياِقب  
  

ــ ِبمباِب اَألســب ساَأل وراِقز                       
ــ   حيــ ع ــيمِل ــو مراِد قَ وجد  

  
ـ  تامقَ ـ  األَ ِه ِب شاُءي الْ وـ و جود                

  لَّدت لَ ع ـ ى و ـ  الْ ِهوِدج حثُاِدو  
  

سبحانفَ ه هالْ و ـ ح ـ  يمِك                 ثُاِرو الْ
ـ  مالَالـس  و ةُالَ الـص  مثُ   س رماد  

  
ىلَع ِبالنالْ ي مى كَ فَطَصالْ ِزنهى        د

  ـ و   اِرربـــ اَألِهِبحصـــ وِهآِلـ
  

مِناِدع ـ  الت ـ  وقْ ى مـ  األَ ع ساِرر             
  وــب عــد ــنَّ أَملَاع فَ ــِع لَّ كُ   ِملْ

  
ـ ظْ ن عماس فَ يِدِحولت لِ ِعرفَالْكَ              يِم
ــبن يي الَِذ الَّــملْــِع الْهنــَأل     يِغ

  
ــعِل ــهفَ ِلٍلاِق ــِهِم ــب يم لَ ِغت                   

ــ   ــو الْملَعيفَ ــمالْ وباِج االَح  
  

ــكَ ــ ٍزاِئج ــ حيِف ــ تِهقِّ ىالَع                           
  وصمِ ار ـ  ن ع ـ  أَ ِةاد ـ ِعالْ ِله   ِملْ

  
ـ  نتع ي نْأَ ـ ي  وا ِف سـ   ذَ ِرب                   ِمظْالنا ِب

ــَأل   نــه ي ســِحلْ ِللُه ــ كَِظفْ ام  
  

يرِل وقلسِعم ويـ  يِفش ـ  ظَ ن ِم ام               
ـ ظَا ن ن ه نِمفَ   مـ  ت   هيـد ِقعي   ِل

  
                       هيــدِف مةًيــزِج وةًوزجــرأُ

  ظَنمــتِكلْي ِســ ِفــاها هقَمِــدمه  
  

ِسوـ  أَ ت بـ  اٍبو ـ اِت خ اكذَكَ مه                   
  ــو سمتِب اهــد ــ الِْةرال ِضميه  

  
ـ رِف الْ ِله أَ ِدقْع يِف ـ رم الْ ِةقَ            هيِض

  ا ىلَع ذِ اِدقَِتع ي السالْ اِددحنـ ب   يِل
  

ـ عالْ ِردقَلْي ا  ذِ قح الْ ِله أَ اِممِإ ي                ِل
  ِحالْ ِرب فَ الَم الْ ِدر ـ ع ـ الرى  لَ ياِنب  

  
رِح الْ باج ي  اِحمالدىج الشيياِنب               
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ــِإفَ نــ ِإه مــ أَام ــاَأل ِله   ِرثَ
  

ـ نا م ح ن نمفَ حـ  فَ اه هـ اَأل و      يِرثَ
  ىقَس ِر ضحي لَّا حه ص وب ـ الر اض  

  
الْوِوفْع الْ وفْغاِنر م  ـ ا ن جـ  أَ م اض                  

  وــح ــ وهلَّـ ــِئاَأل راِئسـ   همـ
  

ملَاِزن ـ  الر ضأَاِنو ـ ع ـ جى الْلَ نه  
    

ـقَـممةٌـد  
ـ  أَ يتِد ه ملَعِا نـ  ه الْ اَء ج ـ خ بر  

  
ِنع ِبالنالْ ي قْمىفَت ـ  خ ـ  الْ ِري بشر               

ـ ي األُ  ذِ نَّأَِب   ـ  ِةم س وف ـ فْ ت ِرتق  
  

ـ مالْا و ادقَِت اع نيِعبسو اعضِب               قِْح
  فِ انَ كَ ام  ي نِجه ِب النـ الْ ي مىفَطَص  

  
وصمِ ِهِبح ـ  غَ ن ِري ـ  ز ٍغي و ـ ج                    افَ

  لَويس اذَه الن ص ج ـ ز م ا يعـ ت بر  
  

ـ  ع الَّ إِ ٍةقَر فِ يِف ـ أَى  لَ ـ  األَ ِله                رثَ
ــ   ــواتبثْأَفَ الن صِبوص التــِهِزن   ي

  
                يِهِبش تــالَ ويــٍلِطع تِريــ غَنِمــ
ـ  لُّكُفَ   ـ   م ـ  اَءا ج ـ  ن ِم اِت اآلي  

  
ـ  اِربخي األَ  فِ ح ص وأَ عـ  ثِ ن             اِتقَ

ــ   ــِثاِدح اَألنِم ــ ني ــ كَهرِم ام  
  

         املَاعوي  اِمظَ نِ ن مِ عماس فَ اَء ج دقَ
  ـــالَون رذَد الْ ِبـــاكوِلقُع  

  
ــِب ــفْ مِلوقَ ــٍرت ــ جِه ِب وِله             

  افَعنــد ــثْ اِإلقْ بــات ي ــِلا خ   ييِل
  

                 يــِلِثم تالَ ويــٍلِطع تِريــ غَنِمــ
ـ  لُّكُفَ   م ـ   أَ ن   اِتفَي الـص  ولَ ِف

  
ـ  ِهاِتذَكَ ـ  غَ ن ِم ـ  ِري ـ ثْا إِ  م اِتب                     
ـ  ت دقَفَ   عد ـ ى و اسالَطَتو ـ اج تار  

  
وخفِ اض  ي بالْ ِرح ِكالَه ـ افْ و تى            ر

ـ  الن اِبحص أَ فالَِت اخ ر ت ملَأَ     رظَ
  

ـ ا ن  م نسح و يِهِف حـ و األَ  ذُ اه              رثَ
ـ  مهنِإفَ   ـ  اقْ ِد قَ تدـ الْا بِ و مىفَطَص  

  
وصـ  ِهِبح ـ  بِ عناقْ فَ ذَه ـ كَا و ى             فَ
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  : الْباب اَألولُ
  ِفي معِرفَِة اِهللا تعالَى وما يتعلَّق ِبذَِلك ِمن تعداِد الصفَاِت 

ِر ذَِلكغَيكَالَِمِه والَى وعاِئِه تمأَسلَِف وونَ كَالسكَلِّمتا الْمهثِْبتالَِّتي ي  
ــ ولُوأَ ــ عٍباِج ــِدِبعى الْلَ   ي

  
مــ ِبِهلَــاِإل ةُفَــِرعالتيِدِدس   

ــأَِب   ــ وهنـ ــ ن الَداِحـ   ريِظـ
  

                  يـــرِز والَ وهب ِشـــالَ وهلَـــ
ــ   ــذَ كَهاتفَِصـ ــِد قَِهاِتـ   هميـ

  
                           هيمـــِظ عةٌتـــاِب ثَهؤامســـأَ

ــنِكلَ   ــاه ــي الْ ِف حقت ــيِفِقو يه  
  

                                                             هيــِف وةٌلَّــِدا أَذَ ِبــانــلَ
       و الْكَـالَمـاةُ ويالْح ـ الْلَه بصر  

  
ــ سمِإع رةٌادــِع و ــاقْ وملْ تدر                 

  ِنِكــمم ِبتقَــلَّع تتــهردقُ  
  

ــ ــ ةٌادر ِإاذَكَ                  ِنِبتاســ وِعفَ
  ــِعلْاو ــالْ وملْ ــمالَكَ ــلَّع تد قَ   اقَ

  
ـ  ٍءي ش لِّكُِب ي  ـ ِلا خ ـ لَطْي م يِل                اقَ

  ــو سمعــه س بحانــالْ كَه بِرص  
  

ـ  لِّكُِب م سوٍعم ـ  و ـ  م لِّكُ بِرص                 
    

  ِن فَصلٌ ِفي مبحِث الْقُرآ
نَّأَو ا   م  ـ قَد ـ  اَءج م جِ ع يـلِ ِرب  

  
ـ ح م نِم ـ  الْ ِمكَ      يـلِ ِزنالت و آِنرقُ

ــالَكَ   ــهمـ ــِدمي هانحب سـ   قَـ
  

             مأَعيى الْورى ِبـالنص يـا عِلـي       
  لَويي طَ  فِ سالِْقو وى ِمرـ أَ ن ِهِلص  

  
ـ  وروا س يعِطتس ي نْأَ ـ ثْ مِ نةً ِم               ِهِل
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  لصفَاِت فَصلٌ ِفي ِذكِْر ا
 ِرِهمونَ غَياُء اَألثَِر دلَمعلَِف وةُ السالَى أَِئمعا ِهللا تهثِْبتالَِّتي ي  

  ِمن علَماِء الْخلَِف وأَهِل الْكَالَِم
ــو ــب رسيلَ ــا ِبن جوٍرهالَ و  

  
عٍضر جِ الَ و ٍمس ت الْ وى ذُالَعـ ع           ىلَ

  سبحانـ  ِد قَ ه استـ ى كَ و م ا ورد  
  

               حـدْ  ي نْى أَ الَع ت دٍف قَ ي كَ ِري غَ نِم
ــ   ــ يالَفَ ــملْ ِعيطُِح ــاذَا ِبن   ِهِت

  
ـ ن ي  الَ اكذَكَ ـ  كفَ ع ـ  ن                    ِهاِتفَ ِص
ـ  د قَ ام لُّكُفَ   ـ  اَء ج   يِلِلي الـد   ِف

  
ـ  تاِبثَفَ ـ  غَ ن ِم ـ  ِري م  ا تيـلِ ِثم  

ـ ح ر نِم   ٍةم و نـ ِوح ا كَ هوـ ج   ِهِه
  

وِهِدي ـ  و ـ  لُّكُ ـ   م ـ ه ن نا ِم                     ِهِج
  وعِهِنـــيـــِةفَِصـــ والن وِلز  

  
وــ فَِهِقــلْخذَاحِمــر ــنالن وِلز                

ــ   ــصراِئسفَ ــفْاَأل واِتفَ ال اِلع  
  

         ِلالَجــــي الْ ِذ ِهللاةٌميــــِدقَ
  يــِلِثم تالَ وٍفيــ كَالَ ِبــنِكــلَ  

  
ا  رـ َألغْم ِله ـ  الز ِغي و التيـلِ ِطع               

  ِمنركَ اه ـ ا أَ م تـ  ت   ِركْي الـذِّ   ِف
  

ـ  غَ نِم ِري يـلٍ ِوأْ ت ـ غَ و ِري ـ ن                      ِركْ
  ويسالْ يلُِحت جلُه الْ وعجـ  كَ ز ام  

  
ـ عالْ و اق ح توم الْ الَحت اس ِدقَ ىم            

ــفَ   ــ نلُّكُ ــٍصقْ ــ تد قَ ى اُهللاالَع  
  

ــعنــ فَهــيا بشــى ِلرمناالَ وه                    
    

  فَصلٌ ِفي ِذكِْر الِْخالَِف ِفي ِصحِة ِإمياِن الْمقَلِِّد
لُّكُو م  ـ طْا ي ـ  الْ يـهِ  فِ بلَ جزم  

  
ــمفَ نعــٍدِلقْ ت ــي ــاكذَ ِب ح تم                  

  نالظَّى ِبـــَألنـــه الَ يكْتفَـــ  
  

ـ     الِْحجاي  ِلِذ             ن ِفي قَوِل أَهِل الْفَ
ـ مج ِإمزجي الِْفكْ ي وِقيلَ   ـ ا ِباع ام  

  
ـ يطْلَب ِفيِه عِ   ند ـ  ب الْ ِضع ـ لَع ا           م
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اِزمـ    فَالْج ع ونَ ِمـنـ  الْ اِمو بِرش  
  

                          ِرثَــ اَألِلهــ أَدفَمــسِلمونَ ِعنــ
    

  ِفي اَألفْعاِل الْمخلُوقَِة: الْباب الثَّاِني
واِئسـ  األَ ر شـ  غَ اِءي ياِت الـذَّ  ر  

  
غَويـ  ر ـ اَألا   م ساِءم و  اِتفَالـص              

  مــولُخ ــبر ِلةٌقَ ــن ــ الْنا ِم عدم  
  

ولَّض م ـ ثْ أَ ن ـا   ى  نهلَيـ الِْبع                     مدِق
  ورــب ــخ يانـ ــِتاخ ِبقلُـ   اِريـ

  
ـ  غَ نِم ِري ـ  ح ٍةاج ـ  الَ و ِطاضاِرر             

ـ خ ي  الَ هنِكلَ   ـ خ الْ قلُ ـ  قلْ س ىد  
  

ـ  الْ ِعبات فَ صي الن ى فِ ت أَ امكَ هىد            
ــالُعفْأَ   ــلُخ مانــ   ِهللاةٌ وقَــ

  
ـ  اهنِكلَ ـ ب لَ س كَ ـ  ن ـ ا الَ ا ي                     يِه

ــفَ   ــلُّكُ م فْا يــع ــِع الْهلُ باد  
  

ــ طَنِمــ أٍَةاع ِضــو دــه ا مراد               
ـ  انبرِل   ـ  غَ نِم ـ  ِري ـ   م ِطا اضاِرر  

  
ــِم نــ لَه ــن ــ تالَ ومهافْا فَ اِرم                          

  وازـ لْ لِ ج ملَو ـ ى ي ذِّعـ  ب   ىرو الْ
  

ـ  ٍمرجال  ٍب و نا ذَ  م ِري غَ نِم ج ىر          
ـ  لُّكُفَ   ـ ا مِ  م نه ـ  ت الَع ى يـ ج لُم  

  
ــَأل نــه ع ــِف ن ــ الَِهعِل أَلُ يس                      
ـ  ي نِْإفَ   ـ ِإب فَ ِث نـ  ه ـ  ن ِم   ِهِلض فَ

  
نِْإوــ ي ذِّعــب ــدِبمحِض ع فَ                  ِهِل

ـ  فِ ِهيلَ ع بِج ي ملَفَ   ـ  األَ لُع ِحلَص  
  

الَو ِحالَ الص و يح م ـ  ن ـ فْ ي م لَ              ِحِل
ـ  ن م لُّكُفَ   ـ  اَء ش ه داه ي ـ ه يِدت  

  
نِْإو   ِردـ  ي لَالَض ـ  ع ب ٍد يـ ع يِدت             

    
  فَصلٌ ِفي الْكَالَِم علَى الرزِق

والرزق م  ا يـ ن ـ  عفَ ـ  ن ِم ِلالَ ح  
  

ـ    ِهد ضِ وأَ ـلْ عالْ ِن فَح ـ م اِلح             
  ِقلْــخ الْلِّ كُــقاِز رهنــَأل  

  
ــو ــخ مسيلَ ــغوق ِبلُ ِرِري ِقز                      
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ومن ـ   ي ـ  مت ِبقَتِل ـ  الْ نِه ِم بشر  
  

ــغَ وأَ ــالِْب فَِهِري ــالْ واِءضقَ                        ردقَ
  لَومِ  م فُتي رِ ن ـ ز ـ  األَ الَ و ِهِق لْج  

  
شفَ ٌءي دأَ ع لَه ِلالَ الض الْ ولْطَخ          
    

   ذَِلكقَاِت اِإلمياِن ومتعلَِّفي اَألحكَاِم والْكَالَِم علَى: الْباب الثَّاِلثُ
واِجــوبــ ع ــِعى الْلَ ــاِدب   ار طُ

  
                              ارِبــوةً اعــ طَوهدبــع ينْأَ

  وفْيِفوا الْ لُعـ  لَع ـ  ِذ الَّ ـ  أَ ِهي ِب مر  
  

حتام و يتي  ِذ الَّ واكُرـ ع نه ـ  ز جر            
    

  والْقَدِر فَصلٌ ِفي الْكَالَِم علَى الْقَضاِء 
ــو ــلُّكُ ــ م ــو أَدرا قَ   اهض قَ

  
ــوفَ ــتح عاِق ــ كَام ــم                       اهضا قَ

  لَويس اِج واب ى الْ لَ عـ ع ِدب ـ  الر اض  
  

ـ  م لِّكُِب ـ لَ و يِضقْ ـ الِْب نِك            اضقَ
ــَأل   نــه ــع ِفن ِم ــ تِهِل ىالَع  

  
ذَومِ اك ـ  فِ ن ـ  ِلع    تقَـالَى  يِذالَّ

    
  فَصلٌ ِفي الْكَالَِم علَى الذُّنوِب ومتعلِّقَاِتها

ــو ــ الْقسيفْ ِنذْمــب   هريِبكَالْ ِب
  

ــ ــاذَِإ اذَكَ أَص ِب رــص                هريِغال
ـ  الْ جرخ ي الَ   مـ  ُءر ـ  اإلِ ن ِم اِنمي  

  
ــوِبمِب ــذَّ اِتقَ ــالْو ِبنال   اِنيصِع

  وــو ــلَ عباِج أَِهي نْ يــت اوب  
  

ـ  لِّ كُ نِم ـ   م ا جر ـ لَع ِهي ـ  ح اوب                    
  وقْيالْ لُب مى بِ لَوـ م ـ  الْ ِضح   ِلضفَ

  
ـ  ع ِري غَ نِم ـ  ٍدب ـ نم ٍراِف كَ                    ِلصفَ

      ِمـن بتي ا لَمـ  كُ م ـ  ِهِرفْ   ِهدِض ِب
  

ـ عـن ِشـرِكِه و    ع  فَيرتِج صِهد                     
  ومن ي مت لَ وم ي تمِ ب الْ ن ـ خ   اطَ

  
ــم هرمأَفَــ ــضوفَ ــعي الِْذ ِل              اطَ
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ـ  نِْإو و فُع ي أْش ي نِْإفَ ـ  اَء ش ان قَتم  
  

نِْإو ي أَ أْش طَع ـ أَى و جلَز  الـنعم       
    

دِقيلَ ِبع نلٌ ِفي ِذكِْر مالَِمِهفَصوِل ِإسِم قَب  
  ِمن طَواِئِف أَهِل الِْعناِد والزندقَِة واِإللْحاِد

ـ  يلَِقو ـ اِدنالز و وِزري الـد   ِف   هقَ
  

ــو الطَّ ِراِئســو ــاِفنم الِْفاِئ               هقَ
  ــو ــباٍع ِال دلِّكُ ــقْ ياٍعدِت لُت  

  
               لُبــ يقْ الَهثُــكْ نرركَــ تنمــكَ
ــَأل   نــه ــ يم لَ ــِدب ــمي ِإن ِم   ِهاِن

  
ــالَِّإ ــاعذَأَي ِذ الَّ ــن ِم             ِهاِنس ِل

ــلْمكَ   ــ وٍدِح ٍراِحســ و اِحسره  
  

وهم ـ ى نِ لَ ع ِهاِتيـ  م ـ ي   ِف            هراآلِخ
ـ الَ د تلَّ د نِْإو تلْقُ   ـ  الْ لُِئ هىد  

  
ـ لَيعلِْلى  ر ج امكَ وِنبي ـ  اه تىد            
ــِإفَ   نذَ أَهــاع ــ أَن ِم سِهاِررم  

  
الْ يِه فِ انَ كَ ام هتك عـ أَ ن سِهاِرتم             

  لِ انَكَو  ـ  الْ يِنلـد ـ  ن ِميِوقَ   اراِص
  

ــ ــ ِمارصفَ نــاِطا ب ان ــو ا                          راِهظَ
ــفَ   ــ ِزلُّكُ يٍقِدنــ و ــلُّكُ ِقاِر م  

  
وــج ــلْم وٍداِح            ِقاِفنــم ٍدِح

ــاذَِإ   اس تــانَب ن صحِله ــد   يِنل
  

ــِإفَ نقْ هــي ــلُب ع نــ ي                         ِنيِق
    

  فَصلٌ ِفي الْكَالَِم علَى اِإلمياِن واخِتالَِف الناِس ِفيِه
  ذَِلكوتحِقيِق مذْهِب السلَِف ِفي 

  لْمــع ودصقَــ ولٌو قَــانــانميِإ
  

ِزيبِ يد قْالتو ـ ى و يقُنبِ ص ـ الز         لْلَ
  وــن حــن ــاِنميي ِإ ِف ــن ا نسيِنثْت  

  
ـ ك فَ  ش ِري غَ نِم اسِمتع ـ  و اسِنِبت         

  ناِبتاألَ ع خيـ  ار ـ  أَ ن ِم ـ  األَ ِله   رثَ
  

وقْنـ  يِفت ـ  أَ  الَ ار اآلثَ ـ اَأل لَه شر                  
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الَوــ ت ــنامي ِإلْقُ نا مــخ   وقلُ
  

ــ الَو ــه ميِدقَ ــطْ ماذَكَ                 وقلُ
ــِإفَ   ــهنـ ــص ِللُمش يـ   ِةالَلـ

  
ونِوحـ  اه ـ  ن ِم ـ  الطَّ ِراِئس اِتاع             

ـ  الر وح ن انلُعِففَ   ـ  م وِعكُ حثُد  
  

قُــلُّكُــو ِدقَــآٍن رــمي                واثُحاب فَ
  كَّــوِمــ اُهللالَو ِكــ الْناِمر  

  
                    اِمنـــَأل ِلِنيظَاِف حـــِنينـــثِْا

ـ  اِنبتكْيفَ   ـ فْ أَ لَّ كُ ـ  اِلع   ىرو الْ
  

ـ  ِري غَ ن مِ صي الن ى فِ ت أَ امكَ               ارامِت
    

اِبعالر ابالْب   
 ِفي ِذكِْر بعِض السمِعياِت ِمن ِذكِْر الْبرزِخ والْقُبوِر وأَشراِط الساعِة

  والْحشِر والنشِر
ـ  لُّكُو ـ  م ا صـ  ح ـ خ األَ ن ِم اِرب  

  
ـ  اَءج وأَ ـ  و يـلِ ِزني الت  ِف               اِراآلثَ

ــ   ــت ِفنِم ــ الِْةن برِخزــقُالْ و وِرب  
  

وـ  أَ ام ـ  ت ـ ا  ذَي  ى ِف ـ  األُ نِم وِرم                   
  أَنَّأَو روــاح ــرو الْ ــمى لَ عِم تد  

  
مكَ عـ ِنو اه م ـ لُخ ـ  فَ ةًوقَ اسِمهِِفْت              

ـ  نا ع  م لُّكُفَ   س الْ ِدي ـ خ   در و ِقلْ
  

ـ  اِببا الْ ذَ ه ِرم أَ نِم حالَ ق   ـري ْد             
    

  فَصلٌ ِفي أَشراِط الساعِة وعالَماِتها الدالَِّة علَى اقِْتراِبها ومِجيِئها
وأَ ام ى فِ ت ي النـ  ص ـ  أَ ن ِم شاِطر  

  
ــكُفَ ــ هلُّ حــق ــالَ ِب                      اِططَ شَِ

ـ  اإلِ اهنِم   مـ  الْ ام اتَِخـ  الْ م   يحِصفَ
  

مــح مالْد ــم ِدهيــلْا و ِسميح                 
  ــأَو ــقْ يهنـ ــدِل لُتـ   اِلجلـ

  
ـ   لُـد  ِبابِب ـ  لِّخ ع ـ  ن                       اِلد ِج

  أَومر أْ يجوج ـ  و أْمجـ ثْ ا وج   ِتِب
  

ــوأَ نــه ح ــ كَق هكَ الِْمدــع ِةب                                             
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  اِنخ الــدةَا آيــهــن ِمنَّوأَ
  

ـــأَونـــهذْ يهقُالِْبـــ بآِنر                  
ـ   اُألفْ ِسم ش وعلُطُ   ـ  نِق ِم بوِر د  

  
ـ اٍد ع يجأَ اِتذَكَ ـ ى الْ لَ مشوِره          
  آِخــوــرــاِت اآليح شــراِر الن  

  
ـ  ت أَ امكَ ـ حي م ى ِف ـ خاَأل ِمكَ اِرب          
ـ  اهلُّكُفَ   ص حـ  بِ ت ا األَ هـ خ بار  

  
ــو طَّستآثَ رــار اَألاه ــخ يار                 

    
  فَصلٌ ِفي أَمِر الْمعاِد

وِزاجـ  م ـ ب الْ ِرمأَ ِب ِثع ـ  و النوِرش  
  

الْوحِرش ج زم ا بعد ِخفْن  وِر الـص                               
ـ خ الْ وفقُ و اذَكَ   ـ لْ لِ ِقلْ   اِبسِح

  
والصِفح ِمالْو ـ  لِ اِنيـز                  اِبولثَّ

  ىفَطَصم الْ ضو ح م ثُ اطُر الص اذَكَ  
  

ـ ا لِ ن ه ايفَ مـ  ن ـ  ِه ِب فَ  الَ نا الـش                        
  عنـ  ه الْ ذَ ي ادـ فْم ـ  كَيِرت ما ورد  

  
ومن ن ا  حوحن الَالسمـ  ه ـ  م لَ ي ْدر                       

ـ ف أَ اقْ و ايعِط م نكُفَ   ـ  الطَّ لَه اعه  
  

                        هاعفَالـش  و ِرثَوكَالْ و ِضوح الْ يِف
ـ لْةٌ ِلتــاِب ثَاهــنِإفَ     ىفَطَصمـ

  
ـ  ن مِ ِهِريغكَ ـ ر أَ لِّ كُ الْ اِببـ و                                      افَ
ـ  نِم   ـ ٍم كَ اِل ع سالر ـ اَألِل و باِرر  

  
ـ اَألي  ِذ بِ تصي خ ِت الَّ ىوِس ناِرو                                  
    

  فَصلٌ ِفي الْكَالَِم علَى الْجنِة والناِر
ــو ــ ِإلُّكُ نســاٍن و ــِج لُّكُ ِةن  

  
ــ ــاِر ديِف اٍر أَ نو ــن ــج يِمِع ِةن  
  هام ِص مالْ ري مِ ِقلْخ الْ لِّ كُ ن وىر  

  
ـ  ت ن م ار د ارالنفَ عى  دـ افْو تىر                             

  ومن ع ذَى بِ صـ ن ـ  ِهِب ـ خ ي م لَ   ِدلَ
  

نِْإو د لْخه ـ  ا ي ا بوالْ ار مـ ع يِدت                                   
  وــج ــ النةُنـ ــَأل ِليِمِعـ   اِرربـ

  
ــ مصــ ةٌون عــن ــكُ الِْراِئ س                                  اِرفَّ
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وِزاجـ  نَّأَِب م الن الْ كَ ارـ ج ـ  ِةن   ي ِف
  

وــوِدج اهأَ وــن ــه ــت تما لَ                                        ِفلَ
ــفَ   ناَهللالُأَس ــ الن ــالن ويمِع   رظَ

  
ـ غَ ن مِ انبرِل ـ ِري ـ  م ا شـ غَ ٍني بر                                  

ــِإفَ   ــ ينهنـ ــاَأل ِبرظَـ   اِرصبـ
  

ـ  ت أَ امكََ ـ خاَأل وصالـن ي ى ِف اِرب                                     
ــَأل   نــه س بحانــه ــح يم لَ   ِبِج

  
ــ الَِّإ ــ الِْنع ــمالْ وِراِفكَ          ِبذِّكَ

    
  ِفي ِذكِْر النبوِة : سالْباب الْخاِم

  وِذكِْر محمٍد صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وِذكِْر بعِض اَألنِبياِء 
 لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عِتِه صأُماِبِه وحِل أَصفَضِلِه وفَضو  

ِبياِئِر اَألنسو ِلنيسرالْماِء ومكَرو ظِّمعو  
ــو ــ عنِم ــ ِميِمِظ ِةنــس   ِمالَ ال

  
ــطْلُو ــِهِفـ ــ اَألِراِئس ِبـ                             اِمنـ

ـ  إِ قلْخ الْ دشر أَ نْأَ   ـ وى الْ لَ وِلص  
  

ِبمـــيـــلْ ِلانحِبق ـــالروِلس                         
  ــو شــطُر م ــ أُن ــكْ   ِةوبالنِرم ِب

  
حــر ــ ذُةٌيـ ــةٌ كَوركُـ                           ِةوقُـ
  الَوـــ تالُنر ــت ــ النةُبـ   ِةوبـ

  
ـ الت و ِبسكَالِْب يِبِذه ـ فُالْ و تِةو               

ـ  لَوم الْ نلٌ مِ ض فَ اهنِكلَ   لّى اَألج  
  

ـ  إِ ِهِقلْ خ ن مِ أْش ي نمِل ـ اَأل ىلَ لْج                            
  لَوم ت ـ  فِ لْز ـ  يم ا مى األَ ضـ ن اُءب  

  
ـ  نِم ـ  ِهِلض فَ ـ ِلي  ِتأْ ت مـ  ن ي اُءش                    

  حأَ ىت الْى بِ تـ  ِماتَِخ ـ  ِذ الَّ ي ختم  
  

ـ ا ع نالَعأَ و ِهِب ـ ى  لَ ـ  األُ لِّكُ مم                 
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لٌ ِفي باِئِص فَصصِض خوِلعسالرالْكَِرِمي و ِبيِظيِم النِد الْعيالس  
لَّمسآِلِه وِه ولَيلَّى اُهللا عٍد صمحا منِبينهأْنلَّ شا جِبه قالْح هصتالَِّتي اخ   

الَمالسالَةُ والص ِهملَياِء عِبياِئِر اَألنوِن سد ِمن  
ــوخصذَ ِبــهالْ كَاكاِمقَــم  

  
وبــع ــ ِهِثـ ــ اَألِراِئسِلـ                                اِمنـ

  ومــع ــ الِْزِج ــآِنرقُ   اِجرعِمالْ كَ
  

حـ  اق ـ  الَ ِب م ٍني الَو ـ ِو اع اِجج                 
ــفَ   ــ حمكَ باهــ ر بهــ و   هلَضفَ

  
ــو خصــه س بحانهو خــو    هلَ

    
    ِجداوِهي كَِثريةٌفَصلٌ ِفي التنِبيِه علَى بعِض معِجزاِتِه 

ومــع ــ اتزِج اَألِماتَِخ ــن اِءب  
  

ــت ةٌريِثكَــ ــلُّجع ــ ِإنحِئياص                               
ـ ا  هنِم   ـ ع م  اهللاِ مالَكَ ـ  ِزِج   ىرو الْ

  
ـ م ا ِريغَ ن مِ ِردب الْ اققَِش ان اذَكَ ا                                  رِت
    

ِرِهمغَيِم وزأُوِلي الْعا ونِبيلٌ ِفي ِذكِْر فَِضيلَِة نفَصِلنيسرالْمو نيِبيالن ِمن   
ِعنيمأَج لَّمسو ِهملَيلَّى اُهللا عص  

فْأَوالْ لُض ـ  ِمالَع ـ  غَ ن ِم ِريـ  ام   ارِت
  

ِبنيا الْ نمـ ب ـ  وثُع ـ  الْ مي أُ  ِف   ىرقُ
  وـ ب عدفْــ اَألهـ  أَلُض ــ الْلُهعِمز  

  
                               ِمزجالِْبــ ايــِبن اَألم ثُــلُســالرفَ

    
الَمالس ِهملَياِء عِبيِلَألن ِجبا يلٌ ِفيمفَص  

ِهملَيع وزجا يموقِِّهمِحيلُ ِفي حتسا يمو   
لَّ كُ نَّأَو ـ  و ـ  اِح ـ  مهنٍد ِم ِل سم  

  
                          مِص ع ٍرفْ كُ نِم و ٍصقْا ن  م لِّ كُ نِم
ـ  إِ ن مِ اكذَكَ   ـ ٍك و فْ ـ ي خِ نِم انه  

  
ــوِل ِهِفصــ ِبم ــماَأل وِقدصال انه                              
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واِئجـ   فِ ز ي حـ  ق ـ  الر لِّ كُ ِلس  
  

النوم و ـ الن ـ  مِ احكَ ـ  األَ لُثْ                                            ِلكْ
    

مهنِضي اُهللا عاِم رِة الِْكرابحلٌ ِفي ِذكِْر الصفَص 
لَــويــي اُأل ِفــسِبــِةم التيِقِقح  

  
                                 يِقدالص كَ وِفرعمالْ و ِلضفَ الْ يِف

  وبعدفَ الْ هارمِ وق ـ  غَ ن ـ  افْ ِري   ارِت
  

وبعده ـ ثْ ع ـ  انُم ـ الْ ِكرات فَ                                            ارِم
  وبعـ الْ فَ د ـ ِق ح لُضفَ ـ ا فَ يقً اسِعم  

  
ـ ِني  نِم ـ  لِ ياِمظَ ـ اَأل ِنيِطبلْ نِعز   

  مجاألَ ِلد اِلطَب ـ  م ـ ي الْ اِض عِمز  
  

فَماألَ ِجر ـ و اِلج ـ  و ـ ي الْ اِف حِمز                                                                       
   اِفي النى    وِدي الِْعدرى مدِدي الْهبى مد  

  
جِفيهِ     ِلم نلَ ميا وى يدى                                                  ي الصـدتاع
ـ  كَ هبحفَ   حِهبم ح ـ ت م ـ ا و جب  

  
ومن ت عى أَ دـ فَ ىلَقَ و ـ  دقَ                                        بذَكَ

  وبعـ اَأل فَ د ـ  لُضفْ ـ ي الْ اِق ب عشره  
  

ـ  ٍرد ب لُهأَفَ ـ  أَ م ثُ لُه  الـشجره                                      
  ــلَِقو ــ أَي ــ أُلُه الٍْدح قَمــد مه  

  
اَألوأَ لُو لِ ىلَو لنالْ وِصص مكَحمه                                       

  وعهـ  ِملِْعي الْ  فِ اِئش م ع ـ ِد خ جيه  
  

ـ  مهافِْق فَ ي السب ِف كْتن  ـ ِتةَ الن يجه                                             
    

  فَصلٌ ِفي ِذكِْر الصحابِة الِْكراِم ِبطَِريِق اِإلجماِل 
  ما يِجب لَهموبياِن مزاياهم علَى غَيِرِهم والتعِريِف ِب

لَويـ  س ـ ي األُ  ِف كَ ِةم  الـصحابه  
  

ـ اِإل و وِفرعمالْ و ِلضفَي الْ ِف صابه                                                               
ـ  مهنِإفَ   ـ  د قَ ش اهوا الْ دمـ خ تاار  

  
ــو عايــوا اَألن سرارــاَأل و نوا          ار

  وجاهـ  د ـ  ح ي اهللاِ وا ِف ت ـ ى ب اان  
  

ـ  دقَى و ده الْ ينِد س األَ ام دـ ي ا                                                         ان
  قَوأَ د ـ  ت ـ حي م ى ِف   يـلِ ِزن الت ِمكَ

  
ـ  مِهِلض فَ نِم ـ   م ا يلْي لِ ِفشيـلِ ِلغ    
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ي األَ ِفويـثِ اِدح ـ  و ـ  ِف   اِري اآلثَ
  

ـ  ِفو ـ  الْ ِمالَي كَ ـ اَأل و ِموقَ شاِرع                                          
  ا قَ مد ر ى مِ بنْ أَ ن يطَِح ي ـ ظْ ن   يِم

  
عن ب اقْ فَ ِهِضعنع و ذْخ ع ـ  عِ ن         ِملْ

  وذَاحمِ ر الْ نخي قَ ِذ الَّ ِضود ييِرز  
  

ـ  را ج م مِ مِهِلضفَِب ـ  وى لَ ت يِرد                                                 
ـ  هنِإفَ   ِن ع ـ ِت اج ـ  ه ـ  داٍد قَ ص در  

  
ـ  لَ ن م  اهللاُ لَّذَ أَ ملَسافَ هم ـ ه جر       

  وــب عدهــ فَم اِبالتــ أَونَع حىر  
  

ــالِْب ــِلضفَ ــم ثُ ت اِبعوهــ م   ارطُ
    

  فَصلٌ ِفي ِذكِْر كَراماِت اَألوِلياِء وِإثْباِتها
لُّكُو ـ  أَ ٍقاِر خ ـ  ت ى عـ  ن ِحاِل ص  

  
ــ ــنِم ــٍعاِب ت ــنا ونِعرش ِل            ِحاِص
ــنِإفَ   ــاه ــركَ الْن ِم ــ الَّاِتام   يِت

  
ــِب اهــ ن ــولُقُ ــِدَألِلف اقْ فَ                                        ِةلَّ

  ومن فَ نـ  اه   ِلالَي الـض  ِو ذَ نا ِم
  

ـ  أَ دقَفَ ـ  ت ـ مالْ بِ اكي ذَ ى ِف اِلح                                       
ــنَأل   ــاه ِه شريــةٌ و ــملَ ت لْز  

  
ـ  الز ِلهأَ اقَا ش ٍر ي ص ع لِّ كُ يِف                                         لْلَ

    
  والْمالَِئكَِة فَصلٌ ِفي الْمفَاضلَِة بين الْبشِر

ِعوندان ـ  ت ـ ع أَ يلُِضفْ ـ  الْ اِني بشر  
  

ِكالَ مِ ىلَع ر ـ ب ـ ا كَ ن ـ  م ا اشتهر                             
ـ ا افْ ذَى ه و سِ الَ قَ نمو الَقَ   تىر  

  
قَود ت عالْ يِفى  د ـ م ـ اج و اِلقَ تار                    

    
اِدسالس ابا: الْبلَّقَاِتهعتمِة وامِفي ِذكِْر اِإلم  

ــِغ الَو ــى ُألن ــ اِإلِةم ِمالَس  
  

ـ  ص ع لِّ كُ يِف ـ  انٍَر كَ ـ  إِ نِم اِمم                
  ذُيب ع ـ ن ـ  ه ـ ي ج  ذِ لَّا كُ وِدح  

  
ويعــت ــيِن ــالْو ِوزغالْ ِب حوِدد                     
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ــِفولُعــ معرــوٍف وتركِركْــ ن  
  

ــونصرلُــظْ مــقَوٍم ومِرفْــكُ ع                  
  أَوـ  ذُخ ـ  الْ اِل م ـ الْ و ِءيفَ خاِجر  

  
ونِهِوح و  الـصـ  ِفر ـ ني مِ  ِف اِجه                  

  ــو نصبــ ه ــجاِإل وصالنِب اِعم  
  

ــقَوــ فَِهِرهــلْحِخــالْ ِن عاِعد                    
  ــو شطُرــ اِإله الَسم الْوحــر يه  

  
عــد ــةٌالَ س م ــع مِرعــ الد يه                 

  نْأَو ـ  ونَكُ ي ـ  نِم ـ اِلع ٍشيرقُ ام  
  

ــلَّكَم ــِخا  ذَافً بٍةرو ــاِكح ام                   
  كُون ِط مـ أَ ايع مرـ  فِ ه ـ ا أَ يم مر  

  
لَ ام م ـ  ي ـ نم بِ نكُ ـ حيفٍَر  كَ ذَتر                

    
  منكَِرفَصلٌ ِفي اَألمِر ِبالْمعروِف والنهِي عِن الْ

ولَاعـ  األَ نَّأَِب م مر وـ الن هي ـ  م اع  
  

ـ  نى م لٍَة ع ايفَ كِ اضرفَ ـ و د قَ ى             ع
  نِْإوــ ي ــوا  ذَنكُ ــيع تاداِح ان  

  
ــلَعِكــ لَِهيــنش طُرنْ أَهأْ يــمان                    

ــفَ   ِباصرــالْ ِبلِْز و ِدي ــو   اِنساللِّ
  

ـ و ٍركَنمِل ذَاحـ  ر ـ  الن ن ِم                   اِنصقْ
  ومن ن ى  هعلَ ام ـ  ه ـ ت ار ِد قَ   بكَ

  
ـ  ي ِها بِ مى مِ ت أَ دقَفَ ـ ع الْ يِضقْ جب                

ــفَ   ــولَ ب ا ِبدــن ــِهِسفْ   اهادذَ فَ
  

عـ  غَ ن هـ لَا  ي ـ  انَكَ ـ ادفَ أَ د قَ اه                  
    

  خاِتمةُ نسأَلُ اَهللا حسنهاالْ
ــ ماِردالْ كــع ــوِملُ ــِعي الْ ِف اِني  
  

محصـ الْي   فِ ةٌور حد الْ وبـ ر اِنه                         
  قَ الَقَو عِ و منـ  أَ د صاِبح ـ  الن   رظَ

  
ـ  اربخِإ و سِح ِح صيح و ـ الن                      رظَ
ـ  و دحالْ   هـ  أَ و ـ  لُص ـ  عِ لِّ كُ   ِملْ

  
وصف ـ يطٌ كَ ِح م ـ ف  اِش                       ِمِهتافْفَ

  وشطُرطَ ه ر و دـ ع ـ  و سكْ هنْ إِ و  
  

ـ  فَ اِتو الذَّ ِن ع ابنأَ التـ  ام اسِبتن                           
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نِْإو كُ يِجالْ بِ نـ  ِسن ـ خ الْ م ثُ اصه  
  

ـ  ر اكذَفَ س  ـ م ـ حم الْ ِمهافْفَ اصه                          
  لُّكُــوم ِحــوٍم ِبلُــعو ــساِحج  

  
ـ لٌ قَ هره ج فَنكْ ـ  ِب ـ ِهي الْ يح ِف اج                     
ــ   ــ ينِْإفَ ــن ِبمقُ ــ فَِهِسفْ جوهر  

  
ــ الَوأَ ــاكذَ فَ ع رضفْ مــت                                      رِق

  ِجالْوسم ـ ا أُ  م ـ  فلِّ ـ ن ِم ج ئَزِني  
  

ـ  كراتا فَ داِعصفَ ـ  الْ يثَِد ح مِني                         
  ومسـ  غَ اِت الذَّ يلُِحت ير م ـ م   ِنِك

  
ِضوده م  ا جـ  فَ از اسمع ـ كَ ز ي                       ِن

  والــضدالَِخــالْ وفو ــالن   يضِق
  

ــِمالْو ــغالْ ولُثْ يــاِنر م سِفتيض                          
  ــو ــلُّكُ ــلْا ِعذَ ه مهحــ م   ققَّ

  
ـ  ملَفَ ـ  و لْ ِبـهِ   نِط ـ ن ن ملَ م١(ق(                                           

  الْوــح مِهللاد ــ ع ــِقِفوى التلَ   ي
  

ـ        ِقِلمنهِج الْحـق علَـى التحِقي
ــ   لِّمسا ِلمــقْم تــى الْض يِثِدح  

  
والنـ ي الْ  فِ ص ـ الْ و ِميِدقَ يِثِدح                                    

ـ غي بِ ِنتع أَ الَ   ـ  ِري   ِفلَ الـس  ِلو قَ
  

مـ اِفو ـ مِئ أَاقًـ ي                                        ِفلَســـي وِتـ
  لَوسـ   فِ ت ـ  ِلوي قَ ـ قَا م ذَي ِب   ادلِّ

  
ى                                                  دهي الْ ِدبى م فَطَصم الْ يِب الن الَِّإ

  لَّص لَى عـ   اهللاُ ِهي ـ ا قَ  م ـ  طْ ن رلْز  
  ء

وم ـ ا ت عـ  ذِ ىان ـ  هركْ                                                   لْز األَ ن ِم
  وم ا انـ ج ـ دهى بِ لَ   ورجي الـد  ِهِي

  
وــر ــو اَألِتاقَ ــد واتقَ   ورهال

  ــو ــ وِهآِل صــ أَِهِبح الِْله ــو   افَ
  

مِناِدع قْ التى  وويـ ن وِعب  افَ الـص                                                                  
  ــو ــ وٍعاِبتـ ــٍع ِلاِبتـ   ِعاِبلتـ

  
خلْ ا ِريور ى حـ  ق                                 ِعاِر الـش  صنا ِب
  ورــح ــ اِهللاةُم م عــ الر ضاِنو  

  
ــالْو ــالت ورِب ــاِإل وِميِركْ حاِنس                                       

  هتـ  د ى مع الت يـلِ ِجب اِإل وـ ن اِمع  
  

ـ مي لِ نِم ـ  وثْ ـ  اإلِ ِةمصى ِع ِمالَس                                       
                                                  

ناد ت القافية من الس   مِل يف كال الفعلني لس    بالبناء للمفعول ) مق  مل ين  و ِه بِ فلم يطَلْ  ( :لو قال -)١(
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ــِئأَ ِةمــد ــيِن ال ه ــ اُألاِةد ِةم  
  

ـ  قَ الت ِلهأَ ـ  نى ِم ـ ِئ األَ ِراِئ س ِةم                                             
ــالَ   ــحا أَمي ِس مدو النــع اِنم  

  
وــم ــح مٍكاِل ِدمــص           اِنون ال

  مِز الَ نـ  لِ م ـ ر أَ لِّكُ الْ اِبب ـ ع لْم  
  

ِلقْتيد ٍِر مِ  حبنهـ  فَ م اسمع ـ  ت لْخ                                   
  ومن ن ا لِ حسِهِلبـ  م ـ  ن ِم   ىرو الْ

  
م ا دالَفْ األَ ِتارأَ ك و ن ـ  ج س مى ر                            
  ِدهـ ةٌ مِ ي ي ألَ نـ ر اِبب  لَ الـسف  

  
ماِنجلْ لِ ابخمِ ِضو أَ ن الْ ِله ـ خ                            فلَ

  ذْخـدِ  ها ه و اقْيتـ ت ـ ي نِ ِف   ياِمظَ
  

ــت ــ ِبزفُ ا أَمــم ــس وتلْ                                      ِمالَال
    

  

  حبمد اهللا تعاىلهذا النظم املبارك مت 
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