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ِحيمِ  ْحَمِه الشه ِ الشه  تِْسِم َّللاه

ُحقهتْ  (1) إِرَا السهَماُء اْوَشقهتْ  ََ ا  ٍَ أَِروَْت ِلَشتِّ إِرَا اْْلَْسُض ُمذهتْ  (2) ََ ا  (3) ََ ٍَ أَْلقَْت َما فِي ََ

تََخلهتْ  ُحقهتْ  (4) ََ ََ ا  ٍَ أَِروَْت ِلَشتِّ ََ (5)  ًِ ْوَساُن إِوهَك َكاِدٌح إِلَى َستَِّك َكذًْحا فَُمََلقِي ا اْْلِ ٍَ  (6) يَا أَيُّ

 ًِ ا َمْه أَُتَِي ِكتَاتًَُ تِيَِميىِ َف يَُحاَسُة ِحَساتًا يَِسيًشا (7) فَأَمه ُْ ًِ َمْسُشًَسا (8) فََس ِل ٌْ يَْىقَِلُة إِلَى أَ ََ 

(9)  ٍْ َساَء َظ ََ ا َمْه أَُتَِي ِكتَاتًَُ  أَمه َف يَْذُعُ ثُثًُُسا (10) ِشيِ ََ ُْ يَْصلَى َسِعيًشا (11) فََس ََ (12) 

ًِ َمْسُشًَسا ِل ٌْ ُ َكاَن فِي أَ ُ َظهه أَْن لَْه يَُحُسَ  (13) إِوًه ًِ تَِصيًشا (14) إِوًه ُ َكاَن تِ  تَلَى إِنه َستًه

َسقَ  (16) فَََل أُْقِسُم تِالشهفَقِ  (15) ََ َما  ََ اللهْيِل  ا (17) ََ لَتَْشَكثُهه َطثَقًا  (18) ْلقََمِش إِرَا اتهَسقَ ََ

ْم ََل يُْؤِمىُُنَ  (19) َعْه َطثَقٍ  ٍُ ُم اْلقُْشآُن ََل يَْسُجذَُنَ  (20) فََما لَ ٍِ إِرَا قُِشَئ َعلَْي تَِل  (21) ََ

ُ أَْعلَُم تَِما يُُُعُنَ  (22) الهِزيَه َكفَُشَا يَُكِزّتُُنَ  َّللاه ٌُْم تِ  (23) ََ إَِله الهِزيَه  (24) عَزَاٍب أَِليمٍ فَثَِشّْش

ْم أَْجٌش َغْيُش َمْمىُُنٍ  ٍُ اِلَحاِت لَ َعِملُُا الصه ََ  (25) آَمىُُا 
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))اذا السمممممممقت( اوتمممممممواذذ ((صمممممممدسا ))(اذوممممممماذذ اصممممممم ا  ت سممممممم(قت  ))ل   مممممممت  -1-5

(حوممماذذ (تتوممما بمممدي ع  مممع  (سمممقا (( يممما ))(اذا ا  ا قمممداذذ (ا(سمممعا ))(الوممما قمممت 

في مممممتذذ قممممم  القممممم((م ))((ذلممممماذذ قمممممو م ))(اذوممممماذذ ا  ا ))ل   مممممتذذ سمممممتقا ق يعممممم  

 ))(حواذذ (تل ذلك ق  ات ا  الستس  .

  اوممممك تممممتد ذذ (سممممعم  بممممد ))الممممم   ممممك تممممدحت فق  يمممم ذذ فتلع ممممد   ))يممممت اي ممممت ا وسممممت -6

اقممم ه  ممم  قممم( هة (لمممذه حبممم  سلمممم القعمممتد ة فممم  (ممم(م  يقلمممك لو سممم  و ادع (  سقممم  ا  قمممت

ال  ( يممممم  ا  قممممما الع (ديممممم  ة (  س (ديممممم  ا  قممممما قسممممم (لي  (  قسممممم (لي  ا    بممممم(  

 (بزا( .

سقتلمممم  )) يقيومممم ذذ ( ممممد صمممملحا سويد(مممم  ))فعقممممت قمممم  ب((ممممي ت(ت مممم ذذ ا  صممممحي   ا -7-9

(سقلممم  ))فسممم(ب يحتسمممس حسمممت ت يسمممي انذذ يذلممم( سممم  القوت تممم  ))(يوولمممس المممم اللممم ذذ قممم  

  قت يوتل . ح(  البو  (غلقتو ت ))قس ( انذذ

))(اقممممت قمممم  ب((ممممي ت(ت مممم  ( ا( ظ مممم هذذ ( ممممد  قمممم  هللا (ب(لممممت ف دلممممت سلممممم  -11-15

اد ت لمممت . ))فسممم(ب يمممدس( و ممم( انذذ (ل تمممت  مممتل  (او ممم( اه. ))(يصممملم سمممعي اذذ ق ببممم  

ا( يوتسممي ح لممت ))اومم  تممت  فممي اللمم  قسمم ( انذذ  قممت وتلمما المم(ا ه فممي الممدويت ))وومم  ظمم  ا  



(  حسمممتس ف((غمممل فمممي اىومممتم )) لممممذذ ا   (بوممم    قعمممتد –ا  لممم  ي بممما  –لممم  يحممم( ذذ 

سمممي با لمممي  ا قممم  تقمممت ظوممم  ))و    ممم ذذ القمممد    قممم ه ))تمممت   ممم   صمممي اذذ ( مممد احمممت  

ن.     ( علق  سلقت

))فمممم  ا سممممم  تلتمممم رذذ (لمممم( الحقمممم ع وممممم الصمممم  ع وممممم ال يممممتا سوممممد الق مممم س  -16-19

الليممل ))(الوقممم  اذا فت حيممت( ( بمما المممم قع(الممت فمممي  ;))(الليممل (قممت (سمممرذذ ا   ممم (بقممما

ا(سممممرذذ ا  اب(قمممما (زاد ومممم( ه (( ممممد  ))ل(مممم ت  ذذ اي ممممت الوممممت  ))  وممممت سمممم    ممممرذذ ا  

ق حلممم   عمممد ق حلممم ة تمممتلق(ا ومممم ال ممم زا ومممم اىذممم ع ومممم الحسمممتس (البمممزا(ة ( يمممل او مممت 

السمممقت( قممم ع تتلمممدلت  (قممم ع (وتمممر ( يمممل ي فممما المممذ  لمممت  اقممم لم (ي( ممما القسممم(ت  (  

وممم  عممد فومم  (صممح   عممد سمموم ا( ذمم ب ذلممك ( يممل لممي  تمم(س ( يممل  ذممت(  عممد تممدع (غ

 التدالد ( يل لي قت يحدث اى  ق  الصع(د في ال  ت( .

))فقمممت ل مممم   ي قوممم( ذذ قممما قمممتظ   قممم  المممد لل ))(اذا  ممم   سلمممي م الوممم       -01-05

يسمممبد( ذذ (  ي(عظممم(  (  ي  مممذ(  للحمممر )) مممل المممذي  ت ممم (ا يتمممذ ( ذذ قممما ات(قمممتل 

))(هللا اسلممممم  قممممت ي(سمممم( ذذ فولمممم(  م ا(سيمممم  لل(تممممذيس ))ف تمممم لم  عممممذاس بلمممميمذذ ال  لممممت  

ل(تمممممذ ي م ))ا  المممممذي   قوممممم(ا (سقلممممم(ا الصمممممتلحتاذذ (لمممممم قسممممم(وو(  ))ل مممممم ابممممم  غيممممم  

 ققو( ذذ ف ( ذتل ق   (ل يوول سلم القعب(  .

 


