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  أَبدأُ بِاسمِ اِهللا مستعينا
  كَما هداناواحلَمد ِهللا 

هأَشكُرو هبحانس هدأَمح  
  وأَستعينه علَى نيلِ الرضى

 عدبو :دقنيِ أَشهي بِاليإِن  
انمحى الروس ألُوهم قبِالْح  

  وأَنَّ خري خلقه محمداْ
  رسولُه إِلَى جميعِ الْخلقِ
  صلَّى علَيه ربنا ومجداْ

  وبعد هذَا النظم في اُألصولِ
  سأَلَنِي إِياه من ال بد لي

  فَقُلت مع عجزِي ومع إِشفاقي
  

  راضٍ بِه مدبراً معيناَ  
  إِلَى سبيلِ احلَق واْجتبانا

هرغفي أَستلماوِي عسن ممو  
  وأَستمد لُطفَه فيما قَضى

  خالصِ أَنْ ال يعبدشهادةَ اِإل
انقصن نعيبٍ ون علَّ عج نم  

  من جاَءنا بِالبينات واهلُدى
قينِ الْحدى وورِ واهلُدبِالن  

  واآللِ والصحبِ دواماً سرمداْ
  لمن أَراد منهج الرسولِ
  من امتثالِ سؤله الْممتثَلِ

  ى القَديرِ الباقيمعتمداً علَ
  

  



   ٌ: مقَدمة
 بدالع فرعالَى:  تعاُهللا ت ضلِ ما فَربِأَوو ، لَه قلبِما خ  

إِلَيه رائو صبِما هو المالس لَيهم عي ظَهرِ آدف يثاقالْم بِه لَيهذَ اُهللا عا أَخبِمو  
  اعلَم بِأَنَّ اَهللا جلَّ وعال

بوهعبِديل اخلَلْق لَقلْ خ  
  أَخرج فيما قَد مضى من ظَهرِ

هأَن ملَيهع هدذَ العأَخو  
  وبعد هذا رسلَه قَد أرسال
  لكَي بِذَا العهد يذَكِّروهم

  كَي ال يكُونَ حجةٌ للناسِ بلْ
  فَمن يصدقْهم بِال شقاقِ

ن عناجٍ م ذاكارِوذابِ الن  
  ومن بِهِم وبِالكتابِ كَذَّبا
  فَذَاك ناقض كال العهدينِ

  

  لَم يترك الْخلق سدى وهمال  
وهفرِدي ةيبِاِإلهلو  
كَالذَّر هتيذُر مآد  

هغَري قبِح عبودم بال ر  
  لَهم وبِاحلَق الكتاب أَنزال

وهرنذيمووهرشبيم و  
  ِهللا أَعلَى حجة عز وجلْ
  فَقَد وفَى بِذَلك الْميثاقِ

  وذلك الوارِثُ عقبى الدارِ
  والزم اِإلعراض عنه واِإلبا

  مستوجِب للخزيِ في الدارِينِ
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
   :فَصلٌ

  في كَون التوحيد ينقَِسم إِلَى نوعنيِ

اِإلثْباتو عرِفَةالْم وحيدت ولِ ، وهوعِ األويانُ النبو  
  أولُ واجِبٍ على الْعبِيد

ظَمر أعامن كُلِّ اَألوم وإذْ ه  
  إثْبات ذَات الرب جلَّ وعالَ
ريلُ األكْبلالْج بالر هأنو  

  باري الْبرايا منشىُء الْخالئقِ
  ولُ الْمبدي بِالَ ابتداِءاأل

  األحد الفَرد الْقَدير األزيلّ
انالش لُوعقَهرٍ و لُوع  
هيقوالفَو لُوالْع كَذَا لَه  
هِمإلَي عطَّلذَا م عمو  

  وذكره للقُربِ والْمعيةْ
هونيف د الْعلي هفَإِن  

  الَ ينامحي وقَيوم فَ
ذَاته هكُن امهلُغُ األوبالَ ت  
بِيدالَ يي وفْنباقٍ فَالَ ي  
هاداإلرلْقِ وبِالْخ نفَرِدم  
هلبِفَض فَّقَهأْ وشي نفَم  
يدعوالس يقالش مهنفَم  
  لحكْمة بالغة قَضاها

  يدحونِ بِالتمحرِفَةُ الرعم 

مفْهن يا مأي انعون وهو 

 أسمائه الْحسنى صفَاته العلَى

روصالْمارِىُء والْب قالالْخ 

 مبدعهم بِالَ مثالٍ سابِقِ

 واآلخر الْباقي بِالَ انتهاِء

يلالع نميهالْم رالْب دمالص 

واألعو اددنِ األضلَّ عجان 
هيفبِالَ كَي هادبلَى عع 

هِملَيع منيهم هبعلْم 

يهقالْفَوو لُولْعل فني لَم 

هلُولَّ يف عج الْقَريِب وهو 

اماألن هبِهشلَّ أَنْ يجو 

هفَاتا صجالْح فكَيالَ يو 

اُ يرِيدم ركُونُ غَيالَ يو 

ج ماكحوهادا أرلَّ بِم 

هلدبِع لَّهأْ أضشمن يو 

ذَا طَريدو بقَرذَا مو 

 يستوجب الْحمد علَى اقتضاها



الذَر بِيبى دري يالَّذ ووه  
واِإلخفاترِ وهلْجل عامس  

  وعلْمه بِما بدا وما خفي
هانحبس هبِذَات نِيالْغ وهو  
هليع قُهٍء رِزيوكُلُّ ش  

  كَلَّم موسى عبده تكْليِما
  كَالَمه جلَّ عنِ اِإلحصاِء

  لَو صار أَقالَماً جميع الشجرِ
ت لْقالْخوبِكُلِّ آن هبكت  

  والْقَولُ يف كتابِه املُفَصلْ
  علَى الرسولِ املُصطَفَى خيرِ الورى

انبِاللَّسفَظُ بِالقَلْبِ وحي  
ظَرني هارِ إِلَيصكَذَا بِاَألب  
يقَهقخلُوقَة حي مكُلُّ ذو  
  جلَّت صفَات ربنا الرحمنِ

  لْحانُ صوت الْقَارِيفَالصوت واَأل
  ما قَاَله الَ يقبلُ التبديالَ

  وقَد روى الثِّقَات عن خيرِ املَالَ
  يف ثُلُث اللِّيلِ األخريِ ينزِلُ

هرفغبٍ للْمِسيٍء طالم نلْ مه  
  يمن بِالْخيرات والْفَضائلْ
  وأنه يجِيُء يوم الفَصل

كَارِوأنى بِالَ إنري ه  
انيةَ العؤير اهركلٌّ ي  

 يف الظُّلُمات فَوق صم الصخرِ

اتوَألصعِ لاسالْو هعمبِس 

 أحاطَ علْما بالْجلي والْخفي

اىل شعت هاؤلَّ ثَنجهأن 
هإِلَي رقفْتا مكُلُّنو 

 ولَم يزلْ بِخلْقه عليما

 واحلَصرِ والنفَاد والْفَناِء

 والبحر تلقَى فيه سبع أبحرِ

فَان نهلُ مالقَو سلَيو تفَن 

 بِأنه كَالمه الْمنزلْ

 لَيس بِمخلُوقٍ وال بِمفْترى

 ى كَما يسمع باآلذَانيتلَ

طَّرسي طُّهي خادبِاأليو 

 دونَ كَالمِ بارِيِء الْخليقَةْ

دثَانالْحلْقِ وا بِالْخهفصو نع 

 لكنما الْمتلُو قَولُ الْبارِي

 كَالَّ والَ أصدق منه قيال

 بِأنهّ ز وجلَّ وعال

ائن تلْ مقُولُ هقبِِلُيب فَي 

هرذعلْمكَرِمياً قَابِالً ل جِدي 

 ويستر العيب ويعطي السائلْ

 كَما يشاُء للْقَضاِء الْعدلِ

 يف جنة الفردوسٍ بِاألبصارِ

كَمِ القُرآنحى يف ما أتكَم 



  ويف حديث سيد األنامِ
  رؤيةَ حق لَيس يمترونها
هياؤلأو ةؤيبالر صخو  
فَاتالص نم ا لَهكلُّ مو  
  أو صح فيما قَالَه الرسولُ
تا أتةً كَمرِحيا صهرمن  

يلِمطعالَ ترِيف وحرِ تغَي ن  
  بلْ قَولُنا قَول أئمة اهلدى
  وسم ذَا النوعِ من التوحيد
هناملُبني ع حيالو حأفْص قَد  

ارِدالَ كلِّ مأقو بِعتالَ ت  
  فَلَيس بعد رد ذَا التبيان

  

 من غَيرِ ما شك وال إِبهامِ

  سحاب دونهاكَالشمسِ صحواً الَ

هاؤدوا أَعجِبحيلَةَ وفَض 

اتكَمِ اآليحا يف مهتأثْب 

 فَحقُّه التسليم والقَبولُ

تضاقْت ا ملَا لَهنقَادتاع عم 

 وغَيرَِ كْيِيف والَ تمثيلِ

 طُوبى لمن ديِهِِم قَد اهتدى

دربِال ت اتإثْب يدحوتيد 
ر منهنِيى الْمدسِ الْهمفَاْلت 

عانِدارِق ملٍّ مضغَاوٍ م 

  مثْقَالُ ذَرة من اإلميان
  

  



  :فَصلٌ
   في بيان النوعِ الثَّانِي

  )ال إلَه إالَّ اهللا(وهو توحيد الطَّلَبِ والقَصد ، وهو معنى 
يدحي التووعثَانِي نهذا و  

بعاأنْ تداحاهللا إهلاً و د  
  وهو الَّذي به اإلله أرسال 
 اً لَهانيبوالت ابتلَ الْكزوأن  

  وكَلف اهللا الرسولَ الْمجتبى 
  حتى يكُونَ الدين خالصا 
  وهكَذَا أمته قَد كُلِّفُوا 

 هادهلَفْظَةُ الش هتوح قَدو  
ا من قَالَهاها منعداً مقتع  

  يف القَولِ والفعلِ ومات مؤمناً 
 هلَيي عا الَّذاهنعفَإِنَّ م  
 دبعي إِله قبِالْح سأن لَي  
  بِالْخلقِ والرزقِ وبالتدبِريِ 
 تدقُي قَد ةعبس وطربِشو  

  فَإنه لَم ينتفع قَائلُها 
 لمولُ الْعالقَبو نيقالْيو  

  والصدق واِإلخالَص والْمحبة 
 

 

ديدن شِ عنالْعر بر إفْراد 

 معترِفاً بِحقِّه الَ جاحدا

 رسلَه يدعونَ إلَيه أوال

 من أجله وفَرق الْفُرقَانا

 قتالَ من عنه تولَّى وأبى

  دقَّةُ وجِلَّهسراً وجهراً

 بذَا ويف نص الْكتابِ وصفُوا

هادعالسزِ وبِيلُ الْفَوس فَهِي 

 وكَانَ عامالً بِمقْتضاها

 يبعثُ يوم الْحشرِ ناجٍ آمنا

هإِلَي تدهينا وقي لتد 

فَرِداملُن داحالو إالَّ اإلله 

و ريِكنِ الشلَّ عريِجظالن 

تدرقاً ويِ ححوصِ الوصيف نو 

 بِالنطْقِ إالَّ حيثُ يستكْملُها

 واالنقياد فَادرِ ما أقُولُ

  وفَّقَك اهللا لما أحبه
 

  



  :فَصلٌ
  في العبادة ، وذكرِ بعضِ أَنواعها

  د أَشركوأَنَّ من صرف منها شيئاً لغيرِ اِهللا فَقَ
 عامج ماس ةُ هيادبالْع ثُم  
  وفي الْحديث مخها الدعاُء 

 ةٌ خشوعبهرة وغْبرو  
 هانعتاذَةُ والسعتاالسو  

 كذَل رغَيو ذْرالنو حالذَّبو  
  وصرف بعضها لغيرِ اِهللا 

  

   

 معلكُلِّ ما يرضى اإلله السا
 خوف توكُّلٌ كَذَا الرجاُء

وعة خضابةٌ إنشيخو 

هانحبس اثةٌ بهغتكَذَا اس 

كالسالْم حضأو تيده مفَافْه 

  شرك وذَاك أقْبح الْمناهي
 

  



   :فَصلٌ
ركالش و؛ وه وحيدالت دض ياني بف  

  أَصغر وأَكْبر ، وبيانُ كُلٍّ منهما: قسمينِ وأَنه ينقَِسم إِلَى 
 انعون كرالشو : رأَكْب كرفَش  

  وهو اتخاذُ الْعبد غَير اِهللا 
 رولِ الضزن دنع هدقْصي  

 رقدضٍ الَ يغَر أي دنع أو  
 وعدالْم كذَلل هلعج عم  

  غيبِ سلْطَاناً به يطَّلع يف الْ
  والثَّان شرك أصغر وهو الريا 

  ومنه إقسام بِغيرِ الباري 
  

 

فَرغارِ إذْ الَ يالن لودخ به 

 نِداً به مسوياً مضاهي

فْعِ الشردل رٍ أويلْبِ خجل 

ردقتالْم كالإالَّ الْم هلَيع 

  املُعظَّمِ أوِ املرجوأوِ

عفْزي هإلَي نريِ مملَى ضع 

 فَسره بِه ختام األنبِيا

  كَما أتى يف محكَمِ األخبارِ
 

  



  :فَصلٌ
 هنم قَريب وا ما هنهمو ركش وها ما هنةُ ؛ ماملُها العفعأُمورٍ ي ياني بف .  

  رقَى والتمائمِوبيان حكمِ ال
  ومن يثق بودعة أو نابِ 

  أو خيط أو عضوٍ من النسورِ 
 لّقَهعنٍ ترٍ كائأم ألي  

  ثُم الرقَى من حمة أو عينٍ 
 هتعروش بِييِ النده نم فَذَاك  
  أما الرقَى الْمجهولَةُ الْمعانِي 

قَد يهفو هيثُ أنداَء الْحج   
  إذْ كُلُّ من يقولُه ال يدرِي 

 سبقْتم ودهرِ الْيسح نو مه أو  
 هنذَارِ مفَحذراً مثَّ ح  

 لَّقَاتعمِ الْمائمويف الت  
 لَفالس نيب عاقو الَفتفَاالخ  
  وإنْ تكُن مما سوى الوحيينِ 

لْ إنالَمِ بةُ األزما قَسيه  
  

 

 أو حلْقَة أو أعينِ الذِّئَابِ

 أو وترٍ أو تربة القُبورِ

لَّقَهاهللا إىل ما ع كَلَهو 

 فَإنْ تكُن من خالصِ الوحيينِ

هتينيف س الفتالَ اخ ذَاكو 

طَانيالش نم اسووِس فَذَاك 

يربِال م كرشهنذَرفَاح ة 

 لَعله يكُونُ محض الكُفْرِ

سبفَالْت وهسوامِ لبلَى العع 

هنأى عنتو قرِف الْحعال ت 

ناتيبم آيات كإن ت 

كَف ضعها والْبازأج مهضعفَب 

 فإنها شرك بِغيرِ مينِ

  مِيف الْبعد عن سيما أُويل اِإلسالَ
 

  



  :فَصلٌ 
  من الشرك فعلُ من يتبرك بِشجرٍ أَو حجرٍ أو بقعة أو قَبرٍ أو نحوِها

  يتخذُ ذَلك الْمكانَ عيداً
  سنية وبِدعية وشركية: وبيانُ أَنَّ الزيارةَ تنقَِسم إِلَى 

 كرلِ الشالِ أهمأع نذَا ومه  
  ما يقْصد اجلُهالُ من تعظيمِ ما 

  كَمن يلُذْ بِبقعة أو حجرِ 
 املَكَان كذَلذَاً لختم  
  ثُم الزيارةُ علَى أقْسامٍ 

 هرا أضمفيم رائى الزوفإنْ ن  
 اتوَألمول ا لَهعالد ثُم  
وحالِ نحالر دش كُني لَمها و  
 هرِحيص تةٌ أتنس لْكفَت  

  أو قَصد الدعاَء والتوسالَ 
  فَبِدعةٌ محدثَةٌ ضالَله 

 فَقَد هفْسن ورقبعا الْموإنْ د  
 هناىل معلَ اهللا تقْبي لَن  

 انفْرالغ وشكبٍ مإذْ كُلُّ ذَن  
  

 

كش أو ددرا ترِ مغَي نم 

 لَم يأذَن اهللا بِأنْ يعظَّما

 أو قَبرِ ميت أو بِبعض الشجرِ

ثَاني األوابِدلِ ععيداً كَفع 

 ثَالثَة يا أُمةَ اإلسالمِ

هرةً باآلخرذْكت فِْسهيف ن 

الَّتنِ الزفْوِ والصفْحِ عبِالع 

 ولَم يقُلْ هجراً كَقَولِ السفَها

 السننِ املُثْبتة الصحيحهيف 

 بِهِم إىل الرحمنِ جلَّ وعالَ

الَهسي الريِ ذده نةٌ عدعيب 

دحجمِ ويظبِاهللا الْع كرأش 

هنفُوا ععالً فَيدال عفاً ورص 

  إالَّ اتخاذ الند للرحمنِ
 

  



  فَصلٌ 
 ه العامةُ اليوم مما يفعلونه عند القُبورِفي بيان ما وقَع في

ي اَألمواتف فرِطالْم لُوريحِ والغالص ركن الشم هبونكرتما يو  
  ومن علَى القَبرِ سراجاً أوقَدا 

  فإنه مجدد جِهارا 
 نلَعذَا و نع ارتخالْم ذَّرح كَم  

  عن ارتفَاعِ الْقَبرِ بلْ قَد نهى 
 رأم فَقَد شرِفرٍ مكلُّ قَبو  
 هائإطْر نةَ عاُألم وحذْر  
  فَخالَفوه جهرةً وارتكَبوا 

  فَانظُر إليهِم قَد غَلوا وزادوا 
  بالشيد واآلجر واألحجارِ 
  وللْقَناديلِ علَيها أوقَدوا 

  األعالَم والرايات ونصبوا 
 رائحا النهواحروا يف سحلْ نب  

  والْتمسوا الْحاجات من موتاهم 
  قَد صادهم إبليِس يف فخاخه 

 ثَاناألو ةادبعوا إىل عدي  
 كذَل احأب نري معش تفَلَي  
  فَيا شديد الطُّولِ واِإلنعامِ 

  

 

  ابتىن علَى الضرِيحِ مسجِداًأوِ

 لسننِ الْيهود والنصارى

ننلُ السى أهوا ركَم لهفَاع 

 وأَنْ يزاد فيه فَوق الشبر

ربالْخ حكَذَا صى هوسبِأَنْ ي 

هرائجتباس يسلإب مهرفَغ 

 ما قد نهى عنه ولَم يجتنِبوا 

 ورفَعوا بناءََها وشادوا 

 ال سيما يف هذه األعصارِ

 وكَم لواٍء فَوقَها قَد عقَدوا

فَاتظمِ الروا بِاألعنتافْتو 

 فعلَ أُويل التسيِيبِ والْبحائرِ

ماهوه مهذُوا إلَهخاتو 

 بلْ بعضهم قَد صار من أفْراخه

 الْمالِ والنفْسِ وبِاللِّسانبِ

كالةَ يف املَهطَ اُألمرأوو 

  إلَيك نشكُوا محنةَ اإلسالَمِ
 

 



  :فَصلٌ
  في بيان حقيقَة السحرِ وحد الساحرِ 

 نهأَنَّ مناً: وكاه قدن صم ةقوبع كرذجيمِ ، ونالت لمع  
قح رالسحو ريأْثت لَهو   

 هرقَد ا قَديرِ مقْدنِي بِذَا التأع  
  واحكُم علَى الساحرِ بِالتكْفريِ 
  كَما أتى يف السنة املُصرحةْ 
  عن جندبٍ وهكَذَا يف أثَر 

 كالم ندةََ عفْصح نع حصو  
  هذَا ومن أنواعه وشعبِه 

  ه بِالْوحي نصاً يشرع وحلُّ
 كَفَر كَاهناً فَقَد قدصي نمو  

  

 

 لكن بِما قَدره الْقَدير

هرطَهالْم ةرعال يف الش نيف الْكَو 

 وحده القَتلُ بِال نكريِ

هححصي وذمرالت اهوا رمم 

مع نوِي عر هِملبِقَت رأمر 
كللسال دشرى مأقْو يها فم 

بِهتانذَا ورِ هومِ فَادجالن لْمع 

عنمثْله فَيرٍ ما بِسحأم 

 ربتولُ املُعسالر ى بِها أتبِم  
  

  



  فَصلٌ 
 ينا الدنيمعلي تورِ فشهريلَ الْمجِب ديثى حنعم عجمي 

 نقَِسمي هأَنبٍ وراتم ا: إِلَى ثَالثهنكُلٍّ م انُ أَركانيباِإلحسانُ ، واِإلميانُ وو الماِإلس  
  إعلَم بِأَنَّ الدين قولٌ وعملْ 
  كَفَاك ما قَد قَالَه الرسولُ 
 لَهفَص بٍ ثَالَثاترلَى مع  

 انسانُ واإلحواإلمي الَماإلس  
  م مبنِي اإلسالَ:فَقَد أتى

 ظَماألع اساألس كْنا الرلُهأو  
 مصتاعو تنِ فَاثْبيتادهكن الشر  

 الَةةُ الصوثَانِياً إقَام  
 بعاتو عمفَاس اميالص ابِعالرو  

  ولإلميان . فَتلْك خمسةٌ
  إمياننا بِاهللا ذي الْجالَل 

كةالئبالْمة وررامِ الْبرالْك   
  ورسله اهلُداة لَألنامِ 

  أولُهم نوح بِال شك كَما 
  وخمسةٌ منهم أُولُو الْعزمِ اُأللَى 

 ددربالَ ت قَنأي ادعبالْمو  
  لكننا نؤمن من غَيرِ امترا 

  من ذكْرِ آيات تكُونُ قَبلَها 
ا ومو تولْمانُ بالُ اإلميخدي  

  : وأَنَّ كُالٍّ مقْعد مسؤولُ
 نميهالْم تثَبذَا ي دنَع  

 

 فَاحفَظْه وافْهم ما علَيه ذَا اشتملْ

 إذْ جاَءه يسأَلُه جِبرِيلُ

لَهمشته ميعملَى جع اَءتج 

كَانلَى أرع نِيبولْكُلُّ م 

ا قَدرِ مادو قِّقسٍ، فَحملَى خالعقن  

ماألقو يمقتراطُ املُسالص وهو 

مفَصنثْقَى الَّيت ال توة الْوربالْع 

كَاةةُ الزيأْدثاً تثَالو 

طعتسي نلَى مع احلَج سامالْخو 

انكْربِالَ ن كَانةُ أرتس 

 وما لَه من صفَة الْكَمال

 لَةزنالْم بهكُتوهرطَهالْم 

 من غَيرِ تفْرِيقٍ وال إيهامِ

 أنَّ محمداً لَهم قَد ختما

 يف سورة األحزاب والشورى تال

دعوالْم قْتلْمٍ بِوا ععوال اد 

 بِكُلِّ ما قَد صح عن خيرِ الْورى

 وهي عالمات وأشراطٌ لَها

  الْعباد حتمامن بعده علَى

 ما الرب ما الدين وما الرسولُ؟

 بِثَابِت الْقَولِ الَّذين آمنوا



 كذَل دنع ابترالْم نوقيو  
  وبِاللِّقَا والْبعثُ والنشورِ 
 رشتنم رادفَاةً كَجالً حغُر  

  فَصلِ ويجمع الْخلْق ليومِ الْ
 طْبالْخ يهجِلُّ فف يقويف م  
  وأُحضروا للْعرضِ والْحسابِ 
  وارتكَمت سجائب األهوالِ 

  وعنت الْوجوه للْقَيومِ 
 ادنَألجل لُوكالْم تاوسو  

 ارِحوالْجاُء وضت اَألعهِدشو  
ائررالس كالنه تيلتابو   

  ونشرت صحائف اَألعمالِ 
  طُوبى لمن يأْخذُ بِالْيمنيِ 
  والْويلُ لآلخذ بالشمالِ 

  والْوزنُ بِالقسط فَالَ ظُلْم وال 
 هانزياجِح ماجٍ رن نيفَب  

  وينصب الْجِسر بِالَ امتراِء 
  يجوزه الناس علَى أحوالِ 
 اننازٍ إىل اجلتجم نيفَب  

  والنار والْجنةُ حق وهما 
 وبِه قلْقِ حرِ الْخيخ ضوحو  

 رشند يماُء حوكَذَا لَه ل  
  كَذَا لَه الشفَاعةُ العظْمى كَما 
  من بعد إذن اهللا ال كَما يرى 

 بِأنَّ ما مورِده الْمهالك

 وبِقيامنا من القُبورِ

انقُولُ ذُو الكُفْري :ِسرع موذَا ي 

 جميعهم علْوِيهم والسفْلي

 ظُمعيوبوالْكَر لُ بِهوالْه 

 وانقَطَعت عالئق اَألنسابِ

 وانعجم الْبليغُ يف الْمقَالِ

 واقْتص من ذي الظُّلْمِ للْمظْلُومِ

ادهابِ واَألشتجِيَء بِالكو 

حائوالْفَض َءاتوالس تدبو 

رائميف الض يفخالْم فوانكَش 

  باليمنيِ والشمالِ تؤخذُ

 كتابه بشرى بِحورٍ عنيِ

 وراَء ظهرٍ للْجحيمِ صالي

 يؤخذُ عبد بِِسوى ما عمالَ

هانودع قَهبأو قْرِفمو 

 كَما أتى يف محكَمِ األنباِء

 بِقَدرِ كَسبِهِم من األعمالِ

يف النري كَبي رِفسموان 
 موجودتان ال فَناء لَهما

 يشرب يف اُألخرى جميع حزبه

رشحاً تيعملُ جسالر هتحتو 

 قَد خصه اهللا بِها تكَرما

 كُلُّ قُبوري علَى اهللا افْترى



   يشفَع أوالً إىل الرحمنِ يف
  من بعد أنْ يِطْلُبها الناس إىل 

  وثَانِياً يشفَع يف استفْتاحِ 
  هذَا وهاتان الشفَاعتان 
  وثَالثاً يشفَع يف أقْوامٍ 
  وأوبقَتهم كَثْرةُ اآلثَامِ 

 انا إىل الْجِنهنوا مجرخأنْ ي  
  وبعده يشفَع كُلُّ مرسل 

  ج اهللا من النيران ويخرِ
  يف نهرِ الْحياة يطْرحونا 
 هئَاتييف ه تبنا يمكَأن  

  والسادس اإلميانُ بِاألقْدارِ 
 رقَداٍء وٍء بِقَضيفَكُلُّ ش  

  ال نوَء ال عدوى وال طير وال 
 فَرةَ الَ والصاملَ الَ هالَ غَو  

ثٌ موثَال انسةُ اإلحبتر  
 فَانرالْقَلْبِ يف الْع وخسر وهو  

  

فقول الْمأه نياِء بل القَضفَص 

 اةمِ اهلُدزي العالكُلِّ أُولالفُض 

 دارِ النعيمِ ُألويلِ الْفَالحِ

 قَد خصتا بِه بِال نكران

 ماتوا علَى دينِ اهلُدى اإلسالمِ

 فَأُدخلُوا النار بِذَا اإلجرامِ

انسي اإلحضِ ذرالع ببِفَضلِ ر 

 وكُلُّ عبد ذي صالحٍ وويل

انلَى اإلميع اتم نم يعمج 

 فَحماً فَيحيونَ وينبِتونا

هافَاتلِ يف حييلِ السمح بح 

 فَأيقنن بِها وال تمارِ

طَرتسابِ متالك والكُلُّ يف أُم 

 عما قَضى اهللا تعاىل حوالَ

رشالْب ديس ربا بذَا أخكَم 

 وتلك أعالَها لَدى الرحمنِ

تانحنيكَالْع بيكُونَ الْغى ي  
 

  



  فَصلٌ
ةيصعبِالْم نقُصيو ةبِالطَّاع زيدي ماناِإلي ي كَونف   

ئَةيشالْم حتت هأَنو لَّهحتإِالَّ إِذَا اس ركونَ الشبِذَنبٍ د كَفَّرال ي لَّةأَهلِ الْم قأَنَّ فَاسو  
بوأَنَّ التورغرغي ا لَمولَةٌ مقبةَ م  

 اتبِالطَّاع زِيدا ياننمإي  
  وأهلُه فيه علَى تفَاضلِ 

 انيصذُو الْع لِّيالْم قالْفَاسو  
  لَكن بقَدر الْفسقِ والْمعاصي 

  والَ نقُولُ إنه يف النارِ 
 ذَهافالن اإلله يئَةشم تحت  

بِقَد اننإىل اجل ،بِهرِ ذَن  
  والْعرض تيِسري الْحسابِ يف النبا 

  وال تكَفِّر بِالْمعاصي مؤمناً 
  وتقْبلُ التوبة قَبلَ الغرغَره 
  أما متى تغلَق عن طَالبِها؟ 

  

 

الزالَّتكُونُ بي هقْصنو 

 لرسلهلْ أنت كَاألمالك أو كَا

اناإلمي طلَقم نهع فني لَم 

 إيمانه ما زالَ يف انتقَاصِ

 مخلَّد، بلْ أمره للْبارِي

ذَها آخوإنْ ش هنفَا عا عإنْ ش 

انملَى اإليع اتإنْ م جرخي 

 ومن يناقَشِ الْحساب عذِّبا

 إال مع استحالَله ملاَ جنى

 كَما أتى يف الشرعة الْمطَهرة

  فَبطلُوعِ الشمسِ من مغرِبِها
 

  



  فَصلٌ 
 هأَنو ينالد ا بِهالِ اهللا لَنسالَةَ وِإِكْمالر هيغبلتو لَّمسو هلَياُهللا ع لَّىص دمحنا مبِين رِفَةعي مف

سو نيبِيالن ماتخبكاذ وفَه هعدةَ بوبى النعدا نأَنَّ مو نيعمأَج مآد لَدو دي  
  نبينا محمد من هاشمٍ 
  أرسلَه اهللا إلينا مرشدا 
 هرطَهكَّةَ الْممب هدلوم  

 بِه يأَ الْوحدب نيعبار دعب  
  الناس اعبدوا عشذر سنِني أيها 

  وكَانَ قَبلَ ذَاك يف غَارِ حرا 
  وبعد خمِسني من األعوامِ 
 يف الظُّلَم اهللا إليِه ى بِهرأس  
 تضم امٍ ثَالثَةوأع دعبو  
  أُوذنَ بِالْهِجرة نحو يثْرِبا 
  وبعدها كُلِّف بِالقتالِ 

  نِ منقَادينا حىت أتوا للدي
 الَهلَّغَ الرِسب أنْ قَد دعبو  
  وأكْملَ اهللا بِه اإلسالَما 
  قَبضه اهللا العلي األعلَى 

  نشهد بِالْحق بِالَ ارتيابِ 
  وأنه بلَّغَ ما قَد أُرسالَ 

  وكُلُّ من من بعده قَد ادعى 
   بِاتفَاقِ فَهو ختام الرسل

  

 

 إىل الذَّبِيحِ دونَ شك ينتمي

 ورحمةً للعالَمني وهدى

هرونةَ الْمبلطَي هترهج 

هببِيِلِ را إىل سعد ثُم 

 رباً تعاىل شأْنه ووحدوا

 يخلُو بِذكْرِ ربه عنِ الورى

 مِمضت لعمرِ سيد األنا
متحو هلَيع ساخلَم ضفَرو 

توانقَض بِياجِ النرعم دعب نم 

 مع كُلِّ مسلمٍ لَه قَد صحبا

 لشيعة الْكُفْران والضالَلِ

 ودخلُوا يف السلْمِ مذْعنِينا

الَههالْج نم لْقنقَذَ الْختاسو 

اسو قالْح يناوقَام دقَامت 

 سبحانه إىل الرفيقِ األعلَى

 بِأنه الْمرسلُ بِالكتابِ

 بِه وكُلُّ ما إليه أُنزِالَ

 نبوةً فَكَاَذب فيما ادعى

  وأفضلُ الْخلْقِ على اإلطالَقِ
 



  :فَصلٌ 
   علَيه وسلَّم فيمن هو أَفْضلُ اُألمة بعد الرسولِ صلَّى اُهللا

مهينب رجا شمو هِماوِئسم نع الكَفو نِهِمحاسبِم ةابحالص كْرذو  
 ةنالستابِ وبِالك كسموبِ التجي وف 

در وا فَهمالَفَها خا، فَمإِلَيهِم الفتاالخ ندع وعجالرو  
عولِ السط قُبرا شعمتجي أنْ ي  

 اهوشِ ال سرالع بهللا ر  
 نييحلول الَفا خكُلُّ مو  
  وكُلُّ ما فيه اخلالَف نصبا 
  فَالدين إنما أتى بِالنقْلِ 
 تيهتان ا قَدنإىل ه ثُم  
  سميته بِسلمِ الوصولِ 

  والْحمد هللا علَى انتهائي 
  أسأَلُه مغفرةَ الذُّنوبِ 

  ثُم الصالَةُ والسالَم أبدا 
  ثُم جميع صحبِه واآللِ 
 فَادا بِال ندرمس ومدت  
  ثُم الدعا وصيةُ القُراِء 

  بِعد الْجملِ ) يسر(أبياتها 
  

 

 فيه إصابةٌ وإخالَص معا

رالش قافوماهضتي ارالَّذ ع 

 فَإنه رد بِغيرِ مينِ

 فَرده إليهِما قَد وجبا

 ليس بِاألوهامِ وحدسِ الْعقْل

نِيتع هعما بِجم متو 

 إىل سما مباحث األصولِ

 كَما حمدت اهللا يف ابتدائي

 جميعها والستر للعيوبِ

غداًتمحطَفَى مصولَ الْمسى الرش 

 السادة األئمة األبدالِ

اددبِالْم األقْالَم ترا جم 

 جميعهم من غَيرِ ما استثْناِء

  فَافْهم وادع يل) الْغفْرانُ(تأْرِخيُها 
 

   
  
 


