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ــرحمنِ   ــِه والـ ــسِم اللّـ ــدأُ ِبـ   أَبـ

ــسانِ   ــِم اِإلحــ ــالرِحيِم دائــ وبــ

  ثُـــم الـــصالةُ  والـــسالم ســـرمدا

ــدا   حــد و ــن ق ــِري م خ يبــن ــى ال عل

  ــع ــن تِبـ ــحِبِه ومـ ــِه وصـ   وآِلـ

    ــِدع تبم ــري ــق غَ ــِن احل ــبيلَ دي س

ِرفَـــةْ وبعـــدبوجـــوِب املَع لَم؛ فـــاع  

ــفَةْ     ــشرين ِص ــِه ع ــٍب ِللّ ــن واج ِم

  ــاقي ــدمي بـ ــود قـ ــه موجـ   فاللّـ

ــاِإلطْالِق  ــِق بــ ــاِلف للخلْــ مخــ



 
 
 
 
 
 
 
 
 

@òîi‹ÈÛaë@òîäí‡Ûa@âìÜÈÛa@íŠ‡nÛ@áí‹m@ÂbiŠ@ÉÓìßnet.tareem-rubat.www@ @
Ûüa@‡íÛaïãëØ@Znet.tareem-rubat@info @@ @

R 

áí‹m@ÂbiŠ@wçbäß@ @
anÛ‡îyì@ @

 ــي ــد وحـ ــي وواحـ ــائم غَِنـ   وقـ

     ــيِبكُــلِّ ش عــاِلم ِريــدم قــاِدر

  كَلِّمــت ــِصري واملُــ ــِميع البــ  ســ

 ــفات ــه ِصـ ــتِظم لَـ ــبعةٌ تنـ  سـ

 رــص ــمع بــ ــدرةٌ ِإرادةٌ ســ  فقُــ

   رمــت ــالم اسـ ــم كـ ــاةٌ العلـ حيـ

 وجــــاِئز ِبفَــــضِلِه وعدِلــــهِ  

ــهِ    ــٍن كَِفعِلـ ــلِّ ممِكـ ــرك ِلكُـ تـ

ــةْ  ــا ذَِوي فَطانــ ــلَ أَنِبيــ  أَرســ

ــةْ  ــِغ واَألمانــ ــصدِق والتبِليــ بالــ

ــاِئ ــرِضوجـ ــن عـ ــم ِمـ  ز يف حقِِّهـ

ِبغـــِري نقْـــٍص ، كَخِفيـــِف املَـــرِض 
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ــةْ ــساِئِر املَالِئكَــ ــصمتهم كــ  ِعــ

ــةْ  ــلُوا املَالِئكَــ ــةٌ ، وفاضــ واِجبــ

ــِب ــلِّ واِجـ ــد كُـ  واملـــستحيلُ ِضـ

ــبِ     ــٍم واِج ــِسني ِبحكْ مفَظْ ِلخــاح ف

ِرينٍة وِعـــشـــسمفْـــِصيلُ ختلَـــِزم  

 ـــِنمواغْت قِّـــقكَلَّـــٍف ، فَحكُـــلَّ م

   ــع م ــود ه ــوح ن ــس ــم آدم ِإدِري ه 

  ــع ــلٌّ متبـ ــراهيم ، كُـ ــاِلح وإبـ صـ

 لُـــوطٌ وِإســـماِعيلُ ِإســـحاق كـــذا

يعقُــوب يوســف وأَيــوب احتــذى    

 عـــسهـــارونُ وموســـى والي بيــعش 

 الِكفْـــِل داود ســـليمانُ اتبـــع  ذو 
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ــى  ــا يحيـ ــونس زكَِريـ ــاس يـ  ِإلْيـ

عيــسى ، وطــه خــاِتم ، دع غَيــا     

 المــس ــصالةُ والــ ــيِهم الــ  علَــ

    ــام ــِت اَأليـ ــا دامـ ــم مـ وآِلِهـ

ــال أٍَب وأُم ــذي بــ ــك الّــ  واملَلَــ

    ــملَه مــووال ن بــرال أَكْــلَ ال ش

ــلُ  ــنهم ِجبِريـ ــشٍر ِمـ ــِصيلُ عـ  تفْـ

ــلُ   ــراِفيلُ ِعزراِئيــ ــالُ ِإســ ِميكــ

ــذا  ــب ، وكـ ــري ورِقيـ ــر نِكـ  منكَـ

عِتيـــد مالـــك وِرضـــوانُ احتـــذى 

ــِصيلُها  ــٍب تفْـ ــن كُتـ ــةٌ ِمـ  : أَربعـ

ــا  تـــوراةُ موســـى باهلُـــدى تنِزيلُهـ
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وِإن داود ــور ــىزبــ ــلٌ علــ  جيــ

ــال    ــِري املَ ــى خ ــانٌ عل ــسى ، وفُرق ِعي

ــيمِ -٢٥ ــِل والكَِلـ ــحف اخلَليـ   وصـ

ــيمِ    ــِم العِلـ ــالم احلكَـ ــا كـ فيهـ

 وكُـــلُّ مـــا أتـــى ِبـــِه الرســـولُ

ــولُ    ــسِليم والقَبــ ــه التــ فَحقُّــ

  ــب ــٍر وجـ ــوِم آِخـ ــا بيـ  ِإمياننـ

   ــب جالع ــن ــِه ِم ــان ِب ــا ك ــلِّ م وك

 اِتمـــةٌ يف ِذكْـــِر بـــاِقي الواِجـــِبخ

ــبِ     ــن واِج ــٍف ِم ــى مكَلَّ ــا عل ِمم

ــال    ــد أُرِسـ ــد قـ ــا محمـ  نِبينـ

ــضال   ــةً وفُــ ــالَِمني رحمــ للعــ
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    املُطَِّلــب ــدباللّــِه ع ــدبع أَبــوه 

  ــِسب ــاٍف ينتـ ــد منـ ــم عبـ وهاِشـ

ــةْ  ــةُ الزهِريـــ ــه آِمنـــ  وأُمـــ

ــ  ــسعِديةْ أَرضــ ــةُ الــ عه حِليمــ

 موِلـــــده ِبمكَّـــــةَ اَألِمينـــــةْ

ــةْ  ــةَ املَِدينـــ ــه ِبطَيبـــ وفاتـــ

ــا   ــوحِي أَربِعينــ ــلَ الــ  أَمتَّ قَبــ

ــستينا    ــاوز الـ ــد جـ ــره قـ وعمـ

مهــن ــبعةٌ أَوالده ، فَِمــــ  وســــ

   ــم ــذُّكُوِر تفْهـ ــن الـ ــةٌ ِمـ ثَالثَـ

 عبداللّـــِه ، وهـــو الطَّيـــبقاِســـم و

  ــب ــذَيِن ذا يلَقَّــ ــاِهر ، ِبــ وطــ
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 أَتـــاه ِإبـــراِهيم ِمـــن ســـريةْ   

ــةْ  ــةُ الِقبِطيـــ ــه ماِريـــ فأُمـــ

ــةْ   ــن خِدجيـ ــراهيم ِمـ ــري إبـ  وغَـ

ــةْ      ليجو ــم ــذْ ِبِه ةٌ ، فَخــت ــم ِس ه

  ــذْكَر ــاِث تـ ــن اإلنـ ــع ِمـ  وأَربـ

 للجميــــِع يــــذْكَرِرضــــوانُ ريب 

 ــي ــا عِلـ ــراِء بعلُهـ ــةُ الزهـ  فاطمـ

 ِلـــيج ملُهطاِن فَـــضبمـــا الـــسناهواب

 فَزينـــــب وبعـــــدها رقيـــــةْ

ــيةْ   ــت رِضــ ــوٍم زكَــ وأُم كُلْثُــ

ــصطَفى    ــاةُ املُ ــسوٍة وف ــسِع ِن ــن ِت  ع

ــى   ــي املُقْتفَـ ــاخترنَ النِبـ ــرنَ فـ خيـ
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ــودةْ  ــصةٌ وســ ــشةٌ وحفْــ  عائــ

صـــــِفيةٌ ميمونـــــةٌ ورملَـــــةْ 

 ِهنـــد وزينـــب ، كـــذا جويِريـــةْ 

ــيةْ   ــات مرِضــ ــؤمنني أُمهــ للمــ

ــذا   ــاس كـ ــه وعبـ ــزةُ عمـ  حمـ

ــذا   ــِفيةٌ ذات احِتــ ــه صــ عمتــ

ــرا   ــي اِإلسـ ــرِة النِبـ ــلَ ِهجـ  وقَبـ

 ى   ِمــن مرــدٍس يالً ِلقُــدكَّــٍة لَــي

ــسما  ــروج للـ ــراٍء عـ ــد ِإسـ  وبعـ

ــا   ــاً كَلَّمـ ــي ربـ ــى رأَى النِبـ حتـ

 ضــر ــصاٍر ، وافْت ــٍف واحن ــِري كَي ــن غَ  ِم

   ضــر ــسني فَ ــد مخ عــساً ب مــِه خ علي
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 وبلَّـــــغَ اُألمـــــةَ باِإلســـــراِء

ــراءِ    ــال امِتـ ــسٍة بـ ــرِض خمـ وفَـ

 فــاز ِصــديق ِبتــصِديٍق لَــه   قــد 

 لَـــهوافَـــى أَه قدوِج الـــصروبـــالع

ــصرةْ   ــدةٌ مختــ ــِذِه عِقيــ  وهــ

وللعــــواِم ســــهلَةٌ ميــــسرةْ   

 ــي ــد املَرزوِقـ ــك أَحمـ ــاِظم ِتلْـ  نـ

مـــن ينتِمـــي للـــصاِدِق املَـــصدوِق 

ــلّما   ــلّى سـ ــِه وصـ ــد للّـ  واحلَمـ

ــى  ــا  عل ــد علَّم ــن ق ــِري م خ ــي  النِب

ــدِ   ــلِّ مرِشـ ــصحِب وكُـ  واآلِل والـ

     ــِدي قْتٍي يــد ــِري ه ــن خب ــلِّ م وكُ
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 وأَســـأَلُ الكـــرمي إخـــالص العمـــلْ

ــتغلْ     ــِد اش ــا قَ  ــن ــلِّ م ــع كُ ونفْ

 ِبعـــد اجلُمـــِل))ميـــز ((أَبياتهـــا

جمــِل )) يل حــي غُــر ((تاِرخيُهــا 

  ))عِقيـــدةَ العـــواِم  ((ســـميتها

ــاِم  ــديِن بالتمـ ــٍب يف الـ ِمـــن واِجـ
 


