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  :قال رمحه اهللا

١  

٢  

  تمسك بِحبلِ اِهللا واتبِعِ الْهدى(

  ودنْ بِكتابِ اِهللا والسننِ الَّـيت(

    ـحفْلت لَّـكا لَعيعبِد كالَ تو(  

  )وتربح أَتت عن رسولِ اِهللا تنجو 
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٤  

٥  

  وقُلْ غَير مخلُوقٍ كَالَم مليكنا(

)كالَ تالْقُ يف والً رآنقائ قْفبِالْو  

  ق قَـرأْتهـخلْ الْقُرآنُ تقُلِ والَ(

  )بِذَلك دانَ اَألتقياُء وأَفْصـحوا   

  )وأَسجحواأَتباع لجهمٍ  قَالَ كَما

ـحوضي اِهللا بِاللَّفْظ فَإِنَّ كَـالَم(  
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  ى اُهللا للْخلْقِ جهـرةً وقُلْ يتجلَّ(

)  ـدالبِو سلَـيو لُودومب سلَيو  

  وقَد ينكر الْجهمي هذا وعندنا(

)ـدمحقَـالِ مم نع رِيرج اهور 

)قَدو ركني يمهي الْجمضاً يـأَيهن  

) لَـةيف كُلِّ لَي اربزِلُ الْجنقُلْ يو  

)  هـلبِفَض ـنما يينقِ الدإِىل طَب  

  يقُولُ أَالَ مستغفر يلْق غَـافرا (

  حديثُهـم الَ يرد قَوم ذَاك روى(

  خير الناسِ بعد محمد إِنَّ :وقُلْ(

)  مهـدعب ـةرِيالْب ريخ مهابِعرو  

)ـُم   يب فيهمر الَ لَلـرهطُ وإِنه

  سعيد وسعد وابن عوف وطَلْحةُ

  ردا الْبفَى كَمخالَ ي حضأَو كبرو(  

 حـبسالَى الْمعت هبش لَه سلَيو(  

حرصيثٌ مدا حا قُلْناقِ مدصبِم(  

لْ مثْلَ ما قَد قَالَ ح فَقـُ جـنت يف ذاك(  

كاـولْت يديفَ هنلِ تاضـبِالْفَوح(  

حدمتالْم داحلَّ الْوج فبِالَ كَي(  

 حفْـتتاِء ومالس ابوأَب جفْرفَت(  

 حـنمقاً فَيرِزا وريخ نِحمتسمو(  

  )كَذَّبوهم وقُبحـوا قَوم خاب أَالَ

حجانُ االرثْمع ماً ثُمدق اهزِيرو(  

  )بِالْخيرِ منجِح علي حليف الْخيرِ

حرسورِ تسِ بِالنودربِ الْفجلَى نع(  

رٍ وهف  رامعم والْم ريبـَالزحد(  
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)كُلِّهِم ةابحلٍ يف الصقَو ريقُلْ خو  

)بِفَض بِنيالْم يحالْو طَقن فَقَد هِمل  

  دورِ أَيقـن فَإِنهـوبِالْقَدرِ الْمقْ(

  والَ تنكرنْ جهالً نكريا ومنكَرا(

)هلبِفَض يمظاُهللا الْع رِجخقُلْ يو  

)هائا بِميحسِ تودررِ يف الْفهلَى النع  

)ـعافلْقِ  شلْخولَ اِهللا  لسإِنَّ رو  

  كالَ تو حرجتو  يبعاناً  تطَع(  

حدمت ةابحلصل حِ آييف الْفتو(  

حأَفْي ينالدينِ، والد قْدةُ عامعد(  

حصنت كانَ إِنيزالْمو ضوالَ الْحو(  

الْفَح نا مادسارِ أَجالن نمِـم حطْرت(  

  )َء يطْفَحكَحب حميلِ السيلِ إِذْ جا

حضوم  قرِ حذَابِ الْقَبقُلْ يف عو(  
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  والَ تكْفرنْ أَهلَ الصالة وإِنْ عصوا(

) ـهارِجِ إِنوالْخ أْير دقتعالَ تو  

)يـنِهـوباً بِدا لَعجِيرم  كالَ تو  

  قَولٌ ونِيـةٌ : إِنما اِإلميانُ: وقُلْ(

   وينقُص  طَورا  بِالْمعاصي وتارةً(

)ملَهقَوالِ وجاَء الرأر كنع عدو  

ـواوالَ ( لَهمٍ تـو   بِدينِهِم  تك  من قَ

ـا اعتقَدت الدهر يا صاحِإِذَا ( م    ذهه

  )حفَكُلُّهم يعصي وذُو الْعرشِ يصفَ  

حفْضيي ودري اهوهي نمقَالٌ لم(  

حزمينِ  يبِالد جِيـرا الْممأَالَ إِن(  

 حـرصم بِيلِ النلَى قَولٌ ععفو(  

حجري نزيف الْوي ومني هتبِطَاع(  

حرأَشكَى وولِ اِهللا أَزسلُ رفَقَو(  

  ) حديث  وتقْدحفَتطْعن يف أَهلِ الْ

بِحصتو  بِيترٍ تـيلَى خع تفَأَن(  
    


