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 سَسٓ إبشاّين  

 اللَِِّ الشَّحِوَيِ الشَّحِينِبِسِنِ •
الش  كِتَبةْ أًَضَلٌَُِْ إِلَيِكَ لِتُخْشِجَ الٌَّبسَ هِيَ الظُّلُوَبتِ إِلىََ  •

 (1)طِشَاطِ الْعَضِيضِ الحَِوِيذِ  الٌَُّسِ بِئِرْىِ سَبِِّْنِ إِلََ
اللَِِّ الَّزِى لَُِ هَب فَِ السَّوَبٍَاتِ ٍَ هَب فَِ الْأَسِعِ  ٍَ ٍَيِىٌ   •

 (2)لِّلْكَبفِشِييَ هِيْ عَزَاةٍ شَذِيذٍ
الَّزِييَ يَسِتَحِبَُّىَ الْحَيَََٓ الذًُّْيَب عَلََ الَْخِشَِٓ ٍَ يَظُذٍُّىَ عَي •

 (3)بَعِيذٍسَبِيٌِ اللَِِّ ٍَ يَبِغًَََُْب عََِجّب  أٍُِلَئكَ فَِ ضَلَبلِ  
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 4آيِ سَسٓ إبشاّين 

ٍَ هَا أَضِسَلٌَْا هِيْ ضَسَُلٍ اِالَّ ةِلِسَااىِ  •
لََِهِِِ لُِ٘تَِّ٘يَ لَُْانِ ََُِِ٘ا ا لللَّاُِ هَايْ     
َٗشَاءُ ٍَ َِْٗاسِٕ هَايْ َٗشَااءُ ٍَ ُّاََ     

  ﴾4﴿للْؼَعِٗعُ للْحَىِ٘نُ 
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 5آيِ سَسٓ إبشاّين 

لَمَسِ أَضِسَلٌَْا هَُسَى ةِآَٗاتٌَِاا أَىْ  ٍَ •
أَذْطِدِ لََِهَهَ هِيَ للظالُوَاتِ اِلَى 
للٌاَضِ ٍَ شَوِّطُّْنِ ةِؤََّٗامِ لللَِِّ اِىَّ َِٖ 

لَآَٗاتٍ لِىُ ِّ طَتَّاضٍ شَاىَُضٍ  شلِهَ 
﴿5﴾ 
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 5آيِ سَسٓ إبشاّين 

أَىْ  ةِآَٗاتٌَِاا لَمَسِ أَضِسَلٌَْا هَُسَى ٍَ •
أَذْطِدِ لََِهَهَ هِيَ للظالُوَاتِ اِلَى 
للٌاَضِ ٍَ شَوِّطُّْنِ ةِؤََّٗامِ لللَِِّ اِىَّ َِٖ 

لَآَٗاتٍ لِىُ ِّ طَتَّاضٍ شَاىَُضٍ  شلِهَ 
﴿5﴾ 
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 5آيِ سَسٓ إبشاّين 

 حُؼِتَااى   ََابِشَل ِّاَٖ   ػَظَاََُُؤَلْمَى •
 ﴾107﴿هُتِ٘ي  

 ةََِِ٘ااءُ ُُ ََابِشَل ِّاَٖ   َٗاسَ ٍَ ًَعَعَ  •
   ﴾108﴿لِلٌَّاظِطِٗيَ 

 سَسُ اعشاف 
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 5آيِ سَسٓ إبشاّين 

لَمَاااسِ أَذَاااصًَْا رلَ َِطْػَاااَِىَ ٍَ •
ًَقْضٍ هِىيَ الََّّوَىشَاتِ   ةِالسٌِِّ٘يَ ٍَ 

  ﴾130﴿لَؼَلَُّْنِ َٗصَّوَّطٍُىَ 

 سَسُ اعشاف
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 5آيِ سَسٓ إبشاّين 

الطَُّفَىىبىَ ٍَ ػَلَااِِْ٘نُ ََؤَضِسَاالٌَْا •
الْجَشَادَ ٍَ الْقُوَّىٌَ ٍَ الََّّىاَبدِ َ ٍَ   

رَٗاتٍ هُفَظَّالَتٍ ََاسِتَىْتَطٍُل الذَّمَ 
  ﴾133﴿ٍَ وَاًَُل لََِهاً هُجِطِهِ٘يَ 

 سَسُ اعشاف
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 5آيِ سَسٓ إبشاّين 

اِلَاى َِطْػَاَِىَ اًَِّاُِ ََ َاى     لشَّْتَا •
﴿43﴾ 

ََمَُالَ لَُِ لََِالً لٌَِّ٘اً لَؼَلَُِّ َٗتَصَوَّطُ أٍَِ •
 ﴾44﴿َٗرْشَى 

16، الجضء   طِ  
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 5آيِ سَسٓ إبشاّين 

أَىْ لَمَسِ أَضِسَلٌَْا هَُسَى ةِآَٗاتٌَِاا  ٍَ •
َ هِيَ للظالُوَاتِ اِلَى أَخْشِجِ قََِهَك

للٌاَضِ ٍَ شَوِّطُّْنِ ةِؤََّٗامِ لللَِِّ اِىَّ َِٖ 
لَآَٗاتٍ لِىُ ِّ طَتَّاضٍ شَاىَُضٍ  شلِهَ 

﴿5﴾ 
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 5آيِ سَسٓ إبشاّين 

لَوَّا ٍَلَغَ ػَلَِِْ٘نُ للطِّجِعُ لَالَُل َٗا ٍَ •
هَُسَى لزِعُ لٌََا ضَةَّهَ ةِوَاا ػَِْاسَ   
ػٌِْسَنَ لَئِيْ وَشَفْتَ ػٌََّاا للطِّجِاعَ   

ٍَ لٌَُطْسِالَيَّ هَؼَاهَ   لٌَُؤْهٌَِيَّ لَكَ 
  ﴾134﴿ةٌَِٖ اِسِطَلئِ٘ َ 

اعشافسَسُ   
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 5آيِ سَسٓ إبشاّين 

لَمَسِ أَضِسَلٌَْا هَُسَى ةِآَٗاتٌَِاا أَىْ  ٍَ •
الظُّلُوَبتِ إِلََ أَذْطِدِ لََِهَهَ هِيَ 

ِ ٍَ شَوِّطُّْنِ ةِؤََّٗاامِ لللَّاِِ اِىَّ   الٌَُّس
لَآَٗااتٍ لِىُا ِّ طَاتَّاضٍ    شلِهَ َِٖ 

 ﴾5﴿شَىَُضٍ 
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 5آيِ سَسٓ إبشاّين 

لَمَسِ أَضِسَلٌَْا هَُسَى ةِآَٗاتٌَِاا أَىْ  ٍَ •
أَذْطِدِ لََِهَهَ هِيَ للظالُوَاتِ اِلَى 

اِىَّ رَكِّىشُّْنِ بِأَيَّىبمِ اللَّىِِ    للٌاَضِ ٍَ 
لَآَٗااتٍ لِىُا ِّ طَاتَّاضٍ    شلِهَ َِٖ 

 ﴾5﴿شَىَُضٍ 
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 5آيِ سَسٓ إبشاّين 
ال شه أى للوطلز ةْا أٗام ذاطٔ، « ٍَ شَوِّطُّْنِ ةِؤََّٗامِ لللَِِّ»: ٍ لَلِ•

ٍ ًستٔ أٗام ذاطٔ الى لهلل ستحاًِ هغ وَى جو٘غ لألٗاام ٍ وا    
لألش٘اء لِ تؼالى ل٘ست اال لظَْض أهطُ تؼالى َْ٘ا ظَْضل ال ٗتمى 
هؼِ ل ٘طُ ظَْض، َْٖ لألظهٌٔ ٍ للظطٍف للتٖ ظْطت أٍ سا٘ظْط  
َْ٘ا أهطُ تؼالى ٍ رٗات ٍحسلً٘تِ ٍ سلطٌتِ وَ٘م للواَت للاصٕ   
ٗظْط َِ٘ سلطاى لٙذطٓ ٍ تسمط َ٘اِ لألساتاا للسًَ٘ٗأ ػاي     
للتؤح٘ط، ٍ َٗم للم٘اهٔ للصٕ ال ٗوله َ٘اِ ًفال لاٌفل شا٘ئا ٍ     
لألهط َٗهئص هلل، ٍ واألٗام للتٖ أّله لهلل َْ٘ا لَم ًَح ٍ ػااز ٍ  
حوَز َبى ّصُ ٍ أهخالْا أٗام ظْط َْ٘ا لل لتٔ ٍ للمْاط لللْ٘ااى ٍ   

 .أى للؼعٓ هلل جو٘ؼا

18: ، ص12 الويضاى في تاسيش القشآى، ج   
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 5آيِ سَسٓ إبشاّين 
ٗوىي أى ٗىَى هٌْا أٗام ظْطت َْ٘ا للٌؼن لللْ٘ٔ ظَْضل ل٘ل ٍ •

َِ٘ ل ٘طُ تؼالى طٌغ وَ٘م ذطٍد ًَح ع ٍ أطحاةِ هي للسافٌ٘ٔ  
ةسالم هي لهلل ٍ ةطوات ٍ َٗم اًجاء اةطلّ٘ن هي للٌاض ٍ غ٘طّواا  
َبًْا أِٗا وسَلةمْا ال ًستٔ لْا َٖ للحم٘مٔ الى غ٘طُ تؼالى َْٖ 
أٗام لهلل هٌسَةٔ الِ٘ ووا ٌٗسب لألٗام الى لألهن ٍ لأللَلم ٍ هٌِ 
 .أٗام للؼطا وَ٘م شٕ لاض ٍ َٗم َجاض ٍ َٗم ة اث ٍ غ٘ط شله

18: ، ص12 الويضاى في تاسيش القشآى، ج   



19 

 5آيِ سَسٓ إبشاّين 
ترظ٘ض ةؼِْن لألٗام ةٌؼوااء لهلل ساتحاًِ ةاالٌظط الاى هاا      ٍ •

س٘ؤتٖ هي شوط ًؼوِ تؼالى وترظ٘ض رذطٗي لْا ةٌمواتِ تؼاالى  
ذال ػي للَجِ ةؼس ها واى للىالم جاضٗا َٖ للساَضٓ ػلاى هاا    
تمتِِ٘ ػعتِ تؼالى، ٍ هي همتِى طفٔ ػعتِ للًؼام ػلى للؼتاز 

 .ٍ لألذص للشسٗس اى وفطٍل ةٌؼوتِ
« اِىَّ َِٖ شلِهَ لَآٗاتٍ لِىُ ِّ طَاتَّاضٍ شَاىَُضٍ  »: حن تون للىالم ةمَلِ•

 .إٔ وخ٘ط للظتط ػٌس للِطلء ٍ وخ٘ط للشىط ػلى للٌؼواء

18: ، ص12 الويضاى في تاسيش القشآى، ج   
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 5آيِ سَسٓ إبشاّين 
 (ةحج ضٍلئٖ) •
لن ٗتؼاج  : َٖ للسض للوٌخَض، أذطد أحوس ػي أةٖ شض لال لال ضسَل لهلل ص•

  لهلل ًت٘ا اال ةلساى لَهِ
ٍ َِ٘، أذطد للٌسائٖ ٍ ػتس لهلل ةي أحوس َٖ ظٍلئس للوسٌس ٍ لةاي جطٗاط ٍ   •

لةي للوٌصض ٍ لةي أةٖ حاتن ٍ لةي هطزٍِٗ ٍ للتْ٘مٖ َٖ شؼب للٗوااى ػاي   
ةاٌؼن لهلل ٍ  : لال« ٍَ شَوِّطُّْنِ ةِؤََّٗامِ لللَِِّ»: أةٖ ةي وؼب ػي للٌتٖ ص َٖ لَلِ

 .رالئِ
ٍ َّ ة٘اى ةؼغ للوظازٗك، ٍ ضٍى ها َٖ هؼٌاُ للطتطسٖ ٍ للؼ٘اشاٖ  : ألَل•

 .ػي للظازق ع
ٍ َٖ أهالٖ للش٘د، ةبسٌازُ ػي ػتس لهلل ةي ػتاس ٍ جاةط ةي ػتاس لهلل َاٖ   •

 .أٗام لهلل ًؼواإُ ٍ ةالإُ ٍ َّ هخالتِ ستحاًِ: حسٗج ََٗ  ػي للٌتٖ ص

19: ، ص12 الويضاى في تاسيش القشآى، ج   
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 5آيِ سَسٓ إبشاّين 
َٗم للماائن ٍ ٗاَم   : لال أٗام لهلل حالحٔ: "َٖ تفس٘ط للموٖ، لالٍ •

 .للوَت ٍ َٗم للم٘اهٔ
 .للوطلز ة٘اى أٗاهِ تؼالى للؼظ٘ؤ ال حظط هطلك أٗاهِ: ألَل•
ٍ َٖ للوؼاًٖ، ةبسٌازُ ػي هخٌى للحٌاط ػي أةٖ جؼفاط ٍ أةاٖ   •

َٗم ٗمَم للمائن ٍ َٗم للىطٓ ٍ َٗم : أٗام لهلل حالحٔ: ػتس لهلل ع لاال
 .للم٘اهٔ

ٍ ّٖ وساةمتْا ٍ لذتالف للطٍلٗات َٖ تؼسلز للوظاازٗك  : ألَل•
 .ٗئٗس ها لسهٌاُ َٖ ة٘اى لٙٗٔ

•  

19: ، ص12 الويضاى في تاسيش القشآى، ج   
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 5آيِ سَسٓ إبشاّين 

لِلَّااصِٗيَ رهٌَُااَل َٗ ْفِااطٍُل لُاا ْ •
لِلَّصِٗيَ الَ َٗطْجَُىَ أََّٗاامَ لللَّاِِ   
لَِ٘جِااعَِٕ لََِهاااً ةِوَااا وَاااًَُل   

 ﴾14﴿َٗىْسِتَُىَ 
 

 الجبثئ
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 5آيِ سَسٓ إبشاّين 
« لُ ْ لِلَّصِٗيَ رهٌََُل َٗ ْفِطٍُل لِلَّصِٗيَ ال َٗطْجَُىَ أََّٗامَ لللَِِّ»: تؼالىلَلِ •

الد، أهط هٌِ تؼالى لٌتِ٘ ص أى ٗؤهط للوئهٌ٘ي أى ٗ فطٍل للىفاض 
 :ل  لْن: َ٘ظ٘ط تمسٗط لٙٗٔ

لُ ْ لِؼِتازَِٕ للَّصِٗيَ رهٌََُل ُٗمِ٘وُاَل  »: لغفطٍل ٗ فطٍل َْٖ ومَلِ تؼالى•
 .31: اةطلّ٘ن« للظَّالَٓ

163: ، ص18 الويضاى في تاسيش القشآى، ج  
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 5آيِ سَسٓ إبشاّين 
لٙٗٔ هى٘ٔ ٍللؼٔ َٖ س٘اق لٙٗاات للسااةمٔ للَلطافٔ لحاال     ٍ •

للوستىتطٗي للوستْعءٗي ةآٗات لهلل للوْسزٓ لْن ةؤشس للؼاصلا ٍ  
واى للوائهٌ٘ي ةاالٌتٖ ص وااًَل اشل ضأٍل ّائالء للوساتْعءٗي      
ٗتال َى َٖ َؼٌْن ٍ اّاًتْن للٌتٖ ٍ لساتْعلئْن ةآٗاات لهلل لان    
ٗتوالىَل أًفسْن زٍى أى ٗسلَؼَل ػي وتاا لهلل ٍ هي أضسلِ ةِ ٍ 
ٗسػَّن الى ضَغ ها ّن َِ٘ ٍ للٗواى هغ وًَْن هواي حمات   
ػلْ٘ن ولؤ للؼصلا ووا ّاَ ظااّط لٙٗاات للسااةمٔ، َاؤهط لهلل      
ستحاًِ ًت٘اِ ص أى ٗاؤهطّن ةاالؼفَ ٍ للظافه ػاٌْن ٍ ػاسم       

ةْن ٍ جعلء ها وستَُ أػوالْن س٘لحك للتؼطع لحالْن َبى ٍةال 
 .                       سٌ٘الْن

163: ، ص18 الويضاى في تاسيش القشآى، ج  
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 5آيِ سَسٓ إبشاّين 
« لُ ْ لِلَّصِٗيَ رهٌََُل َٗ ْفِاطٍُل »: ػلى ّصل َالوطلز ةالو فطٓ َٖ لَلٍِ •

للظفه ٍ للػطلع ػٌْن ةتطن هراطوتْن ٍ هجازلتْن، ٍ للوطلز 
ةالصٗي ال ٗطجَى أٗام لهلل ّن للصٗي شوطٍل َٖ لٙٗاات للسااةمٔ   
َبًْن ال ٗتَلؼَى هلل أٗاها ال حىن َْ٘ا ٍ ال هله اال لِ تؼاالى  

 وَ٘م للوَت ٍ للتطظخ ٍ َٗم للم٘اهٔ ٍ َٗم ػصلا لالستئظال

 

19: ، ص12 الويضاى في تاسيش القشآى، ج   
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 6آيِ سَسٓ إبشاّين 

اِشْ لَالَ هَُسَى لِمََِهِِِ لشْوُطٍُل ًِؼِوَأَ  ٍَ •
لللَّااِِ ػَلَااِ٘ىُنِ اِشْ أًَْجَاااوُنِ هِاايْ رلِ  
َِطْػََِىَ َٗسَُهًََُىُنِ سَُءَ للْؼَاصَلاِ ٍَ  
ُٗاااصَةِّحَُىَ أَةٌَِااااءَوُنِ ٍَ َٗسِاااتَحَُِ٘ىَ 

ةَالَءٌ هِيْ ضَةِّىُانِ  شلِىُنِ ًِسَاءَوُنِ ٍَ َِٖ 
 ﴾6﴿ػَظِ٘نٌ 
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 6آيِ سَسٓ إبشاّين 

ارْكُشٍُا ًِعِؤََ اِشْ لَالَ هَُسَى لِمََِهِِِ ٍَ •
اِشْ أًَْجَاااوُنِ هِاايْ رلِ اللَّىىِِ عَلَىىيِكُنِ 

َِطْػََِىَ َٗسَُهًََُىُنِ سَُءَ للْؼَاصَلاِ ٍَ  
ُٗاااصَةِّحَُىَ أَةٌَِااااءَوُنِ ٍَ َٗسِاااتَحَُِ٘ىَ 

ةَالَءٌ هِيْ ضَةِّىُانِ  شلِىُنِ ًِسَاءَوُنِ ٍَ َِٖ 
 ﴾6﴿ػَظِ٘نٌ 



28 

 7آيِ سَسٓ إبشاّين 

اِشْ تَؤَشَّىَ ضَةُّىُنِ لَئِيْ شَىَطْتُنِ ٍَ •
لَؤَظِٗسًََّىُنِ ٍَ لَائِيْ وَفَاطْتُنِ اِىَّ   

 ﴾7﴿ػَصَلةِٖ لَشَسِٗسٌ 
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 7آيِ سَسٓ إبشاّين 

لَئِيْ شَكَشْتُنِ اِشْ تَؤَشَّىَ ضَةُّىُنِ ٍَ •
لَأَصِيذًََّكُنِ ٍَ لَىئِيْ كَاَىشْتُنِ إِىَّ   

 ﴾7﴿  عَزَابِي لَشَذِيذ


