
 

 

 األخرية أبيايت ولعلها

 

 ِ اٌـذُّ ػـــبسض ًادٍ بطٓ فــــِ عمبن[1] ًاألوُ اٌغـــــــــــٌس بني اّنـــبط ّبداسُ

 ًاٌغمُ اذلجش سىني فأِ ػــــين[ 2]حغٍِ ئْ احلبي وْف اٌمـــــشّشِ أٔب

 ًاحلٍُُُِ اٌذًس ظفبف فــــِ اٌصبب ػٍَ[3] فٌاأعفِ حتْبحِ ِـــــــــــــين ئٌْهِ

 ًاٌؼٍُ اٌببْ سئبَ ًػــــــــــــــــــــزّبخو[4]صِنبً اذلٌٍ أشجـــــبه اٌمــــشّشِ أٔب

 ًدِِ ٌٔصٌج ِب ئرا فذاىب سًحـــــــــِ[5]أبِ ِيذ ًىِ بالدُ اٌؼـــــذّٓ وْف

 اٌظٍُِ فــِ اٌضىش اٌنجٌَ ًِنه حأعِ[6] فال شٌىــــــــــٌن ِيّب ادلٍْحتُ أٔجِ



 األجـــُِ فــــــــِ اٌٍْث ونٌْة صٌاسِبً[7] ّذهِ يف أٌفْج ًوـــــــُ اٌشجبع ِنه

 لذَ ػٓ اٌغبق ًفصً اٌـشؤًط لطف[.8] ٍِحّتٍ وً فـِ ِطّؼو اٌغــــــــْف

 وِّ اٌؼشّٓ حبِِ فبسط ِخنيب فــِ,[9]صاٌمتٌ ًاألشالء ببٌـــــــــــــذَ ًاخلًْ

 ًببٌىشَ ، ٌِصٌف ببٌشجبػت ِـــــٓ,[11] صنبئؼو اٌــــــــــذْٔب ففِ ختبيف ًال

 ّنـــُ ٌــُ اٌؼـــــــٍْبء اىل ّشًَ ًِـٓ[11]ًالدحــو فــــــِ حمًّب اٌنصــــش حـٌأَ بً

 فُ ٌىً ػطشًّّب روـــــــــــــــشن ًصــبس[12]أٔفغنب اٌؼٍْبء اٌـــــــَ سفـــؼنب بىــُ

 وٍِّ أًصأــــو ـــــــِف اٌشؼش حتْتَ[13] ًاىذمهب اخلري ًئةَّ اٌؼُــــــــذّٓ حِِّ

 ِنخظُِ اٌــــــذًس بٌادُ مجبيٍ عٌٍ[14] ِذحييّب فـــــــــِ لصْذٌ ثُّ فٍْظ

 حىُِ ًِـــــــٓ فموٍ ِٓ اخلري عحببت[15] حذائمو فــــــــِ حضاٍَ ابٓ شْخِنب أً

 ًاٌنمُ اٌشــــش ظــــــــالَ ػنه ّضّح[16]عنبً اٌفمْو ىــــزا ِٓ حغبهِ ئةُّ ّب

 ًاٌمُِْ ًاألخـــــــــالق اٌؼمْذة صفٌ[17] ِنبىٍو فـــــــــــــِ حضاٍَ بُْٓ حمّذ

 ًاٌزُِ ًاألػـــــــشاض اٌذّٓ وببػتِ[18] ًصّنخيب اٌــــــــــــذْٔب حفخنو ٌْظ ال

 شبُِِ ِنيًٍ ِٓ اسحٌٍ ادلؼبيل صفٌ[19] ًِٓ اٌؼٌٍَ فْط ِٓ. دِبج ٔبغ ِٓ



 لذَِ ػٍَ ميشِ ِٓ اٌٌَْ أوشَ ىُ[21] بٍذُ يف اٌفمو ًأىً احلذّث أىً

 احلشَ األشيش فـِ اٌذِِّب اعخحٌٍا حخَ[21] ششبٌا لذ األًحبي ِــــــــٓ وبٌزّٓ ال

 لـــذَ ِــٓ االفؼبي فـطشحِ اعخنىشث[22]ًلــــــذ اٌـؼــذّٓ أسض حبمذىُُ سِـٌا

 اٌصنُ ػببذُ ِـغْ أً اٌشْبطني ِــــغ[23]ًٍّيُ األخالق ِـــٓ جــــشدًىب ىــُ

 ًاجلـــزَ اٌفريًط را حصـــــبفح أْ أً,[24]حؼــــــــبٔمـيُ أْ احشظَ ٌٍؼذّٓ لــً

 ػىـــُ فــِ اٌفــئشاْ ِــبفـؼً ُّشظْه[25]فـيً اٌؼُـــــذّٓ أسض ّب ادلغبوني أّٓ

 اٌغنُِ لٍّتِ ِٓ أً اٌبك ِـــٓ خنشَ,[26] فّـب جبئـؼٌْ ًلٌِِ أفغــــذًه ىـُ

 ًدِِ ٌُحّيت ىـــُ ، أىـٍنب ًأىــــٍيب,[27]بؼــــبحمنب ػــــــيذٌ ذلب اٌؼــــــــذّٓ ئة

 ًاٌمُْ األخـالق ِبنغ فششػــــــــيُ[28]ّذٌ اٌـــــذِبء عفه فــِ ٌغين ًِب

 ًاٌؼذَِِ ادلظٍــٌَ ٔصشة ِــــــــبلــصذىُ[29]هبب اٌفغبد ػـبثٌا لـذ ابٍْظ أٔصبس

 مبــــؼخصُ الرث ارا جيــــبة صــٌثٌ[31]ًٌنب ذلب ـــــبساًأٔصــــ اهلل عْبؼـثُ

 .. اٌمُّ يف اٌبذس فــٌق ً اٌغحبة فٌق[31]ػبٌْت اٌــــــــــشاّــــتاٌبْـــــعبء ًٔشفـغ

 ًاألوـــــُ االطبَ فــِ اخلـري ًٔنشـش[32]اثمــــــــــــٍنب اٌىبً اْ اٌمْـذ ًٔىغـشُ



 ًاٌنؼُِ ببٌـــــــــــخرياث األسض ًٔــضسع[33] ِــذًّــــــتً صــْحبثٍ اٌىـــــــٌْ ًٍُّٔإ

 الحنُ ادلنصــــــــــــــٌس ػّـش أبٌ لـبٌج[34]طبىـــشةٌ ًىــــــــــِ أجنبخين ِـــمبٔذٌ

 اٌنغُ يف احلشف ِنو راة حربه يف[35] دِـــــــــــو شبػش ِنيب اٌبؼبدْ حٍه

 ..ػٍُِ جيبزٍ ِٓ أجنبج وُ دِبجُ[36] عٍفب أِنب ِٓ أخِ اٌضًِْ ران

 فِّ ًعط احلٌٍ ّغش شيذن عىبج[37] ِخَ... محٌد ّب عالٌَ ِين ػٍْه

 


