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 ج دقت

 يصورخلا .فلخ نب ناميلس : ملقب

 ءاملعلا فنأ دقف ، مالسالا رجف ةقارشإ ذنم فيلأتلاب مالسالا ءاملع ىتتعا
 ،يمالسالا هقفلاو & فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يفو 0 ميركلا نارقلا ريسفت يف

 © ركفلاو ةفاقثلا تالاجم ةفاك يفو ، ةيبرعلا ةغللا يفو ، خيراتلاو بدألا يفو
 تافلؤملا تناك نإو & تالاجملا ةفاك ىيف زرابلا رودلا سدقملا نطولا نامعلو

 . ةرادصلا لتحت ةيهقفلا

 ينامعلا يباحصلا ريهشلا بيطخلا ريبكلا ةمالعلا مالسالا يف فلأ نم لوأو

 ؤ©برعلا لاثمأو بدألا يف فلأ نم لوأ وهف { يدبعلا سابعلا نب راحص

 مالسالا ي اوفلأ نمم لئاوأ نمم ، ينامُملا يدزألا ديز نب رباج مامالا ربتعي اك

 ناويد نأ ، نوخرؤملا هنع لاق دقو ، رباج مامالا ناويد مساب هفيلأت فرع دقف
 . دادغبب ةمكحلا راد تاطوطخم نمض نم رباج مامالا

 فيلات يف نيقباسلا نم يناملا يديهارفلا بيبح نب عيبرلا مامالا دجنو

 فيلأت فرغ اك ، بيبح نب عيبرلا مامالا دنسم هفيلأت فرع دقف { ثيدحلا
 © يراخبلا حيحصب يراخبلا مامالا فيلأتو ، ًاطوملاب سنأ نب كلام مامالا

 . ملسم حيحصب 3 ملسم مامالا فيلأتو
 ةمالعلا دجنف _ روصعلا رم ىلع _ فيلأتلاب مالسالا ءاملع ىنتعا اذكهو

 «ع رشلا نايب» باتك فلؤي . يناملا يدنكلا مهاربا نب دمح خيشلا ريبكلا

 يناملا يدنكلا هللا دبع نب دمحأ ةمالعلا خيشلاو ، اءزج نيعبسو ةثالث يف
 ةملس خرؤملا ةمالعلا خيشلاو { اءزج ٤٦٢ يف عقي يذلا فنصملا باتك فلؤي

 ةعبرأ يف « ءايضلا » باتك فلؤي © ينامعلا يراحصلا يبتوعلا ملسم نبا

 ةماقتسالا ه باتك فلؤي & يمدكلا ديعس ابأ ةمالعلا مامالاو { ادلجم نيرشعو

 نبا سيمخ ريبكلا ةمالعلاو « عماجلا » فلؤي ، ةكرب نبا مامالاو « ربتعملاو
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 ةعبزأ يف عقي يذلا « نيبلاطلا جهنم ه باتك فلؤي يقاتسرلا يصقشلا ديعس

 باتك فلؤي يدعسلا سيمخ نب لبمح ريبكلا ةمالعلاو ، اءزج نيرشعو
 ينابرلا ريبكلا ةمالعلاو ادلجم نيعست يف ةيمالسإ ةعوسومك « ةعيرشلا سوماق »
 قاقدلاك ةديدعلا ةميقلا بتكلا فلؤي يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن ابأ

 بتكلا فلؤي يصورخلا يليلخلا نافلخ نب ديعس ققحملا ةمالعلا خيشلاو ، هريغو

 رخاوألاو لئاوألا ةزجعم يتأي مث { ماكحألاو نايدألا دعاوق ديهمتك ةميظعلا

 تراس يتلاو { ةديدعلا بتكلا فلؤيف يملاسلا دمح نب هللا دبع نيدلا رون مامالا

 ،سمشلا ةعلطو ث راونألا ةجهبو & لوقعلا راونأ قراشم لثم سمشلا ريسم
 . اهريغو نامع لهأ ةريس يف نايعألا ةفحتو ماكحألاو نايدألا يف ماظنلا رهوجو

 يبايسلا ليمح نب نافلخ يلوصألا ةمالعلا خيشلا دجن بيرقلا تقولا يفو

 ؛سلاجملا ةجهبو ، ىمعلا ءالج و ، لوصالا لوصفو 0 رودلا كلس باتك فلؤي
 . ريثكو ريثك مهلاثمأو ، يميلسلا ديبع نب دمح ةمالعلا خيشلاو

 ملاس خيشلا خرؤملا هيقفلا ريبكلا انتمالع { رابكلا ءاملعلا ءالؤه ةقيرط ىلع

 .ماكحألاو نايدألا ف مانألا داشرإ باتك فلؤي هل مجرتملا ، يبايسلا دومح نبا

 هنم لوألا زجلا عبط تادلجم ةسمخ يف عقي يذلاو نآلا انيديأ نيب وه يذلا

 . ميدقت ريغب

 تبتك دقو فيرعتلا نع ينغ يبايسلا دومح نب ملاس ةمالعلا خيشلاو
 دروأ انأ اهو « خيراتلا ربع نامع » نم لوألا ءزجلا هفيلأت يف ةمدقم هل
 . اهنم تافطتقم

 « باتكلا فلؤم وه نم ه

 ةيملعلا هترهشو { ركذي نم لجأ وهف { فيرعتلا نع ينغ وه عقاولا يف
 هذه لالخ نم نكلو 3 ةلوهجم ريغ ةنيمثلا ةيملعلا هتايحو ةروكنم ريغ ةعساولا
 8 ميركلا ءىراقلل اهمدقنل ةمهملا بناوجلا ضعب ىلع فرعتن ةليلقلا رطسألا
 . ريبكلا ليلجلا ةمالعلا اذه نع
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 « هبسنو هما »

 سيمخ نب ميلس نب سماش نب دومح نب ملاس ليلجلا ةمالعلا خيشلا وه
 يمتني ةينامعلا بيسملا لآ ةليبق نأ روهشملا نمو يبايسلا ديبع نب يلع نبا

 «راق يذب» روهشملا ملعملا يبلغتلا ةريونلا نب باهش لطبلا دئاقلا ىلإ اهبسن

 ةريهشلا ةليبقلا سبحو بّيسمف 0 ةيلهاجلا يف برعلا مايأ يف ةروهشملا ةعقاولا

 . افنا ةروكذملا ةريونلا نب باهش ىلإ نايمتني ناوخإ نامع يف ةيقرشلاب ةفورعملا

 ) هتاشنو هدلوم (

 ١٣٢٦ ةنس يف رشوب لامعأ نم « الغ » ةيرقب هل مجرتملا ةمالعلا دلو

 طرف نم كلذو ، نينس عبس نبا وهو ميركلا نارقلا ظفح و 2 ١٩٠٨ قفاوملا
 ةيفلاو يريرحلل بارعالا ةحلمو نايبصلا نيقلت سردو هظفح ةرثكو هئاكذ

 هسفن فقث لب 0 خيش ىلع ذملتي نأ نودب هسفنب ركبم نس يف كلام نبا

 سردف رباكألا ءاملعلاب رخزت كاذنآ تناكو ءاحيفلا لئامس ىلإ هجوت مث هسفنب
 هقفلا لوصأو نيدلا لوصأ يبايسلا ليمج نب نافلخ ةمالعلا خيشلا ىلع

 نب دمح ديبع ابأ ريهشلا ةمالعلا خيشلا مزال امك اراهنو اليل همزالو ضئارفلاو
 هتسلاجمب يملعلا هحومط عبشأ امك . ًارفاو املع اضيأ هنم ذخأو يميلسلا ديبع
 ديعس ءاملعلا خياشملا نم لكل هتركاذم و يليلخلا هللا دبع نب دمحم ىضرلا مامالل

 دقف © يرزعلا رماع نب هللادبعو يشيقرلا ملاس نب دمحمو يدنكلا رصان نب
 ملعلا عمجو ليصحتلا يف بأدي لاز امو قلأتتو طشنت نأ هبهاوم لكل نذأ
 زواجتي مل وهو . نانبلاب مهيلإ راشي يذلا: ءاملعلا لوحف نم الحف راص ىتح
. هرمع نم نيثالثلا



 ! هقالخأ نم ضعبو هتافص ه

 نيقومرملا ءاملعلا لوحف نم وهف © مهلجأو نامع ءاملع ربكأ نم مويلا ربتعي
 نسح داوج حمس وه يلاتلابو رهازلا قرشملا دهعلا اذه يف ةرادصو ةناكم

 نمو 0 مهفلاو ءاكذلاو ظفحلا يف ةيآ ، ةريرسلا يقن سفنلا فيرش قالخألا
 مراكم بحي . ابتاك وأ ائراق الإ ىري الف _ ةباتكلاو ةءارقلل سانلا طشنأ

 نيهانلاو فورعملاب نيرمآلا نم رويغ ةمالع ، هابص ذنم دماحملا قشعيو قالخألا
 . مال ةمول هللا يف فاخي ال ركنملا نع

 بعص ةميزعلا يضام & مضلا ىبأ ، عاجش مهش © ماكحألا يف لصيف وهو

 عمجو ةدحولا بحي & سانلا دنع بوبحم فولأم فلأ بناجلا عينم © ةميكشلا

 . ميركلا هلوسر ةنسو ميظعلا هللا باتكب كسما ىلإ ةاعدلا نمو ، لمشلا

 هجويو روغثلا هب دست نمم هناب . يليلخلا هللادبع نب دمحم مامالا هفصو

 رومألا تامهم يف

 ع

 « هلامعا ه

 ليلجلا خيشلا هاعدتسا { هركذ العو 0 هل مجرتملا ةمالعلا مجن قلأت امل
 كلذو 3 هدالوأل اسردم نوكيل ، رشوب ةظفاحم يلاو يليلخلا هللا دبع نب يلع
 يلاوح هيلع بداتو مايق ريخ سيردتلا رماب ماقف & ه٠٥٣١ ماع يف

 ةظفاحم يضاق يدنكلا رصان نب ديعس ةمالعلا خيشلا ىفوت نأ املو « ابلاط » ٤٠

 ه١ ٣٥٢ ةنس يف كلذو رشوب يف ايضاق نيع . هنع هللا ىضر اهيتفمو رشوب

 عجرو ةصاخ فورظل لمعلا نم لصفناف ه٩٥٣١ ةنس ىتح ايضاق اهب ىقبو

 لخن ىلع ايضاقو ايلاو نيع ه٠٦٣١ ةنس يفو . اهنطوتسا يتلا لئامس ىلإ
 3 يرادالا ريدقلا مكاحلا اهب ناكو امل لهأ وهو ةيلوئسملا لمحتف . اهتاقلعتمو

 ينب نالعج لإ ًايلاو نيع ه١ ٢٣٦٩ ةنس يف مش إ 3 مكحلا فصنملا يضاقلاو
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 ©كلذ تعد بابسأل لمعلا نع لصفتا مث ًايضاقو ايلاو ، كانه يقبف نسحوب
 اهب يقبو فانئتسالا ةمكحمل اسيئر هنيعف روميت نب ديعس ناطلسلا هاعدتسا م

 ناطلسلا هلقن مث دحاو ماع يلاوح ايلاو اهب ماقأف بيسلا ةظفاحم هآلو مث ةدم
 ناطلسلا هاعدتسا مث ، ًايضاقو ايلاو نوكيل نالعج نم يفاولاو لماكلا ىلإ ديعس
 . اهب ايضاق مويلا كلذ ذنم يقبو © ةمصاعلاب ةيعرشلا ةمكحملا يف ًايضاق هنيعف

 ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالج ةدايقب ةكرابملا ةضهنلا رجف قرشأ املو
 ةمصاعلاب ةيعرشلا ةمكحملاب ةاضقلا ةمدقم يف وه ناك هللا هظفح . مظعملا

 يف مث . مظعملا ةلالجلا بحاص ةموكحل نيقومرملا ءاملعلا زربأ نمو طقسم
 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ىلإ لدعلا ةرازو نم هتامدخ تلقن. م٦٨٩١ ماع
 ثارتلا ةرازو اهعبطت يتلا ، ةيخيراتلاو ةيملعلا بتكلا قيقحت يف هتليضف غ رفتيل 3

 . نونفلا لك يف كاردإو ةعسو ليوط عاب نم هل امل ةفاقثلاو يموقلا

 « هتافلؤم )

 ىلع لدت نونفلا لك يف افلؤم )٥٠( ىلع ديزت يتلا ةريثكلا هتافلؤم نا

 ةمهو ةيلاع سفنو مظع قلخ ىلع لدت يلاتلابو . هعالطا ةعسو © هملع ةرازغ

 رعشلاو بدالا يف وهف ، عراب بيدأو ، ريبك رعاش هنأ ىلإ ةفاضالاب { ةيماس

 : هتافلؤم مهأ ءامسأ ميركلا ءىراقلا اهيأ كيلإو ؤ ىمرملا ديعب مهسب برض دق

 تيب فلأ نيرشعو ةئام يف مظن ماكحألاو نايدألا يف مانألا داشرإ - ١

 . انيديأ نيب وه يذلا . تادلح ٠ ١ براقيام

 ٢ - نادلجم _ ةلصؤملا لئاسملا يف ةلصفملا دوقعلا _ )٣٢٠( تيب فلأ .

 ٢ - هلوصأو يضابإلا بهذملا يف ةقيقحلا فشك حرش ةقيثولا ىرعلا .

 نب دمحأ ةمالعلا خيشلل زجر حرش راربألا دصاقم ىلع رامقألا علاطم - ٤
 . دحاو دلجم اياصولا ف . يليلخلا ديعس
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 , . ماسبلا درولا مظن ماكحألا دعاوقب ماكحلا ةناعإ

 . نع مظعألا لوسرلا ةريس يف يدمحملا خيراتلا رهوج
 ٢٠ يلاوح تالوطم دئاصق _ ماكحألاو نايدألا يف مالسالا ملاعم
 . تيب فلا

 . عوبطم نامع خيرات يف ناونعلا

 . عوبطم _ زاجحلاو نميلاب ةيضابإلا خيرات يف زاجملاو ةقيقحلا
 . عماجلا دقع نم ىلع درلا يف عماللا مجنلا
 . حيحصلا دنسملا يأ نامُع لهأ لاصخ ضعبب ناهذألا ريونت
 . عوبطم ينامعلا خيراتلا يف فاعسالا

 . عوبطم _ ءءاثعشلا يبأ عابتأ يف ءاثعولا ةلازا
 . عوبطم _ يضابالا بهذملا تاقلح يف يضايرلا دهعملا تاقلط

 . خيراتلا ربع ناميع

 . فرشلا لوصأ يف فحتلا ىلغأ
 . ضابأ نبا بهذم يف ضايحلا يفصأ

 . قورافلا ىده

 . باوجلاو لاؤسلا يف باطخلا لصف

 . كولسلا باتك
 . ع وبطم ةموسملا ليخلا يف ةمظنملا دوقعلا

 ةمالعلا خيشلا دي نأ لأسأ هللاو ؤ ةليلجلا ةميقلا تافلؤملا هذه ركذب يفتكا
 . هرمع © ليطيو 0 ةيفاعو ةحصب فلؤملا

... قيفوتلاو يلو هللاو



 محرلا نمحرلا هللا مسب

 ةدكؤملا ننسلا

 بهذملا يف امك هضرف دعب يأ برغملا دعب ناتعكر نهنم
 ضرفلا لحن يفو املعاف نوكت ةلهم ريغ نم
 ناكلا نم نلوجحتي ال

 يلع نع دوجسلا رابدأ ءاجو

 درو 1 انبحص عم تدكأ دق

 تذةذُكأ كاذك رجفلا ةتسو

 يف موجنلل رابدألا اورنسفو
 لقن اهيف امو ايندلا نم ريخ
 رجفلا راجفنا دنع اهتقوو
 علط هنضضظل اهلصي نمو
 رابخألا يف دراولا حجارلاو

 ىتف اهزيجي لوق نكي نإو
 ارج دق مهدنع لوق كلذ

 امانو اهلصي نم نإو
 غلنط هنظي اهلصي نمو

 مرج الو ىضم ام فالخ اذو

 بدني اضيأ تيبلا يف اهنوكو
 علط دق هيف هيلع نمل اذو
 ىلوألا يف تنسحتسا نورفاكلاو

 عطس دق هاري نيح اهديعي

 ممالا باطقأ هيلع يذلا اذه

 بهذي ةالصلا ىلإ اهدعبو

 عفر دق ًالاقم هرجف ءايض

 ىلؤالل ........ اعبتم ىتف نكف
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 ةريخألا يف صالخالا اونسحتساو
 ةالصلا ةماقإ عماسو

 ىتم :امهيف لخدي هنأ وأ
 ىري نأ لبق ةنسلاب مرحي
 ال ةتسلاب ديب لب ليقو
 جرخي لاقي وأ مامالا عم
 رصق دق ثيدحلا نأ ىلع اذو
 رجفلا دنعف هانتاف نم

 عسي قاب رجفلا تقو ناك نإ
 ىنب دق اضيأ ثيدحلا ىلع اذو

 عساوف لزت مل ام لب ليقو
 ادهاعت ام دشا ىفطصملاو

 افخ الو هجوز هنع هتور
 اراشأ دق نارقلا يف هيلإ

 درو اهيف امو ايندلا نم ريخ
 رمغ لجن انل هيوري هنعو
 اي برغملا ةنسب اولّجعو

 درو هضرف عم ناعفرت ذإ

 اهعم الإ عفري ال ناك نإ

 ربخ يف هتيب يف اهلعفي
 بسنت تويبلل ةالص لاق

 دجسملا يف : اهلعفي
 قشي ضرفلا كلذ نع اهسبحو
 ةراتو

 يتمئأ نع وهو اثالث ىلتت
 تاوف الب مهدنع لخدي

 ىتف اي مامالا هقبس نكمأ

 اركذ الوق مرحأ مهمامإ

 الخديلف اهدعب نكل ضرفلاب
 جلبأ وهو دجسملا كاذ نم

 رهش لوق يف دجسملا ىلع مهعم
 رداف تزاج ضرفلا دعب ليقو
 علطت انيلع ام دعب ليقو
 ننسلا يف دراو حيحصلا وهو
 عماج ثيدحلا صن هل اذو

 ادراو هنع ءاج اهيلع ليق
 افرع دق هدنع رسل كاذ

 اران فيك هفرعاف انهلإ
 دنسلا بيط راتخا نع اضيأ

 ركذ بطقلا اذك هنع هظفحب

 ايوز ثيدح ىنعم ىدهلا لهأ

 دنف الو دكؤم اهل وهو

 اهنلا هاري هنم اهب وج و

 رمغ ليلس الل هدروأ

 اوبلطا ريخلاو راثآلا يف كاذك

 دبعتلا يلوأ ضعب نع كاذك

قدص صن يف كالمألا ىلع اموي



 رافسألا ي
 يبنلا ىلص هنأ حصي مل ذإ

 رفسلا يف اهل هكرت حص لب
 حصأ وهو اذكه عيبرلا يفو
 رفسلا يف نوكت رجفلا ةتسو
 بصت اهلعفاف ليحلا كتئطو ول
 رنألاب اهيف كلذ اوركذ دق

 ةنسلا نيب ليق ماني الو
 ايرتسم دتمي هل نكل
 قحأ هنأل ضرفلل طشني
 دكؤت ننس نم ىقب امو
 فاوطلاو نيديعلاك كلذ

 ابتاورلا ركذن كلذ دعبو
 ىرولا ءاطعإ كلذ نم دصقلاو

 حضاولا ليلدلل كلذ طسبن

 دخالا هلإلل كاذب وعدن
 لمأن ام ىلع هللا قفو نإ
 بجي هلاؤسو ميرك وهو
 بجي هلاؤسو ميرك وهو
 درو دق اعطق موتحملا هدعوو

 لاوحألا يف هللا لضف لكلاو
 مانألل ريخلا ءذَب هنمو

 يف طقست اهنكل

 قحتسي اضيأ ليوطتلاو كاذب
 درفي ىخأ هبابب لك
 يفاخلا فوسخلاو فوسكلا لنم

 ايياغرلا هركذ نفدرنو

 ارفسم ايلج مهنيد ناهرب
 حلاصلا ليبسلا ىلإ ندشرنو
 دبعتلا بجاول هدابع

 لاسن هنم ذنوعلل اننأو
 لأسن هنم نوعلل اننأو

 بخي مل اعبط ميركلا لئاسو
 دري ال اصن ةنسلاو ركذلا ف

 لامعألل لبقي يذلا وهو
 ماعنألاب نم دق يذلا وهو
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 ف وخل ا ة ا١)لص

 الملا يف ودع لك نم فوخلاو
 لفاحجلاب مامالا فحريف

 يف دعلا كلذ رهق موري
 دلضصقلل مظعلا دنجلاب دشي

 يلولا هلل ب
 ابضغ هاحر برحلل ريدي
 ارتصخ ضرفو اقتلإلا دنعو
 هفقاوملاب فرعت يتلا يهو

 هذفياسملا اهنأ نظت الو

 افقاوت دق ناعمجلا امدنعف

 ةلفغ دنع ةصرفلا متنتغي

 العج دق ىدهلا نوناق عرشلاو

 هالعأ ام عرشلا رد هلل

 امدنع نوكي نيشيج شيجلاف

 لباقم ادعلل شيج موقي
 اتدعرئر ةلطيب قربت

 ةالصلل نيشيجلا ينانو

 بهذي دعبو ةعكر يلصي
 مامالل شيجلا كاذ يتايو
 مامالا ملسي امدنعو

 تعقو دق ةعكر شيج لكل
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 الهج امل مالسالا براحي

 لحاطفلا هلاطبأ نم هيلع

 فخ ل ادعللو هتلوص

 دعب وأ ىنادت قحلا دضع يأ

 دسألا لعف مصخلا يف نلعفي
 ابعص ام يأ لهستسي هت

 ارضح نم عم مامالا لعفي ام

 هفحازملا فقوم دنع نوكت
 هفراع نك اهرمأ ىرخأ كلتف

 افححازت همصخ لك بلطي
 ةبكب نمجهيف هودع

 القع دق ًاجهنم رمأ لكل

 هادهأ امو هزعأ امو

 امسق مكحب هودع ىقلي

 لهاوصلا هعقص يف ترجيز دق
 افغفدت مصخلاو هكش

 تاببخلا همامإ عم موقي

 بجي دق امك ادعلا هجاوي

 مامتا ةعكر يلصي هب

 مالم الو مهلك ملس
تتبث نانناف ه اماللو



 اعفر دق انه اه لاقم اذه
 لمكي مث لوألاب يلصي
 لعفي نيرخالاب اذكهو
 الان ام دحاو لك لاني

 لكلل اتم ناتعكرلاف

 اذإو » يف يأ ركذلا يف اهبوجو
 تعرش دق امك انل ةعورشم

 املعلا دنع بهذملا وه اذه

 ينزملا مث فسوي وبأ وهو
 يؤلؤللا كاذكو دايز لجن
 ركذلا ظفل موهفم مهليلد
 ال طرشلا كاذ موهفم محل انلق

 مكحلا نايبل اصن ناك ذإ

 مه نيب لوقي هنأك
 انيبأ نوكي كش ال لعفلاف

 حصي موق يف صيصختلا ىرت لهو
 اهتحص ىلع اوعمجأ بحصلاو

 اومتيأر امك اولص هلوقو .
 موهفم ىلع ضاق هقوطنم
 عبت مهل نمو ذنويوداهلاو
 رضحلا ف مهدنع اهوعنم دق

 ىلإ .... متبرض اذإ مهتجح

 رفسلا لاحب اه هلعفو
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 اعقو ضعب لوق يف هريغو
 لقعي لصال ىرخا ةعكر
 لقني اضيا راتخا نع وهو

 محد ر رت ادعلا نيح مهنيد ام

 اعت دقو لوقلا نم مهل
 حضو ناهرب نود موق نود نم

 اهجح نم وهو يبنلا دعب
 مدقت ةحح ىلصأ انأ

 القن الاقم مهفاف اهرخآ

رشبلا يف ىرولا ىدهأ انديس



 قدخخلا مويب اهلصي ملو
 بورغلا بقع اهاضق ىتح
 ازاتخال رضح يف تزؤجج ول
 حص ةيالا نع انباوج نكل
 افخ الو رفس يف اهرصقن
 رصقت فوخلا عم اذكهو

 رفسلا يف اصوصخ اهل هلعفو
 صصخت الو نديقت الف

 قدلا مويب اهل هكرتو

 تعرش دق هدعب نم اهنكل
 تعرش عاقرلا تاذ يف ليق دق

 بس دقو ربيخ دعب ليقو
 فرعاف ريظنلا دعب نم ليقو
 ىري دقو عبرأ ماع كاذو

 ملعلا نابح نباو دعس نبا عم

 تتأ ةظيرق دعب لب ليقو
 ارثك دق اهعوقو اذ دعبو
 رتك دق ءاملعلا نيب فلخلاو
 املعاف انامث رذنم نبا ىور

 ةدحاو اهيلع نابح نبا . داز

 عبرأ رشع قوف مزح نبا لاق

 ححصي يبرعلا نبا اذو ارشع

 نيهجو ىرر انعشلا وبأ نكل

 يقتلا ردبلا ىلع رصعلا تنتافف
 بوبحملا ديسلا لاعف رداف

 اراهج اهتاوف نم كلذ
 حضتا انل رفس ةالص كلت

 افرع دق ىدهلا ف رمأ كلذ

 ركنتسي الو هتفرع اك
 رتالا رداف ىوس ال لاح قافو

 اوصصخ نم مهتجح اورهظيلف
 قدصف ذئموي نع رشت م
 تبن دق انيدل ام لصأ كاذو

 تفرع دق ربيخ لبق كلتو
 بهذ دق هيلإ يراخبلا لإ
 في ل اذهو قدنخ لبقو

 اركذ ام ىلع هفالخ ضعب

 مرج الو تعقو سمخ ماع ين
 تعقو لاقي قدنخ دعبو
 اريسلا كلت تئش ام اذإ أرقاف

 روص ليق ذإ ةالصلا ةروص يف
 ىمتنا امفيك هللا رسي كاذو
 ةدراولا كلتل اضيأ ةفاضم

 عبتت تس لاق يوونلاو
 اوحنج دق مهدنع هيلإ نمو

 نيبلا انلوق يف افلس دق
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 رشبلا يداه بحص نم ةلمج نع
 ىري ام كاهف ىلوألا وه امو
 مامالا عم تلص ةفياط

 ةيناثلاو اهودع تهجاوو
 لمعلاو ناتعكر مامإللف
 ملعلا سابع نبا رحبلا نع اذو
 لقن دقو اذكه ىءاسنللو

 تبات لجن ديز نع اذكهو

 دمحأ دنع رحبلل اذكهو

 يفاسنلاو دواد وبأ اذك

 رضح يفو رفس يف اندنعو
 رفسلا يف زاوجلا ةلع نال

 دحتم وهف ناك امهم فوخلاف

 ريغلا لثم برغملا يف كاذو

 نإ نمألا يف نرصقت مل نكت نإو
 ىفغ دق ناك ثيح رارطضالاف

 اك هه متفخ نإف ت كاذ ىلع لد

 عطتسي مل نإ ضيرملا ىرت الأ
 ملعاف عاطتسا امك اهلعفي

 ىلع ىلص دق ريرهلا ةليلو
 رفعج نع يقهيبلا كاذ ج رخأ

 نم صنلاك دراو ليلد وهو
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 رثألا يف انل حص امشالك
 اركذ ام ىلع ةديبع وبأ

 مالس ام نود نم ةدحاو

 ةينالع اهلثم يلصت تءاج

 لدجلا كنع ع دف اذه ىلع لاق

 مرتحملا مامهلا دوعسم نباو
 لمعلا ردب ةفيذح نع كللذ

 تباث لقن لكب هريف
 ىدتهملا مامالا ملسم دنعو

 ءالؤه لثم ريثك عمو
 رفسب اضيا صتخت ال نايس

 رضحلا ىدل اهحيبت يتلا يه

 دجب اعطق ًاددحم نكي لو

 ريض ريغ فوخلا يف اهرصقف
 نكز دق كيدل نمألاف رفاس

 فرعاف ريثك ىلوملا نم هيف
 املعلا ةادحلا انم هفرعي
 عفر هنع اهمكح ةالصلا كلت

 ملسم لك هيلع يذلا اذو
 ىلب ذإ فوخ ةالص ةبرغم

 رنألا يف ىنتأ دمحم لبن
نطف يباحص وهو هلعاف



 هدراو تءاج ع راشلا نم اصن هدحاو لوقي فوخلا ف رصقلاو

 تددح دق انل ذإ ىبنلا مكح تبت امك اهديزن انل سيل
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 ةفياسملا ةالص

 هفياسملا يف ةالصلا ةفصو
 بجت دق انم ناكمالا بسحب

 انقلاو فويسلاب نالتتقي

 طلتخت شويجلا اهيف كراعم

 نم راتحم اهلوهب فقاوم

 لصيف لك لقع اهيف لزي
 الغش دق مهل نعطلاو برضلاف
 . ح 1 دق 5 اهن ف

 بكار وهو زاج يموتلا ىتح
 ىلإ .. همتفخ نإوإ> لج هلوقل
 نإ ةلبقلل مارحالا اوطرتشاو
 مارحالا نكمي مل نكي نإو

 ٥هامد ىلع فاخ نم كاذك

 افاخ نإ اهناكرأ نم رصقي

 فخي نأ عوكرلاو دوجسلا يموي
 اعجطضب نأ مار نإ اذكهو

 ىفغو عاطتسا ام اهنم لعفي
 بجي اعطق سفنلا ظفح نال

 لمع اهنم عطتسي مل نكي نإو
 املعلا نبب ريبكتلا يف فلخلاو
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 هقفاوملا يف ةالصلا فلاخت

 بجلب يأ بجل ماحتلا دنع

 انفلاب يدانت درجلا برشلاو

 طرش دح ىلع اضعب اهضعبب
 نطف اي اهيف شاجلا طيبر ناك
 لطسقلا تحت عاجشلا لهذيو

 المع تناك ثيح ةالصلا نع

 اعت يذلا رسيلا وه اذو
 بجاولا هنع طحني ًايشام وأ

 ىلتجلا ليلدلا يهو اهرخآ

 نكز دق الاقم مهفاف هنكمأ

 هاقت هنكمأ اك اهل

 لمعلا هيلع ام اذهو اك اه

 هامك هناف هلام وا

 ىفاو ًاحيحص الوق هودع
 فلتلا رذاحيلو مصخ موجه

 اعرسم ةاجنلا ىلإ ابراه وا
 فدها عقو فاخ نإ هريغ نم

 بهذملا قاض ثيح رسي نيدلاو
 لشميلف اه ريبكت هيفكي
امزل ةالصلا ريبكت ليقف



 هيفاك كانه عبس لب ليقو

 عبرا ليقو سمخ لب ليقو
 ةصلل زاوجلا ري ل نإ

 ريبكتلا ىلع ًاضيأ اوعمجأو

 ىلع لكلا يف ميلستلا مزليو
 ٥ ہےصحس م امهنيب اهنأل

 رض لك عفد عم اذكهو

 .ىرولاب فيطللا هللا نم افطل
 ناسنالا بجاو لاشختمالاو

 راهقلا كلملا زعو لج
 درو دق الضف ريسيلا انفلك
 ناسنالا لمع يف هل سيل

 ىرولل اريخ دارأ هكل

 الف هتوبثب ضاق لقعلاو .

 آ

 و مهنع يهو تس ليقو هيفا
 ح يدنع وهف ريخألا اذو

 ب ثيح ريبكتلل عجري ف ل ثح -

 ارتق لاشما ىلع ابترم

ىلعلا وذ ىلاعت ملظ الو فيح



 ةالصلا كرات مكح

 مالسالا يف ةالصلل كرتلاو

 نابجلاب داقتعالا نيدلاو

 لمعلا لبق ناسللاب قطنلاو

 لهف انيد دومع اهنأو
 الف ةهيدب لوقعم كلذ

 رفكلاو اهكرت نيب سيلو
 هل ناميإ الف اهدؤي ل نم

 ارفاك ىحضأ عرشلا يف اهكرتب
 اراكنإ اه كرتلا كي نإف

 املعلا دنع ع امجالاب كاذو

 ارقأ ىتم ةمعن رفكو

 اولهج دق انموق نأ ثيحو

 افخ الو مهعم كرش رفكلاف
 اقياقحلا اولهج دق مهل امف

 ىرولا ريخ نع رابخألا تءاج دق
 دراو يراخبلا يف ثيدح نم 1
 لطابلا لاحف قحلا اوفلاخ دق

 قدصت ل ةديقع مهلمحت

 تايحلل لتقلا كرت لوقي

 ىرت اي اكرش كلذ ىرت لهف
 اوعجرت ال هدعبو

 مالعألا رظن يف هل كرت
 ناكرالا هذهب لمعو
 لسرملا يبلا نع قأ ام
 لقأ ام ىقبي دومعلا طقس نإ

 الهجلا ماللا الإ هب نيضري
 رمألا اذه مكح عارف دح

 هلخد ارهج رفكلا كاذ بابو

 ارهاج دق اهكرتب نم سئب اي
 اراص ًاكرشف اهبوجول يأ
 املع دق هرفك كرش رفك يأ

 ىردي مكح كاذو اهضرفب
 لكشم مهعم رفكلا كاذل اق رف

 افعضلا لاجرلا ىتح هفرعي

 اقياقدلا انه ارهج اورد امو

 ارجح دق اهب لهجاف كاذب
 دجامألا نم هريغ دنعو

 لقاعلا ىماعتو ليبسلا نود

 قدصملا عم ناك دق نقحلاو

 تاعسللاب رانلا فوخل رفك

 ارفك نم ايأ ةمعن رفك مأ
 اراهج مكضعب ضعب لتقل
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 رابدألا يف ءاسنلا قأ نمو
 رثالا يف لاقي لتقلا هدحو

 انبي نا كاذ دعبو

 برضي نكل لتقي ال ليقو
 لعفام دعب برضلاب تمي نإو
 املعاف هيلع يأ ىلصي الو
 امده دق هنيدل هليواي

 امف ضعبلا مده نا هنأل

 اركني ىتح لتقي ال ليقو
 لبق امو انمامإ هدرو

 ىرمغ مده ىلإ ىضفي هنأل
 التاق امل قيدصلا ىللإ رظناو

 ابصنم العأ ةاكزلا تسيلو
 امل العأ اندنع ةالصلا لب

 يداهلا هنع ناميالا ىفن دقو
 الاق 4 ةالصلاب الإ نيد ال ط

 ىتأ .. ثيداحألا نم ةدع يف

 رفككيلف ةالصلا كراتو

 ةرو دق مايصلا يفو ال فيكو
 نم دفأ . اندنع مايصلا امو

 ارطفأ نم ىلع يداهلا بج وأ دق

 دق موصلاف عطتسي مل نإف قتع

 مايصلا نع هزجع دنعو

 رافكألاب ءاج دق هنإف

 انرفغي لاف بتي ناف

 بجعي لوق وهو يلصي ىتح
 لصح رفك ىلع تام هنإف
 اثمأ انيف رهجلاب هنأل
 امتتهت هنيدف اهكرتب

 املعاف ضعب دعب ضعب ءاقب

 ارفك لوقن نكل اهبوجو
 لمعلا ميوقتب نيدلا يف مزحلاو
 ارفك دق نم حيو اي انتلم
 الطام نم وأ ةاكزلا عنم نم

 ابهذم هيضترن ال انل امف

 امسر دق اهب دشرلا ع راش نع

 دانسالاب ءاج دق اهكرت عم

 الامعالا ىفن يداهلا ىرت ١أأ

 اتبت صن وهو هنع كلذ
 رظنلا لهأ دنع ضرف لكل

 نطف اي لقعب رظناف انتالص
 ١ رفكي نأ حص ن اضمر يف

 دمتعملا لاقملا يف هيلع حص

 ماعطالا ىلإ يأ هنع لدعي
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 املعلا ثيدحلا ةداق هاور

 مزل ناميإ قتعلا يف له فلخلاو
 هرفاكلا اوزاجأ نويفنحلاو

 ربلا ظفل رهاظ مهليلد

 تدرو دق ةقلطم اهنكل

 قلطملا لمح روهمجلا ةجحو
 ديقت هل لتقلا ةرافك

 ررحي ال هللا ع رش نأل

 اهف ةناهإ ا هقر ذنأل
 اناميإلا ررحي هتكل
 لاصتالا مايصلا ىف طرشلاو

 ىرولل اضيأ عفنلا هيف ` قتعلاو
 رهاظ وهو ماعطالا يف ىف كاذك

 بجاو وهف نكمأ ام لكف
 ارذعت انه لكلا كي نإو

 ادجي ىتح ريخأتلا عسيو
 رسعلا دنع هالوم نم وفعلاو
 فلكي مل عسولا قوف هللاو
 له عيمجلا هنكمأ نإ فلخلاو
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 امسر امكح ردت لقعب رظناف

 مزتلم يدنع لوألا لب ال مأ
 هرساخ كاذب يهو اهقتعي

 رسفت مل ريفكتلا ةياو

 تدهش مهعم كاذب اهظافلا

 قنوم صنب ديقم ىلع
 دهشي ماقملا هب يذلا وهو
 ركنم رمأ رفكلاو رفاكل
 اهقفلا لك هيلع يذلا وهو
 انايبلا كتيلوأ دقف مهفاف

 لاصفنالا هيف حصي الو

 لزي مل ءطو لقنب
 بّؤُم بقاعم ىلع اموي
 لاجرلا نم يأ اضعب ملؤي
 ماليإلاب موقت اهلكو

 اررح ىتم لوقعم كاذو
 رباكألا املعلا هتققح دق
 بياص لوق بيترتلا كلذل
 ارهظ دق هرذعو هب ىصوأ

 ادجو ام نإ ءاصيالا هدعبو

 رسيلا رمأ فالخ هنإف

 فتخي مل ىرولاب هنم فطللاو
لعف انه اه كلذ نم ءاش ام



 حضتا قحلاو بهذملا يف نالوق

 ةعاطتسا يف ةالصلا كراتف

 رفسلا يف اهكرات اذكهو
 مرل اتقوم ءاج ام نأل

 برغملا يف اهلعفن ال رهظلاك
 طقس له كاذك هانلعف نإف

 رضحلا يف ةالصلل انكرت نإو
 دمتعن عيبرلا ىلع اننأو

 ىلج احضاو ءاج هنع كاذو

 بجت ادمع اهكرات ىلع لهو
 ام لثم هيلع بجاو ليقف
 حص وفعلا نأل ىلوأ انه اه لب

 لغش دق بوجولا كلذ نأ عم

 رظنلا يف هنع طقسي ال كاذو

 تقولل عيضم كلاهو

 هتمذ يف بوجولا يقب
 قحأو ىڵؤأ هللا نيد ناكو

 اضقلا دمعلا يف عرشي ال ليقو
 ادالا ناك دق هلع هنال

 ال تقولا دعبو عامجإ كلهي
 رمأ امو هلعف حصي فيك

 حصي يسانلا ىلع هسايق امو

 حصأ هنأب يناثلا يف ليقو
 ةرافكلا ظلغم همزل

 رضحلا ف اندنع اهاضق . ولو

 ملع ك هتقو 1 هلعفن

 يف هلعفن ال جحلاو

 طح دق كاذب ام يرو الك

 رفسلا لعف اهلعفن انل لهف
 دنسو القن حيحصلا هنال

 لبسلا ريخل انيداه هللاو

 بحألا لوقلا امو اهل ةداعإ
 املعا يهاسلاو ميانلا ىلع ناك

 حصالا لوقلا ف يسانلاو ميانل

 لقن ام فرعاف لصألا يف هتمذ
 ركذ ام فرعاف هادأ اذإ الإ

 قح لك كنع ةاف هؤاضق

 ىضتري ال مهضعب عم ىضم امو
 ادعت هعض اذإ ىتح

 ىلعلا بَر هتقو ام لعفي
 ردص نذإلا هب الو هب ع رش

 حضو مهعم هرذع كاذ نأل

 بج ر
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 فصو اك أبجاو طحي الف فرغ يتراف دنع سايق وهف
 املعتل ابجاو ناك تقولا يف ام طحي ال تقولا دعب لعفلاف
 رنألا ىف املعلا هاكح ح رثكألا دنع حضاولا وه اذو
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 اهعباوتو زيانجلا

 هللا ..... ءاقلل باب توملاو
 لقتنت انفلا راد نم كشال

 اقحلت اميكل لاملا مدقف

 همدق نإ هلام دنع رملاو

 اعبط بحأ هفلخي نأو

 اببح هيلإ ام لام ريخو
 اناسنالا دكب ام هرشو

 ايشألا بحأ توملا نكيلو
 املاس هلإلا دنع نكت نإف

 امرجم هلإلا دنع نكت ناو

 ملاظ تنأو كايحم نأل

 ركذلا يف م مهل يلغن امنإ ث و
 يمليدلا دنع ه نمؤملا ةناحير ل
 ناميإلا يذل ةفحت توملاو

 رانيدلاو مهردلا اذكهو

 لمعلا نم هل ظح نكي مل نم
 برهي وهف هاقلي نأ هركي
 الالا نأ ملعي هنأل
 ءاقللا لوأ وهف توملاو

 يف دوهيلا هبشأ كاذب وهف

 عقو مهنم لمع ءوسل مهف

 يهانملل كرتلاب هقالف

 لحترت اقبلا را:١ ىلإ أموي
 اقبلا راد يف سفنلا كتدف هب

 هملعتل هقحلي نأ بحأ

 اعطق كانه نفلختن دنأ

 ابرق اموي كلملا كيلم نمو
 اناطيشلا برقو هبر نم
 ايحملا ماود اذكه كيلإ

 امناغملا هب تلجعت دقف

 امثأم كنع ففخ دق توملاف

 ميارلا كتايح يف ديزت

 ركفو قداص لقعب مهفاف
 ملعاف اصن توملل امدقم

 نانملا نميهملا هبر نم
 رامع اي قفان نم عيبر

 لجوو افوخ هالوم نم برهي
 بغري هنعو توملا نم اعبط

 ىلاعت هبر عم ةس

 ءاقنلا وخأ اعبط ههركي

 فرعاف 4 ةايح ىلع )» مهصرح
 عفر هللا اك توملا اوهرك دق
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 اهرك دق ىتفلا لامعأ ءوسو

 هديدش ةهارك هركي

 هتقي ل ءرملا نإ كاذو

 د وي هايندل اموي لماعف

 امدقو اهحالصإ ف نسحأ

 انمؤملا نإ كاذ ًةدَري الو

 عزفيو ةشحو هيرتعتو
 رشبلا سفنأ هيلع تلبج دق

 ىرن يك نم فوخلا ريظن وهف
 عفان وهو هنم اعبط رفنن
 انمؤملا يتات ريخلا ىرشب ليقو

 الصي اميك توملا بحي وهف
 بطخ لك كاذ دنع وهم

 حضاو وهو رفاكلا هسكعو

 ةنجلل اننإ انملع ولو

 ادبأ ائيش توملا انيأر اَمَل

 لوئن دق هيلإ ام

 رثك بنذلاو ريصملا كلمن ال

 ارفغ دق يذلا ام يردن سيلو
 رانلل مأ ةنجلا ىلإ لهو
 دبالا بيذعت فاخن ال فيكو

 اهقفلا لاق توملا رمأ هيلإ

 هديعو هبر نم هملعل
 مدق تخأ ريخلا لمع نم

 دهتجا دق اهف ذإ اهيف دهاقب

 ام شيعلا ىوهي كاذل اهلجأل
 اند اموي اذإ توملل هركي

 عبطي هيلع رمأ هنإف

 رطفلا لصأ يف هيلع تعبطناو
 ارفنن هنمو انل افشلا هيف

 عيابطلا كلذل تضتقا ك

 انع ىري الف هراضتحا دنع

 ىلعلاو لالجلا يذ دنع ريخلل

 برلا دنع ةاجنلا ملع نإ

 حلاصلا ملسلا لقعلا هكردي

 ةيرم نود توملا دعب ريسن
 ىدرلا عقوم فاخن اننكل

 لوهم انب كش ال بطخاف

 رجحلا ٌمصب لح ول بيذي
 رابجلا بضغو اللامو

 رصق دق انم صلاخلا لمعلاو

 ارفغي مل انبر عم يذلا امو
 راطخألا . مظعأ يهو ريصن
 دمصلا هللاب ذايعلاو ناك نإ
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 ىرولا نع درفنت امهم نإو
 بجي كيلع هئاقل بح

 هللا ....... ءاقلل بحت ن اف

 برهملا نيأف هتهرك نإو
 اهتمدق دق مانآلاو هاقلت
 ابترت دق هللا وفعو تلق
 باقعلاب متي هلدعو

 ردهب سيل هللا لدع ناف

 يلعلا لدع ىرولاب ءىيش رطخأ
 ىلع يتأي هلدع دنأ حصو

 ءايشا ىلع هوفع بتر
 لالجلا وذ بتر دق توملاو

 رويب الف لدع هنأو

 فاطلألا انفعض كرادت مل نإ
 ارتماام نود حالصلا بناج نم

 ىلجا رمألاو كشلا فيك و كش

 عماط هنم وفعلا ف انلكو

 هتبيه نم قشني نأ داكي

 العتشا هيف هللا فوخ نكل

 ةقزمم هؤالشأ تحبصأو

 عفظف رايت لك طاحأ هب
 مدن بنذم ةياغ هذهو

 ارفغي دنأ يف رداقلا هنإو

 اربكألا كيلملا تقفار كش ال

 بدألا كيلع ناك ام لثمك
 هابتشا الب هللا ىضر لنت

 بتكي متإ هيف كيلع نكل
 اهتبعتأ دق سفنلا كلتف قفرا
 ابجنلا اهتدروأ رومأ ىلع
 باتكلا ىف ةرذلا لعافل

 ركذي اميف لامعألا نم ائيش

 ىلجلاب ريسن نأ اناعد دقو

 القغ اي اؤُعف ارط انلامعأ

 .ءابنألا ليالد اهب تءاج
 لادج الب ًاماكحأ هيلع
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 نطفاف ةالصلا دعب نم نفدلاو نفكلا ذخأو نيفكتو لسغ

 ابجنلا لك هيردي امك اهل ابجوأ دق انعرش قوقح كلت

 امسلا بر ىلإ يهف اهريغو امهفاف فاضت ايندلا ىلإ كلت
 ابترم هركذ مانألا ىلع ابجوأ دق ام ركذأ انأ اهو

 متالا انعرش نوناق ىلع هيف مزل امب فقوم لك فرعي
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 تيملا لسغ

 اققحت ىنف توم امدنعو

 ملسملا اذهل يجحلا ىلع ضرف

 لقتنا دف هبر كيلملا ىلإ
 اجرخ هارن ايندلا ملاع

 الف هايند خاسوأ نم لسفي

 هرج الو هقوقح نم كلذ

 ربخ يف ءاج تيلا لسغ نم
 جرخ نمك هبونذ نم جرخي
 ملسملا قحب هنال كاذ

 لاحب هقوقح هل ىأ

 هتفك غ تيلا لسغ نم

 هلزنمل هل الماح ماقو

 هنفد هيلع ىلص ام دعبو

 جرخ نمك هبونذ نم جرخي
 هرهط انتتأ ةياور يفو
 رفغ هبر نيعبرأ ليقو
 افخ الو املعلا بطق هاور

 ليسغتلا يف نيمألا هل رتخاو
 هبراقأ نم ناك نإ اميس ال
 ليسغتلاب قلخلا زيخ صخو

 اقطن ليلدلا هب هلسفف

 مركاف هب هلاقتنا دنع

 اجرع اراهج ىرخالا ملاعل
 المع دف ام ريغ ءىشب يضمي

 مزل دق رمأ مالسالا يف كلذ
 رنألا ىف ف ٥وور ارجأ هب ىطعي

 جرح هب امو همأ نطب نم
 متحملا فقوملا كاذب ماق

 لاب هزرجعو

 ابهَو دق ام ريخ كاذ ناكف

 هتََهَد اذه دعب ط ونحلابو

 هلمع م امل ةالصل اب و

 هتين اموي كي مل هريسو

 هرفغملا ميظعب بونذلا نم

 رتك ام يأ بونذلا نزم هل

 افولا ىف ف ٥اور دق اصن كلذ

 ليلدلا ف ءاج دق ام لثمك

 هبحاصأ نم نوكي لقف ال وأ
 ليلدلا يف تيللا براقأ

 ه تحاح
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 مهلع هقح نأل

 ع رشت قورقح مه اذكهو

 يلجلا صنلا يف ثاريملا هل مهنم

 افخ الو رخأ قوقح يفو
 لاجر عم تومت ةأرماو

 حص هجولا سمو اذكه سكعلاو

 بولا قوف ءاملا بص ليقو

 ىمَح عرشلا اه مراحم كلت
 لصفني اميكل هرصعب أدباو

 قفري لمحب تتام يتلا الإ

 درو اذك هدر عاطتسي ال

 اعقو اصن عيبرلا يف كاذك

 لسري نكل نرفظي الو
 لقن اذك اهل رتسلاك نوكي
 انلسغي ال ديهنلا امأ

 ةكرعملا يف لتقي نكي نمو
 انوكرشملا كاذ ذإ هلتقي
 دق ةاغبلا هلتقي يذلا امأ

 التق امل رامع اولَسغ دق

 امسأ هتلسغ ريبزلا نباو
 التق ال قورافلا اولسغو

 الَسغ مانألا بأ مدآو ب

 عفدت ذإ مهريغ نود هيلع

 افرع رمأ ناوخالل قحلاف

 لاحلا كاذب ان ومميي

 حضتم لاقم ف رارطضالل

 بير ريغب هلسغ كاذو

 املع رمأ ةايحلاو توملا ي

 لدج الب رذقتسم نم ناك ام

 قفدني اهب ام الئل اهب
 دنسلا بيط راتخلا دمحأ نع

 اعبتم انه ىَوَر ال نكف
 لدسي اضيأ هجولاو افقلا ىلع
 لحي اهرعش ريفظت لب ليقو
 اننعي كاذك هنال

 ةجحلا لصأل فرعاف نلسغي ال
 انوملسملا هيف لاق كاذك
 دنف الو انه لسغلا هل حص

 العف هيف ىغبلا لهأ ناكو
 املظ حص جاجحلا لتاقلاو
 البنلا دنع حص برح ريغ يف

 القن : اميف لسغ نم لوأ
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 ارتو حارقلا ءاملاب لتسغ

 هقوقح نم تيملل لسفلاف
 بجي مح يف ىتأ مهفالخ نكل
 نسحلاو ينزملا هيلع اذو
 ةفوكلا لهأ ليق دق اذكهو

 هدعب هنم جرخي نكي نإو
 ايلع مهدنع دازي الو

 ىتأ سمخ وأ فثالنلا اندنعو

 ناف يناكلا :ربتعي هنكل

 تفكو عبسو سمخ اذكهو
 افقو . دق اهدنع ثيدحلا يفو

 اهنلسغأ لاق ثيدح يفو

 ارثكأ وأ اذك اسمخ وأ هيفو

 عرشلا يف افتكالا ىعاري نكل
 ربخلا يف تتأ بيترتل وأو
 ربخلا مات نتيأر نإو
 ىعاري له راتيإلا يف فلخلاو
 ادرو اضيأ ثيدحلا يف ردسلاو
 ردسلا كاذ طلخي له فلخلاو

 انطلخي لرقي مهضعبو
 قزؤلا اذل نياك قد ريغ نم

 هلقعن ام فالخ هنأل

 حصي ل قد ريغب هنأل

 ارمألا كاذ كاذك اولعفتلف أ

 هقيقحت ىدل يحلا ىلع ضرف
 بهذ ضعب اذك تارم ثالث

 اونلعأ

 تيم لكل يأ هربجوأ دق

 دق هب ن ويره اظلا و

 ىفطصا يبنلا لسغلا نيب ذإ

 اهنملعأ اذكه اثالث ًاعرش

 ارصحي مل هنأ كاذ لدف

 عبطلا مت عرشلاب هععارف
 رظنلا قفو بسحب حرصم
 رتالا ف يا حيحصلا وه اذو

 اعاستا ىرأ اقنإلا يفو ال مأ

 ىدهلا عبتاو تاومألا هب لسغاف

 رجح ليقف ةرم لك يل
 انملعأ ىتأ ردسلا قروب

 قح ريغو انل ىضترم سيلو
 هلعفي ذإ ثبعي ال عرشلاو

 حضتم ثبع وه لب هب عفن
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 لعجي لوقتف ارطع ناكأ
 رذقلل ليزي ام هيف سيلو

 يفو لسغلا لوأ يف لب ليقو
 تالسغلا رخآ يف لب ليقو
 السغي نأ اندنع بحتسملاو

 اجرختل هلسغ ينيانب ًاردس

 اهب نلعجاف :تالسغلا ثلاثو

 روفاكلا امف ًامرحم ناك نإ

 ةيناثلا يف مهدييقت ىلإ رظناو
 اقلطم ثيدحلا ءاج هنأ عم
 اقنإلا دارملا نأ اومهف دق

 درو ةرم روفاكلل لعجلاو
 روهمجلا هب لاق اذكهو
 يعخنلا لثم يفوكلا بهذملاو

 افلاخ ثيدحلا رهاظل وهو

 رهظي رسو ةمكح هيفو
 بيطي لب نادبالا رهطي
 نمو ىلبلا نم تێملا ظفحيو
 تا زاهج ليجعت نسو
 ا ملسملا ةفيجل يغبني ال

 هقحخأ امو ةفيج هامس

 يلعل يبلا ةيصو يفو
 انرخؤي ال ثالث لاق

 لقعي هيف كاذ سيل رطعلل
 ركذ ام دافأ قد اذإ نكل
 فرعأ هردس لعجي هرخآ

 تاقن نع وهو ردس لعبي
 العجا هدعبو الوا ءاملاب

 اجلبأ نجرخيو هخاسوأ
 اهبتنم نكو ًاروفاك تئش نإ
 روهشملا وهو زوجي هل
 ةينالع يوز هردس لعجي
 اقلطأ صن وهو هودقف
 ىقييف هل يفكت ةرمو
 دمتعي لوق بهذملا يف صنلاب

 روهشملا هنأو انموق نم
 عمساف طونحلا ىف هولعج دق

 افلاحم هتلق دق ال نكف

 ركذي ام ىلع ظفاح تێێملل
 بهذي ماوهللو اهحيرل
 نسي دق كاذل همسج داسف

 ةنسلا رمأل هب نلجعف

 نيذؤتف هلهأ نيب سبحت
 هقح فرعاف توملا دعب كاذب

 ىلت انه ام لثم ًاحيرص ءاج
.- 

 انملعاف 4 ةالصلا ل اهلوأ
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 يف دومعلا اهنأل اهمدق
 رخؤت الف « تنا اذإ ل لاق

 ةروكذملا همةزانجلاإت اهدعب همو

 اتوم نسغيلف ءاجو
 بلاطلل احضوم ىضم دقو
 هيصعم كانه ام فشك نأل
 ءاسنلا رعشو

 قرفف ضعبلا هيف لوقي
 انبحص لعف هيلع يذلا اذه

 لسري اولاق فانحألا اذكهو

 بحصلا لاقم نم بيرق وهو
 رفظي انموق ضعب لاقو
 الف ةمج هيلع لجرو
 اجرخ دق هرعش نم ام درو
 لصفنا اذإ اسنلا رعش اذكهو

 لاجرلا رعش بي الو
 دق ضعبلاو ننهدي ال اذكهو
 رفظلا كانه لاط اذإ لاق

 انوهركي كاذل انبحصو
 يف ناسنالا لعفي ال مهتجح
 ليلدلا هحابأ اذإ الإ

 نطشمي نم ةشياع تأر دقو
 دق زاوجلاب نيلياقلا لعو

 امدقت دق

 فرشألا يبنلا نع انتلم

 رضحت نيح ليجعتلا اهقح لب
 ةروهشم ترضحام «هماذإإت ملعاف

 ك ايحأ يف ئنونومأملال حص دق

 بهاذملا ةنيبلا ةجحلاب

 هيصعت نأ فخف كالومو رتساف

 امهبأ ام فشاك نايب هيف

 قلطيلف هريفظت نمو السغ
 انبهذم يف روهشملا كلذو
 لبسي اعيمج افقلاو هجولل

 لوقن اذبو ليلد الو
 نلع كاذ تركنأو ةتيم

 درو دق صن مومع مه لد
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 بحت يذلا خالل بحت
 املعاف بحت سفنلل كاذو
 تبن دق صوصنلا يف اذه وحنو
 رظنو داهتجا مهنم لكلاو
 ركذ انه ام ةنسلا يف حصو
 ىدهلا لجتساو راثالا ىلإ عجراف
 دق ع رشلا رونب هللا ةياده

 دجي هلإلا يف دهاجي نمر

 بحملا اهيبأ مهفا كسفنل

 املعلا هتدروأ ليلد وهو

 تتأ تاياور يف اولدتسا هب

 رشبلا مالعأ قلخلا ةاده مهو

 رظنلا يف لوطي دق كاذ طسبو

 ادقوت انل اهرونف اهنم
 دهتجا هيف نمل هللا اهب نم
 دهتجا هلإلا يفف ىدهلا هعم
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 تيلا نيفكت

 مت تاومألل ليسغتلا امدنعو
 املعاف حص نيفكتلا انهاهف

 رشبلل مظعلا هللا نم رتس

 ةايحلا يف رتسي ام دنال

 املعاف يقاب صخشلا كاذ نأل

 مهفاف هنم حورلا الإ لاز ام
 دحالا هلإلا نم ةمارك

 هللا دنع ناسنالا فرش نم

 ىرولا قاف هلضفو ال فيكو
 ربقلا وهف نيرتسلا يناثو
 نيفكتلا ضايبلا نيفو
 ُءايخألا هسبلي ام ريخو

 بانلا هذهب مكيلع

 ربخلا ءاج دق تيلاو يحلل

 ىففاشلاو مهدحأ هجرخأ

 نم لضفألا يف لصف مهضعبو
 نانكلل حاضيإلا لضفو
 نفكلا ايضفت ت ليق دق .مسحو

 درو ادردلا يال ثيدح يفو

 يفو مكروبق يف اناتأ هب
 اهناف رخا ثيدح يفو.

 مزل امك مهطيحت متو
 امكحلا اهتققح دق ةمكحل

 رمأ عرشلا هب اك مهيفكت
 تامملا ةلاح اضيأ رتسي

 املغ اميف روتسملا دسجلاو
 ملسم لكل قاب هقحو
 دسجلا كاذل اعرشو ةتباث

 هابتشا الب مهعم هنيفكت
 ارتس توم دعب ىتح كاذل

 رتور مهل ميركت كاذو
 نيمألا ىفطصملا هيف بغر

 ءابنألا هب تءاج مهضايب

 بابلا اذهب تءاج يتلا يهو

 رثألا يف يبنلا نع اححصم
 يصبات هيقف لك اذ

 نسح ليصفت كاذو مهضايب

 نامثألا يف عفرألا هنأو
 نسحلل عارف بولطم عرشلا ي
 دحالا هلا مترز دق ام نسحا

 فرعا اهضايب مكل دحاسم

 اهنفرعاف سفنلا يف يأ رهطأ
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 لبقت ال يأ رهطأ اهن
 وكو
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 7 وا كرتت الف

 راثالا يف سابل نسحأل
 ١ ر ِ سجحع هنقحلب , | ا 7

 رمحال سبل لوقي مهضعب ١

 مج يور امل اهلضفأ رنالا يف يوز ل "ياص
 ١ تلاق هلع
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 . فرعاف نوكت : راربألا ديس نع أ .
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 7 مهدنع كاذل .

 4 لك تافص نم كاذ

 حيج رت : نابتسا هب ام حو جهنملا ..
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 اومهف ام ىلع الإ اوجَرع ام

 راونألا مه مهزةد هلل

 نفكلا يف ىتأ دق اولاغت الو

 ربلا يف الاح بلسي هنإف

 اسنلل ريرحلا يف يلاغتلا
 قحأو ىلوأ ديدجلاب يحلاو
 ادرو اميف باينلا ثبلت ال
 الضفأ نولدي اهدعبو

 روبقلا ىف ْتبللا ريسيلا نإ

 لبسي ارتس مهللا كلأسن
 الو ًادغ ايراع ىجي ضعب

 يف ضعبلاو هنافكأ يف ضعبلاو

 ليالدلا تراشأ دق كاذك

 يلعلا هللا نم رارسأ لكلاو
 ُمَكحج هلاعفو مكحلا وهن
 نفكلا دادتعا ليق زياجو

 دق توملل اندادتعا نم وهو

 ملعن اميف نافكألا يف مكحلاو

 اياصولا ىلع مدقم وهف
 ثلذنلا اهلحمف اياصولا امأ

 نفكلاك اندنع اضيأ نيلاو

 تيلا اذه قح هنأل

 نفكلا َنمدقي له فلخلاو

 اومكح يأ هبو ليلدلا نم

 رارسألا تلمحت مه ايف

 ننسلا لهأ هاور انل صن
 ردقللو ىلبلل يلاغتلا امف

 اسسأ لوق لاجرلل مزجلاو
 قدص دقو هب ركب وبأ لاق

 ىدهلا ةميمأ نع ًاريسي الإ

 الطبأ دق نمل سكعلا وأ اهنم
 روشنلا يف ليدبتلا عقيو

 لسرتست انل كنم ةمحرب
 القن هيف صنلاو هل رتس
 فرعاف لاقي هتوم بايث
 لضافألا ةداقلا اهارد اك

 لزي مل ىرولا ىلع هلضفو
 مهف دق يناعملل نم اهمهفي
 ننسلا صن توملا لولح لبق
 دنسلا قداصب ع رشلا هحض وا

 مزلت ًاعطق تێملا لام سار نم
 اياقبلا ثراولل اذكهو

 ثري يقابلل ثراولا

 نطفاف ًاعرش تيما لام سار نم
 تبشلا يف قوقحلا رياسك

 نسح لكو نيلا كاذ مأ
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 مدقي دق نيدلل مهضعبو
 انفكلا نمدقي مهضعبو

 لعج لاملا ثلث نم مهضعبو
 نفكلا نوكي لاق نم ةجح

 هيبوت يف لاق يبنلا لوق
 بعصم يف يعم دراو كاذو

 اك هلتق ناك دق دحأب

 هزممن الا ليق دق نكرتي م
 اللاقم رذنم نبا

 سالخ هب ذخ يذلا الإ

 مهسواط نعو لاملا ثلت نم
 ىتفلا سابع نبا نع انلوقو
 نذأتسملاب كي مل ابن
 هل حص ام كاذ الولو لاق

 نفكلا كلذ كي مل ول هانعم

 ارمألا كاذ راتخلا لعف ام

 قحأو ىلوأ هار هنكل
 الأس دق انيبن نكي لو

 لأس دق كانه نيدلا نع الو

 بسن و

 مركي لاق رخذألاب تيملاو
 انسح رابتعا يف هارت دقو

 لم دق يدنع كاذو هنافكأ

 نسحألا وهو تيملا لام سار نم
 هيومت ام نود َننفكي
 بذهملا ديسلا ريمع لجن
 املعلا لك لوق نم هتمق

 هرتسم نكت و هفكت ل

 انتاده نم رثكألا ىلإ اذه

 ساقنت ال قحلا يف ةياور

 اتبث دق همكح يف اققحم

 نفكلا ذاختا دنع ثراول
 هلعفي مهنم نذإ نود نم

 نكزام لثم تيملا لام سأر نم
 ىئردي امكح ثراؤلا مرحيف
 ةروع رتسل
 الظح مأ اهب ىضري هنراو
 لدج الب هل هنأ لدف

 قح كاذ و هل
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 رتسي ام هلام نم هل اك

 ىنتفلاب نويدلا تطاحأ اذا
 ناسنالا ةروع فشك نأل

 تبت قح هلام يف هناو

 هعسلا ل اح هدي دحت ف فلخلا و

 حصالا يف لاجرلل ليقف

 يبنلا هب يذلا اذه

 تددعت قرط نم يور دقو
 ىرت اك اهبيترت اذكهو
 ءاسنلا يف ةياغلا وه اذه

 اندنع بحتسملا كاذ نكل

 هريغل ال دردلل اهنأل
 بايثلا ىلإ يحلا ةجاح ذإ
 نافكألا ةرنك ًاريخ ناك ول

 انفُك لاقي ةنالن يفف
 نميا باين نم مهتتأ ضيب
 الو ال صيمق نم اهيف سيلو
 يتلا ةنالنلا قوف مهضعبو

 هبابحتساب ديري مهضعبو

 طقف اهز اج ] مهضعبو

 اورظنا هتايح لاح هتروع
 ىتأ هل هلاومأ نم كاذف

 ناركن الب اعطق ةريبك

 تتأ تاياور يف كاذو هل
 هعسوم ةلاح .كلت نإف

 حتفلا صن باوثألا ةثالن

 باوالا يضرلا يداهلا ةنس نم

 فصنم لك دنع رامخلا م

 هفرع نم عم باونألا ةسماخ
 اركذ ةاتفلا مونلك مأ يف

 تبت انه يذلا لوقلا كلذب

 اررحم ىتأ اذه اهمظن يف
 ءارتما الب يفكي اذ نودو

 انل ىضرت ال نافكألا ةرنكو
 هرداف قحأ اهب ثراوو

 بابلألا ىلوأ دنع ةريثك

 ناندع نم راتخا اهب ىلوأ

 اندنع حيحصلا وهو اهربغ ال

 نطفاف الوحس ىعدت ةيرق نم
 الطبأ الوق لخف ةمامع

 تبنم لاقم يف ديزي ترم
 هب يتفا ذوشم عم هصيمق

 اوطش هيف هيركتلاب ضعبلاو
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 همامعلا ىري ال عيبرلا اما

 ارامخ ةأرمال ىري الو

 ريرحلا يف ننفكي الو
 اريرحلا اوزؤج دق اسنلا الإ
 ةايحلا يف زاج ام هنال

 فارسالا ىلإ ىضفي يذلا الإ

 ىسوم ءاسنلل زاجأ دقو
 نايبصلل كاذ زاجأ اك

 ملعلا بوبحم نب دمحم اما

 رابخالا يف لد ام ىضم دقو

 نافكألا يف يلاغتلا نم رهف
 اضرم دق هب يذلا هبوث يف
 نيبوث هريغ مث لسغي
 قلخ بوت كلذ هل ليق
 ال ... ةلهملاو ديدصلل لوقي

 مامالا كلذ رد هلل
 انافكألا فرخزي نم لاب ام
 ربتعت نأ هنافكأ ىتف مكو

 هماقتسا يف ناك ول لجرل

 اراهج هبجوأ مهضعبو
 ريضن بهذ عم الو تف

 تامملا يف زوجي هنإف

 فالح الب روجح كادف

 ناميإلا يف فيلكتلا مدعل
 منتتغت مهناف طقف ههرك

 راكنإ الب هبانتجا ىلع

 ناهربلاب حص دق اسنلل يأ

 ىضترملا مامالا ركب وبأ ىصوأ
 نيبم ريغب حص دق دازي

 ققحم هب صن معن لاف

 القن اذه هنع كاذ ريغل

 مالسالا يف روهشملا هلضفو

 انايع اهعاضأ دق دودلل
 رظنلا رارحأ دنع هنم ربكأ
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 تيملا ىلع ةالصلا

 املعاف مت نيفكتلا امدنعو

 قوقحلا ةلمج نم اهنأل

 عرش ذإ ةالصلا هللا عرش دق

 تيم لكل يحلا ىلع ضرف
 ماق ام اذإ يءافك ضرف

 مدع نإ نيع ضرف نوكي دقو
 هرضحي يذلا ىلع هل قح

 تعقو صوصخلا ىلع ةعافش

 لينل اهب يحلا عفتني
 ةرفغملا لينب تيلا عفنتو

 روكذملا تيللا كاذل ريبخ

 ال ... قوقحلل عنمي يذلا الإ

 هالوم نم قبالا اذكهو

 يضغابلاو ةزشان اذكهو

 مياقلاك ىنزلا ىلع ماقو
 بتي نأ الإ غلابلا فلقالاو
 امجه ًالاحو بات نإ كاذو

 ليزي ام كردي نأ لبق وأ
 عطاقلا لثم نيدلا يف نعاطو

 امزل دق اهمكح ةالصلا هل

 قيقحتلا ىدل تحص امك هل

 عفش نم نك تيمل ةعافش
 ةرطفلا ىذ ىلع تام دحوم

 اماكحألا عف ىرجأ هب ضعب

 متح امكح همزلي يذلا ىوس
 هرظني وأ مالسالا ةلمج نم
 تعفر دق امك تنع ةمحرو

 ليزجلا اهرجأو اهباون
 هرفغملاو اضرلا لهأ نم ناك نإ

 اورجؤت ةالصلا ىلع اوعمتجاف

 ريخلا مظع يحلل هيفو
 دلوي ءانزلا نم هنأ ول

 الو تشع ام هيلع نيلصت
 هاشحف نم بات ام اذإ الإ

 يغاطلا لثم روجلاب ىرولا ىلع
 مياعدلا دساف حاكن ىلع

 بجو هقح رذعلا تقو تامو
 ام ليزي نأ لبق توم هيلع
 لوقأ اذكه هنم كلذ

 عياظف يف حبصأ ذإ قرطلل
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 مرحي يتلا سفللا لتاقو

 همرحم اهناف هسفن ول
 بجو دح يف لوتقملا اذكهو

 لجرلاك يهف ةأرملا اذكهو

 رفغي يبرف بات يذلا الإ
 حنمت له ةحيان يف فلخلاو

 يلوأ ىلع اقلطم يلصي ال وأ
 ( لصتال ) ركذلا ىف هليلد
 ارمضأ دق ىذلا ىف كاذ ليقف

 ىلع اولص اندنع ثيدحلا ىفو

 لماش كاذو ةلبق لهأ
 عدبلا بابرأ كاذ نم ننتساو

 ام ريغب مهديحوت ىف حدقت
 ىلوملا ىف مهداقتعا ىف كاذو

 انوكرشم حيحصلا ىلع مه
 اودقتعا امم ناشلا مظع لج
 هللا ىنلاعت قلخلاب هوّرس

 ملعي لاقم اهلتق هيلع
 هملسم ًاسفن لتقي ال هيلع
 بكر دق ريبكلا نيح بدأ وأ
 لقع نم دنع ماكحألا هذه يف

 ةبير يف لزي مل مارح دوخ
 هنملعاف مارحلا شرتفم

 هيلإ انه روظنم ريغ نم
 ىعطق مكحب ىوضر نم تبثأ
 لحي سيل مهل مالسلا لنم
 ام ةبرش نوقسي ال كاذك

 رفكي همتإو هبونذ

 حلصت ال اهل مأ تّبَم ةالص

 لمكلا لاقم مهفاف ريابك

 لدعلا لهأل قيقحت هيفو

 اربْخلا ءاملعلا ٥اري اكرش

 القن احيحص رجافو رب

 لضافألا هلاق ريبكلا يذل

 عدف اهلهأ نيدلا ىف ثَحَدَق نا

 ىمع ىلع مهلخف ِلوأت
 الض نم ع دف مسج هناب

 اييملاعلا هلإ اومسج ذا
 دحألا كيلملا وهو مهنيد ىف

 هاوس نم لض دق هقلخ نع
٤١



 فرتقا نم ةيرفص تكررشو
 ادبأ هيلع نولصي الف

 مهدنع ىنزلا دولوم كاذك

 هلعف دق ىذلا هرضي الو

 ترزوام ةرزاو ززت ملو
 ىرت يذلاب هيف ,ضاق لقعلاو
 ملعاف نيذ ريغ ليلد اذهو
 امهرش هنا ثيدح اما

 لعفو لالح ريغ ىلع ناك
 لخديال هنا ثيدح اذك

 عبتلاب اهلخديال هانعم

 لخدي سيل هوبأ بتي ناو
 احلصأ نإ اهلخدي هنكل

 مكحن هيفف الفط تمي ناو

 عبت كرشلا يوذ لافطأل وهو
 ربلل تبجو ةالصلا لب

 لبق هبرو بات هلعل

 عرشت سيل روظنملا نم نكل
 ىلع هسفن لتاق اذكهو

 ىداهلا عانتما عدرلا نم ش

 افو هل نكي مل نيب اوتام
 لفكي نم هل ناك اذإ الإ
 هل ةالصلاف لهتسا نم رم اذك

 فرع دق مهيف كاذو ةريبك

 ادغ كرش اخأ مهعم هنال

 مزلت ةالصلا لب اندنعال

 هلمع اموي حلصأ نا هابآ

 تبث يعطق مكحلا اذهو ىرخأ

 ارهظ اذهب عرشلاو لقعلاو
 مشغ ةافغط ىلا لمتالو

 اهرَخح دق امب لض نا هانعم

 لمع ناكام سئب لالح ريغ

 لقني صنب دلخلا ةنجل
 ىعم لصأ ىلع ابالا مكلتل
 لقعي رمأل بآلا ةبوتب
 احن دق حالصلا جهنم ناكو

 اوملعاف قافنلا لافطأ مكحب

 عسي انالوم وفعو هبر عم
 ردغ يذ قسافو رجافو
 لمأام لك لانو هتبوت
 عدتري ىسع لهاجل اعدر
 الخ اميف انل هتفرع لصا

 دارفأ ىلع يأ ةالصلا نم

 ىفطصملا لصي ملف مهدنع
 لقني لوق وهو هيلع ىلص
 ةكرعملا ديهش اذك ةبجاو
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 نكت مل ديهشلا ىلع لب ليقو
 درت نا ةالصلاب ىلوأ بالاو

 مدقأ خآف نبالاف جوزلا
 نم برقألاف برقألا اذكهو
 نم لضفألا اهب ىلوأ لب ليقو
 مظعالا مامالا ىلوأ لب ليقو
 فرشلاو قوقحلا نم هل امل

 عوكر ب ةدابع يهو

 دوصقملاو ريبكتلا اهناكرأ

 مهفاف تاولصلل تفلاخ دق

 بيرقلا اهب ىلوأ نم حصو
 ىلوأ ةالصلاب ثيدحلا يفف

 ركذلا ف مهتسأ هدعبو

 بيرقلا رضحي مل نكي ناو
 اماق نم اذكهو انه ىلوأ

 قحأو ىلوأ شيجلا ريمأ لم
 اركذ لضف عاتجال كاذو

 برقألاف اومدع اونوكي ناو
 ىلإ ةبارق وخأ هنأل
 بناجألا يف لضفألا كي ناو
 ىري انموق ضعبك انضعبو
 باحصألا رثكأ هيلع اذو
 ف عفشي نأ لضفألا كرتيأ

 نكز الوق ةكرعم يف تام نإ
 دنف الو اهب ىلوألا ةفرعم

 ملعن اميف معلا نباف معلاف
 نكز دق نايب ىلع هباسنأ

 نسح لوق ايلوألا ال انلاجر
 مزلي مكح شيجلا ريمأ اذك

 فرع دق مامالا بصنمو مهيف

 ع ورملا ىدهلا يف دوجس الو

 دوهشم اهلضفو اعدلا اهنم
 ملسم لكل اعرش تبجرو
 بيرأاي كاذ طسب كاهو

 ىلحت عرو انلضفأ

 رمألا : مهربكأ اذكهو

 بيحرل ا جهمملا ماماللف

 ماقملا عف ىلوأ هماقم

 قحتلا دق هب مهرمأ نأل

 ارّمأت نمل ةرامأ مث

 بهذملا معن وهو ىلوأ لضفلا وذ
 الصفف هزاح كانه لضف

 براقألا نم ىلوأ هنإف
 ارهش الاقم ىلوأ هبرقأ
 باجع نم كاذ يف ينناو

 يفولا ربلا هبر عم انتم
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 انل لام نم ةالصلا يف سيلو
 انقح ةالصلا نأ لقن ناو

 تێتل .... انؤاعد اهنأل

 نم مزلت اهنا نولياقلاو
 هروكذملا ةبارقلا اوبتر دق
 تبتر مهعم فاريملا بتارم

 اسنلا نم ةيرق اوأر ىتح
 يمذلا يف لاق دق مهضعبو
 ادرو دق ربخ مومع ىري
 هدلو ةافو ارضاح ناك دنا

 ابجو نقح رفاكلل ناكام

 نم :ءاسنلاو يمذلل سيلف
 ةماعزلاب لاجرلا تصخ دق

 ىنرثاي نيلياقلا ليلدامو
 نكي مل ىلوأ ماحرألا ولوأ افأ
 ا١ليواتلا لمتحت اهنال

 احضاو اصن ءاج ثيدحلا اذف

 انع دق (رضعبب ىلؤأر يف
 مدلا الو ىف لوقي مهضعبو
 صخي ملو اهممع مهضعبو
 عنتمت ادبع بيرقلا كي ناو

 ايمذ انه ًأخأ ىري دقو

 انه ال نميهفاف ةنثرنف

 انع دق رمأل نيبيصم ريغ
 ةمحرلاو لب نارفغلاو ريخلاب
 نكز ايسح تلا ةبارق

 هروهشم مهدنع بتارم
 تنع انيح دعبألا اوعنمو

 استئا ىلع اذكه ننذأتست

 يضرملا هنبا يف نذأتسي
 ادهتجم هب مكحلا ِ
 هدشر نع ىنأن دق لاقم اذو
 ابجنلا لاق كاذك ملسم يف

 نهو دق الاقم عدف انه قح

 همامالا هذه نم اسنلا امف

 ىرولا يف هارأال هوأرامو
 نكز اك ًاحضاوأليلد مه
 الوقنملا انثيدح تفلاخو

 احجار مهعم ليوأتلا نع ان

 ايب الوق ثاريملا كلذب

 ملعاف لاق لقعلا يف مهضعبو
 صكنو ىلو كاذ نع مهضعبو
 ع رش دق نايب ىلع هتالص

 ايضرم نكي مل مع نبا وأ
 افرعتلف (3 اهئايلوا نذاب ر
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 الو تءاج ةزانج يف كاذو

 فرعاف نوكي نفدلا اذكهو

 اوعمج ًرينك ىتوملا كي ناو
 ددعتال طقف ةدحاو

 يلي امم يأ لضفألا مدقي

 نم مامإ يأ لوضفملا اذكهو
 بجي اذه سكع ضعب لاقو

 لضفأ ىدنع ناركذلا قلطمو
 لضفأ اضيأ رارحألا غلبلاو

 لافطألا قلطم نم اذكهو
 عقو رحلاو لفطلا نيب فلخلاو
 الضفا هعم لافطالا ىري ضعب

 ةيرحلا فرش لوقأ نكل
 فيلكتلا فرش ترظن نإو

 ةالصلا يف بيغرتلا دروو
 دقو انم دحأ تومي الو

 (اوعفش الأ _ لاق _ نوعفشيف)
 اعضو ريخ قيقحتلا ىلع وهو
 مزلام نيع وهف اهيف طرشلاو
 وضوو سابل نمو ةعقب نم
 عنم مهضعب دجسملا يف فلخلاو

 يبنلا لعف اهزاجأ نم ليلد
 دجسملا نحصب ءاضيب ليلس

 الملل امع لوقلا ناف بير
 فتخي مل حضاو دايق ىلع
 عرشت مهيلعو نيبترُم

 لمكلا لك دنع مامالا كاذ

 نسح يأر نع كاذو هلضفي
 بهذملا ىدنع حص كاذب اك

 لقعي نماي ثانالا قلطم نم
 لهجي سيل كاذو دبعأ نم
 لادجام نود حص لضفأ

 عفر مهيف غلنلا دبعالاو
 الملا اذل تفرع ةرطفل

 ةدوبعلا ةيكلم نم لضفأ

 تاومألا زيانج ىلع اصن
 دعس الإ ةئام هيلع ىلص

 عفري لوق راتخا نع هيف
 اعرش رمأ هيف عاتجالاو
 مزتلاف ةالصلا نم اهريغ يف
 ضقني اضيأ كلتلام لكو

 عسي رمأ اذ لوقي مهضعبو

 يبهذم مهفاف ليهس ىلع ىلص
 ىدتهم لكل ةجح ناكف
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 حصت له روبقلا نيبام فلخلاو
 ىرابلا هيلع ىلص هيبنل
 العف دق ىذلا اهديعي لهو

 تاقوألا قلطم ىف تزَوججو
 تقرشأ اهارت وأ عولطلا دنع

 برغت وأ اذكو لوزت ىتح
 ادرو دق انه يهنلا نع امل
 لاجرلا نم ردصلا لبقتساو
 حاضيالا نع سكعلاب ليقو
 اسنلا تلص تلا ىلع ناو

 فوقولا ىف ىواستلا حجارلاو

 يلايال يرصبلا نسحلاو
 غبرأ وهو ريبكتلا اهناكرأ
 ةالصلل هيجوتلا هعجوي

 فرع هيجوتب تّصح دق ليقو
 ركذ دق ليلجلا ناحبس كاذو
 اربك من مظعلا هناحبس

 ىري دق تاحلاصلا تايقابلاو

 نع هيجوتلا ىف لاوقألا لوأو
 مالسالا دعاوق نع قنانلاو

 عيبرلل لاوقألا ثلانو
 امرحا دعب مت ذيعتسيو
 ملع اف ارج ا تدصق اهيأو

 سأرلاو

 حضتم ىدنع ةحصلا مدعو

 راثآلا يف هوور دق كاذ نع
 القن اضيأ ةداقلا نع فلخ

 تاصصخم تاقوأ ريغ نم

 تطسوت امسلا طسوام امدنعو

 بهذملا هيلعو بورغلا دنع
 ىدهلا حابصمو قلخلا ديس نع

 لاجحلا ةبر نم يأ
 حانج نم ءاوسلا ف سيلو

 اسسأ لاجرلا سكع اهلعفف
 فورعم رثأ نم هل امل
 لاجرلا ىدل وأ ءاسنلا ىندل

 عرشت سيل ةروسلاو دمحلاو
 ىتا .... اهيلع عرف اهنأل

 فرشلاو مولعلا باطقأ هاور
 رهش لقن ىف ريبكتلا هدعبو
 اركذ اميف مارحإلا ةريبكت
 ارهش لوق وهو لاجرلا ضعب
 نكز دق ىدنع ملعلا لهأ روهمج
 ماركلا براغملا هبحصو

 عيسوتلا نم دودعم كاذو

 امؤلي نلف ا سكعي روأ
 معنلا يلو هلل دمحلاو
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 مارحالاف ريبكتلا لوأو

 هعبارلاو تيبث دمح دعبو
 ... مهل رْكَس لاق هللاو

 بجي دق مك اهريبكت يف فلخلاو
 ان .ضعب هلو سمخ ليقو
 ريبكتلا يف لاوقألا لوأو

 يبنلا ريبكت باحصألا ةجحو

 راتخلا ربك ليق هيلع
 لعف ىذلا رخآ ليق كاذو

 ان ضعب هلو سمخ ليقو
 ريبكتلا يف لاوقألا لوأو
 يبنلا ريبكت باحصألا ةجحو

 راضخلا ربك ليق هيلع
 لعف ىذلا رخآ ليق كاذو

 لفاح ماقم يف هيلع ىلص
 راتخلا ةباحص تعججأو

 انل ةجح كلذ ىفك دقو

 بهاذملا مكلت لصأ ليقو
 اربك سمخبو تسب ضعب
 مظعالا مامالا كلذ لاقف

 كدعب مانألاف متفلتخا نا

 غمتجا متعمتجا نا اذكهو

 عبرألا يذ ىلع لكلا عمتجاف

 مالعألا تلاق دمح دعبو
 هعفانل هل يهو اعدلا دعب

 فصنم كيلم نم ريخ كلذ

 بهذ ضعب هلو تس ليقف
 اححص اذهو عبرأ ليقو
 ريثك نع ءاج سمخو تس
 بهذملا ريهش ف ىشاجنلا ىلع

 راكنإ الو عبرأ كاذ ذإ

 لمعلا اذه للع حص ذئنيح

 اححص اذهو عبرأ ليقو
 ريثك نع ءاج سمخو تس
 بهذملا ريهش يف ىشاجنلا ىلع

 راكنإ الو اعبرأ كاذ ذا

 لمعلا اذه ىلع حص ذئنيح

 لقانلا دنع عبرألا ربكو

 راتالا حضاو وهو هيلع
 اندلا راونأ قلخلا ةاده مهو

 ىبلاغلا يبنلا ةدوجوم

 ىري لصضعب اعبرأو مهضعب

 ملعلا كاذ معنو انقوراف

 ةدهع نوعبتي نوفلتخي

 عبتم ليبس ىلع مكدعب نم
 ىعم اهمكح عامجالا تبنأف

٤٧



 ريبكتلا عضاوم تضم دقو

 هارجإلا :> اهل وأ

 عمو اهارقتو نربكت ش

 هعبارلا متو اعدلا اهدعبو

 ماقملا وهو مالسلا ش

 ف .... دوجسالو ال ع وكر الو

 تيملا ةالص لاح يف فلخلاو

 نميأل اعجطضم قأ دقف

 افقلا ىلع ايقلتسم لب ليقو
 البقتسا ناكل ماق ول ثيحب

 هابأنال قحلاو اتتدمع
 1 ىفطصملا ىبنلا

 اوعمتجا هيلع لصألا وه اذو

 نسح وهو ىضم امك اوعمتجت
 عقي دق مهقلخ فالخلا يفو

 عمساف احيحص ًاعامجإ ناكف

 احلصأ هعم هاري بهذم

 اوعمتجي ل ثيح تس كاذو

 عرشت ىلع يقابلل كرتلاو
 رمع اذكهو اعبرأ ربك
 بهذملا لهأ لوق اذهو ركب

 رثألا اذ يبسحو اعبرأ ربك
 ةينالع ىررولاب تقو قاض دنإ

 رينملا اهماظن يف حولت
 هامتلل يناملا اهدعبو

 عمتساف ىرخأ تربك اهمامت
 هعماج تحضأ ريخلل ىتلا يهو
 مالسلا اهرخا قأ دق ذإ

 يفتنم دوعقلاو تيم ةالص

 ةهج يأل تلا
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 لمعلاو اضيأ ريهشلا لوألاو
 روص ًاضيأ كاذ ىف تتأ دقو

 ةالص الب نوفدم لكو

 لنت ربقلا يف هيلع لص
 ىلع .اذكه ديعبلل لصو
 بياخغ ةالص انثيدح يفو

 دمحأو انبحص زاجأ دقو
 لجالا ىسوم انهيقف اذكهو
 حضاو زاوجلل ليلد وهو
 الو نويكلامل هرزج لو

 ابسن اضيأ ربلا دبع نباو
 اولاق يبنلا نع يوز امو
 ملعي ليلدلاب صوصخلا انلق
 اصصخم نكي مل لاتحالاو

 لعفن نحن راتخملا لعفام

 دق صوصخلاو ةوسألا يه كلت

 متملعام ريغ اولوقت الف

 ادمحأ عابتاب ىضري هللاو

 برق انيف ىذلا ىلع تبجوو
 اونفد نيذلا ىلع اذكهو

 عيقبلاب ثادجألا ىلع ىلص

 نا لبق هيلع ىلص نم ليقو
 انفد دق ىذلا ىلع اهنكل

 لبق دقا مكحب اندنع هيلع

 رنألا مانألا ىلا اهدروأ

 تابجاولا نمض نم هتالص
 لزي مل مظعلا هللا نم ًالضف

 العفاف حصت اهناف دعب

 بياغرلا يف كاذو بياغل
 دجوي اميف كاذك يعفاشلاو

 لقن دق اميف عيبرلا ىلع ىلص
 حلاص ليح هيلع ىضم دقو
 الصو انيلا اميف مهفانحأ

 ابتك اميف رتكالل كلذ

 لاعفلا هصخ دق هب كاذ

 مهوتلا الو ينغيال نظلاو
 اصصختلا اوكرتاف متفرع اك

 لثمالا ليلدلا ضراعي ىتح
 دمتعملا حيحصلا مكحلاب تبني

 اومتفلك دق ع رشلا ف ىذلا وهف

 ىدهلا وه اذو يمو ايح

 بجع الو ىأن نمو هتالص
 نسح لوق بهذملا يف كاذو

عيبرلا دنسم يف تأ اك



 ىوِسال يبنلا نم لب ليقو
 نيترم زوبتال ليقو

 دهع بيرق ناك نم ليقو
 ىضمام دعب لخادلا يف فلخلاو

 عفري فالخال مأ همزلي

 اضق سيل نأ ريهشلا رثكألاو
 ُثسانيام مزلي اعدلا يفو

 مزل هلفطلو يتلوللف
 هيبط اراد هلدبأ هلوقك

 امركأو راد نم هل اريخ

 .عسوو هلهأ نم هل اريخ
 دعصاو هققحلأ يبنلابو

 فلس ريخ انل هلعجإ هلفطو

 اعفان ارجأ ش ًارخذ هلعجاو

 انمزَحئال يورملا يف هنمو
 تاومأالو انايحأل رفغأو

 ركذلاو ريبكلاو ريغصللو
 يلو ريغ يأ هوبأ نكي ناو
 رضن هنمو سكعلا اذكهو
 ادغ دق يلو ريغ ىذلا امأ

 لأسي نينمؤملل اذكهو
 حلص يذلل نارفغلا لأسيو

 عضوم يأب بات ىذللو
٥. 

 ىور نم هاور اقلطم ليقو
 نيم ريغب ربق ىلع اعطق
 ىدنع صوصخ الو هل تزاج

 اضقلا له بناج ةالصلا نم

 عرفم مهفل لصأ ىع وهو
 ىضمام لك نع وفعي هللاو
 بهاذم مه اعدلا ىف سانلاو

 ملع رمأ اذو ةيالو اع
 هبلقنم ىتأ اذإ ىري اهب
 امرك ًالهأ مث ارارق مث

 عفش هيفو هدح هيلع
 دحمو هحور نيحلاصلا ف

 فرع ظفل ىف كدنع اطرفَو

 اعساو هارأ هوحنو

 انتتفتال كاذك هروجأ

 قآو بياخغو دهاشو

 رهتشا ىننأللو دبعلاو رحلاو
 لعفاف كاذك همأل لاق

 رتك يبر ريخلاو امههجو
 ادهتجم هسفنل نرففغتسي

 لنمألا ليبسلا وهو رفغم
 حضتم لوق ةمألا رياس نم
 عبتم وأ قحلاب مياق نم
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 ررغ تايا كلذ يف عاشو.

 هرين باتكلا نم ةروس يف
 .مامالل رهجلا حصي لهو
 دمحلا يف عنتمم هرهاظ

 اوعبتي نا مهمزلي مهنأل
 لكلل اهنوفرعي دمحلاو
 دصقام نوفرعيال اعدلا امأ

 مامالاام ريغ نوأرقيف

 مامالاب مانالا نيأف

 ةالصلا يف يلولا كرتيو
 مجارم ىلإ ةمحر دادزي
 اك نولاني مهنأ وأ
 رابخألا يف ءاج يبنلا ىلص
 هرشع ضعبو ةعبس عمج
 راتخا مهيلع نيلصي

 ىضترملا ,يلولا ةزمح ىقبيو
 املعاف نوعمجي نيرخاو
 ربخلا صن اذكه : نولمحيو
 اوفُصَي نأ ةنسلا نم مث

 لضفأ فوفصلا ةنالن ش

 انوعفشي ليق مهناف
 نينتا نع ناك فص لك ول
 افرعاف فوفصلا لوط نم لضفأ

 ربو رجاف لكل اوزتجا اهب
 هرجفلاو ايلوألل تلمش دق

 يدنع زاوجلا هيف اعدلا امأ

 عنصي دقام لك يف مهمامإ
 لحلا نيع رارسالاف نوكت

 دحب هل نبرضي مل هناو
 مامالا امف نذإ هأرقي
 مازلإلل ليلدلا وه اذو

 ىتات كانه ةمحرل مهعم

 محارلا فوعءرلا ربلا هبر نم
 املغ لاقم ىف مهنم لاني

 هرربلا ريخ ةزمح عم لوقي
 رانالا ا ذنكه نولمحيو
 ىضرلا هللا نم هل هناكم

 اممع مهنم لكلا ةالصلابو

 ربألا مرقلا ةزمح كانه ىنقيي

 اولعفاف كاذك مهعمج لق ول

 انوعفري ةداقلا اذك هيف

 نيم نود لضفأ هناف

 ىفطصملا مانألا ريخ نع كلذ
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 ناسنالل بيطلا لمعلاو

 دقف نحن هلعفن يذلا امأ

 املعا هنم يقب ناك نا تيلاو

 يقب هنإف سارلاك كاذو

 ةايحلا ةعماج هنأل
 الف سارلا عطق نا هنأل
 سارلا نود مسجلل اقب الف

 ىوسال ىلصي سارلا ىلع ليق
 سارلا لثم سارلا ريغ ليقو
 ايقب دق يذلا ناك نإ ليقو

 رثألا يف كاذك يقابلا ىلع لص

 درو دي ىلع اولص لب ليقو
 الو رسن مهل اهاقلا ناكو

 دقو ءزج ىلع اولص مه ناو
 ىتم لكلا ىون ذإ داعت الف

 انيكرشملا نود نيملسملاو

 اناكم ىفطصملا . رّختي مل
 املعاف يلصي تءاج اميأ لب

 زارسإلاو ةالصلاب رهجلاو
 ناترم ليق مالسلا يفو
 ارهج مالسلاب نرهجيو
 رمؤي ملو ىلص نم ليقو
 لصيلف ةالصلاب يصويو

 ناركنام نود ةالصلا وه

 دشرلا يداه نم فيلكتلا هب حص

 امزلا ةالصلا اضعالا نم ءىش

 قدصف ىخأ سارلا ىقبام

 قتأت ةايح تسيل هنودو

 القع ماقم ةايح

 سانلا لك لوقعم نم كاذو
 ىور نم هاور هتفرع ال
 ساسالاك سارلا تيار نإو
 اينف اموي هنم امم رثكا

 ربتعم ليلد ( سارلا ةروصلاو )
 دهع ىذلا لمجلل ةعقو ىف

 الملا كلام هللا ناف بير

 دسجلا ع ومجم دعب نم مهل حص
 اتبت دق ةداق نع اذك ىلص

 انيقي نيوني طالتخالا يف
 انايبلا فرعاف ةالصلل يأ

 امهفاف هاوس يف وأ دجسم يف
 راتخلا هلعفي املك

 نايب يف كاذك ةرمو
 ارس كلذ لعفي ةراتو
 ربخلا يف اذك هنم نلبقت مل

 لقنلا يف تبات هاضترا نم

 هدعب
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 ادارأ نم كلذ هقح نم

 ىلإ يأ مامالا ركب وبأ ىصوأ

 رابخألا يف ةدرب وبأ وهو
 دبعلا معن بيهص ىلا ىصوا

 دق ريبزلا ىلإ دوعسم نبا امأ

 ىلإ تصوأ ةشياع اذكهو

 ىلع اموي ىفطصملا لصي ملو
 لو افو هل كرتي ل ناك دنا

 ارمأ دق هل مهتالصب لب

 الو .... نيلا نم هللاب ذوعن

 ىضقناو غارفلا دعب نملسو

 ادارملا عف هل هلعفي

 القئ صنب هل ىضترا نم

 ٥ ر هلني ل اضيأ كاذو

 دنسو لقنب عاش دقو ىصوأ
 القن نم ىكح ةريره ىا
 القن دق اذك نيد نع تام نم

 ملع صن يف ةالصلا نم عنمي
 ارطخ هارأ نيدلا يف نيلاو

 الضعأ.... ءاد كاذف هل ًافو
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 ىضم ذإ مارملا كلذ كانه
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 ة ز ادل ١ عييشت

 تاومألل نيفكتلا دنعو

 ابجو دق هربقل هلمحف

 افخام نود عيشتلا نم وهو

 ابجو دق امب يفوملا نمؤملاف
 مالسالا يف خألا قارف لعجإو
 هب دهعلا رخا ناك كاذف

 ىلعو ًاماَمأو افلح نوش

 ةلاح يأل عنم نم سيلو
 عيشي بكارل زياجو
 ىوسال هارا بدنلا نم وهو

 املعلا دنع لضفأ اهفلخو

 عم قيدصلا اهمامأ ىشم دقو
 عسيام مانألل ناي

 القن اضيأ يرهزلا هلثمو
 ارمألا كاذ عنمي مهضعبو

 ةزانجلا ىلع ىلص نم رجاو
 هل عينتب امل عباتو

 د;حأ لانمأ طاريقلا كلذو

 ملسمل ةزانج عباتو

 ةبغر نسحب يا باستحا نع
 ةياور يف مظعلا لبجلاك

 ةالصلل تيدأ دقو من

 ابُسحح دق هقوقح نم كاذو

 افو اخأ نكو تيملا عّيشف

 ابجنلا لك دنع قوقحلا نم
 مالسلاب ربقلل هلوزن
 هبتناف ابجاو تيفو دقو
 الظحي ال كاذو بناوج

 ةزانجلل عيشتلا ةلاح يف
 عبتي مانألا فلخ هنكل

 ىور نم لك كلذ ىأر دقف
 امسر لوق نيعيشملا يشم

 عفر بطقلا هل لوق انقوراف
 عفر هنم جرخت نع كاذو
 البق صنب مهيف ىفطضملاو
 ىرحألا وهو لوقي ةعوبتم
 ةياورلا يف طاريقلا كلذف
 هلقن انهاه صن نانثا
 دنس العأ ف حص يبنلا نع

 مكحلا قحب اناميإ هلل
 ةلملا ءاملع نع هل كاذ
 ةجام نبا نع انبطق هيكحي
. ٥٤



 بجو اه يأ هيلع ىذلا ىدأ

 نم ىلع ةئام يلصي نمو

 هاياطخ تطخ

٥٥ 

 لجأ هردقف تارم فثالت

 بتكلا ىف اصن كلذ اوركذ دق

 نكز لقن يف مالسالا لضافأ
 تتأ تاياور هللا نم هل

 مالسالا ىف لاقي اهقوقح

 لعفي هارت اهضعبل نمث
 روللا اهيف عش تاجردو
 لماك لضفل اتاوماو ايحا

 ابيطألا لانملا هللا عم لنت

برألا لين ىلع هلل دمحلاو



 زيانجلل كعييشت دعبو
 ماقملل كاذب تفلب دق

 لحم يف هللا دنع حورلاف
 رظنلاب هراج ريازك

 ادرو .صنب ًارياز هامس

 اعقو ًاضيأ ةنسلا ٤ كاذك

 عقو مكهلل مترزام قحأ
 ناسنالل هللا رتس ربقلاو

 هتامم يف ناسنالا كرتي

 همركين فلكم هنأل

 فرشلا رتسب , ًاروتسم شاع دق

 ليلجلا هبر نم ةمارك
 ىققاوَو همسجل رتاسو
 44 انهرك دقلو تيده رظنا

 اوبكر ش ذيذللا اولكأ دق

 اندلا اوضاتراو حارقلا اوبرشو

 رصحتتال مكج هيف ربقلاو
 ام دعب هاخا ءاج دق نفدي

 التق ال ليباق هب ىنعأ

 ىلع هل ًالماح ًانامز شاع
 نيحو السر أ ليبسلا دهايع ]

 زياج لكو بجاو لكل
 ماسجألل نفدلا لحم وهو
 لحنلا اذب نوفدم مسجلاو
 رظناف ليلقلا هماقم ىلإ

 ادصق دق هلام فرعاف ركذلا يف
 اعطس هايض ًاصن هعفري

 عنص دق ضايبلا نم نفك يف
 نانملا ةمارك نم كاذو
 هتالف يف ضاه ناويحلاك

 مرجملا لالضلاب ناهتسي وأ
 يفخ هيف لاحف هبنذ نم

 ليبسلا حلاصب يوعريل
 قاقرلاو نخنلا بايثلا نم

 انمعنأ ذإ مدا يسب اصن

 اوبهذ ثيح لولذلاو بعصلل
 انفلاو تامملا دعب اومركو
 رفح ذإ بارغلا لعف هلصأو

 ىمعلا وخأ ىدتهاف هيلع ىضق

 العف دق امسئب ًاملظ هاخأ

 ىلع راج هليواي هلهاك
 النم أابارغغ هل ههلإ

_ ٥٦



 هلتق ىتح هيخأ ىلع راج
 هعبتم ةنس كاذ ناكف

 ال قشلاو انل دحللا قأ دقو

 لحم ف نفات ايبنألاو

 ةلبقلا وحن ربقلاب نهَجوو
 ربقلا باب نيلجرلا عضومو
 رمأ دقو هل تيب هنأل

 هگاهباوبأ نم لاق تويبلا وتأفإل

 امححك انل قشلاو دحللاو

 لضفأ مهعم مالسالا يف دحللاو

 ةمألا نيمأ ةديبع وبأ

 راكنإ هل ردصي مل بحصلاو

 رنألا يف اودححل يتبنللو
 اوفلتخا لاقي قشلاو دحللا ف

 الف دحاو حيرضلاو قشلاو

 هنفدي ًاربق خألل رفاحو
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 نامحرلا عم هل ىني
 نفذئ نيح روبقلا اوقمعاو
 رابخألا ىف نفدلاب اولجعو
 ليقي الف ةركب تام نم

 ةّيشعلا يف تام نم اذكهو

 هماقم نع تام نم اوبسحت ال

 هحتافلاب هسأر دنع ارقيلو

 هلزنأ ينر ركذلا يفام لثمك

 هعبت اهيلع انلكو انيف

 القن دق انل قحلا وه اذه

 لقنلا يف ىتأ اك اهتافو
 ةنسلا ىف يف يأ فورعملا وه اذو

 رداف هنم تيملا لخديلف

 رقتسا رمألاو هللا عرش كاذب

 اهباطخ يف حولي ةيا :
 املعلا دنع قيقحتلا يف ز

 لفن ليلد نم لع 7

 رشبلا بر هللا اوراختسإ نيح
 فرعي اميف دحللا كاذ ناكف

 الضف موق لوقنم يف قيرفت
 هنكسي ًاتيب هاطعأ هنأك

 ناكرألا خاش اتيب دلخلا ىف

 اونسحأ مث رفحلا يف اوعسوو
 راربألا ديس نع انل ىوري

 ليلدلا ىنلكح هربقب الإ

 تبنم لقنب ربقلا يف تيي
 هماركإ نم كاذو اوعرستلو
 هحلاص كاذك هيلجر دنعو
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 نم أرقيلف هربق لحي ناو
 هلزني نم هللا مسب لوقي

 هتنس ىلع ليق هلنمو
 ربقلا اذه باب يف مهفلخو
 افرعاف لاقي سارلا لبق نم
 دسجلا عيمج سارلل عبتي
 ادتبيي بارتلل ينثخ كاذك

 لعف انين تارم ثالث

 يف جارسلا لخدي نأ زياجو
 دق ةلبقلا لبق نم لب ليقو
 رابتعا يف فرشأ هنأل

 نيلجرلا لبق نم لب ليقو
 الوأ ناف ناك امفيكو

 ميالعلا عضوت نأ رزياجو

 ىداهلا يبنلا لعف نم كلذ

 نفد ةبرقو نوعظم ليلس
 ىيتناام هارت ربقلا كي ناو
 لالجلا يذ ةعاط نم كاذو

 هلهأو هراد نم هتجرخأ

 نفدتو هترفح يف هيمرت
 لهأ نع ادرفم ًاديحو ىقبي
 اروصقلا نكسي ل هنأك

 نكز دق لقنب ارهزلا ةحتاف
 هلعفي ذإ هتلم ىلع مث

 هتلم ف ءاج كاذ وحنو

 رداف لاقم هيف ىضم دقو

 افخام نود ةجحلا هنال

 دمحأ نع انءاج لوق كاذو
 ىدهلا بابرأ دنع لوق سارلا يف

 لبق دق لقنب سارلا ىلع يخي
 يفو لقن يف مالظلا ىدل ربق
 درو اذك هلاخدا انه حص

 راثآلا يف سانلا ضعب هاور
 نبم نود حص الس لس

 العفا اذك هسار نعضويام

 ملايعلا تلاق روبقلا ىلع
 داجنألا عم نانع ربقل

 نملعا هلحن . ميهاربا كاذ ذإ

 اهقفلا لاق ةلبقلا ىلإ سلجاف

 لاحلا كاذ لنمب ًاربتعم

 هلزنل ًالحار ريسألا لنم
 نطفلا وهو بارتلاب هيلع
 لسنلاو لب عومجملا لوخلاؤ
 اروحلا نهب حكني ملو الك
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 عضو دق هيف وهو بارتلا نم معنتماام لاط ليمجلا ههجوو
 املعاف تارشحلا ىوأم ريصت امك سنألل دعب هملظ يف
 ركفلا كاذ يف راح 5 كامحر ربتعي نح ءرملا كاذ لاحام
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 يلعلا عرشلل مكحلا نأ ثيحو

 لخم هلعفب نرمأيام
 ادبأ اماقم عرشلا كرتام
 ىدهلا ف قيليام بسحب كاذ

 صيصقتلا نع عرشلا يف يهنلاف

 املعلا دنع صيصجتلا كلذو

 ىهتنا نم نك هنع يبنلا ىن
 اعاطأ دق لوسرلا عطي نم

 راهشإ اههصيصجت امنأل
 اسرذام اهريخ لاق كاذل

 متاف اهصّصَج نم لكو
 الاي نأ صجلا كاذ قحو

 ارهش دق اهنييطت يف فلخلاو
 يف طقف ههرك مهضعبو
 نسحأ يدنع نبيطتلل كرتلاو

 ىلعلا ع رشلل فلاخام هانعم

 زاتخلا رمأ اريخ ناك ول

 هاو سال عراشلا هنال

 رماي روبقلا يف يبنلا ناك
 عفرت سيلو نصصجم الو

 لمعلا يف ىدهلاب انيف مكحي
 لعفن انسلف هنع ىبنامو

 ادرو ا يهنو الخ هرمأ نع

 ادشرأ اموي حالصلا ىلاامو

 صيصجتلا نع هانعم ربقلل

 املعي اميك صجلاب هؤانب
 اهبنلا ماركلا ةقيرط كلست

 اعاوطم هل ًادبع نك هالوم

 زاتخخا كلذ نع ىبن دقو
 استئا اذ يبنلا جهنمب نكف

 ملاظ رغ عرشلل فلاخم
 الاهّجلا عبتت الو اهنع
 ارجح ضعبو مهضعب صخر

 لك هاضريال

 رانآلاا هب انتءاجو هب
 هاضري ل انيدهم هللا و

 رثؤي لوق وهو ىونس نأب
 اوعفراف ربش وحن ًاريسي الا
 اهارن اذكه زاربلا نم
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 يعفاشلا لثم يرصبلا نسحلاو
 الخ دق رمأ كاذ نأب الاق

 ىفطصملا ءانبلا نع ىبن دقو
 ارهشأ دق اهلام لك لمشي

 اعم صجلاو نيطلل لماشو
 املعاف زاجأ انموق ضعبو
 نارقلاب هيف حارتسيل

 يشب اندنع كاذ سيلو

 ادجاسم اهل مهذاختا نإ

 الب هنع يهن دق رمأ كلذ

 اورمع مهارت اه مهنإ

 جرسلا اهيف مهداقيإ اذكهو
 ايلع نبتكي نم اذكهو
 يلعلا ءامسأ و اوتام نم ءامسأ

 عنتمم وهف نارقلا هلنمو

 اعقو امهم ءانبلا رسكيو
 ءاذيإلا نعو انرمأ هب

 رهظي هنم فيخام اذإ الإ

 ررضلا قاحلا فيخ امهم كاذك
 دقتعي لظ ذاختا اذكهو

 عنام ريغب ًانيبطت زاجأ

 الهس رمأ نيطلاو ةنيز نم
 افرع يهن وهو روبقلا نع

 ارتما نود هريغ وأ افوجم
 اعنص امهم فورعملا رعشلاو
 املعلا رايخ نم خويشلا ىلع
 ناكملا كلذب نأرقي ذا
 يغ عون قيقحتلا يف كاذ لب
 ادصاقملا ف رعتلف اهلثم ىأ

 الحراو كاذ لهأ لخو كش

 ركنم كاذو سردلاو ركذلاب
 ج رحلا مكح بلاج رمأ كلذ

 ابہيلإ نتقفنتلتال ءامسأ

 لسرملا يبنلا مسا اذكهو

 عدتري مل نإ عدري لعافو
 اعنتم نكي مل رمأ كاذو

 ءارتما الب ءان تيم

 رسكي سيل كاذف مهتم
 رظنلا لهأ عم رسكي الف هب
 دسف دق كاذف ربقلا بحاصل
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 ر وبقل ١ م ١ رتح ١

 يف ملسملا ةمرح نأ ثيحو

 مرتحيف هتيب وهف ربقلاو
 لام هعم ناك ول شبنيال

 عتميف هل رتس هناو

 ىستمالإ رخآل نرقحي ال

 دقف بير الو ىطعي همارحإ
 ربقلا لوح تاوملا رمعيال
 ال ثادحألا قلطم مهعم كاذك
 رابتعإ يف تلا هكلمي

 رابخألا يف روبقلا وئطتال
 إلا ليق عنمي اذكهو
 درو امهوطختتال اذكهو
 لقن رمجلا ىلع مكسولج نإ
 دهع ريخ نم سيلو مكل ريخ

 فرعي هيف ريفتتلا :

 بحأ رمجلا ىلع اضيأ مكيشمو
 عقو فيسلا ىلع يشم اذكهو
 مالسالا ىخا قح كاذو

 درو كرشم ربقل ةمرحال

 رابخالا يف تێملا ةمرحو
 ربخلا يف روبقلا نيبام يشملاو

 فرعاف ًاعرش ىحلاك هتامث

 مكح عرشلا هل اذب هتيب ي
 اولاق ءاملعلا لك كاذك

 عرش اذك هراتسأ نكتهت نأ

 ىتفاي همانألاب لاح قاضام

 دنس يف حص ع رشلا كاذ بجوأ

 ردنتلف عياش دحب الإ

 لك دنع هيف لبقت
 راربألا ةداسلا لك راظنأ
 رانآلا يف روجحملا هنإف

 اكله دبع ءىطاولاف ءطولاو

 دنسلا ححصم ءطو ف لعنلاب

 لقع لوق مكئطو نع مكب ىلؤأ
 دنإ رمجلا هتحت سولج يف يأ
 اوفرعا قحلاو روبقلا اومرتحاف

 بحتسي روبقلا ىلع مكيشم نم
 عضو ربق ىلع يشملا نم لوأ
 مانألا يف كرشملا جرخيف
 دشرلا ةجح راتخلا دمحأ نع

 راكنإ الب يحلا ةمرحك
 ردص دق ارهج يهنلا هنع لعنلاب
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 روبقلا ىلع ءطولاب فيكف
 ىهن هنع تيم مظع رسكو
 رسك هيلع حص اذإ ىدوي
 رسكي ال اذك كرشم مظعو

 ال .... توملا ديعب هرسك نأل
 رظن ىدنع انهو اولاق كاذك

 تنلا ماظع ىدوتال ليقو

 تاومألل رفحي نم لابام
 لعف لهجلا امنإ يبر ناحبس

 لاعنلاب روبقلا أّطنأ
 فافختسا كلذ قنىفام لقأ

 حصت الو ةناهإ هناو

 الو الف مهب دهع لطي ناو
 ىئرولا يف ناهتال لوصألا مه

 روخصلل قدلاك اهقدو

 ىبتنإ نم نك رافحلا ان
 رنزهلا انبطق لاق كاذك

 اورظناف لاقي ابراحم ولو

 الضفلا ءاملعلا دنع حصي

 رنألا لاوقأ موهفم نم كاذ يف
 ةيحلا لثم منإلا يف اهنكل
 تالالا عظفا ًَنبكتري

 لزي مل مظع ءاد هناف
 لافغبلل رفاحلاو فخلاو
 فالخ هبامو مهقحب
 حضتم مكح ملسملا ةناهإ

 الفسلاو لب داغوألا عم الإ

 ىرثلا يف يهو ماركالا اهقح لب

٦٢٣



 روبقلا ةرايز

 دشرم ريخ ع رشلا نأ ثيحو

 زجح الؤآ روصقلا ةرايز
 ربتعم ريخ كلذ ىف نال

 ارباكألا مكلت كاذب ىري

 اضفلا يف حايرلا مهيلع يرذت
 ىجدلا يف تارينلا هوجولا نيأ
 هربابجلاو ةلوصلا وذ نيأو

 دحلا قوف نومظعي اوناك

 ربتعم يأ كاذ ىف ربتعم

 نع مالسالا لوأ ىف ىهن دقو
 رفكلا دهعب مهدهع برقل
 اولوقت الو اهوروزفإه لاق
 حيقلابو شحفلاب رجهلاو
 اعدلاب يأ هرسف مهضعبو

 زوبقلا ةرايز يف رمألاو
 ادرو رظح دعب ارمأ ناكف
 يبعشلا عم نيريس نباو
 روبقلا ةرايز اوهرك دق
 ةرايزلا مزح نبا بجوأو
 رمعلا يف ةرمب ىفتكا من
 ُمُُكج روبقلا ةرايز يفو

 دعسألا مارملل داه ريخو

 رمأ اهب لب حابأ اذ دعبو
 ركفلا قداص قحلل دشرمو

 ارثاود مهروبق تحبصأ دق

 اضقلا ماكحأل ىرسأ اوحبصأ دق

 اجحلاو لوقعلا بابرأ نيأو
 هرساكا نمو نيبرصيق نم

 دحل لكل انهر اوحبصاف
 رظنو حيحص لقع هل نمل
 نكز دق ايهن روبقلا ةرايز
 رجملا لوق در حابأ ذمو
 لوسرلا انه طاتحإ هب ه“مارجُه
 حيحصلا بهذملا ف رسفم

 اعقو عيبرلل وهو ليولاب

 روهشملا ىلع ةحابإ رما
 ادنسأ الاقم هل ًاخسان يأ

 يعخنلاو مهاربا لنمك

 هرابعلاو ثيدحلا رهاظل

 ربخلا يف اندنع بوجو الو
 ملعي اهيف قحلاو ةلوقعم
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 سنأ نع ربخ يف ىتأ اك
 انعمدت ةربعلاب نيعلاو

 هيفاص بولقب انربتعا اذإ
 ىرخألاب نركذت اذكهو
 رفن هللا نع بلقلا اسق اذإ

 بعللاو يهالملا يف رصت الو
 ىداه بولقلل رابتعالاو
 نارقلا يف لاق هارت الأ

 توملاب ربتعي مل نكي نمو
 ىفكو ىعدي تاذللا مداهب

 درو همأ ربق يبنلا راز
 افرعاف دعي اهب هرب نم
 املعاف نيرضاحلا ىلكبأو ىكب

 رانكإلا يفغبنيال هكل

 فخي ءيش نم رثكأ نم نأل
 نامزلا ىلع ًانايحأ روزي

 ابراقألا اوزواز ليق هنمو
 اورواجت الو تيبلا اوروازو
 ةبحلا ىدل هبح تبني

 لهسي ائيش فلااي نم ناو

 روبقلل رافحلا
 الو .... ريغلاك نورتثاتيال

 انملسف حضاو كاذو

 هيفاصم اهبرل
 اربتعا ماقملاب دبع زوفاي
 راج دق هدجت توملاب هضرف

 بجو قح نع كليهلت اهناف
 داشرلاو قحلا ليبس لىإ
 ناهربلا حضاوب اوربتعاف

 توبنلا يف ءاج هيف ريخال

 افطلاف فيعضلا دبعلاب براي
 دنس يف اناتأ كرشلا ىلع ىهو

 افخ الو لصاح ظاعتالاو
 املعلا لك هاور انل اذك

 رازلا ىرولل حيبأ اذإ
 فعضلا لاح ىلإ هرمأ هيلع

 ةعناخ

 ناكم يف زازملا رثكيال
 ابناجألا لب اورواجت الو
 رياخألا تلاق هنم كلذ

 ةبيلا رس ليق دق اذكهو

 لقعي رسل هرمأ هيلع
 ريثأتلا يف تاومألا لماحو
 الهس ىتح كاذل اوفلأ ذإ

رونألا يف ءاج ًامالس الإ



 ملعي ىفطصملا يبنلا ناك
 ءايحأ مهنأك

 لصت ل هرما فر ناحبس

 لسرلا اهنم كردأ امبر لب
 هللا م نداعم مه

 ريازلا كاذ قوحللا ركذيو
 هللا نع تيملاو: يلاف
 مدهني نيحو هنم انبلا نا
 قلخلاب هملع ريغتي مل

 .روضحلا

 ملعن اميف كلذ هباحصأ

 روبقلا يف يف ميمرلا مه ثيح
 لقعتلا يلوأ راكنا هيلا

 لاجرلا ذباهج اهردي مل
 لسري دق مهيلإ ذإ يحولاب
 هابتشا الب هقلخ ةاده

 رهاظ هادهو فارتعا وهو

 هابتشا الب ةلاح نايس

 مدعلاو ًارط ذوجولا هرمأب
 قحب لطاب هابتشاالو
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 تلا ومأل ١ لقن

 اه رارسأل

 ىضم هيف تيم مطع رسكو

 عراصملا يف نفدت ءادهشلاو
 انلقنت نفدلا دعب فيكف

 ادهشلا روبق نايفس لجنو
 درو اذك دحأ ءادهش مه
 اليق ءام نيع ارجإل كاذ

 لعفام هيلع بحصلا ركني م

 هابتشا الب هقلخ قلخلاو

 الو الو بزاع هنع بزعي
 ىرايح هلدع رمأ تعحتو
 لقت مل ضرأ يأو
 لاعفألا يف ةردقلاو رمألا ىذ

 مح ديعتست توملا بيقع اهيف

 تافآ اهليقنت يف نوكت

 ناهربلا هب حص ىلوأ

 رخن ذق مظعل ليقت فيكف
 البلا لك دنع هنم لازي

 ىضقنا دق ىدهابو ىضم دقام

 عراشلا صوصن يف نلقنتال
 انمغت قحلاب ىف نكف
 لقنلا حيحصب اهنع . ءاج دق

 عراشلا مكحب عقاو درلاو

 ةللا لهأ ققح دق كاذك

 لقاع لكل ةجح كاذو

 ادنسم ضعب هاور اهلقن
 دمتعم ةادملا دنع ربخ يف

 اليلد مهضعب هدروأ

 لمعلا باطقأ قلخلا ةاده مهو
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 اوركنأ اموي كلذ زبي مل ول
 لقنلا عوقو حص اذا تلق

 لبقيال ممهراكنإ هلعل

 ناطلسلا نم فوخ هلع وأ

 لعفام مهنم لبقي هنأ ول
 لسرملا مامألا ةريس لذب
 ركي نمت نلقي فيكف
 هللا دبع نب رباج ليقو
 لقن اميف ًاشبان ناك هابأ

 نفد دق هيبأ عم ناك لاقي

 3 ءادهش نم امه ثيح

 هباحصلا تركنأ نكت ملو

 علق دق ناك ليسلا نأ ليقو

 عقو نإ روبقلا ليدبت هيفو

 بجو نيح اهحالص نم كلذ

 رهشي اذهب لاحلاو هيلع

 لعفلا اذه لثم نم هل مكف
 للعتلا هدصقل هنأش ذإ
 ناطيشلا ةدمعأ نم ناك ذإ
 لخد اهيف ىوهلاب ايشأ ةدع

 لمعلا اذه لثم نم ةلمجب
 ردصي هيلع ىوه هءاشام
 هابتشإ الب اذ لثمب ءاج
 لجألا انيلو ربخلا انبطق نع
 نكز هنع اذك هاقبأف ىتف

 دنسلا حيحص يف هوور اذك

 هباصالل ناك ليلد وهو

 عمس لوق مهضعب نع اذك نيذ

 عبتم لصأ وهو اهيلع رض
 بطع لح اهب اذإ اهحالص
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 ربقلا باذع

 انب ىرج دق لوقلا نأ ثيحو

 'انه اهرتإ ركذن نأ مزلي

 املعلا لاق ربقلا باذع وهو

 معن ضعب عم لكلا معي لهو
 حضتا دق ببس نم هل لهو

 رهظ ابابسأ نيع هل ضعب

 ملو الصأ هركنأ مهضعبو

 ليلدلاو عوقولا حجرألاو
 لسرلا ريخ ةنس يف كاذك

 ءاكبلاب بيذعتلا يف فلحلاو

 ءايشألا ةلمج نم اوكح دقف
 ال هيلع هلهأ ءاكب ىنعأ

 ءاكبلا قلطم هنا مأ

 رشبلاريخ نع رابخألا هب تءاج
 هقيدصلا ةشياع تركناو

 ربخلل نورسفللا فلتخاو
 هب ىمرا لوقي مهضعبف

 عتمي مل اذإ لاق مهضعبو

 مهلعفب نبذعي لب ليقو
 ىفطصملا يبنلا بحُصلا شقانو

 ءاكبلا نع اناهنتو يكبت

 ات اهركذ رومأ ىلإ
 انطفلا ضعب لعفك اهعبات
 امستبا اهاده لاوقأب هيف

 مسر دق ليلدل صوصخ وذ مأ
 حرش لقن يف بابسألاب لكلاو
 رثألا باطقأ هاور اهناهرب

 ملع هعم دراول هب لقي
 ليزنتلا هب ءاج هب حص

 لمكلا لج دنع ليلد ىدهأ

 ءاكذلا ول وأ كاذ ىكح ك

 ءاكبلا كلذب هبيذعت

 الزنام ىتم هسفن مع اكب

 ء ابنأل ا يف دجوي تيم

 رمع نباك ةداق هاور دقو

 هقيقحت تأر ًاراكنإ كلذ

 ردص دق هيف ٥ار ام لك

 هباب ف هقلطأ مهضعبو

 عجفملا ءاكبلا كاذ نم هيلهأ

 مهرمأ نم هضري ل هنأل

 افرع لاقم يف كاذ لثم نع

 ءارتمإ الب اعوفرم ءاج دق
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 مطل نع مكتيهن دق لاقف
 روبنلاو ليولاب ةوعدو
 ادبأ مارح اقلطم حونلاو

 ىوس اقلطم ءاكبل ا هركيو

 مأ دق ليمجلا ربصلاب هللاو

 ادغ ربقلا يف وهو يكبت تنأف
 لزأف هنم ةفيجلا ىلع ىكبت

 هَل اكبلا كلضف ًرلعبتأ

 ابجاو ةأو هنع نقدصت

 هيلهاجلا لعف نم اكبلا نإ

 لغش يفل اكبلا نع هناو

 هيلع هدعقم نضرعي ذإ

 ىري دق نانجلا لهأ نم ناك نإ

 رقس نتياعي رانلا بحاصو
 دعي هبيذعت نم كاذو

 ىلإ قاتشي ةنجلا وخأ امأ

 ابذعم ادغ رانلا بحاصو

 قلخت مل هسفن دوي ينعا

 ارهب دق لياه كاذ نال

 الو هنم ادبأ رفم الو

 ةايح يذل نياك ضرعلاو
 همح اورأ داعت دق لوقأ

 نكمي ةايح . رج اذكهو

 منإلا يعاد بيجلا قشو دخ

 رومألا ىذ وحن نم قتأامو
 ىدهلا بابرأ دنع فالخ الب

 ىون نمل انتمحر نم ناكام

 ربص ادبع نكف يش اكبلا امف

 ل هتيأر ول يش رذقأ

 لزنام ةرل ًارداق تنك نإ

 هلعفت دنأ مورتام سئبل

 ايام َتودغ لعفت نأ هيلع

 هيضقلا يف ماوقألا فلاخف
 لزن هبام كاذ ذإ هلغشأ

 هيومت ام نود ءاج صنلا يف

 ارتقام ىلع اهيف هلزنم
 ردق ىلع هلزنم نفرعيو
 در كاذلامو هربق يف

 الجعي دنأ دوي هلزنم

 ابه هدوي اهنم ىري امب

 قدصف هل ائيش نكي ملو
 ارطخ هلقعل

 الزن ًارهج هيف نكلو اجلم
 تاومألل ضرعلا كاذ فيكف

 مهيلع نضرعيام اولقعيل
 نطفي نماي بيذعتلل داعي

 ١ ٥ ر د دق و
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 ربقلا كاذ ءانف ىلع ىقبت

 انحرست لوقي كلامو

 ىمتناام ماقملا اذه

 باذعال لوقي مهضعبو
 ىرخالا يف تبات باذعلا لب

 بذعي هب ءوسلا لمعلاو
 اربكألا مامإلا انعشلا ابأ ىنعأ

 رظناف باذع ربقلا ةّمضو

 املعاف باذع ربقلا ةشحوو

 امه هباذع نم ناكلملاو

 دناسملا و عيبرلا يف ءاح دق

 هب لوبلا نم اربتْسالا كرتو
 هميملاب بيذعتلا تبنو

 رباج نع ةديبغ وبأ ىور
 هه نابذعي نينثاب رم

 ريبك يف نابذعيامو
 الاق لك كاذ يف اوفلتخاو

 اناكام امهلظ يف هانعم

 بجو ذإ زيبك هللا عم وهو
 ريبك يف نابذعي الوأ

 رهدلا . ماود ىنفتال حورلاو ربقلا
 ربلا دبع نبا هلاق كاذو

 انملعا اذكه تدارأ ثيح .

 املعلا لوحف نم رينك ىلل
 اييرفاكلا حاورأ اذكهو

 حابشألاو ماسجألا ال طقف

 باقع الو ال عمجلا لع
 ىرحاو ىدهلاب قحأ اذو

 بيطلا لاق كاذب هربق ىف
 ارصبلا ءاملعلا لك ةودق

 ربخ يف تتأ بحصلا لضفأ يف
 املعلا لك كلذ ىرد دقو

 امهرمأ انيبن ىنلكح دقو

 دراولا حيحصلا لقنلا قداصب

 هربق يف يأ ناسنالا بذعي
 هميرج اهناف اهلخف

 رهاش ثيدح يف اصن كلذ

 ناتوصي اناك ربقلا يف

 ريسي لمع يف هكتكل
 الاقملا اورثكاو ىأر دقام

 انايبلا مهفاف ًاريبك كاذ
 بهذ ضعب اذلو باذع هب

 ريطخ الو انداقتعا ف يأ
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 رقتحن كاذ لخل اننأل
 رقتحم ماوعلا دنع هنأ وأ

 رظنلا يف ءيش نوهأ هنا لب

 هنم زارتحالا قشيالو
 هروصلا ريبكب سيل ليقو
 لعفلا ريبكب سيل ليقو
 هبضطظاوملاو نامدإلاب ليقو

 نيه رمأ عرشلا يف هلصأو
 نسلألا يف ىرج دق كاذو تلق

 اقرس ام ىتم صللا هلنمو

 قرسامو قراس نالف انلق

 اكاذ نأب فورعم ا لصألاو
 امو لقام لك هلالا دنع

 انه مهيدل هنونسحيو
 اربتسإلاب رمالا ثيدحلا يفو
 هميمذلا ةميمنلل كرتلاو

 رقتحت رابتعالا يف اهناف
 البلا بلجتو دولل بهذت
 قحمت ينخأاي تاكربلل
 باذعلا ببس تناك كاذل

رخأ ثيداحأ كاذ تدضعو



 ربتعت تسيل نيفانلا ةجحو

 ولو ادقرم هومس مههلوقف
 لطبي ليلد هيف مهف سيل
 درو نا لاجم يارلل سيلو
 نكمي لودعلل ليبس لهو
 املعلا لقن تبنن اننا عم
 الدعنو اق تبتن

 فورعملا ضقانتلا ىتأ اذإ

 ارثألا يغلنو يأرلاب لوقن
 رابخالاب قيدصتلا مزلي لب
 هحيحص ةرينك قرط يف

 ربقلا باذعل نروركمملاو

 انيديأ يف تيلا ىرن اولاق
 .ه

 اكلذك هربق يف هناو

 ةردقلا عاستا نع اولفغ دق

 مهتيلو اوكرتام مهتيلو
 قبطني انهاه سايق امو
 ىرولا يف ىلاعت هلل نأل
 اناسنالا بذعي دق هللاف

 هتايح يفو هشارف ىلع
 رداق لاح لك يف هنا لب
 الو مهيديأب وهو منل نمو

 رنألا قداص .نضراعتالو

 اوضق نقحلاب هيف باذع ناك

 لقنيام الو ثيداحألا كلت
 دمج تف هلاقام عدف صن
 نجهتسي انه يأر ىلإ اذ نع
 املعيف انهاه لودع لهف

 انلبقي تابنإلا امف هنع

 فولأملا ىدهلا امف اننيد يف

 اركنم ارمأ هنم يبر ذاعم
 راتخلا نع تءاج اهنأل
 ةحضاو ةلوقعم

 ركنلا ضحمب اهنوعفديال
 اولقعام ىلع ثيداحالا كلت

 انيف سحيال دامجلا لشم
 اكلانه دساف سايق وهو

 ةنسلا حيحض مكح اوكرتو
 مهيبن اذ لثم يف اوقتص دق

 اوقتضشت ىذلاب هولواح ول

 ارقو مهيف هاضق رس
 اناك ايح كاذو همون يف

 هتامم يف زجعيال هللاو

 رهاب لوقعلل رس كاذو
 الرهأ لصأ كاذ ل لق بيذعت

 هحيج ر
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 رهظ هموق نيبام ىتف مك لب
 ربتعت نيح ضارمألا هذه له
 افيعضلا بنذملا يهلإ محراف

 عمسو دوهيلا هللا بذع دق

 مهروبق يف سمشلا بورغ دنع
 بويأ يبأ نع عيبرلا ىور
 ٥دنس يف هلصو ىءاسنللو

 ربقلا باذعل ليلد وهو
 يبنلا نأ سنأ ثيدح ينو

 ربق نم اجراخ اتوص عمسي
 اتام اولاقف تام ىتم لاق

 هال نأف ثيدحلا يف هنالولن لاقف

 ربقلا باذع مكنعمسي

 عمس دقو يملاسلا مامإلا لاق

 اععس ماوعلا ضعب اذكهو

 همالعلا هركنأ دقو لاق
 تاوصأ نم ناك كاذ لعل

 لاتحا وهو لاق كاذك

 هراكنإ ىلإ يا ليبس الو
 اولقن دق املعلا لوحف نا

 قفاوي نمو فلاخم لك

 رهب دق باذع لاح ىلع وهو

 ركفلا لوقعم رداف باذع ريغ

 افيطل هب نكو هربق يف
 عفر اذك انيبن مهتاوصأ

 مهرودل يأ ضرعلا تقو كاذو
 بوبحلا هحيحص يف كلذ

 هدنسم يف هلثم يناربطلاو

 رمألا يلج يف هيتبنم عم
 بذعم نم تيوصتلا عمس دق

 رمألا اذ نم مهللا كذاعم

 اتاف اثيبخ ةيلهاج يف
 ىلعألا ير توعد اونفادت

 ربح لك حيحصلا ىف هاور
 عفر دق لاقم يف صاوخلا ضعب

 اعفر اميف ربقلا باذعل يأ

 هماهفلا انتودق ايحص

 تاومألا نم “ال كانه نج

 لاكننا هعض وب عفرتي ل

 راثألا يف ربقلا باذعل يأ

 هراتا يف مامإلا هب لاق

 اولبقاف حيحصلا وهو هتوبث
 قداص لقن لك ف هدروأ

 اركذ دقام . تبنت ىرولا ضعب
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 هعاسلا موقتال ثيدحلا يفو

 ديادشلاب نامزلا لبقيو

 لَسئال ارمأ ةدشلا غلبتو

 هلك هيف ملاعلا برطضي

 لجرلا ربقلاب رمي هدضف
 الف نلوألاب ةأرملا اذكهو
 لوقي هناكم ىنتيلاي
 دحأ هيف بغريال توملاو
 نوهتنسي اهدنع ارومأ ىري

 بياصملا نوهأ ىنمتيف
 نارمأ امث ربقلاو توملاف
 باذعلا نم هتفرعام عم

 هعاضم انرومأ ىرت ىتح
 دياكملابو اضيا ىرولا ىلع
 للج رمأ هعقو ناف هنع

 هلطبو هروج ضيفي مش
 لجرلا اذ ناكم ينتيل لوقي

 الضعأ رمأ ةوق الو لوح
 لوسرلا هلاق هاري امل
 دكنأ هاريام نكلو ًاعط

 نومأ هيدل توملاف توملل

 بياونلا نم انفاع براي
 ناسنالا رظن يف امظع دق
 باوألا انيبن نع ربقلا يف
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 تاومألا مسقت

 يلج ناهرب نيدجنلا ىدُه ينو
 نافنص ىرولا نا ىلع تلد

 ادرو حارتسم هنم تێلاف

 رجافلا وهف هنم حارتسملاف

 قلخلا ح ارتسا دق رجاف نم

 ملس ايندلا بصن نم نمؤمو

 ملس دقو هربق يف نمؤمو
 هيلعلا هروصق يف ناك ول
 امر .... دق هدوح ف كاذو

 ال هيصاعم يف لوهجلا اذو

 حيرتست هنم باودلا اذك

 هبونذ نم راطمالا سبحتو
 قرسو ابضغ راجشألل علقي

 ربجتلاب ءايشألا بصغيو
 لالضلا يلوأ هللا رَتكال

 لطبم روفك يفو ركاشو
 ناركن الب تبات كاذو

 ادنسم ٥وور دق حيرتسمو

 رهاطلا يقنتلاف حرتسملاو

 قحلا ح ارتسا هنم لب تام نإ

 ملع دق حم رتسملا رهف تام دنا

 منأ دق معن ىخأ نم أنهأ

 هينه ةشيب امعنم

 ىمسألا لجألا وجري هنكل

 اهنفس وأ ىوه هيهالم يفو
 حيبقلا اهفلكام لك نم

 هبوح نم يأ رامثأالا بهذتو
 قح ريغب هءاشام نلعفيو

 ركنم لكب ضرألا يف ثاعو
 لاضعلا اناد نم مهناف
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 ةي زعتل ١

 يفاك ءازع هللا يف لوقي
 عقو كلاه لك نم فلخو
 ىوس اوجرت الو مكبرب اوقن
 باصملاف تباونلا مرح نم

 ملسملا هيخأل يعي نمو
 للخلا رخفأ لالجلا وذ هيسكي

 ربخ يف باصملل يزعي نمو
 هباصم نع هالس هنأل

 لمعلا ىكزأ نم نمؤملل كاذو
 ربخ يف لالجلا وذ ىلص هيلع
 ىلص لالجلا وذ هيلع نمو
 دحألا يلولا هالوت نمز

 اياصملا ركذت نكي نمو
 الاط دق اهب دهع نكي ناو
 الاق بيصأ موي هرجأك
 هعاح رتس ١ افارتعإ ىف دنال

 تضقت دق هللا عرش مكحب

 انطفلا ةادهلا اهيردي ءايشأ

 زاوجلل حضوأام لكب
 هتنس نم فرعي هب امب

 ىرولا حلصم قلخلا ريخ توم يف
 فالخ الب ثداح لك نم

 عمنس اذك ؛تيافل كزَدَو

 ىور بطقلا هل اذك مكالوم
 باونلا

 ملؤمو عجوم باصم ىلع
 لعف ناك امل هل ةمارك

 رجأ ليق هرجأاك هناف

 هبام ضعب كاذب ًاففخ

 لدج الب املعلا لاق كاذك

 رهش بيغرتو حدم هلكو
 ىلوت هب هل هناف

 دعسألا وهو هوجري امب زاف
 ابحاصم هعاجرتسال ماقف

 الاتَم يخأي كاذب لان
 الامعألا فرعتلف ايبن

 افالخ الو هالوم نقحب

 هل نم زافو كاذ
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 دقو هلهأل قحلا فرع نم

 ارط نوملبلملا زعتيلو
 ةمالا يداه راتخا دمحاب

 ربتعي باصملا كلذ قوفام

 دالوألا ام لاومألا ام لهألا ام

 ىدهلا يف نيملسملا قوقح نمو
 مظعأ يبنلا دجأ تومو

 رايخالا املعلاف هدعبو

 افخ الو هعرش ةامح مه

 امل اقيفوت مهللا كلاسن
 مرج الو هلك كنم ريخلاف

 دصق هيف ىذلاب زاف هادأ

 ارض اولاني وأ اوبيصأ ىتم

 تلح ايهد مظعأ هباصم

 ربخلا ءاج اذك ايندلاو نيدلا يف

 داجمألا اهفرعي هبنج يف
 ادب دق باصمب يزاعتلا كلت

 مزجن كاذبو باصم لك
 راصنأ هنيدل مه نمو
 افلخ اوحضأ سانلا يف هل مه

 اميس اريسسيتو انم هبحت

 معنلا فانصأ طسابلا كلناف
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 تتملا ىلع مالسلا

 ارم نم وأ روبقلا ريازو
 رمم ىذلاك ميلستلا هل نس

 ءايحالا ةلاح يف مهناف

 ارلا اوعيطتسي مل مهنكل

 رابخأ اندنع كاذب توءاج

 اييمؤم ,موق راد لهأو
 مامإلا انعيبر ىور اذك

 املس لاقي انيبن اذب

 انومدقي نويلهاجلاو

 مهحالطصإ يف تاومالل كاذو

 مالسلا ةمكحام انه رظناو

 لوسرلا فرع كانه رس
 ماَمر .... اهناب انملع عم

 انكمأ نأ يخأاي لع ملس

 مالسلا انل لياق لوقف
 اهب اعد ةمحر هيف نأل

 رمملا لمج املع امو
 رهش دق لصال ايحالا ىلع اموي
 ءابنألا يف ححص دق كاذك
 ىدأ قحل نملسي نمو
 رارحالا ذباهجلا اهلقني
 انوقجأالل ًادغ مكب انإ
 مالعالا ةداقلا هاور دقو

 امتح هيلع قحلاو راز ذإ

 اَشعف 4 انمرحتال يالوم

 انمدأ ىدهلا ىلع 4مهدعب

 ملعت كانه ةياور تداز

 اقبلا راد يف هللا ىقالن ىتح

 مانألا نم يحلا ةلزنم
 اييروز ك مكيلع ظفل

 ..... مهمالس . ىده مكيلع وحن

 ماقملا يف يف يحلاك تيمل

 لوقعلا هل تراح هقيقحت

 مالسلا امف اعطق تيلب دق

 انلع ءآزجلا راد يف كركشأ
 ماعنإ انل هنم مكيلع

 اهبتنإ اذاي مالسلا أشنأ ذإ
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 قح يهو كانه راد ىف راص ذإ قحأ تيلا اهب هللا ةمحرو
 اروهقم ادغ دق لعف لك نع اريسأ .ازجلا راد يف حبصأ

 بابلألا يذل غياس كاذو بابلا اذه متخ مالسلابو

ءابنألا يف كاذ هيف حص دق ءايحألل مالسلا ىرت الأ



 نيديعلا ةالص

 يمالسالا ىدهلا ىف نادكؤت
 .ه

 ىفك مقي نمف ةيافك ىلع
 املعاف عيمجلا ىلع لب ليقو
 حبس يف يآ ركذلا يف تدرو دق
 قتاوعلل راتخملا رماو
 ديعلا ةالص ىلإ ةزراب

 اهنا مهنع عامجالا جي مل ول
 ضرف ليقو لب ضرف تقل
 دقعنت ةالصلا هب ىذلابو

 مامالا عم نينتاب ليقو
 هرشعلاب وأ ةعبسلاب ليقو

 ءاسنلا و ديبعل ١ بسحو

 الب ادارفاف ىنم يف ليقو
 دكؤت مهلع نكت ملو
 محل ريبكت نود ناتعكر وأ

 ديع وأ ةعمج ةالص الو

 يلع نع الوق راثالا يف هوور
 ام نسحا ف عيمجلا ج رجيو

 لاجرلل كاوسلاو بيطلاو
 بدني نهبايت نم يلابلا يف

 نيمألا ىفطصملا يبنلا

 مامإ عم ناك وأ درفم

 املعلا دنع سيسخلا اهكرات

 حبذاو لص رثوكلا يف ليقو
 قهاوشلا اهرودخ نم جرخن
 ديكأتلا ةياغ يدنع كاذو

 اهنملعاف يه ضرفب تسيل
 ضعب هاري يا فيعض وهو

 مالعأ عم ةسمخلاب ليقو

 هركذ دق املعلا بطق كاذو

 ءاوس هذه ف مهنأل

 القن دق اذك | ىلؤا ا ةمامإ

 ديجم ج رص الإ

 يلع لك نم زوربلا بدنيو
 املعاف سابللا نم مهنكمأ

 لاوحألا ثعشأاب اسنلا امأ
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 اليق ريغص رشح دنال

 رصلا ءانفل نوجرخيف

 ىلوألاو دجسم يف تزّوجو
 عفدت اميك رطفلا ىف ترخاو

 ىحضألا يف نلجع ةالصلابو
 اياحضلا ىلإ مهعوجر وهو
 ام ريغ قيرط نم نوعجريو
 اوعد ناو اهب يأ ناذأ الب

 اهدعبو اهلبق زاج لفنلاو
 عنتما اهدعبو زاج اهلبق وأ
 بقع يأ بحتسا انموق ضعبو
 ىحضألاو ةرشع اتنثا يهو

 تبن ائيش ىفطصملا لصي ملو
 عجر نإ نيتعكر يلصي نكل

 اهلبق ةالصلا رحبلا ةركو
 ىداهلا لصي مل يلع نعو
 رمأ دق يبنلا نأ ىور دقو

 ىفو ىلعالا ةروسب اهلوأ
 دمصلابو ةنلاث ىحضلابو

 املعاف انالث اهيف نرركت

 ىفو سمشلاؤب ىلوألا بدنتو
 ىلرألا يف ةيشاغ لب ليقو
 رمقلاو فاقب ىلوألا يف ليقو

 االينمت مه رشحلا لفغم
 رجالا مظعب نوعجريو

 ىلصملا برضي دالبلا فلخ

 اوعسوت اهبو رطف ةاكز
 احص دق ىدهلا ىف ىنعم لجأل

 ايالبلا اهب يأ نوعفديف
 املعلا هاري هب اوبهذ دق

 اوأر دق زاوجلا هريغب اه

 اهقفلا ضعب دنع زوجيال وأ
 عفر لوق انل وهو اهدعب وا

 احلصلا ضعب ٥اور اذك تس

 تنأ دعب الو مهناف اهلبقال

 عبتا نم هل نكف هتيبل

 اهبتناف رمع نبا هَسكعو

 داحمألا عم ًادعب الو البق

 ركذ بطقلا امهلبق عبراب
 ف و لقن ف سمخل اب ةين ات

 درر بطقلا نع اذك ةعبار

 امظ اضيأ كلذ ىف ف ف لضفلاو

 فرعتلف ىحضل اؤب ةيناث

 ا١لعألل نحّبسب يلتامو

 رهش الوق ةيناث يف نوكت
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 تبت ىذلاف ماقت امدنعو

 مرخأ و ذعتساو ةجوو ولاف
 املعاف ءاج ريبكتلا يف فلخلاو

 ناسحتسا ىلع هانبم كاذو

 عست ضعبلو عبس ليقف
 اليقو رشع ىدحإ ليقو
 امدعب نوكت عبرأ عبسلاف

 نم عفريام دعب ثالثلا من
 نا دعب نم نعقت تس عستلاو

 رشع ىدحاب نربكي ناو

 عفرام ديعب سمخلا ربكو
 رشع ثالنب نربكي ناو

 ىتمو تسب ىلوألا ىف ربك
 اربك اسمخ هيتعكر رخا
 عوكرلا نم هعفر دعب نم
 اك ىلوالا يف ريبكتلا عفشف
 ريخألا يف ريبكتلا رتوأو
 ةالصلا ىف ريبكتلا يغبنيو
 رنألا ىف هوور نونالث ادع
 اعبس ةالصلا يف ربكي ناف

 رم ملسام دعبو اذكهو
 ريبكتلاب ةبطخلا ختتفي

 رطفلا ةاكز ش اذكهو

 تتأ ذإ اهيف كاذك اهريغ ىف

 ىمس مارحإ دعب نم ذعتسا وأ

 املعلا لوحف دنع ًاحرصم

 نافرعلاو ملعلاو ىدهلا لمهأ

 عرشلا هاكح لاوقأ كلتو

 نملعا ىرخالا ىف ثالنلاف مرحأ
 رنالا صن َنمدقت تس

 عسي امب نملعاف ع وكرلا نم

 رمألا مامت يمهز ةريبكت

 ىتا ثيح هنارق نم غ رفي
 ىرتشا ريخلاو ثالثلا اهدعبو

 عورشملا يف ثالفلا ربكي
 املعلا تاقنلا نع هتفرع

 ريهشلا جهخملا ليبس بصت

 قأتام ىتم اًرغلا ةبطخلاو

 رصبو مولع لهأ لضافأ
 اعمجلا كاذ ةبطخلا يف تأ

 ننس ىلع مهبطخي هتالص
 ريدقلا ىلع انثلا هدعبو

 رمألا ظفلب مهل اهركذي
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 ارمأيو اهبجاو ام

 ىلإ اهعفدب مح ابغرم

 مهل ىحضألا ةبطخ يف نركذيو
 هيعرشلا اهفاصوأ احضوم
 ريبكتلا ددع يف دزي ناو

 يلجلا ع رشلا هب ءاحام فالخ

 دمتعا ثيح اهديعي هناف

 اطخ ول اثالث داز نإ ليقو
 اريبكتلا نسحي مل نكي ناو
 ديعلا ةالص يوني هنكل

 انسحي مل ةبطخلا نكي نمو
 ىفطصملا نيد رسي دق هللاو

 ديعلا ةالص للع ىفطصملاو

 اضّيحلاو اَسَفْنلا ىتح رمأي

 جرخت اضيأ لافطألا اذكهو

 اسفنلا لثم ضياحلا لزتعت

 ذخألا َنزبكي نيلصُي ال نق
 املعاف نولعجي فوفصلا فلخ فلخ

 ارقفلا مارك ىلإ اهعفدب
 الفتحاف اهرجأ ليزج لين

 مزل اهيف ىذلاو اياحضلا رمأ
 هيعرملا اهقوقح ًاركاذو

 ريصقلا هيأرب نصقني وأ
 لسرملا يمشاهلا يبلا

 دمتعي مل نا كلذ يف وفعلاو
 اطرش دق مل مهفاف اهديعي

 اريبخ نك لفنلاك اهلعفي
 ديجملا ىدهلا رسي نم كاذو

 انطفلا لاق نآرقلا أرقيلف
 افرتعا مجمركلا لقعلا 7 ارسي

 ديجلا هرمأب مهيح

 ىضترم ارمأ ةالصلل نجرخي
 جهنملا نابتسا هب دصقم

 اسؤرلا لك دنع ىلصملا نع
 درو مهنع رابخألا يف كاذك

 املغ ادصق ريخلا نودهشيف
 باونألا هذه نع ثييرع نم

 نيمألا نع ءاج دق كاذك

 تبذخغملا نايبلاب ءاج كاذك

 اودككاف دكؤم :7

 رانالا يف ركذي رخ
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 : ٢3 انيح هلعفي هلمهي

 سحل ديعل

 1 . | حالسلا . 3 اميف 7 اليق نيديعلا ف

 طقف ع رشلا همر[خام عنم

 امع ورس موي هنأل
 كم ر رارسأ هيفو
 املعل ةنسلا نم غ

 ىتمو يبنلا : باحصألا :

 : ب جورخلا لبق نم رثألاو بدني ج ورن ر
 اق ااي اد

 و دق لاقي ىحضالا يف سكعل
 " ةالص هتوفت ر

 و نوعدي فارصنالا 7

 لاس ا لضاوف اوكرتتال لامعأ

 7 روسلاو دمحلاب

 ا لثمك امهيف رهج

 . 7 نم بدن كاذو هلعفي ءاشن

 : ف عاد نكي ملام اليصأتلا د

 في زياج هادع ام

 ١ مارملا ىلع .ه

 . د ىناعملل نم اهمهفي (

 5 ام جورخلا نوك اغ دق ًايش ,
 باو فعاضي دق هيف

 بج ١ ءاملعلا لاق رطفلا 7

 متف هارأ بجاو ٣
 1 ١ ا ىلع هلهأب "

 دق لاقم ىف مكنم انم

 _ ري تاحتل : الضفلا دها

 لز باتكلا صن ً م

 ١ قداصلا مالكلا :

 زج دغ يف ىقلي 0

 | رش رمأل .. ا

 . مكل جورخلا لاح ر
 كرل ف 7

 لانملا فرشأ .-.
 انملعا اذكه نيتعكرلا و

 ركن .
 ںود حص تاولصلا ف

٨٥



 ريبكتلاو ةروسلاو دمحلاب

 ارمألا كاذ تققح نا تناو
 راربالا هلاق ريغص رشح

 لهالاب اضفلا يف زوربلا نا

 انوجرخت لوقي هنأك

 اسنلاو ريبكلا لثم مك ريغص

 قيفوتلا ىلع هلل دمحلاو

 ريهشلا كماقم يف رهمجت
 ىردي دق ىدهلا يف ادصق تفرع
 راكنا الو رشحلا لت
 لعفلاب رهاظ رشح دلؤلاو
 انوملعتف رشحلا ىلا اذك

 اسسأ اميف ديبعلا اذكهو

 اولعت مهرود نع اضفلابو
 يقيقحلا انبهذم نم ربخلل
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 فوسخلاو فوسكلا

 ربعلا ىدحا نم سمشلا فوسك ثيح

 ردقلا هب ىرج ام رمأل كاذ
 عطاسلا ءايضلا ساربن بهذي

 ادابعلا هب هللا فوشي

 رشحلا ماقم نع فشي لاح
 لشمي ةداع قرخ ناك ذا

 دم لكل زيجعت هيفو
 رداقلا كيلملا هللا ىلإ كاذ
 دحأ تومل يأ نافسخيال

 اومتيأر نإ ناتيآ كاذ لب
 دنسملا يف هاور ىداهلا نع اصن

 هللا ركذب يداهلا انرمأي
 ىحضلا سمش هدهع يف تفسك ذإ
 درو اذكه مهاربا كاذو
 عقو دق فوسكلا هتومل اولاق

 امسلا بكاوك يف نردقتعي

 ررض ثودح وأ توم لثمك
 ناهربلاب حص دق ذئنيح

 لاعفلا وه لب نالعفيال

 نم تيإر نا ةالصلا ىلإ عزفاف

 رمتأف كاذب يداهلا رمأ لو

 رمقلل فوسخلا لنم رصبل
 رهب اهرمأ لقعلل ةيضق

 عيار رمأب نوكلا ملظيو
 اداراام قلخلا يف نلعفيو

 رشنلا مويب قلخلل ثعبلاو
 لرني مظعلا لواب رشحلل
 عظفملل نعفدي عارتخا رس

 رهاب رمأ لك انيف ثدحي

 دمحأ نع نقتأ هتايح الو

 اومزلا انالول ركذلاف كلذ

 دجويال هلانم دنسب

 هابتشا الب رهجلاو رسلا ق

 اححص دق هنبإ توم مويب

 دسف دق ًاداقتعا هيف رذقتعا

 عمس اك مهلع ه
 اهح ارمأ بجوي اهرن

 لالجإلاو ماظعالا هل قح

 ند هلل اهبو ائيش كلذ

 ركش ادبع هب نكت
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 رانآلا يف ةالصلا ةروصو

 عكر مث الياط امايق ماق
 لوألا نود نكل كاذ ماقف
 امدقتام نود نكل لاطف

 اماق غ دوجسلل ِ

 قباسلا نود عوكرلل رخو

 مرج الو هل ىضم يذلا نود
 ةيحتلاو دوجبلل رخو
 لبنح لجنو ملسم هاور
 و .. عيبرلا ةودقلا هاور ك

 نيه فالخ اهيف نكي ناو
 لقني مولعلا رحب نع لكلاو
 عفرام دعب أرقي له فلخلاو
 هحتافلا نود نآرقلا أارقيأ
 يملاسلا مامالا ربلا رهظتسا
 لقتسم امايق هدنع هاري

 ملعاف مايق ءزج هنأك

 ارق دق لوقي نم ليلد وهو
 رخا ليلد يدنع هل اذك

 رهظ امب ذخف رهجلا رهاظلاو
 هدحاو لك ناتعكر كلتف

 الو .... ناعوكر اضيأ اذكهو

 يبنلا نع ةيورم
 عفر هدعب مث اليوط اهيف
 للذتلاب عوكرلل داعو
 امظعم اعفار هيف ماقو

 امايق هل ىضم يذلا نود

 قداص دصقب ًالعف هلاطأ
 امظعم ًاعكار اضيأ خو
 مظعلا يذ كيلملا مظعت مزلي

 تلبن ايضلاب اهار ىتح
 لمكألا حيحصلا يف يراخبلا لثم
 يفولا هلقن طرشب هحيحص

 نب .. ءاملعلل اهرمأف

 لبقي ذنلا وه قحلاو كلذ
 عنص فيك مأ باتكلا ةحتاف

 هحضاو كاذب تءاج ةنس له

 مزاللا مايقلا بسح ةحتاف

 لمتحي اضيأ لوقي هكرتو
 مدقالا مايقلا ىلع دنتسم
 ارهج لوقي مهضعبو اريس
 رهاش لوق رارسإلا ىلع لد
 رهتشا دق املعلل ىذلا وهو

 هدراو كاذب نامايق اهيف
 القن دق دمحأ نع ىتم بير
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 تلمهأ عيبرلا ةياور نكل

 طقف نيمايقلا مكح تبثاو
 روص تراص دقو ةروص كلت وأ
 تتأ ةميزخ نبال اهوحنو

 هحيحص يف كلذ يناسنلا ىور
 رجح نباب فرعي يذلا وهو
 اوورام فالخ غضَولا ىور دقو
 ادحاو امايق يأ اهيف ركذي

 يف .... ةالصلا نم اهريغك يهف

 رثكأ اهيف ليوطتلا انكل
 حاضيالا هححص يذلا وهو

 وبأ اضيأ هب لاق اذكهو

 ىرونلا لثم هيلع يعخنلاو
 لهأ نع يوونلا هاكح دقو
 روهمجلاك لوقي .كلامو
 اهنإ اضيأ لوقي دمحأو
 يف نيدلا رون مامالا هراتخاو

 اك ناعوكر ةعكر لك يف
 ادرو دق ىرولا ريخ نع رهجلاو
 بحتست ةالصلا دعب ةبطخو

 ليلجلا ىده ىلع انضحت

 حصي سيل امل انع نعفدتو
 رابجلا ةردق نع نبرعتو

 تملع دق امك نيعوكرلا يلان
 طقس دق عوكرلا اهنم اهلعو
 رنالا يف تاقنلا انل اهعفري

 تبث ذإ دوعقلا لوط اهدازو

 هحيحصت ىلإ مهضعب لامو
 رثألا يف ةمالع انموق نم
 اوكح اهف روص اهيف حصف
 اديازال ادحاو اعوكر مش

 ىفولا هلقنب عضولا ةياور

 ركذي اميف رجفلاك اهريغ نم
 حانج هبامو هريغو
 بهذم ىدنع كاذو ةفينح

 روثأملا نم حص امب لمعاف
 لصف لوقب لمعاف هتفوك
 روهشملا ملاعلا يعفاشلاو
 اهقفلا كالوأك ناتعكرل
 فرعاف ليلدلل عيبرلا حرش

 املعلا ةادهلا نع هتفرع

 ادنسم احيحص يراخبلا عم

 بجوام نرهظت مامإلا نم
 ليمج لضاف لوق لكب
 حضتا اثيح حصام نحضوتو
 راهقلا نميهملا ةوطسو
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 لعف كاذ يذلا وه هناو
 بحتست سيل ضعب لاقو
 تدرو انا اهبسنأأام لوقأ

 ىرولا ريخ نع رابخألا اهب تءاج

 امب رمألا نم يهو ال فيكو
 رهتشاو ثيدحلا ىور كلامو
 راكنالا مهنم حصي لهو
 دصقي م هنا اولوقت ناو

 اني دنأ دارأ هنا لب

 رابخالا اهب تءاج دقل انلق

 بجو امو اهناكرأ تنيبو
 ارصتقا اهيف مالعالا ىلع سيل
 عبتن انيلع كاذ يف لصألاو

 حلصي سيل صيصختلاب لوقلاو
 ملسم لك مزلي يذلا اذو
 قدصتلاو ءاعدلا بدنيو

 ايازرلا عفدت تاقدصلاو

 عقو فسحلا ام نبح يف اهتقوو
 اعدلل كاذ دنع نوتئجليف

 للج ثداحل وأ صخش تومال

 بحأ انه ىدنع اهنكل

 تلعف دق ىبنلا ف مامإلا نم

 اركنستي نلو اهمكح حصف
 املع دق ك دشرلا نم ناك

 ركذ دق ثيدحلا اهل ةبطخب

 رابخألا اهب تءاجام دعب نم

 دصقملا لصف مار نكلو اه

 انلع نودقتعيام نالطب

 رايخألا اندنع اهتتباو

 بطخلا رياس بسح اهيف هلل
اررحو اهحنرأ هنكل



 فاوطلا ةنَتُس

 امدعب لاقي ديكاتب تنس

 فرعتو ىوسال ناتعكرو
 لجأ وهو اهلص ماقملا فلخ

 ال طاوشألا ةعبس دعب نوكت
 رصعلا ديعب فاط اذإ الإ
 ةالصلل تقولا لحي ىتح

 ابجو اميف كرتي اهل نمو

 مرحلا يف قاب مادام اهعكري
 بجي مل فاوطلا ناك اذإ الإ

 لماكلا وهو حاضيالا هب لاق
 لصيفلا وهو صلاخلا بهذلاو

 ماقملاو تيبلا نيب ليقو
 عنتما تيبلاو ميطحلا اذكهو

 عرذأ عبس كرتت اذإ الإ
 ادحاو اعارذ لاق مهضعبو

 بجي مل نإ ىفك دق اهنع ضرفلاو
 لفنلا جحل بجاو ليقو
 7 همزلأ ةلعو

 مزال كاذف سفللا مزلأام

 اولطبتال هلوق هيلع لد

 ايم ابجاو افاوط فاط

 اوفوطت ذإ فاوطلا ةنسب

 لعف نم ثزججأ دجسملا زياسو
 العف دق نم لوأ نكف لبق
 رجفلا دعب كاذك اهرخأ

 تابجاولا نمض نم اهناف
 ابجنلا اهيف لاق فاوطلا نم

 مد ليق هيلع نكل اش ثيح وأ
 بجو اميف هنكل مد الف

 لضافلاو ىضترملا وهو عضولاو
 لوعملا هبحاص ىلع اك

 مالعألا نع القن ةعونمم
 عبتا لضفلا اخأ قحلاو كلذ

 عبرأ ردق لوقي مهضعبو
 ادراو الوق رابشالا ةتس وأ
 بقتراف قافتالاب هفاوط

 لصف لوقب لفنلا ةرمعو
 هَسأ مكحب امزال ناكف

 ملاع هيقف ربح هب لاق
 اولمكأف اهل نكل مكلامعأ
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 هماكحأ يف لصفلاو هلصأب هماقم يف كاذ ىتأي فوسو

 قياقحلا حضو أب المتشم قداص لقت لكب احضوم

 هاده هلضفب نحتمو هاضر ىلإ انيدهم هللا و
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 ك اقستس ال ١ ةنس

 لمشت ةدابع اعدلا ثيح

 يلج احضاو ركذلا كاذب ءاج
 ارضلا كنع فشكي يذلا وهف

 ردصي ًاعطق هنم ءيش لكو
 عرضأ هللف طحقلا ىرت ناف
 حاجنل حاتفملا اهناف

 ننسلا سانلل قلخلا ريخ نس دق
 ىرولاب جورخلا لحملل نسو
 لافطالا اذكو ءاسنلا ىتحو

 ةنكسم يفو لاحلا ةثر يف
 ىلع ىتح يغبتت تاقدصلاو

 رابجلا بضغ مهنع ءىفطت
 بهذملا يف تعرش ةالصلا من
 دمحأ لثمك ةجام نبا ىور
 يءاسنلا اذكو يراخبلا اذك

 هللا دبع وهو ديز لبن نع
 عيبرلا اذك ملسم كاذك

 فلس نع فلخ كاذ لقني

 اعد لاق ةفينح وبأ نكل

 رانالاب جوجحملا هنكل
 اقستسالا يف ةالصلا ةفصو

 لمعلا مغنو هللا ىده ىلع
 يلعلا كالوم غذاف مهملا دنع

 ارضأام لك نفديو

 رتقملاو رداقلا هنأل
 عشخاف ةالصلابو هل عضخاو

 حاتفلا بهاوم نحتفتساف

 نمزليام عم بودنملا نيبو
 ارهش دق امك رادلا انف ىلإ
 لاقي اذكه ناويحلاو

 ةنيكسلاو كيو راقولابو
 الذباف ناويحلاو مهلافطأ

 رابخالا يف هوور ربخ يف
 يبنلا لعف نم كاذ يف ىتأ امل

 دنس العأب ًاعوفرم كلذ
 ءابنألا ف دواد وبأ اذك

 هابتشا الب اهقصوب ءاج

 عيمجلا ىدهلا يف كاذ دروأ

 يفو لعف نع لدعن انلامف
 اعرشضت مل انه يأ ةالص الو

 رابخالاو لعفلاو دمحأ نع
 اقحلا اهيف فرعت نا تمر نا
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 مامإلاب ناتعكر كلتف

 يفو . العألاب لاقي امال وأ

 باحصألا لبقتسي اهدعبو
 هانمي نم ءادرلا بلقيو
 نييما ىلإ هراسي نمو

 ملعاف هيتبكرل نوُخَو
 ابغار ًاحلم ثيغلا لأسيو

 اعدلا لاح ٤ نيديلا بلقيو

 انوتّمؤي ممهو نوغُغديَو

 اقدغمو ًاعفان ًانيغ لأسي

 اعرضلا يحيو عرزلا تبنيو
 ابيط ابصخ دالبلا بصخمو

 ارركم ايعاد لازي الو

 رفغاو بنذب انتكلهتال

 انقسأ يبر مهللا انقساو

 ايلاو يبر ثيغلا انيلع لزنأ

 هعراض دابعلا ىأر نإ هللاو

 ماركلا .احلصلا نيملسمل او

 يفولا ركذلا ةيشاغ ةينا
 اباجيإ الو مهفاف ههجوب

 هارسي ىلإ ةل الوحم

 نيديلا عفريو هبلقي

 معنلا يلو نربكي من
 ابهاوملا هلضف نم ًاحنمتسم

 عضر فاعض لفغ ةيبصو
 ع شخ نيصلخم ءايلوأو
 انبطخيو موقلا لبقتسي

 لتبت يف هالوم نؤغغديو
 ملا ًنلبقي نأ ًالؤافت
 اعنص مامالا لثم مهلكو
 ابيفيالا لاحك ةجهلب

 لك نعفدي مث عفني
 ىعرملا ىشنيو رضلا فشكيو
 ابصولا يفنيا دابعلا عفنيو

 ارفغتسم هبرو هلاؤس
 رداصو راو كنم لكلاو

 رطمأ ىهلإاي كنم فثيفلاو
 انلع انيلع ثيفلا رطمأو

 ايغتبم ىضرلل لازي الو

 هعياط اهاري ىتم اهمحري
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 هرفغملا نيرفغتسملا دعو دق

 لأس نم لك بيجي اذكهو
 اسيلبإ انبر باجأ دقف

 الف رفكلا وف سايإلا نا
 ىلتبا دق انل لحملاب هللاف
 عقاو هنم لكلا يف التبإلاف

 الضفت اعدلا ةباجابو

 مكج لكلاو بيجي ةمكحل
 رشبلا ريخ يتبنلا جرح دق
 اعد دق كاذ دعبو م ىلص

 اوَُمأ دق مهو يبنلا اعد

 نامحرلا نيازخ نذفنت مل

 الأس امهم قلخلا ريخ بيجي
 ابابسأ اذ لعجي هنكل
 لأس نم نمحرلا دعو دق

 نمب ىعادلا لسوت زياجو
 انولاأسي قلحلا اوناك

 رسالا همعب هدعبو

 لأس دق نينمؤملا ريمأ هب

 ف . يلاك تيمب زياجو

 اص ا دبعب لسوت وهو
 ىقستسي انلثم ناويحلاو

 لاؤس اهبرل اهحايص

 هرذعملا نيصلخملا : م ط نلبقيو

 لز لدعلا كيلملا قح يف ناك ول

 اسييأتلا اومدق موقل امف

 القعلا هلإلا حور نم سأايي
 البلا عفد اعدلابو ةمكحل

 عياطلاو هل ىصاعلا رهظيل

 الاس دق نم بيجي يذلا وهف

 مهف دق ىناعملل نم اهكردي
 رطملا ضيف طحقأ ذإ سانلاب
 اعمس هنم لكلاو ههلإ
 ننسلا هتكح هئاعد ىلع

 نأشلا يلاع رع نتملا وهف

 الت هل اعذَو ةالص الب

 اباجأ انبر عيمجلا ىلع

 لصح دق لاؤس ىلع هباجأ
 ننملا باهو دنع ماقم هل

 انيلئاس كاذل اوتأ اذإ

 سانلا لك كلذ ىور دقو
 لقن هل نم كلذ ىكح امك
 فصنم لك دنع ماقملا اذه

 حلاص دصقل هب اعفنشت

 اقستسإلل كلذ اوجرختلف
 لافطألا جزت اذكهو
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 هنكبللا مانألا راهظإ كاذ يف

 الذلا هلإلل هنم نلعأ

 خمش دق هلالا ىلع يذلا امأ

 امصق دق امك هللا همصقي
 رنألا ىف ىفطصملا تايعدأو

 لاجرلا كلذل تبرج دق

 ركفلا لهأ رهاب ثيغ ءاجف
 نع مويلا كاذب سمشلا برغت م
 رومألا يف نمحرلا لأسف
 نامحرلل صلخأ نم لكو
 ىرولا صالخإ رمألا كالم نا

 اَنَلَع مكبجأ ىنوعداف لوقب

 سانلا نيب لوقعلا فعض
 يلولا هناو مهتلا اوفرع ول

 اولغش دق لجاع بحب نكل
 للزلا نارفغ مهللا كلأسن
 ىديس مظعلا بنذلا انل رفغاف

 هابراي رفكلا شؤيج مزهاو
 مهلمش قرمو مهعمج لفو

 هنلعأ دق نم زافو مهبرل
 ىلعملا حدقلا هنم لانف

 خذبو اًرْبُجو اربك هفنأب
 املغ رمأل ضرألا ربابج
 رصبلا لهأ لك عم ةروكذم
 لاطبالا اهبرل تصلخاو

 ردتقم كيلم نم ءيش برقأ
 نلا هللو ةباجا ريخ

 رونأملا دراولل اهعيمج
 ناركن الب هدصقب زاف

 ىرقهقلا نومعجريال هدنعف

 انطفاف انيلع دعولا فلخأ

 سابتلا الب اقح مهبرو
 لضعم لك ناه يش لكل

 اولهَج هاوس لقعلا رصاقب
 لطخلا نم هتبستكاام وحمو
 يدتعم غاط لك انع ةزو
 هلإلا كناف مهذخو

 مهلصأو مهعرف يهلإ عطقاو
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 بتاورلاو ننسلا

 ه“دق ضرفلا برز لفنلا نأ ثيحو
 منغلا ةريضح كشال برزلاف

 عقو ةريضح ضرفلل لفنلاف
 لمكي لفنب ضرفلا يف صقنلاو
 لاملا سار لثم يدنع ضرفلاو
 بستكي اميكل ءرملا رجتي
 لاملا ءامن كشال حبرلاو
 بتاور ننس هنم لفنلاو
 ابتاورلا مدقأ انأاهو

 ماهفألل كاذ قوري يكل

 درو لقن يف راتخا نع حص
 مهم ثداح لك اهنع عفدي
 عدصنا اذإ اننيد يف هربج
 اولفتناف مكضرف دعب كاذل

 لامعألا نم انحبر لفنلاو
 بجو ًاعطق هلام ظفحو ًأحبر

 لامعألا حبرأ يف ندهتجاف

 بياغر اهضعبو اهلعفن
 اياغرلا اهدعب نركذأو

 مانألل لهسي ٥ ذخأو
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 يتلا رهظلا ةبتار اهلوأ

 رهظلا لبق ناتعكر كاذو
 يلجلا لقنلاب كاذ عيبرلا ىور

 ملسمو دجأ عم اذكهو

 قرطلا هيف تددعت مهدنعو

 ىتأ عبرأ رهظلا لبق ليقو
 دق عمجلا ناف ةافانم الو
 اعمس دق يذلا ىور دق مهلكو

 مامالا نع اذ تيأر دقو

 ال تيبلا ي عبرأ ضعب لاقو

 دجسملا يف نكي نأ ناتعكرلاف
 يىنانملاب ناتعكر كلتف
 ركذت رهظ ةنس اهلكو
 دهتجاف اميظع ناك هريخو

 حتفنا بابلا اهل ىلوألا ةنسلاف

 لمعلا كاذ ىلع امزالم نكف
 درو دق لاوزلا ةنس .ناو
 لاضفملا سنأ هاور دقو

 ملعاف نيتعكر لك لصفي
 كالما نم . نيبرقملا ىلع
 لسرم لكو نييبنلا ىنعأ

 ةنسلا حيحص اهب انل ءاج

 رجألل هدعب ناتعكرو

 لمعلا لهأو ملعلا ةداق نع

 ملعلا هيقفلا يراخبلا لنم
 قح لقنلا تربتعا اذإ اهلكو
 اتبث دق ىدهلا يف ليلد اهب

 درو ىداهلا نع لك ذإ نكمأ

 اعنص دق هل ىداهلا ىأر دق وأ

 ماقملل كاذب اققحم

 المتحا ىدنع كاذو دحسم 1

 دتقا ىداهلاب تيبلا يف عبرأو

 نارقلا روس نم ةروسو
 ركني سيل لفنلا اذه لضفو
 درو ايسح .ريخلا كاذ لين يف

 حضتا دق اهب ىرخألا يف لضفلاو

 للجلا هلضف لانت يك تشعام

 دمتعملا عيبرلا يف ليلدلا اهب
 لادج الو دجأ لعف نم

 ملسف اذكه مالسلاب يأ

 كاسنلا لحاطف عم :ير
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 انيملبملا لك معت امك
 ا لعفي ناك كاذك
 نايحأ يف لصفيال ناكو

 ملعاف لوطلاب ليق أرقي

 ارق دق نيئلا نم لب ليقو
 رمع فاقب اهيف ارق دقو
 حتقفت ةعاس فكللت لاقو

 ىرولل اهيف ةمحرلا لزنتو
 حتفنا اهل يذلا بابلا قلغيال

 حبسي اهب يأ يش لكو
 ايبغالا ريغو نيطايشلاريغ
 همل وأت اذ ىلع يداهلا أرقيو

 اهبو نورخاد مه هلوقل

 ايينمؤملا لك كاذك هب

 نارقلاب ليق ليطي نكل

 يمس اضيأ اذكه نيتروسب

 اوركذ دق اذكه فاق وحنو
 حنمي اهيف ريخلاو امسلا اهيف
 ىربنا هل نم ريخلا كاذب زاف

 ايور ل اقم مد آ لسن نم

 مكحل ١ هلل ١ قلخ ام ل ١ ١ وري

 اهنلا م اقملا كلذ فرعي
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 ةعمجلا بيقع ليق ةنسو
 عيرلا ةياور نم كلذو
 رثالا يف يتذمرتلا هاكح دقو

 ىعخللاو دجأ نع اذكهو

 ْمَلَعلا نارمع لاعفأ نم ناكو
 عبرأ اولاق يأرلا بحص نكل

 يراخبلا ىوس مهلك هوور
 يلع نع لوق وهو تس ليقو
 اطع نع كاذك دهاجم نعو

 ليلدللو ىرونلا اذكهو
 عقو لصف له عبرألا يف فلخلاو

 مهو لصفلا ىلإ موق احن دقف
 ىتفلا قاحسا هێَوَهاَر لجنو
 يعفاشلا لاقي يناثلل لامو

 ىلع انموق روهمج اذكهو
 يبرعلا نباو لاق يرزاملاو
 نظلا فوخ لصفيال ليقف
 هلمكت نيتعكرلا نأ نظي

 رذحي اضيأ لصفي لقي نمو

 ةنسلا يف تدرو نيتعكرب
 عيفشلا ديسلا يبنلا نع

 ربتعم لقنب مهيعفاش نع
 عررالا مامإلا دوعسم نباو
 مسر هنع اذكه نيصح لجن

 عفري ثيدح هيف ٠ مهليلد
 راثالا نم تئش نإ هبلطاف

 يلج لوقنمب ىسوم يبأ نعو
 اطبض دق اذكه ديمح نعو

 ليس ىلإ هيف احن لك
 (١)عقو هنم اهلاصتا مأ اهيف

 مقز مهنع اذك يارلا ولوأ ليق
 اتبتا : ثيدحلا رهاظل وهو

 عماجلا يف انمامإ هعفري
 القن دق امل ىتقارعلا لوق
 بهذملا اذه ةحص ىلإ الام
 ينظ مكحب هيف لهاج نم
 هللعم اذب ىهف ةعمجل

 اورذحاف رهظ كلت لاقي نأ نم

 ه ا . تبث ىنعمب ةيناثلاو لصح ىنعمب ىلوألا عقو )١(



 هادهأام عرنخلا رد هلل

 بجي امك اهلك رومألا ىعار
 رومألا يف روذحنا ىفن دقو
 قيقحت الب ءايشألا كرتي مل

 رهببأحاضيإ نيدلا رمأ حضوأ
 يداه ادشر مهللا كلاسن

 لالجلا وذ هللا هيلع ىلص

 هلعأامو هلجأامو

 ببسلاو اضيأ ةلعلا نيبو

 روذحملا عفادب انءاجو

 قيقدتلاب نم دق هنكل

 رشبلا نم ىدهلا بابرأ راكفأ
 يداهلا يمشاهلا ليبس لإ

 لاح لكب هتوكلم يف

_ ١٠١ _



 بتاورلا نم ىحضلا ةحبسو
 حصفال مأ ةعورشم له فلخلاو

 بهاذم مهل اهيف نكت ناو
 درو دق اهيف ليلدلا نم 11

 لعافلل هحدم نم نقاامو

 رمأ عرشلا اهب اك اهلعفن
 هرقوملا ةقيدصلا نع ءاج
 اعبرأ لوقت اهيلصي ناك
 ملسمو دجأ اهنع هاور

 ىتفلا نابتع دنع اضيأ ناكو

 لقن اميف ةريره يبأ نعو
 ا يليلخ ىناصوأ لوقي

 رهش لكب يأ ثالث موص
 يراخبلا عم دراو كاذو

 أ لثمو ملسم لثمك
 موي لكب ةياور يفو
 را ل ليلس ديز نع ءاجو
 ِ ىلع اموي

 بياغرلا نم ضعب اهدعو
 حضو الوق انل اهعرش توب
 بتاور انل اهلثمو يهف
 دمصلا ملست هيلع هلعف نم
 ليالدلا قدصأ وهف حدملاو

 ربتعي انيلع باجيإ ريغ نم
 هرربلا مامإ ردبلا اهجوز نع
 اعمتساف اشيام ديزي غ

 ملعلا هيقفلا ةجام نبو
 اتبن ثيدح وهو ىحضلا ىلص
 لبق دق اثيدح هظفلب هنع

 دنسملا هاور دق ثالنب يأ

 رتولاو ىحضلاب نيتعكرو
 رانالا املع نم هريغو
 دتقتلف ىنحضلا يف ءالؤهب

 موقلل ملسم يف ىحضلا ىنعي
 ممالا لكل يداهلا جرخ دق
 اوملعتلف ىحضلا ةنسب اوماق
 حضتا انل اك مهل هحدم نم

 بهذ دق ضعب كلذ ىلإ امك
لزن اهؤاضق بابسأل الإ



 ىحضلا تقو اعقاو كاذ ناكف

 اك تددعت بابسأ | كلتو

 حتفلا مويل حتفلا
 عرشت نات لا ةس ةنسو

 ارَمألا دنع حتفلا ةالص تناك

 مدق امدنع مودقلا ةنسو

 عك ري ش دجسملاب لزيي

 ببسل تناك نابتع ىف كاذك

 بيغرتلا ةلدأ مقت لو

 لدي اضيأ اهب اصيإلا الو الك
 ابحنلا ماركلا هبحص لصوي ل

 اولاق نيذلا ةلدأ كلت
 بحتست سيل ضعب لاقو
 ةجح نم مهلام يردأ تسلو
 نايحأ يف بحتست ليقو

 هبت ١ ر نظتال ىك هليل د

 رشبلا ريخ ريخ نم توبنلا مدعو

 ىف كرتلاو اهل انيح هلعفف

 ىبتجملا يبنلا اهمزالي مل ذإ

 لمعلل انيح كرتي ىفطصملاو
 عقو دق رومالا نم ةدع 1

 ىلإ اهئمزالي ىتأ دقو
 ادبأ ىلصيال لاقي ىتح

١٠٣ _ 

 ىحتنت تسيلف لاحلا قفاوف

 املعلا لوقعلا وذ اهفرعي

 حجنلا لين هيف كاذو ىلص
 عفري لوق ءالآلا يذل اركش

 ارَصْبلا ءاملعلا هاكح ىعدت
 ملقلا انربح هاور رفس نم

 عفري لوق نيتعكر كاذ ذإ
 بغر ذإ يلصي نابتع ملعت

 بيبحلا نع اهتوبت ىلع
 لجرلا كاذ اهب َصحخ دق كاذل

 ابغز ًادبع صحخ نكلو اهب

 لانت ذا بابسألل عرشت

 بتكلا اهتدروأ دق ولو الصأ
 ةنسلا حيحص نم لاقملا يذ ف

 نامزلا نم انيح اهكرتو

 رم نيأ اماوَد اهعوقو ىلع
 فتخح ل حضاو ليلد نح

 لقن اذكه ضرفي نأ راذح

 المهيو اهكرتيال ليق نأ
ادرو دق اذك ىحضلا ةحبسل



 بحتست تويبلا يف ليقو
 لفنلا قحو لفن اهنال
 لعف دق يبنلا نأ هليلد

 مأ تيبو نابتع تيب يف

 ركشاو تويبلا يف اهيلع ظفاح

 ىحضلا ىنعأ ةعدب ضعب لاقو

 رمع نبا نع راثالا يف هوور
 ييأ عم مهعم فورعملا مساقلاو

 درو هيف امب مهلوق درو
 تمدقت ىتلا ثيداحالا كلت

 ابابحتسا هتبنتام لقأ
 املعلاو ةعدب نوكت فيك
 يأ عم اضيأ مساقلاو ىداهلاو

 لحاطفلا ةمئ الا نم الو
 رمع نبا دارفنا اضيأ اذكهو
 الضفلا ماركلا بحصلا نع تءاج

 لقنت اهيقف نيرشع وحن نع
 درو دق عيبرلا عم نكي ناو
 هرأ مل نينمؤملا مأ لوق نم

 ساو لدي وهو اهحيبست تتبثا

 لعفت مل ةعورشم نكت مل ول
 ىلص دق هرت ل اهنكل

 بيغم نم عوجرلاب ديقلاو

 بحأ ندهلا يف لإ اذو

 لهألا يف وأ لحرلا يف هؤافخإ
 لقن اسح تويبلا يف كلذ
 مكحلا كاذ لصأ اذهو يناه

 رجؤت اعطق ةعاطلاب كالوم

 اجن دق قيرف كاذ ىلإ امك
 رنألا يف هيلإ بهاذ يداهلاو
 بهذم ريخ هوأر دق بلاط

 دنسلا لوبقمب يداهلا دجأ نع

 تتأ ىحضلا ةنسب اهريغو

 اهباطخ انل دهاش كاذب

 املعا مكحلا اهتوبث يف لقنت

 بهذملا لاجر نم اوسيل بلاط
 لضافألا ىدهلا ذباهج الو

 رنألا اذ قدصب دهاش كاذب
 البنلا ةادهلا نيدلا ةميأ

 لهجن فيك ملاحلا اهتبنأ
 دعت ةحص نالطب نم ويام

 هركنملاك ىحضلا ةحبس يلصي
 لدجلا كنع عدف اهتوبث ىلع
 لسرملا يبنلا جوز ةشياع
 ىلصت ىحضلا هنع تدرو دقو

 بيبحلا :نم اهلعف تبني
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 حضاو وهف كاذب اهملعو
 ىفطصملا ةالص اوور مهلكو
 حضتا دق ةشياع نم لعفلاو

 اك روصنم لجن هنع هاور
 لجالا رذ وبأ اهالص كاذك

 بلاغ لجن هللا دبع كاذك

 نسح نع اضيأ لقني اذكهو
 يبلا ةباحص تلص له لوقي
 ةباحصلا تلص يأ معن لاق

 ننسلا يف اضيأ ديعس ىور دقو
 ىحضلا .ةحبس تبلط دق لوقي

 الو ةياب اهتدجو ىتح
 قارشالاو يشعلاب ظفل يف

 اجرخأ اضيأ ةبيش يبأ نباو
 ناميالا يف كاذك يقهيبلاو
 عقي ملو اهتدجو دق لوقي
 اهيلإ صياحغ لك صوغي
 لاصالاو ًؤدفلاب ظفل يف

 راتخا اهلعفي ىتلا يمهو
 لصاوي وا لصفي له فلخلاو
 الصف ىناه رمأ ثيدح يفف

 بيرك اذكه اهنع هاور

 44 يفو ل هلوق دواد وبأ داز
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 لاع ليلد راكنال لهف

 افرع دق اك ىحضلا ةحبسل

 حص يردخلا نديعس يبأ نعو
 املعلا يف دجأ هنع هاور

 لقن هنع اذ ةبيش يبأ نباو

 بياص لوقب روصنم لجنو
 نلاسي هنع ءاج نم هب لفأ

 بتكلا يف يوز ىحضلا ةحبسل
 هبارغ الو ىحضلا ةحبسل

 نَسَحلا ةئيدح سابع نبا نع

 اححصم ابلط باتكلا نم
 المت الك ركذلا ناف بي

 قالطالا ىلع نحبسي ل
 ىجحلا رؤنملا سابع نبا نع
 نارقلا نم سابع نبا نع
 عرب دق ربح ريغ اهيلع اموي
 اهيلع نعقي ال رففلاو
 لالهلاك حولت ةدراو
 رانأالا تحرص اذب اك
 لضافألا انل ىلور دق لكلاو
 الصو دق اهريغ ثيدح ىفو

 بير اعطق كاذ يف نكي ملو
فتخي مل حضاو در كلذ



 لصو دق لوقي يذلا ىلع ىنعأ
 ريسلا هيورت حتفلا ماع كاذو

 نم سمشلا عافترا دعب اهتقوو
 ددعب يأ مهدنع ديقت و

 املعلا ضعب لعفي اعبراف
 ىريو اناث ىلص مهضعبو
 يبنلا ةباحص ضعب اهدمي

 لعف دق كاذ لكل ىفطصملاو

 ىلإ رحلا يف ريخأتلا بدنيو
 ىحضلاب لاصفلا ضمر هليلد

 باَوألا دباعلا تقو كلذ

 لمعلا حلاصل امزالم شعف
 اباحصألا ىفطصملا ثحي ناك

 درو ىذلا اهلضف لينل نكل
 امهاتعكر نايزجت لوقي
 فاضت ةلناغتالت لإ

 رفسلا يف ىحضلا ىلع مهنحي
 رفاو كانه لضف نكي مل ول
 حضلاب ترمأ دق ثيدح يفو

 :2 مكيلع اهنأ هانعم

 درو ىداهلا نع رذ يبا نعو
 ال .... نيتنثا اهلصي نم لوقي

 ايك دق ًاعبرأ لصي نمو

 لقأ وأ لجأ وأ نامث تناك
 رثألا صن انل كاذ ىور امك
 نست اهئاوتسا ىتح اهعلطم
 دزف تئش وأ نيتعكر تئش نا

 امدقت اك اتس مهضعبو
 اركنتست نلو ةدايز ضعب
 بغراف راهنلا فصن ىلإ ليق
 لجألا ربحلا املعلا بطق هاور
 المكأ كاذ ناك اذإ هتدش

 احضو دق ىدهلاب ليلد وهو

 باتملل عاججرلا بياتلا

 للجلا ريخلا هب هللا عم لنت
 اباجيإ الو انح ىحضلا ىلع
 دريال ثيدح ىداهلا نع هب

 ىمانت اهلضف تاقدص نع
 فالح الو نيتسل اضيا

 رضحلا يف اهب مهنحي اك
 رهاطلا يبنلا هل اعد امل

 اححصم قأ اصن مكنود

 بجو دق ىلع اهرمأ نكل
 دح لك ارهج قافام اهلضف يف
 الفغ دق نم دع نم يأ بتكي

 ابيط اركذ هللا نيركاذلا يف
١٦



 ُءاوشملل ناّيرلاام لاثمك

 لامعأ ىلع لزانم كلت

 ىرولل ميظع بيغرت كاذو
 دهتجي انم ريخلا يف

 هالوم اضرل رتت نمو
 سلج نمل ىفطصملا حادم ءاجو

 الو .... ةرك لجعا هناف

 للج منغم داع هناو

 ةتَسَح فلأ فلأب تأ دقو
 بغراف مظع لضف ىحضل ١ دو

 لامعألا ىوس ىرخألا بئزام
 لاحترا الب تاماقم كلت
 يف لذبي اهردقب فراعو
 بصنم العأ ةنجلا بصنمو
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 بغري نيح زوفلا لهأ نمض يف
 منغ دقو هموي بنذ هعبتي

 ننم اهايو ارشع اهلصي
 ننقلا ىلاع دلخلا يف هل تيب

 ةمألا ىداه لوق نم ربخ يف

 انيلصف ىحضلا ةحبسل
 لهجال هردق . لضف كاذو

 ةنسلا يذه يدم اهب زاف

 مانألا الضفل هوحنو

 لالجلا يذ لضف يأ اهبتر

 ارذق ًالك . هللاو اولمعيل

 دمصلا درفلا ىض ىضر هللا عم لني

 هالوأ امو هللا عم زاف

 سدقلا ناطلس حبصلا دعب ركذي

 ىلو مث نيتعكر كانه
 المع ىلعأ هللا ركذف بير
 لدي اضيأ ىحضلا لضف ف ىلع اذو

 هنسحأ عبتاو لوقلا نعمتساف

 بصنم لجأ نكردت لضفلا يف
 لاعفألا فرشأ فيلح شعف

 لانملا ةروسيم لزت ملو
 فقوم لكب عسرلا هكاردإ
بقحلا ماود ىقابلا هنا عم



 اعفداف انع ءاسابلاو كدنع افعفرألا ماقملا انغلب براي

 الضاوفلا ىديس انيلع رشناو الزانملا براي انل لغاو
 احن دق كاضر ىلإ نم لكو احلصلا نينمؤملا لكل رفغاو
 لياضفلل بلاطلا ةبيخو لئاس يال در نع كاشاح

 حصي مل كنم كاذ يبر كاشاح حشتو ىنولأسا قلخلل لوقت
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 دجسملا ةيحت

 ع اقبلا فرشأ نأ ثيحو

 اقوقح اهل هللا لعج دق
 ىده اهيف انل هللا لعج دق

 بساني امب لكلل ناصو
 فرعت كانه راكذإ كاذ نم

 ناتعكر دجسملا ةيحت

 درو اهيف اربخ عيبرلا ىور
 ادجاسملا متلخد نإ لوقي

 اودبعاف لالجلا وذ اهيف دبعي

 لعفاف سولجلا لبق اهلحم
 يداملا رما عاطا نم ناف

 ابسح توفت دق سولجلاب
 ىلص سولجلا دعب نكي نمو
 العف امع باثي هنكل

 هدابع هدحو لاشمالاف

 دق دجسملا ةيحت يف فلخلاو

 بسنو بوجولاب اهيف ليقف
 املعاف هيلع هبحص كاذك

 مدعب اضيأ مزح نبا حرصو
 رجح نبا هنع هاور دق كاذك

 دمحأ باحضأ نأ مهليلد

 عازن الب سانلا دجاسم

 اقيرطلا اه يأ نابأ دقو

 ادبأ اهيف لازيال ريخلاو
 بهاولا ميكحلا وهو ةمكحل
 فرذأ اعطق يهو ةالصلا ش

 نارقلاو دمحلاب ةنونسم

 دحأ لك يأ مع يبنلا نع

 ادباعم تدغ دقف اوعكرتلف

 اودصقا هللا ةعاطو مكالوم
 لختماف ىلعلا ىذ فكيلمللو

 دابعلا قلاخ عاطأ دقف

 املعاف ثيدحلا ظفل نم مهفي

 الهأ لاشمالل نكي اَمَل
 الخ ذإ لامالا نود طقف

 هدارم هنفغليي لعفلاو

 دشرلا بابرأ رابحألا نع ءاج
 بهذ هل يأ داود يبأ ىلإ

 اَمَلعَلا ضايع مهنع هاكح
 ملع نم هنع هاكح اهب وجو

 ربتعي دق اهب بدنلل رمالاو
 دحسم لكب مهرمأ فخ ل
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 دجاسملا يذل مهفوخد ناك

 امهولص مهنأ . انملعامو

 ىتم الإ ال لئاسلل لاقو

 هآر ىذلل اضيأ لاقو

 رمأام مث تيذآ دقف سلجأ
 بهذملا يف ةننسم اهنكل

 هاور دقف عيبرلا ىررامو
 مرجالو ةداتق يبأ نع يأ
 همالعلا مرنألا هاور دقو
 هماهقح ماركلا دجاسملا اوطعأإل

 الاقف اهقحام هل اولاق

 مرنألل اذكه سولجلا لبق
 دجسملا ريغل اهنأ هيف

 ةنجلا ضايرب متررم ناو

 رثني كانه اهبارت ىنعأ

 ةالصلاف روكذملا عتزلاو

 ىدهلا لهأ نع راثالا يف كاذك

 هربتعملا هراكملا يه كلت

 ةضيرفلا ةماقإ دجاوو

 دحللا كاذل ةيحت ىنعأ

 بجت تسيل ضرفلا ةالصبو
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 دباع لك دبعأ مهو ًارهج
 امهروتأ مهنأ انملع الو

 اتبث دق اذكه مًمرعَوَطئ

 هاطخ دجسم يف ىرولا يذؤت
 ربتعت كانه ةيحتب يأ

 يبنلا نع يأ سانلل ةعورشم
 هك مهملع يف لضافأ
 ملع نيدلا يفو قح اوور دقام
 هماهف ىتف لك اذكهو
 اهقحأامو ىلوأ امل يهو
 الاقملا ,ع نيتعكر ةالص

 مظعملا ديسلا يبنلا نع

 ديقتلا اذل مهفاف نعرشت م
 ةمحرلا لينل اهيف اوعترتلف
 انل تاضور ةنجلا ي نوكت

 رنؤي اهف كاذك اهلضف
 تاقنلا هب لاق دق ركذلاو

 ادروأ نم دجأ نع هدروأ

 هرذفوم ةمعنل اهناو

 ةيحت الب سانلا عم ىلص

 دصقملا يف جراخ كاذ نأل
 اعنتما هنم سولجلا انهاهف

بدنت اضيأ مكحلا يف الو الك



 اتاف كاذب اهتقو نأل

 رثألا يف املعلا بطق لاقو
 مقێل مث ءاسأ هنكل

 هعكر ىلص قورافلا ىتأ دقو
 ارثكأ ءاشي نم لفن لاقف

 رمي نم يلصي نأ بحتسيو

 الخد نم ىلع ليق ةديكأ
 افخ الو ةذف وهف رتولاو
 افرعاف لاقي ىفكت ةدجسو
 هيفاك ىهف كلت ةالص ليق
 هللا دنع دازي دزي نمو

 ربكألا ىلعلا هللا بهاوم

 اتابنإلا اهل ذعب ىرن فيك
 رظناف سولجلاب توفت تسيل
 موقألا لاقملا يف كاذك اه
 هعم ناك نم كاذ يف هل لاق

 ارظناف اضيأ لقأ اشي نمو
 ركذ اضيأ هب ال دجسمب
 ال ليق هيف رَم نم ىلع امأ
 افنعي مل هيلع اهساق نم
 افصلا بابرأ ملعلا لهأ لاقام

 هيفاو تءاج دجسملا لخادل

 هابتشا الب ىطعملا هناف

 رتكتساف اهلو ىفوأو العأ
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 مايق يف لضفلا لك لضفلاو
 ردقلا ليلج رهش هنال
 لمعلا لضفو هللا هلضف
 للزلا باتكلا هحدمب ءاج

 للج لضف همايق يف لضفلاف
 اك هيف ْبعرُم مايق رهف
 اناك ك هدادعأ يف فلخلاو

 يلولا ركب وبأ ربلا هدازو
 الو اهلنم قورافلا هدازو
 لصفاف نيتعكر لك .لصفي
 اشعلا ضرف اوضقام دعب ماقي
 هيضرملا ةمألا هتلوادت
 عمجيو انموق هيلع امك
 رهاظ عاتجالا لضف نكل
 اندقي اتنعلا ىلع لهو
 براغملا همدق دق ليقو

 هبراغملا ةجح ىردأ تسلو

 مل عضولا حراش هازع دقو
 حاضيإلا يف حولي هلنمو
 همتعلا دعب لوقت ىتلا يهو
 تبن نورشعو عبرأ ليقو

 يمالسالا ىدهلا يف مايصلا رهش

 رجألا مب اعرش س
 لدج الب ارزجلا فاعضاب هيف

 لسرملا يغبلا بنطأ هيفو
 لمع لك هرابتعا يف قوفي
 املعلا لك عمجأ دق هيلع

 انات يبلا هالص ليقف

 لضفألل ًارظن انامت اضيأ

 الصح اهيف ريخلا ناف بير

 لس رملا ىمت ١ ش ال ١ ليبس بصت

 اضف هرمأ مالسالا يف كاذو

 ةنسلاب انبحص نم
 عسي دارفناو ماماب ١ يأ

 رياخألا ةميلا هفرعي
 انملعا اهدعب نوكي لبال
 بياطألا ةمئألا انبحص نم

 هبهاذ هيف كلذ ىلإ امو
 مهتجحام ه اذك وهو

 حاحصلا ةلدالا ىلا امف

 همكح نوكت تداك ةلدأ

 تتأ ةياور يف يبلا

 هينيدلا
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 { يف انل بطقلا اهعفري
 همنالا ةناات ىفبتتو

 نانلنلاف نيننا انوكي ناو

 ةفينح وبأ نورشع لاقو
 عبتت تسب كلام دنعو

 اييعبرأب مهضعب لاقو
 قحلي اضيأ مايقلاب رتولاو
 ضرفلا ىلصم هيلصي هنكل
 ىلوألا وهف ضرفلا ىلصم نكل
 حصي هريغف رذع نكي ناو
 دارفنا يف مايقلا كي ناو

 عمجي مل اذإ رتولا عمجيو
 امايقلا اومدق دق مه ناو

 مزلي اعطق دارفالاب رتولاف

 ميدقتلا يف زاوجلا ىلع ىتح
 همتعلا دعب رتولا تقو دنال

 ىرولاب ىلصف ىداهلا جرخ دق

 احرف اوباطف بحصلا ربختساف
 ةليل ىلاتب هل اوعمجت
 أ نوكي هدنع ريخحلاف

 ىلصور ىدهلا ردب مهءاجف

 دادزت ةليل لكب مهو
 هعبارلا يف نجرخي م

 به ذلا
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 ءاملع نم هريغو

 ءالضف نم هميقت

 يقابلاو لوأل
 ِ يف يعفاشلاو

 عفريام ىلع نيثالث اضيأ
 انيعمجا نهولعي رتولاو

 اوققح دق اذكه ناضمر يف

 ضقن ريغ ريغلاو هريغال
 الصالا اذه هيف مهناف رتولاب

 داتعملا هدارفنا يف رتولاف

 عمجأ ضرفلا كلذ عم مهمايق

 اماقملا اولدبو اشعلا ىلع

 اومدق نا هعمج حصي . الف

 معتل مايقلا كلذل

 ارهش دق ح مايقلا كاذ
 احرشنا و هب رس مهلكو
 ةمألا ىداه عم هولعفيل

 امركاو ًافرش العأو ًاعطق

 الضفلا لان كاذب مهلكو

 دابع مهنال مهت رتك

هعماج ةالص اهيف نكت ملو



 مكعنص تيأر حبصلا يف لاقو
 اضرتفي نأ تيشخ ىننأل

 يف سانلاب ًاقفشم لازي الو
 بهذملا وهو دجسملا ىف كاذو

 يبأ لثم هبحصو
 انمأ اضيأ ضارتفالا نيحو
 مهو نولصي سانلا ىأر دقو
 ءالؤه تعمج ول لاقف

 مزَع اذ دعب مث ىلوأ ناكل
 يننأ ىلع مل هعمج ناكف

 ىتلاو لاق ةعدبلا تمعنو

 ىتلا نم اذكه لاق لضفأ

 امل ليللا رخآ مايق ىنعي
 يراخبلا هحيحص يف هاور
 رمتساو هومزال نوملسملاو

 لماع ريخ مالسالا ٤ لازال

 رياعش نم مايقلا ادغ ىتح
 وبأ هلنمو كلام لاقو

 بهذ نييعفاشلا ضعب كاذك

 لضفأ يبنلا لوق مهليلد
 ملسم لنمك دمحأ هاوز

 لمحي مايقلا ريغ ىلع اذو
 لعف دق يبنلا نا ىرت الأ

. . . 

 انلعم لاق قورافلا نمز يف

 ىل ثيح عمجو ارفأب ىتش
 : يف ءاج مامإ ىلع

 هنع اك عمجلا ىلع اضيأ

 يش .7 اذو اقلا نم وهو
 اهلضفف نوماني اهنع
 ةعاط لجأ يهو ال اوماق

 املعلا هاكح لضفلا نم هيف

 رانآلا رياس يف يوز امك
 رمع ىلع ىضرلا طسيي هللاو
 لضاوفلا لمكأل ىرولا وعدي
 رهاطلا ليبسلا :ىلع ىدهلا نيد

 بيطأ مايقلا : دارفإ فسري

 بحتسا هل لب بهذملا كلذل
 لفتنت ذإ تيبلا يف انتالص
 ملعاف هاور دق يراخبلا اذك

 لجبم لماك رهش كاذ ذإ
 لدجلا كرتاف دجسملا يف كلذ
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 رعشم كاذو لاقام لاقو
 عتَما دق ناك لاق هارت الأ

 اَمَل هضارتفا نمآ ناك ول

 اتحال ناتحلصم نإ هيفو

 رظنا عرشلا عم لقعلاب تناو
 مانألا يف لقاعلا بجاو نم

 اقلطأ دق اهضعب رومألا نا

 ربتعيال هدييقت اهضعبو

 دهتجم ربح لك نأش كاذو

 لمكألا ناضمر مايق يفو

 مايصلاب . هوضق مهراهن
 فرع نمل فرش اذه قوف له
 مايق ىلع ثح ىفطصملاو
 رمأام نكل هيلع ىرولا ضح
 ربخ يف هماقو هماص نم

 ةالصلا

 دقف ردقلا ةليلل مقي نمو
 همأ هتدلو مويك ناك

 يلج وهو هلضف متملع ولو
 اماع نوكي ناب متددو

 علطا دق ىفطصملا يبنلا نا

 ىرولا ديس رارسألا فشكي م
 نمل تاراشإلا ينغت امبرو

 ىوس هم ايق ام و

 ريتعي هب عمجلاو لضفلاب

 عقي نا ضرف فوخ جورخلا نم
 امهف دق اك ىداهلا رخأت

 ركشا هللاو عفنألا عبتاو

 ماكحالا نم ىري امب يضقي

 اققح مارملا دييقت نكل

 رثأ اضيأ هرّصان اذإ الإ

 دجؤ لصأ ىلع ىلوألا عب

 مايقلاب هونفأ مهليلو

 فرش هقوف سيل لوقأ ينإ
 ماعلا رون وهو مايصلا رهش
 رهتشا كاذ يف بيغرتلا لب امزج

 رظناف هيف مايقلاو موصلاف
 تاقت نع حص كاذك هيف

 دح لك قوف نارفغلا نم لان
 هملعن امل هاشغي بنذال

 لجألا ديعب متينمت اقح

 اماهفا ىفطصملا لوق لولف
 عمج امو هرارسا ىلع اموي

 ارظناف راشأ دق اهيلإ نكل
 نطفَو مهفو لقع اخأ ناك
١١٥



 رابخألا يف حيولتلا قأ مكو
 رارحالا دمتعم امناو

 رغاصألل حيرصتلا امناو

 الماك ًامهف مهللا كلأسن
 لالجلا وذ باهولا كناف

 ربلا يف اومزلاف هومتندحأ
 ابتكي م ًابهرت اوثدحأ دق

 لالجلا وذ كاذب مهختو

 اومزلاف مكيلع بتكي مل هانعم
 ربخلا يف ىدارف نولصي اوناك

 ىرولا عمج يف قورافلا دهتجاف
 ربخلا يف مايقلا نوليطي اوناك
 اودمتعا هيف ينصحلا ىلع اوناك

 مرج الو هلضفل اودبت

 قحلي مل مهغاصو مهم
 ىفطصملا بحص مالسالا بهش مه
 مامماب شرعلا برو اوفو
 ىلعلا هللا بتكام ىلع اوداز

 ركذلا يف يف مهحدم قأ ىتح

 مهرذق بنجب أي نم ردقام

 ىجدلا حبصم قلخلا ريخ دتشي
 لماك داهتجاب يلايللا يحي

 راتخا ىراولا ىداهلا دجأ نع

 رانآلا نم تاراشالا مهف
 رباكألا ةداقلا ال اطسللاو
 اليالدلا اننيد يف هب ىردن

 ل رلا . دصاقم نملعتو

 رنالا يف مكريغك اولعفتال

 ابجو دق هنكل مهيلع

 يلاع اميظع ًاخيب وت صنلا يف ٍ

 ملعي لوق هيف متلخد ىتم
 رهتشا اذك ةعامج مهضعبو

 ارظن هاضتقاو ماما ىلع

 رهش دق اضيأ ركذلا نوأرقيف
 اودهتجا هيف لكلاو

 ممألا نود هب ىلوأ مهناف

 قلطم صنب العأ مهردقو

 مازلإلا بجاو ماقم لك

 لمعلا ليلج نم يا مهيلع
 ركف حيحصب يخا رظناف

 مهرما يف جراخ ديعب نوب
 ىجتريا لضفل رهشلا رخا يف
 لضافالا هبحص و هلها عم
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 مملغ ناك ارخا اهيلع هب ميخلام رومال 7 "
 لضعم رمأ لك نم انفاعو لمعلا حيحصب متخاف براي
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 بياغ رل ١

 بياغرلا يف ريخلا لك ريخلاو
 رثألا ايف ةالصلا بياغر نا
 فرغ ريخ اهلك ةالصلا نا

 رشبلا ىداه حاجنلا بتر دق

 يفخ ريغ اندنع رسي كاذو

 ةنسلا دعب ناتعكر رهظلل

 ينانللاب ناتعكرلا كلتو

 دهتجاف ميظع لضف اهلضفو
 ةنسلا دعب ناتعكر كاذك

 لعفت اريخف اهيف د رت ناو

 ىداهلا يبنلا اهيلصي اس

 دقف نيرشعب اهلصي نمو
 فرع هلنم لمعي يذلا الإ
 لاومألا يفو لهألا يف ظفحي

 عبت نمو اذب لاق دق رحبلاو
 هلزلزلا ةالصب ناتعكرو

 املعلا ربح دنع ف وسكل اكو

 امسلاب ولعت ةرمحلا اذكهو
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 بغار ريخ تاريخلا ىلإ نكف
 ربتعت دصق حجنو انل رون
 فرشلا ةياغ تشعام لنت بغراف
 ربخلا يف اذكه ةالصلا ىلع

 فرشلا .حور هللا رسيب ذخف
 ةعاطلاب مهدنع تفرع دق

 نارقلا روس نم ةورسو
 درو ايسح لضفلا كاذ لين يف

 ةمالا دنع برغملا ةنس يأ

 هلماكلا لاجرلل بولقلا ىح

 ربكألا كلملا ريخلا بهاول
 لسرملا يبنلا كاذ ىلع امك
 دابعلا لضافأ اهذازو
 دحأ هلانيال الانم لان
 فرشو ًالاك دادزي داز وأ

 لايعلا يفو ايندلاو نيدلاو
 ناتحتسم ناتلماك

 عزك هنم ىتم هاورأ رحبلل
 هلمكلا دنع ةملظلاو حيرلاو

 املعا ناعوكر ةعكر لك يف
امجحه رمأل تناك اهناف



 ركذي مجن روهظ اذكهو
 لعفت ناتعكر كلذ لك يف
 قارشإلا ةنس ناتعكرو
 ديعلا دعب نوكت عبرأو
 سرعلا يف اذكو ناتعكر وأ
 رفسلل اضيأ ناتعكر ليقو
 لزنملل يأ عادولا ةنسو

 دحلملا عادول اضيأ كاذك

 اربكالا يلولا وعدي اهدعبو
 اعم هلهأو اناميإو انيد
 لمعلا متاوخ اضيأ اذكهو

 اروعش هل هللا لعجيف
 نإو هدرف باغ نإ لوقي
 ىلإ اجاتحم ناك نإ هنغاو
 ىري ىرنبلاف تأي نا هناف

 ءاعدام نود لصي ذناو
 املعاف ةالصلا رجأ هل نكل

 رنألا ف تءاح حيبستلا ةنسو

 اعبرأ لاوزلا دعب اهلصف
 الو .... اهلص ليللاب اشت ناو

 اهدعب تاحلاصلا تايقابلاو

 دمحأ نع اهلص موي لك يف
 رمعلا يف وأ اذكه ماع لك وأ
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 رثؤي لوق مجنألا فلاخي
 لصحي اليزج امهيف رجألاو
 قافالا امل عم ةروهشم

 ديجملا انديس نع تيبلا يف
 سنألا كاذب هلوخد دنع

 رحسلا تقو مهدنع اهلعفي
 لسرملا يبنلا نع ةدراو

 دعبم ناكم نم مودقللو
 ارفوأ اريخ هايإ اعدوتسم

 اعدوتسملا هرسو هلامؤ

 لعف هلك كاذل دحسم ف

 اروهشم ابهذم هذخ كاذب

 ننملا وذ تنأو هفاعف ضرمي
 انعلا هنع لزأو رسيو ىنغ
 اربنم رورسلا هل لزي ملو
 ءارتما الب كلذ هتوفي
 امظعأ ناك ءاعدلا يف ريخلاو

 ربألا انيبن قلخلا ديس نع
 اغِسؤ اهيبف راهنلا قلطمو
 القن دق هلك اذهف عنم

 اهدجم يتخأ لنت اهلصف
 دتقاف رهش لك وأ ةعمج وأ

رمع نبا نع دمحأ ىور اذك



 درو ةراختسال ناتعكرو

 لهجي رمأب مه نمل يهو
 رهتشا ايسح ءاعدلا اهدعبو

 دمحنو لب ةنسلا نم يهو
 رهطلا نسح دعب ناتعكرو
 نكي نإ ريبكلا بنذلا رفغيلف
 ىلصت اعبرأاف اشت ناو

 رهدلا ةالص اضيا نبدنتو
 ا رركت ةعكر لك يف
 رفرألا لاملاب دجملا زاف

 ناكمالا عم ةعمج لك يف

 رمعلا يف وأ ةرم ماع لك وأ
 درو ردقلا ةليلك اهلضفو
 ةعمجلا موي ءاجرلا ةنسو
 دمصلا دمحلا عم اعب رأ نوكت

 يلولا عم اجرلا اهيلصم لان
 عبرأ ا مهدنع ذناتعكزو
 ةعمجلا د ويب ىحض اهلعفت

 ىلاخ يأ ىرولا نع ادرفنم
 هرخافلا بايثلا ضيب نم هيلع

 ارشع لاقي دمحلا رركي
 دمصلا كاذكو نورفاكلاو

 دنسلا ىلاع دمحأ نع اهب صن

 لضفي هكرت وأ هلعف له
 رختسا هللاو مالسالا جهنم ف

 دصقت ريختسملل ةبقاع

 رزو رم انرافغتسال نس

 ند هل هبو ًاد وع وني ل

 ىلعملا ۔ذقلا كاذب لتت

 رعب يأ تشعام اهلصف

 دهتجاو دمب اهل مقف ارشع

 رهظم لك دجلاب ىقر دقو
 نامزلا مياد رهش لك وأ

 ربألا انمامإ بطقلا اهدر وأ

 دحألا هللا نم اروهشم نيدلا يف

 ةمألا ءاملع نع ةدراو
 ددعلا اذ ع ارف نيرشعو اسح

 لمعلا اذهب هللا ىلإ بغراف
 عفرت اضيأ راثالا يف رجألل
 ةدح وب عفترم عض وم ف

 لاسا بقع اهنيلصي

 رخآلا يف ةمارك اهب اوجري
 ارقت كاذك ىسركلا ةيآو

 دجوي كاذك ةعكر لك ي
 .ه

 ايبيلسرملا ريخل ايصم انيعبس نرفغتسي اهدعبو
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 لاسي مث ةرم نيعبس
 ىتجاح لوقي ةرم ةئام
 ةجاحلا ةالصب نيتعكرو

 امب هللا ىلع ١ ينثي اهدعبو

 لاسو يلصي يداهلا ىلع مث
 ناتعكر ربصلا ةالص من

 الزن بطخ عم اهلعفت
 ادبأ ههاونيعتساوت يف ةدراو

 لاني منغم ةالصلا يفو
 ىلج لضف بجر مايق يفو

 ةجحلا يذ نم رشعلا مايق اذك
 دق ةعمجلا ةليل مايق اذك

 ىتأ نابعش نم فصنلا ةليلو
 املعلا دنع ريخلا ةالص ىعدن

 رنالا يف ىلصت ةعكر نيرشع
 بياغرلاب كالوم ىلإ بغراف
 اونيعتساف ةالصلاو ربصلاب

 ركذلا ظفل ضح اهيلإ مكو
 عمتجمو ادرفنم اهلصف

 ةبرق ضحم كاذ عيمج لعجاو

 برقت امإ انيقي ملعاو

 ببحت لفاون اهدعبو
 ىرابلا رمأ كينيع ىلع لعجاو

 . ا ١٢١

 لمكلا هاور اذك هتجاح

 ةياورلا يف حص ىضقت هابر
 ةداقلا دنع راثآلا يف فرعت
 امظع دق هلو قيلي هب

 لدجلا كنع ع دف ىضقت هتحاح

 نارقلا نم روسيم لكب
 الضعأ كيلع ثداح لكو

 ىدهلا لهأاي ةالصلاو ربصلابل
 لازيال ريخلا اهيفو اه
 لمكلا لك راثالا يف هاور
 ةلملا لهأ راثا يف ءاج دق

 دحي سيل ىذلا هلضفب حص

 اتبثام ىلع لضفلا نم اهيف
 املعتل اهب اوكربت دقو
 رظتني لازيال اهيف ريخلاو
 بلاطملا فرشأ هيدل لنت

 نيعم مكل وهف مكبرو

 ركن ريغب ارغلا ةنسلاو
 عدف هريغلو كاذ زاج دق

 تا اهيف صالخالاو هل
 بجت ذإ ةعاط هلالا نم

 بجنلا لاق هالوم عم دبعلل

 راكنإ الب ىطعملا هناو
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 بلطلا لوصحب نقيأ هنمو
 مارملا يف يهو كاذ وحن وأ
 يلصت نأ ءانننتام لصف

 غيب انا اهذدقتعتال

 نقيأ ائيش هللا تلأس ناو

 دبعلا نظ نسح دنع هللاف

 بجر مايص وأ ةالص نمال
 ماقملا كلذ يف ةليسو

 لصألا مكحب ةعاط هل

 غلبملا كبر لب بلطمل
 نسحأ هيف هنم لاعفنالاب

 ىدنع حص كاذك هبرب

. ١٧٦١٢



 ليللا مايق

 رهاب زس ليللا مايق يفو
 لجالا همايق ليللا ةئشان

 رهاظ لضف ليللا مايق نا
 مانالا ديس هيلع ثح

 رهظ لضفلاف ةاشلا بلح ردق ول
 ليللا اذه مايق اودوعت

 مكلبق نيحلاصلا بأد ناك دق
 درو دق ليلدلا ;مليللا مقن يفو

 راتخا ىلع ابجاو ناك دق

 نم ضيفلا تقو تقولا كاذ نال

 لرزن هرمأ ريخألا : ثلثلا يف

 ىلاعت هلنانتعا ىلل رظنا
 ةولخ تقو كلذ

 بغراف كيلع لودسم رتسلاف
 اكالوم ًايجانم هب فقو

 العألا
 اماقملا كل هللا عفريف

 اعضاوت دق هلل نم ناف

 لضفلا عاش ريخألا ثلنلا يف

 مف ًاصن هلوق هيلع لد
ِ 

 عطاس رونب ربقلا روني

 ةيفخو

 كاضر براي فتهت

١٢٣ 

 رباكألا ىلوألا عمجأ هيلع
 لمكلا كاذ تققح ائطو تضفأ

 رياخألا هب لح بصنمو
 مالسإلا املع هاور اك

 رهب دق مظعلا هرسو هيف

 ليلجلا يبلا نع ربخ يف
 مكبر رماب لسرلا ةنسو
 دشرلا يلوا نم ةداقلا هفرعي

 رايخألا ةداقلا ءايبنألاو

 نملا ضايف ميركلا بهاوم
 لفغ نم يداني ايندلا امس ىلإ
 الادج الو تقولا كلذب

 ةولخلا تقوب هتلا ىلإ مقف
 بصنملا عيفرلا العالا فرشلا يف

 اك لمالا كلذب ايرابم

 ىلوملا تنأو مجلا كلضفو
 اماركالاو لالجالا بسكتو

 اعفار كيلملا هللا هل ناك
 لعفلا كاذ معنف دزت ناو

 ملعاف هنم ضعبلا الإ ليللل

عماجملا يف حابصملاك ءيضي



 _ ربقلا عسوي

 راحسالاب لاق نرفغتسي

 املعلا دنع ليللا مايق وهو
 عم وزغلا لثم دجسملا ىلإ ينعأ

 عسوي مث بونذلا لكايو
 ادسجلا حصي هجولا رؤسي
 لاقي هل ةرعش لكب

 رثكألا يف اندنع دنالو

 الف هلقأ يف ناتعكرو

 عيرلا يف رحبلا هاورامو
 ىدهلا مار يذلل ليلد ىدهأ

 هرتوب ةرشع فنالت

 ليللا فوج تاقوألا لضفأو

 ربخلا يف مايقلا ةلاطإ نإ

 فرع همايق ليللا رخاو

 هل بتكي هبزح نع مني نمو
 ىون ناك هشارف ىتأ اذإ

 لصح دق هلإلا عم هرجف

 دصاقملاب يهف رومالا نإ

 لسرت نيسزملا ماهس ذإ
 ارنألا اوحمتو هرود مدهت
 لطبلا طاشنب هيلا مقف

- : - 

١٦٤ 

 انعفدي ف وخ ١ ور هعتشحو

 راربألا ةداسلل نقتأ ًأاحدم

 املعاف جورخلا هل ةوزغك

 عفش نم لك لضأ دمحم
 عفري ًاصن رانآلا. يف قزرلل
 ادعسلا يدهيو البلا عفديو
 لانت ةجحو ةنسح

 رتكم لكل ريخلا رثكأو
 العفت نأ هلقأ نع لفغت

 عيفنلا انيبن دمجأ نع

 ىدتقإ دق دمحأب نم زافو

 تنأ تاياور نم هنع كلذ

 لوقنملا ىدهلا ف ثيدح صن

 رهظ فيفخت توملا تاركسل

 فرشو رع ضحم نيمياقلل
 هلعف دق وأ هادأ امنأك

 ىوتحا دق هل مونلاو موقي

 لقن صن يف مايقلا ةيب
 دصاق زعأ ريخلا دصاقو

 لتقت مولظلا ليللا رخآ يف
 ارط نإ داع لك نعفدتو

لمعلا ليلج كالول مزلاو



 يف ةمامالا

 بلطي عاتجالا نأ ثيحو

 قحأ لفنلا يفف ضرفلا يف ناك نإ
 ىلع اضيأ تباث سايقلابو
 ىرولا ضعب هركنأ نكي ناو
 درو ذإ اقح ركنأ هنكل

 حص هنعو قتأام يبرو الك

 لزت مل دصاقم ىروللو

 رهاظ يلج هزاوج نكل
 انماظن يف كاذ تفرع دقو

 ديعلا ةالص يف ءاج كاذ نم

 تبن دق فوسخلاو فوسكلا يفو
 جرح الو هئاقستسا يف كاذك

 يناه مأ تيب يف ىجضلا يفو
 ارتشا ناضمر مايق يفو
 ىداهلا دنع رحبلا عينص رظناو

 هلؤحف هراسي ىلع ماق

 افولا يفو لزي مل هنم ثحلاو
 نينناب ول ليللاب ةلفان
 ىبص ناك دق نينثألا . دحأ ول

 دقف هلهأ ظقيأ نكي نمو

 راتخملا ةعم ىلص :بق :رحبلاو
١٢٥ 

 لف ١ ونل ١

 بيطأ اضيأ نيدلا يف هناو

 قح ريغ كاذ دضو ال فيكو
 اللا يف تماق ضرفلاب ةعامج

 اركنم انيف ركنأام قحلاف

 دري لهف دمحم نع كلذ

 حنج دق هاوه ىلع هركنم
 لكسملا ليبسلا ىلع مهلمحت
 رباكألا ةودقلا هيلع اك
 انلاقم يف دانسالا حضاوب

 ديكأتلا قداصب تتأ ناو
 تنعلا كنع ع دف اضيأ دمحأ نع

 جلبنم لازيال رمأ كلذ

 نابتع ىتفلا دنع اذكهو

 ارم الو ةعامج يبنلا لعف
 دارملا كلذ لصأ فرعت

 هلقنلا هتدروأ نيملا ىلإ

 افصلا ةعامج لفنلا ىلع تج
 نيمألا نع حص دق كلذ

 بهذملا يف امهيناث ةأرماو

 درو صنلا هحدم يف مهب ىلص

رابخألا يف ركذي هجوز عم



 ىلص دق نمل حص هرمأو
 قبس دق وهو ةالصلا ف لخدي

 رمع مهبماقأ حيوارتلا ينو
 لفنلا زاوج بطقلا ححصو
 ىحضلاو لاق برغملا ةنسك

 يليلخ ١ ققحم ١ ححصو

 رفس يذ فلخ برغملا ةنسو

 مرج الو انعلل يلصملا فلخ

 ججح نم زاوجلل دعأ مكو
 ةحجلا يذ نم رشعلل اوعمجو

 أ ةعمجلا ةليلو

 مرج الو اذكه طيحلا يفو
 ىلع أركنم لوقلا لاطأ ىتح

 ال زاوجلاب رانآلا تقاضو

 قح لوقلا كاذ لكو انلوق يف
 رهتشا دق اسح مامإ ىلع
 لصألا اذه لنمب ةعامج
 احرص ثيح تايالل بدنلاو

 ليلجلا هقيقحت يف كلذ

 رثألا قدصلا دهاشلاو اهزاجأ
 مزتلا قحلل كاذب هناف

 جلبنا دق ىدهلا يف كاذ رمأو
 هجحملل تبذنثث ةمنأ

 عبتت كاذل رطفلا ةليلو

 ةلملا ءاهقف نع امد يفو
 راكنإ الب لفنلا عمجي
 دنف الو مهدنع هزاوج

 مهلا كلهج ركنأ نمل لقف
 الو بير الف عنملاب لاق نم
 الطبم ىحضأ يعناملاو عنملاب

۔ ١٢١٦



 ىفك ىضمامو كش نم سيلو
 1 كلذ اقرفم ىضم دقو

 اوبهذيلف اولطع نوعناملاو

 مجعأ راهنلا لفن مهلوقو
 درفنملا يف املعلا هتلمح دق

 ادرفنم ولو ليللاب رهج

 اعمس ليللاب ن

 عفري ناك ليللاب ىقطصملاو

 هرربلا نينمؤملل 7

 رهج دق هبام تفرع دقو

 لفاونلا ا نمو ضورفلا .
 ىلع الماك مالسالا نع ا

 ىردام لوهجج تيلب ناو

 اهاري اهبش .عباتي ناو

 هاوه مكحم هناف

 عطس نيح ىدهلاب رينتسيال

 ىفطصملا لوقي هل لقت ناف

 ىوهلا ريغ نعبتي ءيش يأف
 اباعام هتيل اذه لثمف

 حصيام ردي رانألا إرقيلف

 بصعتلاب مالسالا ىلتبا دق

 ملسم لوقي نمل ابجعاي

١٢٧ 

 افشلا هيف انلوق يف ىرجامو

 فقاو هيلإ عجراف هباوبأ

 بهذملا سئبو مهليبس ىلإ
 مهدنع دراو ثيدح ىنعم

 درو هيف مه ليلد

 ادك ات هعنم راهلابو

 اتملعا رهاظلا اذه كينذا

 عمست اسان لعل هتوصب

 هريخلا نيقتملا نيملسملاو

 رهطملا ديسلا ةالصلا نم
 رانآلا رياس يف ىأ امك
 لياقل اذ دعب لاجم لهف
 ا٨ملا . لك عم حضاولا هنوناق

 ٥هامع مكلذ ف دلقم

 عبت لهجلا قلطمل هنكل

 افرعأ ل اذل الياق هيفلث

 ىور دق هاوه هلام مزلي
 اباترا فيكو لفللا ةمامإ

 حرش دق كانه هداسفامو

 بهذملا حيحصل ال ىوهلل يأ
مدقي هاوه مكح ىلع وهو



 دقتال لقاعلا اهيأاي
 الف ىقثولا كتورع هناف

 ةعامجلاو روهمجلا عم نكو
 رمألا حال سمشلاك ىرت ناف
 رطخلا باب وهف كاذ دضو

 يللا قحلا ىلإ اعد دق هللاو

 مانالا ىلع نوبيعي موق
 ىلع ةعامج ىحضلا اوركنا دق

 مل مكو اوركنا دق مهلهجب
 ىدهلا ىلع اوفق سانلا اهيأاي

 اركنا دق نمف قحلا اوركتتال

 ملع دق ضابإ لآ يف قحلاف
 ىدهلا ىري انلوصأ ربتعي نم

 ارظن اموي عورفلا ىلإ نمو
 انيضابإلا بهذم قوف له

 ىلجل ١ قحل ١ امنا ع رو ا١٧لك

 الف قحلا ىلع انداتعا نإ

 بسنلا يف ال هللا يف انييرق

 هرين لوصأ نع اذه لوقن

١٢٨ 

 دمحأ توم دعب باتكلا ريغ
 الو الو اهريغ اهيلع رتخت
 هعاطلا ضحمب هدبعاف هللاو

 رهدلا كاصع ولو هب ذخف

 رذحلا مظع سفنلا ىلع طسباف

 يلولا هل اعدام تيده مزلاف

 ماقملا بجاوب مهلهجب
 اللا قلطم ةوفص انباحصأ

 مألا يف تالطابلا يواعدلا نم

 ادهع ًايدق انيف هناف

 اركنم ًاعطق فراق دقف هل

 مدقلا سانلا فرتعا كاذب اك

 ادقتم اعطاس ًايلج اهيف

 ارين ليلدلا ردب اه ىأر

 نيملسملا لك عم بهذم نم
 لمكالا ليلدلا حضاوب هيف

 قفاون هلو انم كاذف

 الفس وأ الع نا هاوس ىضرن

 بهذملا حيحص . ريغ يضترنال

هرثأ ىعارن بصعت نع ال



 لفنلا لاصخ

 امو يفشيام لفنلا يف ىضم دقو
 ىدهلا يف لاصخلا نم ىقب دقو

 لاجرلا ىلع هزاوج اهنم
 رمع نبا قيرط نم عيبرلا ىفف
 الف هب تهجوتام .ثيحب
 يلصي نأ دارأ ذإ نكل

 يراخبلا يف حرص دق كاذك

 حضتا قحلاو حاضيالا يف كاذك

 هلفان لوقي نم ليلد وهو
 بجي مل ذإ اذب صخ دق لفنلاو
 لعفي ادوعق هلاصخ نمو

 عنتمي رمأ ضورفلا يف كاذو
 مزلي سيل ثيدحلا رهاظو
 بهذملا يف ىتأ ىلوألا هنكل
 رضيال فارحنالا كاذ دعبو

 بابحتسا ىلع ناك هنا همأ

 بجوم ريغ ثيدحلا رهاظ ذإ

 نآرقلابو دمحلاب زاجو

 امظن امهف قيقحتلا نم يفكي
 ادحأ نع هب صنلا دروام

 لامعألا ةداق هاور اك
 رفسلا لاح يف ناك لاحرلا ىلع
 القن احيرص اصن اذك ساب

 لكلا دنع لزني لقف اضرف
 رانآلا بتك نم هريغو
 حص هنم لاحرلا ىلع يأ رتولاو
 هليالد عف بجاو ريغو

 بجوام مكح هيف ىعاري الف
 اولعفاف مايقلا ىلع ةردق عم
 عنص ءرملا هل رطضا اذإ الإ

 مرحي ليق لفنلا يف ةلبقل
 ينرفم لكو نييقرشملل
 رنأ كاذ ىلع مهيدل لهو
 بابلا اذ يف باجيإ الو مهنم
 بهذملا يف ىذلا قحلا وه اذو

 لفني ًاعطقف حص ولو اه
 انولفاغتي وأ اذ لثم يف
 انولقنيو هعنوعفريف
 يناخملا . ىوس نارق ريغو

١٢١٩



 حضتملا ليبسلا ىلع اذكهو حصي هريغبو سابللابو
 همامإاب مقأ ول ىتح هماقإالو ال ناذأ الو

 فسع نا هعدف لهجلا وخأ امأ فرع نمل ىفكام هيفو اذه
رظنلا لهأ عم ملعلل يعدملاك ربتعي ال ىدهلا يف لوهجلا نا



 ةالصلا يف ةفالخلا

 لزي مل رسي نيدلا نا ثيحو

 نإ ةالصلل مامالا فلختسي
 متاخلا يبنلا عرش نم كاذو

 هتمئأ نع هيف عيبرلا ىور

 ىرولاب يلصي ركباب اورم
 يراخبلا ملاعلا هاور 5

 اليق دق اشعلا ضرف يف كاذو

 رمألا ماقلا كاذ يف لاطو

 الو تارم قيدصلا رذتعي

 ارهتشم لزي ل رمأ كاذو

 ىفطصملا يبنلا ىلص فلخو

 يداهلا يبنلاب ًامامإ
 هب هتالص تددعت 7

 لزن هفاعر نأ ىلع .ناك
 س

 ام مني هزجي هديب

 رمع اذكهو ركب وبأ اذك

 امامإ هباصأ عجو رأ

 يمز نعطلاب قورافلا انيحو
 هلتق دق هنا هيف لوقي

 الواتت اذ دنع فوع نبا ئ

 راثالا يف كاذك مهب ىلص

١٣١ 

 لرزن دق هلإلا لضف نم كاذو

 نكز فلخ الب رمأ هل نع

 هتمع بجح ' فشكت ةياور

 ارفسأ دق هؤوض ليلد وهو
 رابخالاب روهشملا انموق نم
 اليلدلا كتيلوأ دقف مهناف

 ربلا دجن ىتح مهنيب
 البق نآ ىلا هرذع لبق

 اركنتسي نلو لصألا وه اذو
 افرشلا ماقملا كاذ يف لانف
 دابعلا ةريخ نم إلم يف
 هبتناف افو يراخبلا عم

 لجر مهريخ موقلا يف
 املع الوق ةالصلا نم يقب

 رجفنا دق ىتف نم فاعرلا اذإ

 امامإ نفلختسيلو جرخي

 .ملعاف هيف مالكلاب حرص
 هلقنلا هيف حرص اذك بلك
 ا١لياضفلا زرحاف همق

راكنإ الب بجاو كاذو



 ماقملا يف مامالا هنأل

 عقي ملام محازم هل سيل

 فلختسي هنا لدي اذو

 رمع مىلع انه اهضقن ذناف

 عقو ضقنلاف هامدأ ذإ نعطلاب

 تبث همام لكل لهو
 لزن هب ضرم لكل ليق
 درو سفنلا ةيجنت هلثمو
 مامالا ةداع نم نكي ناو

 راظتنا هل مهيلع سيل
 دقف ةحبس لصف هدنعو

١٣٢ 

 مازلالا ىلع هقح كاذو

 عنم عرشلا هلو داسف هنم

 اوفرعاف هيلع ضقنلا اهلان ول

 رصب وخأ هركني الو حص
 عفر بطقلا هل الصأ انه مهفاف

 تتأ تاياور يف فاعرل مأ
 لحي ناك هلتق ناويح وا

 دشرلا لهأ نع راثآلا يف كلذ

 مانألا ىلع اضيأ هءاشطبا

 رانآلا قطنت ارهج كاذب

درت دنا يتخأ هعجارف م



 يلصملا يدي نيب زاوجلا

 يف .... يلصملا فقوم نأ ثيحو

 ىدهلا لهأ نم ماركلا هفرعي

 سدقألا بانجلل هيف هجاو
 اندلا قيالع نع ىلخت دقو

 ماقملا كلذ مارتحا ناك

 دحأ رمي نأ زوجي فيك

 هدصقم نع هلغشي هنأل

 املعاف هيلع ركفلا شوشي
 ال ةالصلا بصنم مارتحالو

 يلصملا اهلان دق ةلزنم

 رشبلا يف امظلا ناش كاذو
 بصنملا كاذ ىلصملل ناكف

 عضي ليلجلا هالول نمو
 رهاظ ةالصلا يف عاضتالاو

 ىلع دعولاو دهلا ءاج كاذل

 بجوام رمي ىذلا ملعي ول
 رمي نأ اد ري مل نأ هانعم

 ىلص نمم ٍ غارفلا رظتني

 فقو ول اضيأ لاق عيبرلا يفو
 فقي ًاماع نيعبرأ ليقف

 املعاف ًارهش نيعبرأ ليقو
١٣٣ _ 

 فرش وذ بصنم ةالصلا لاح

 ادعصم اضيأ لبي هردقو

 سفنألا مارملا ىلع هبلقب
 انلع يبرل ًاعراض ماقو

 مالسالا قتعم ىلع ًاضرف
 دمحي سيل كاذ هيدي نيب

 هدبعت يف هيلع نظطلخيو
 املعلا لك دنع فالخ الب

 القعلا هيدي نيب ام رمب

 لكلا رمأ رهاقلا هبر نم
 ردقلاب ةداع نومرتحم

 بجعأ اعبط نيدلا رمأ نأل

 عفترم لحم العأ هلحأ

 رهاش لضف قحلا يف هلضفو
 الفتنم هب ناك ول زم نم
 بحأ هفوقو رشخلل ناكل

 رضح رمأ نم ماقملا كلذ يف
 ىلوأ راظتنالاب هناو
 فخأ كاذ نم وهو نيعبرأ يأ
 فرعت هيف هيلع ةبوقع
املعلا هاري دق اموي ليقو



 لثمك ةجام نبا ىور دقو
 ملع ول لوقي نابح نبا اذك

 ضرتعم رم هيخأ يدي نيب
 اناك ماع ةئام هفوقو

 رظناف ميظع ديدهت هيفو
 فقي اماع عيطتسي ىذلا اذ نم

 افقي نا هباقع هلعو

 طقف ديمأت رشحلل هلوقو
 اهاطخ ةوطخ نم هل ريخ

 للجلا كديعو نم يبر كامحر
 هب فسخي نأ ناك ثيدح يفو

 رابحألا ملاع بعك هيوري
 نوهأ هيلع ةياور يلو
 ركذي كاذ ديدحت يف فلخلاو

 عضوم نيبو هنيب ليقف
 عرذأ. نيبو هنيب ليقو
 رتق نيبو هنيب ليقو

 ةرتسلا نيبو هنيب ليقو
 مظعل الإ ديعولا مهبأام
 دعلا حرصت رازبلا ىور دقو
 دعولاب نذؤت اهلكو
 نمل بيدأت ماكحألا يف غاسف
 ادرو دق هعفدو ال فيكو

١٣٤ 

 لقنا يلاعب ةميزخ نبإ
 نأ دق كاذب هنأ رم نم

 ض رتفم وأ يأ ناك دق هلفن ف

 انايع ىتأ امم هل ًاريخ

 ركفلا رينتسم لقعب هيف

 فلتم رمأ كاذ يبرو الك

 افرعاف هاتأام ءازج ادغ

 طرتشم هيلع عقاو سبحلاو
 اهانعم نفرعاف ثيدحلا صن
 لفغ دق كاده نع دبعل رفغاف
 هبتناف رورملا نم هل ريخ
 راتخملا ديسلا يبنلا نع

 نيب وهو فخلاو رورملا نم
 رنؤي ماركلا انئاملع نع
 عمساف كاذ ريخال هدوجس

 عضوملا كاذ ديدحت ةنالن

 رجح يأ اذكش وهف ةيمر
 ةنسلا دودح ىلع فقف

 ديدشتلاب كاذ ىف نرهظتو |

 نطفاي مهفاف لاحلا اذهب رم
ادنسم ىبنلا يداهلا دجأ نع



 يلصي نمل زاج نكي ناو
 نم حصي ال فيك ضعب لوق ي
 ابدأ ارط يهنملا بكر نم
 دحأ غ دئال ةالصلا يف تنك نا
 ىبأ ناو يأ تعطساام هأرداو

 ربخلا يف يف حص ناطيشلا هناف

 مأ حالسلاب كلذ له : فلخلاو

 اركذ دق يبطرقلا لثم يضاقلاو
 هدعاقلل فلاخم هناو

 اهب هلاغتشا نع هنأل

 دبعتلا ةلاح لاتق امف

 عفاوشلا ةعامج تقلطأو

 يبرعلا نبإ زاوجلا دعبتساو
 الاتقلا اولمح نوعناملاو

 هدي لعجيلف يليعامسإلا دنعو

 رورلا نع اهب هعنمي
 ديعس يأ لعف اذكهو
 التق دق اهعفدب نكي ناو
 هيدلا همزلت له فلخلاو

 ارده رمأ كاذ ضعب لاقو

 الو كلام بهذم يف نالوق
 بهذي لىلصملل زوجي الو
 الاق هين عامجالاب يضاقلاو

١٣٥ __ 

 لتقلاب ولو ىتح هعافد

 نكز لوق هيدأت انمكاح

 ابكر لطبب ناك يذلا للع

 دبألل كيدي نيبام رمي
 ابجنلا مامإ نعأصتن هلتاق

 رنالا هب انل ءاج هلتقو

 مزج دق اذهب ضعب هريغب
 اررح اميف عامجالاب كلذ

 هديافلا رداف ةالصلا ةلاح نم

 اهبنلا دنع كلذ هعنمي

 دعبتسملاك رهاظلا ف كلذ

 عنام نودب هلاتق لح

 بجعتست الف لخلا رهاظلاو

 هدصقم ّنمدهيلو هردص يف

 الضفلا قافتاب يا ةوقال

 هيدؤم نمزلت اهاري ضعب
 اربكأ ناك نيدلا رمأ نأل

 اللجي نأ نيدلا قحف بير
 بهذملا ىءانت نا عافدلا ىلا

الاقملا عف لاطب نبا اذك



 عافدلا ي ريغكلا لمعلاو

 ربخلا يف اصن ناطيشلا هناو

 ال ثيدحلا رهاظ دآري لهو
 رورملل ناطيشلا هلمح

 طلخيف هلغشي هنأل

 امهفاف ثيبخلا هدنع ليقو

 لزي مل نيرق ناسنا لكل
 مصتعي هعافد يف ليقو
 ناسنالا بجاو كاذ نأل
 للخلا عفد لاتقلا ةمكحو

 هليج ةدابع اهنال

 ىداهلا لاق نيدلا دومع يهو

 رورلا اهعطقي اهفصنو
 رمع نع هوور دق ثيدح يفو
 نم صقنيام يلصملا ملعي ول
 ام ريغل اذكه ىلص ناكام

 رمي نأ نم هعفنم هنأل
 رياج نيعل سانلا ىلع غاط

 رثألا يف هترتس نم نديلو
 عنتما سجرلا ضقانلا ناويحلاو

 عقو ضقن هب له اهاوسامو
 ادودمم ادغ الح نكت ملو

 رجاف لك روجف اهعطقي

١٣٦ 

 يعاسلا كاذ رورم نم دنأ

 رمي مار ىتم ًاعطق هعفدي

 اللا تيغاوط لعف هلعف لب
 روفألا مظعأ نمدهيل

 طلغلا هيلع ولعي وأ هيلع

 املعلا هاري هنيرق وهو
 لزن دق اصن نارقلا هب اك

 ملسملا ذوعي هب يأ هللاب

 ناطيشلا دياكم نم فاخ نا

 للعلا عيمج نم ةالصلا نع
 هليزج اهلاصحخ ةميظع

 دارملاب فرعأل هناو

 روهشم مهدنع ثيدح وهو
 رم ةبيش يبأ نبالام لاثم

 نع ثيح رورملاب يأ هتالص
 املعلا اصن ةرتس

 رهج هربجب ناك اذإ الإ
 رفاغ هلإلاو رذع كاذف

 رحساف امياد كاذ لجأل

 عفدناام عفداو ريزنخلاو بلكلاك

 عسي كلت نع هللا وفعو ال مأ
 ادودسم ىري ادس الو الك

 هتد رو أ

رهاطلل اهعفري ربلاو



 عقو ةرتس مامالا اذ نأ وأ
 نم ةالصلا عطقي اميف كاذو

 عقو عطاقب سيلام ىلعو
 ربخلا ىنعم نم رهاظلا وه اذو

١٣٧ 

 ريابك نذإ هلنمو وهف
 دكأتلا قداصب قأ دقن

 رهش لوق ةريبك هنأب
 ةدابعلا يف راكفألا شوشت

 انايبلا مهناف داقرلا اذك

 ربخلا عيمجلا مع هنال

 دج ؤ مهنع اذكه مامالابو

 بهذ اضيأ انضعب هيلإ اك
 رثكألا اهاري مومأم لكل
 عطس دق قح وهو هارو :نمل
 نكز دق مكحب رم نم عيمج
 عطق اضيأ اهل ناكام لثمك

رثألا هحرش عضولا يف هدروأ



 ة رتسل ١

 ربتعت نيح ةرتسلا يف لوقلاو

 ىرولا ريخ نع ثيدحلا اهب ءاج
 رابخألا ةلمج هيلع لد

 راجحأ نمو لحر نم نوكت
 الو لحرلا رخؤم لثمك يهو
 اعقو ارارم ةحلط هاور

 ىتم ةبرح راتخلا- زكريو
 ىلإ ةكمب ةياور يفو
 رمحلاو بالكلا اهفلخ رمت
 رامحلا اهضقني اهنودو
 دوسألا مساب بلكلا ديقو

 لأس هنع نمل ناطيش لاقو
 بالكلا رقعأ كاذ ليق ذإ

 الف ثبخلا يف ناطيشلل ةبشأ
 عدف دوهعم رامحلا يف ثبخلاو

 نتفي نأ اسنلا ةمكح لعو
 اسفنلا لثم ضياحلا اهنأ وأ

 ال رورملا نمؤي ثيح زاجو
 لضافألا ةباحصلل ناكو
 نمأ نإ اهاوسام رسايقلابو
 رحلا تقو حورطسلاك كاذو

١٣٨ 

 رنألا يف اصن ةالصلا بجاو نم
 ارم الو انل هتفرع دقو

 رانآلا زياجو بجاو نم
 رارطضالا دنع اهنم طخلاو
 ىلع اهفلخ رميام رضي

 اعفر احيرص اصن ملسم يف
 ىتأ دق اضيأ ةالصلا ىلإ ماق

 اللا مامإ ىلص ةرَتَع
 رهش لوق اذكه ساب سيلو
 رافكلاو ةأرملاو بلكلاو

 دجأ نع قأ اصن هريغال

 لقتسا اذب هريغ نع هلابام

 بايترا الب اعفن اهلقأ

 القعلا ماركلا انيف هفلأي

 عبت دوخلا هلو ثيبخ لك
 نسح عنملاو ةالصلا نع اهب
 اسسأ لوق قالطالا ديقف
 الفلاك كاذو ةرتس بصتت

 رقن لك قيقحت يف كلذ
 نمدهي نم وأ اهعطقيام رورم
رفق عقص لك نم اهوحنو



 رابتعاب ترظن نا تناو
 اعضو ًاعينم ازرح اهتدجو

 برقأ امكح بوجولا ىلإ يهو
 ىفك دق اهيف ناكمالا ردقو

 درو رسيلا ىلع اننيد نأل

 رهاطلا يبنلا لاق اورَّسيو

 ىرولا اورفنت الو اورشبو
 العجي نأ زياج ناويحلاو
 املعاف راغملا نومأم ناكو

 اينيأ نا اهريغ سايقلابو
 دراو اطوملا يف اذه لتمو
 حصأ مهدنع ريغصلا رجحلاو

 امدقتام كلذ نم دصقلاو

 راربألل ةرتسلا ةمكح يف
 اعمساف ةالصلا هذهل اظفح

 بجي ةالصلا انظفح نأل
 افخ هيفام مالسالا يف كاذو

 دحأ ىلع ىري قييضت ريغ نم
 رهاش لاقم اورسعت الو

 ارفك انيف رفن نم ناف
 الغ نإ ةرتس يلصي نمل
 امسر لوق باكرلا يف كاذو
 ايب الاقم مهنفاف اهباهذ

 دجاما ةردق دهاحن . دقو

 حطسنا امفيك ريبكلا هطخ نم

 املع رمأ ةالصلا انظفح يأ

 بهذملا هاضتقا دق يذلا وهو
 دشرلا قرط ىلإ ىداهلا ةنسو

١٣٢٩



 يف يفعيام

 ةالصلا يف ءايشأ نع وفعلاو

 ضرتعا دق نم ضارتعا كلذ م
 عرش رُسيت نم تفرع ,

 هلفن ىلصي ن

 س نا يبنلا اهنزمغيو
 « لوقي نم ليلد وهو
 7 دقو ةهاركام ريغ نم
 القن اميف سواط ههرك

 ام ًرذاي دهاجم ش

 ام وحنو ةروع فاشكن

 ة ضمبو تب | ةن ردمعت ناف

 لع لوم عيبرلا ىف صنلاو
 :لا ة ان ق
 الو عررشم لفللا 7 4

 الطوملا ةياور تقلطاو

 زو لاقملا انقلطأ لكلا

 :" ليلد اذإ نكل
 ليلدلل عبتن اننال هلبقت لم . نأل

 حص نيح حصي ريح حصي لفنلا يف لوقن

 ةالصلا

 ةاورلا ذباهج اهب ءاج
 ضرتفم ال لفتنم 7
 عفر دق صنل اقلطم لفنلا ث

 هن نا هيدي نيب ةشي

 9 دق عيبرلا يف اصن كاذك

 لفنت يف تنك ذا .
 اربْحخلا ةادهلا ضعب هار

 الضفلا هنع هاور "

 امرح امم ميانلا نم و

 امسر دق اذكه ىلصم ا يهلي

 ١ . ١ ١ ر

 _ ىبن . . ٠

 القتسا كاذل ضرفلاب ناك نم

 الح لك نوكي ناب بير
َ 7 

١٤٠



 يدايألا عفرتل اهزمغي
 ىهن اه هنأب لقت ملو
 ىداملا اهاهنل حصي ل ول

 ام لثمك تكحل اهاهن ولو
 مامإلا ارَو ضرفلا يف كاذك

 ىرولا ضعب يدي نيبام رمي
 مهنيب نعطقيال نأ طرشب

 فوفصلل ةرتسلا هنال

 ىلع ابنلد نانتألا ربخو

 ىدهلا رحب نع كلذ عيبرلا ىور
 يف ساللاو هناتأ ىلع ءاج

 لزنو فوفصلا نيب اهب رم
 رشبلا ريخ هيلع بعي ملو
 اَجَرَح ىقل باحصألا نم الو
 عطقي مل هنا ليلد رهرو
 ىلولا سابع نبا لدتسا هب

 مدهنت مل اهنا ليلد ومو
 اعقو اذه" عادولا ةجح ين

 تتأ رابخأل خسان كاذو

 ادّتأام انل ىور دق لضفلاو

 مرج الو ملسم يف اذكهو
 عطقلا يف ىتأام ضعب لاقو

 ادغ نم امأ درفملا اذكهو

 دابعلا قلاخل ندجسيو

 اهبتناف اذكه غارفلا دعب

 دابعلل دشرملا هنال

 املعاف هيدل اهضارتعا ىكحت

 مالعألا نع هرورم زاج
 ارثألا رداف ناك فص يأ نم

 مهنأ دق كانه نم نيبو
 فورعملا بهذملا ريهش ىلع
 القن ال لوقلا اذه ةحص
 ىدتقملا مامالا سابع نبا ىنعأ

 فتخي ال كاذو مهتالص

 لخد دق ميقملا فصلا يفو اهنع
 ركنم لعف تفراق لقي مو
 ىجدلا ردب مهب موقلاو فيكو
 عبتا رحبلل ءرملا ةالص ءيش

 لمعلا اذه لثم زاوج ىلع
 مت رم دقام فيك رامحلاب يا

 اعضوملا ردت تئش نا .ىتم يفو
 تمدقت دقو رم ام عطقب
 ادمحأ عم ةرارو انثيدح اذه

 ممألا يف عابتاب ىلوأ قحلاو
 عمجلا دنع مامالاب :صتخم

 ادب عطق الف ًامومأم سانلا ف

. ١٤١



 رمألا هيلعو مامالا عم رمي يذلا هرضي سيل

 ةيرم نود قحلا حيحصلا وهو ةمألا ربح ثيدح هليلد

 رتتسا هب ةرتس هاور نمل ربتعي مامالا نا ىضم دقو
 عضوت ذإ ةرتس ًاعيمجج مهل عقت مامالا ةرتس ليقو
 حملي ليلد نم هيلع ال حجرالا وهو لوالا بهذملاو

١٧٤٢



 ةالصلا ناطيش

 لمعلا دامع اهنأ ثيحو

 مرجالو اهعبتي .اهدعبام
 مكح دق ثيح نارقلا دهاشلاو

 يف ركنملاو ءاشحفلا نع ىبت
 لمع العأ اهنا لدي وهو
 لمع يف كاذ ركذي نكي ملو
 نيدلا يف ركانم نع يهانلاو

 املعلا هتفرع رس كلذ

 لامعألا يف لالجلا يذ رارسأ
 ءايشألا ىلع انالوم نأشو
 ادرو اصن حرص افهاهو

 لاريال ناطيشلا كلذل

 ىلع اهمده هدهج لذي

 ءادنلاب رهجلا دنع بره

 ابؤئام اذإ ىتح نمجريو
 ارطخيل ىتأ تماق اذإ ىتح

 امل بلقلاو ءرملا نيب لوحي
 دق بلقلاب اهنأب هملعل
 لفغ ناو هنود حصت الو

 نع تلفغ دقو اذك لق لوقي
 الب هل اركاذ لازي الو

١٤٣ 

 يلعلا عم اجن نم ةاجن اهب
 معدلا ىوقأ نم يه ةالصلا نا

 مدقلا تباث ءاج مكحب اهيف

 يفولا لوقلاو قحلا باتكلا صن
 لزن دق اهيلع ظفحلاب رمألاو

 لقع نم لك دنع ةالصلا ريغ
 نيكملا هنأش نع انربخي

 امظعلا ءايلوألا هارد دقو

 لاطبألا رظن يف ةنوزحم
 ءاميلاب رارسألل ريشي

 ىدهلا ىديي احضاو ىلتي ركذلا يف
 لادج الو اهلهأ َردع

 اللا نم اهب هلل ماق نم

 ءابنالا يف حص ظيغب اهف

 ابره يلوي يعذ اهل ينعأ

 ارم الب هسفنو ىتفلا نيب
 ام سئبو اهمده نم هدصقي
 دنف الو ابجاو اهادأ ناك

 لعف اهل يأ نوكي الف اهف

 نرفظتف اذك ىلإ لمو اذك
المثأ دق اهلو ًارومأ كش



 ىلع يقلي اذكه لازي الو
 ناسنالل بوبحملا عبتيو

 ناطيشلا نم وجني نمم لق
 يف لخدي اهب ةوق هاطعأ
 مده هتيدف هيراجي نمف

 بصالملاب هالوم عم زافو
 داهجلا قلطم ريظن وهو
 لالجلا وذ ةوقلا مهاطعأ

 داهجللو رفكلا ىلع مهو

 نرتقم هارت رشلاب ريخلاو
 هراكملاب ةنجلا تفح دق

 ةالصلا يف نيعللا كلذل

 قا سفلاو قافنلا ولوأ امأ

 ملع ىتم مهلغشي نأ لقف
 اضعلا اهنم مه مهنأ ملعي

 قفانم ىتف نم رذاحي مل ول
 الو .... هتالص يف هاتأ امل

 اعوجرلا رذاي هنكل

 اماق اهيف هار نا كاذل

 لأسا هللاو نيعللا نم رذحاف
 نع دصف اذك زُكذأ لقي ناو

 رطخلا يف تعقو هعباتت ناو

 الفغ دقام ناسنالا ةركاذ

 يناوت الب هل هركذي
 ناسنالا قلاخ نم ءالتبا وهو

 فرعتلف اسوسوم انراكفأ

 مغ , رجأللف هبراحي نمو
 بياطالا يف دعي لزي ملو
 داضلا ىلوأو نيرفاكلل

 لابجلا للق اوحازأ ىتح
 دابعلا ىلع يبر ضرتقفم
 امكحم الاقم مهومتفقت

 نطفلا قداصب لوقعم كاذو

 هرانم يف حال ليلد وهو
 تاقنلا لضافالاب لازام

 قالطالا ىلع ًاعطق هبزح مه

 مرج الو ًاعم هل مهتعاط
 انطفلا ودع لازام كاذل

 قداصلا ليبسلا ىلإ هعوجر
 القغغ رمألا اهيف هلغاش

 اعوشخلا مزليو قساف نم
 اماهوأ هل ىتأ ةبغرب

 لمعلا يف نصلخاو ةاجنلا هنم

 ندبعاف ليلجللو هلاقم

 رقس هالصأ ناطيشلا عبات نم
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 ام كلهج ىر تام لقأ نمو

 ابعل دق ةريح يف نحبصتف
 ةقاطلا ردقب هدهابت ناو

 لاوحألا يف ةالصلا ىلع ظفاح
 فيلكتلاب كالتبا يذلا وهف

 نيب يبنب اهفصو ركذلا يف
 لمش يبنلا هل ركنم لكو

 داسفلا يف ءرملا تيأر ناف

 راتخلا ةنس يف اهفصرو

 نيلاحلا يف فصولا غيلب رظنا
 دامع الب تيبلا ىتتيال
 ىلإ اقيفوت مهللا كلأسن
 ىرت يذلا لمعلا يهلإ لبقاو

 انل لومأم هللا وفع نكل

 املعا ناك مك هيردتال تبلص

 ابجنلا نبااي ناطيشلا كلنيدب
 ةعاطلا ضحم داهجلا كثروأ

 لالجلا يذل دبعاو اهعيمج

 فيطللا كلملا قحب مقف
 نقيت ىلع ءاشحف لك نع
 لذجام نود لبقت ىتم اهنم
 دامعلا ةلحنم هتالص

 راكنإ الب انيد دومع
 نيفصولا يف هللا دارم فرعاو

 داتعاام نود ماقي الو

 الصوم انل انبر كاضر

 اردص اميقس ناك ناو انم

 اضسؤم هلإلا بخي نلو
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 ىهئلاو يلصي نم ةالص امف
 لمحت اضيأ ءايشألا رياسو
 ىلع لومحم ماعطلا رياسو
 املعاف ةالصلا رياس كاذك

 بدنلل هب ءدبلاب رمألاو
 رجح نبا هيقفلا اذكه هاور

 هل جاتحي نمب ضعب هديق
 عفاوشلل روهشملا وه اذو
 لكؤيام نكي نا يلازغلا داز

 امث نيرمأ كاذب اوضق دقو

 لكأملا ظفحو راطوأ ءاضق
 لكأملا كاذ داسف ىأرامو

 هحلصم ىعار عرشلا نأ مهفي
 بسن دمحأو ىرونلا ىلإ وهو
 رمع لجن هللا دبع لعفو
 الطبأ نيح مزح نبا طرفاو
 للخلا عوقو ىري هلعو
 اوقفتي مل سانلا نأ قحلاو

 راتخي دق ةالصلاب ءدبلاو
 ربتعي ماعطلا ناك اذإ الإ

 نأ ةالصلا نع مهلطعي ملو

 اهنرصقي اهنع لغتشم
 للعم اشعلاو ماعطلا ىلع

 البنلا ةادهلا دنع اشعلا مكح

املعلا هيضت رت



 نكي مل نا ةالصلاب ادي
 ريسي قلعت اذ ناك وأ
 ادب هب هلجعي نكي ذناف

 ةرضحب يأ ةالصلا هركتو

 ىلإ لايم سفنلا عبط نأل

 لغاش عوشخلا مكح نع كاذو
 لغشي ناك بلقللام لكو
 الو همدق ميدقتلا نكمأ نإ

 لدي اشَعلل ميدقتلا ربخو
 لغتشي هارت هب هنال

 رذعي نكل نالطبال ليقو

 قبس اهسح لغاشلا .نم ًافوخ
 لدي دق عوشخلا لضف ىلع نكل
 لضفأ يدنع ع وشخلل لكالاف

 دبعلا قح ميدقت اذ سيلو
 ا قحل ةنايص نكل
 هيفاصلا بولقلاب هودبعيل
 اضغراف هيلع اولبقيو

 بدألا يف ىتح نيرصقم ريغ
 طياغلاو لوبلا نقح كاذك
 دق ءاشعلل ريخأتلا نم رهف

 بايثلا يف ساجنألاك كاذ لب

 لغش يأ بلقلا لغش هيفو

 نبتساف هب قلعت اخأ

 ريخ نع هلجعيال ثيحب
 ادبأ مق نيدلاو الف الوأ

 ةمئأ نع ركذي مهماعط
 القعلا رابتعا دنع اهماعط

 لماكلا يقتلا وه نم نيأو
 لكؤي دقام مكحك همكحف

 المعلا ةلزو ًالغاش هكرتت

 لمه ةعامج يف ةالصلا ضرف
 لطب دق بوجولا لوق ىرت الأ
 رضحي ماعطلا نيح ةرررض
 قح ضحم وهو قيقحتلا نم هيف
 لضف دق ةالصلا ليجعتل وهو
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 عفدي اعطق عبطلاو ال فيكو
 دحتا مكحلاف هبشي اذلامو

 مارم ضرغ يف هل نمو
 ةالصلا ىلع ظفح عم هيضقي

 ليلجلا عراشلا دصق نال

 لقعي رمأ سوفنلا هرشو
 بطاخلا وه اذه يف بلقلاو

 لوئسملاو لئاسلا هناو

 ربتعتام ىتم عرشلا للَلِعَو
 مدهب ةالصلل ساعنلا نا

 عمو مونلا بهذي ىتح دقري
 حيحصلا ف كاذ عيبرلا ىور

 ابهذي ىتح ندقري لوقي
 ساعنلا عم ىلص نم ذناف

 ته هسفن بسي هلعو

 امم ضرفلا يفو لفنلا ي كاذو
 ىدهلا عراش داقرلا بجواف

 لوقيام لقعي نكي ناو
 نارقلا يفو بدلنلل رمالاف

 ىراكس مكتالص اوبرقتال
 دقف اهتوف مونلاب فخي ناو
 ام لثم مون لاط نا هظقوي

 العج كوبت نم عوجرلا دعب

 عفري لرق ةوقلاب كاذل

 تاوفلا ىلإ اهعيضيال نأ
 لوقعلا ولوأ انم هفرعي

 لهجيالام وهو اعرشو اعبط

 مدقي ىتأ نا ةالصلا لع

 ع رش اذك اهل ماق هباهذ

 ضوتلا ةداق هتققحو

 بجو رما وهو هنع كلذ
 سابتلا الب دسفت هبلع
 ىتأ دق كاذك هللا رفغتسي

 اعمساف طقف لفنلا يف ليقو
 ادصقملا كاذ لقعيال ناك نا

 لوغشم مكلذب هككل
 نايبلا حضاوب هقادصم

 اراهج مكلاقم اوملعت وأ
 دحأ اسراح كرتي همزلي

 امركلا مامإ يداهلا لعف دق

 القن اميف لالب مهظقوي
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 ِ وب : مل مهمونو مهمع بلغ

 " اذكه ول ىتح

 ز لازال اهلولدم ةمكحل

 د انهاه لوقلا هيف ليطن
 , هرم ه ههابتنا عم ص

 بياعملاب ءاج لوقن الف
 هذ ٣

 :7 اهتفوو مونلل هاعد
 2 نم هليو ةالصلا كرت

 ر " ليولا لولح لبق
 7 | رظن يف اهدسفأ

 7 ريغب اهادأ ناك له

 : ت الب دقريلف لاق ذا

 ١ دنع سفللا بس /

 اهبتناف اذل دض ت

 نيقي رع نم هناو رق ١ ج

 : ىل لاحلا كاذ فالخ

 ح انيح الالض دنع

 ف الو هب اعد نم ءاعذ

 ا ضحمب هنم نكي ملو
 "" - 1 ندفري ل هنأل

 :7 عرش يبنلا هيف كاذل

رعاف اعرش لاحلا اذهك لاح



 امثأ اذه لاقيال فيكف املعاف هيلع عونمم كاذو

 اهبنلا هتفرع رذع كاذف اهنلا كردي مل نكي ناو

 مثأ نكي ملو امون لاطول مقي ىتم اهلصيلو دقري
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 نارقل ا د وجس

 ناسنالا بجاو دوجسلا ثيح

 ادغ هدحو نوكي نأ داكو

 املعاف فان ربكلل هناو

 افكنتسا دوجسلا نع نم لكو
 اعمس دق مكح دوجسلا ىفف

 دمصلا هللا عم نوكلا برقأو
 ف ٥ وجسل اب رم ل ١ باتكل ١ ف و

 ء ب رتق ١ و هل دحسا و « هل وقك

 افخال و ا دححُس ١ و رخ وحن و

 ضرع نإ دجساف ركذلا تولت ناف

 رثكألا وهو بوجولاب ليقف
 يبأ نع وهو بوجوال ليقو
 ممح ضرف انبحص ضعب لاقو
 رهوجلا اناتأ دق بوجولابو

 دجساف ةالصلا يف ول اهدجسي

 املعاف نوكت دحلاك لوقي
 ادبأ ادمع كرتيال دحلاو.

 اكرت نم ىلع موتحم ضقنلاو
 نكت مل ذإ كالهال ليقو
 دجساف تءاج ضرفلا يف نا ليقو

 امدنع دجساف لفنلا يف نكي ناو

 ناركن الب ةعاط هل

 ىدهلا ضحم ةعماج ةدابع

 امظعألا ليلجلا برلا هب دبعاف

 افرع ًاعطق نيدلا يف هرفكف

 اعشعشت ىدهلا ىفو اهؤايض

 دجس هل ىتم ع رشلا ف دعلل

 ىفتخمب نكي مل ام هتايآ
 برقت يلولل دوجسلاب يأ

 افصلا حابصم لازال هناف

 ركذي مانالا روهمج هيلع
 بهذملا لمهأ ضعبو ةفينح

 ملس نمت نكت دجساف ىرولا ىلع

 ركنتستي الو لفنلاو ضرفلا يف
 دبعاف هلإلل دوجبلابو
 املعلا .ءاهقف نم هناف

 اددح فكيلع ع رشلاام عارف

 اكله صاع وهو ضرفل أموي
 نطف خيش لوق يف ةبجاو
 دحالا كليملل مالسلا دعب

املست نأ لبق يأ اهتأرق



 عمس اهف ىتم يشاملا ىلع ىتح

 بنج وأ كرشم نم اندنعو
 نلا و 4 انم ك ضياحو

 املعا نهنم لاجرلا مزلت ال
 ارهطت ىتم تاساحنلا وذو

 مزلتو انهاه موزل ال وأ
 عضوملا ف ةدحاو ةرم وأ

 ف ةالصاللت صن هيلع لد

 ةوا١لتلل امنيا ليقو

 بجو الت املك دوجسلا لب

 ربتعي تحص ةالصلا هب امو

 ةلبق ريغو ممبتب وأ

 بجت مل امامإ ناك ول ليقو

 املعلا دنع ةعقبلاو بوثلاو

 ردقي مل نإ زجاعلا ءىمويو

 دجسي امل مت اهالت نمو
 الزتعا

 لعف دبع نم هاليواي لوقي
 ,هظف تعنتماف ترمأ دقو

 هلو تيصع نيح يل رانلاف

 صلخلا عيطملا ىلع هب نم

 ه رتف تدجس ناو
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 عبتاف ءاملعلا دنع دجسي

 درت ذا ةعورشم اهناف

 بهذملا حيحص وهو نمزلت مل
 اسنلا لك اذكو مهفاف لفطلاو
 املعلا دنع نالوق نمزلت وأ

 اربختساف ذئنيح وأ دجسي

 ملعن اميف نارقلا رركم
 عمساف لاقي مويلا يف يه وا
 فرعاف همنيترم نوكت موي
 ةءارقلا ال ةالصلا ىف كاذ لب

 بهذ اذه ىللا اندنع بطقلاو

 رثألا عبتاو قحلا عارف انه

 ةمألا مامإ اهيف نكي مل نا
 بسح لوق ىف نادبألل رهطلاو
 امهفاف كاذ لك ىف فلتخم

 رذتعملل هللا رذعو اهل

 دجساف ارهج ناطيشلا هلبق

 الثنم ىشفلا ىأر ىتم يكي
 لمعلا نم هب هللا رمأام

 رمأام هلإلل عيطملا لضف
 هلضف يهو ةنجلا هبر عم

 يصغ رفاك اظح يهف رانلاو
اد الل دعتسي ل ثدح اذ
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 رهجاف بوجولا ريغ ىلع امأ
 لمهي مأ اهأرقي له فلخلاو
 دق دوجسلاو زاوجلا حضاولاو

 اضقلا ناك اهبجوأ نم دنعف

 عتمي ةالصلا لاح هنكل

 اهس نا نكلو عفرلا عم الو
 ىرأ اهل يأ ةالصلا ىف كرتلاو

 ماسملا صوصخلاب كاذو

 مان عم لوقي مهضعبو
 بهذيو مهؤارآ فلتختف

 رشبلا ماوع .ىف صوصخلابو
 دجاسلا اذه دصق نوفرعيال

 ام نورديال دجاسلا ربك وأ

 اعم عفرلا يفو ضفخلا ىف ليقو
 اهاوس يفو كلام هيلع

 انربكي ضفخلا ىف ليقو
 ىتأ عفرلا ىف رايخلا هل نكل
 اريبكتلا انبطق بحتسا م

 اعم لفنلا ىفو ضرفلا ىف لوقي
 دجس دقو اهل ىداهلا أرق دق

 اذإ

 .ؤ ١

 الصأ دق وضولاو بوجولا لوق
 رثالا لوق قيقحتلا ىلع وهو

 درو لصأ ىلع ىفعي وأ هيضقي

 اضرع لصأل اموتحم هيلع
 احلص ظفل لكب ههلإ
 عبتاو عارف امل هريبكت

 اهقفلا هافع دق هنم ضقنلاف

 ارذح ماقملا ىف ىنعمل ىلوأ
 ماقملا ىف عوبتملا هنأل
 بذكي انظ هنم اوهس كلذ

 مارملل دوجسلا انتالص
 بجعي دق هل دصق ل ١ لك

 رثكألا دنع كاذب اهداسف

 ٥ ر او 9 ال ريبكت ريغب

 امهبن ١ ثيح كا ذب

 اهاتأام نيح يف همزلي

 انمهفاف بطقلا دنع عفرلا ال

 اتبت دق اذك لصالا لماش ىف

 اريبخ نك بوجولا ححصو
 اعنص دق يبنل ا اك هنيح ىف

دجو اميف هرخأ نكي ملو



 ىبتجملا يبنلا ىنثتسا كي ملو
 قرشملا لهأ هيلع يذلا اذو

 يصفاشلا لثم هيلع كلامو
 ةعيرشلا ىف دواد يبأ نعو
 لماكلا مامالا رحبلا نع اذك

 لجألا رحبلا ةعس تفرع دقو

 درو هنع مهلقن ىف بحصلاو
 لدت رحبلل تايالا رهاظو
 دجس هنوكب اهيف اهس ناو
 بجي هيلع وهسلا هب ىنعأ
 ادصقي نأ ىفبنيال هنكل

 ةالصلا يف صوصخلاب كاذو
 بحتسي ةالصلا ريغ ىف كاذك

 دجسي مل ءىراق نا له فلخلاو

 ربخ هيلع لد معن ليق
 ىتم تبات لجن ًاديز عبتي

 عبتن انك تدجس ول لوقي
 .. دوجسلا يغبني لوقي نكل

 عتما دق هل رذع هلعل
 اربك هنم تيأر نا كاذك

 اربكألا كيلملا ىلصع نم نايصع

 قحلا ضفر رابجلا ةفصو
 لافطالا سردم ىف فلخلاو
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 ةدجسلل ناك نا

 : لك دنع ةالصلا اهنم

 يقت ملاع لكو انبحص نم
 عفانلا ليلجلا لصألا لماش ىف

 ةميالا نع انلقام لنمك

 لماشلا ىف انل بطقلا هعفري

 لمعلا ىفو ههقفو هملع ىف
 دنسلا لوبقمب اعوفرم كلذ

 لمألا لين ىلع. هلل دمحلاو
 دعيلف دوجسلل نيتنثا اه

 ا ماركلا لاق دق كاذب

 ادبأ ًادمع دوجسلا ةيآل

 تايا نم دقف اهلبق لب
 بحأ ىدنع اذو صن اهقبسي

 دبعتلل عماسلا مزلي له
 رثؤي يمشاهلا يبنلا

 اتبث اصن عرشلا يف اهل الت
 عبتت امامإ كلت ىف تنك ذإ

 نطفلا لهأ عم عناملا فرعي مل

 عطأ كالومو دجساف هلجأ نم

 اربجلا كانه اعنام تلخ وأ

 ارصبلا دنع ضورفملا عنميال

 قسفلا لجأل نيدلا ضفرنأ

ل ات اموي



 ةرم لك دوجسلا همزلي
 ارركت نإ راركتلا هرهاظ
 بجي دوجسلا لفطلا ىلع لهو

 بجروام نيفراع اونوكي يكل

 بجوو غولبلا نآ اذا ىتح

 برط نع ىدهلا نوقلتيف

١٥١٦ 

 ةدجسلل ةدحاو ةرم هأ

 اركنتسي نل كاذو هسيردت

 بدني ىدنع لافطألا ىلع لب ال

 بدن دق هلالا عرشو هلامو

اعاعر أجمه ال ًالضافأ



 نارقلا يف دوجسلا عضاوم

 نارقلا يف دوجسلا عضاوم

 دحأ لك اهفرعي ىتلا يهو
 فارعالا رخا ىف اهلؤأ

 لحملا كلذ فرعي له فلخلاو
 راتخملل حصي املك

 تعرش دق ةدابع اهنال

 املعاف ازاجم عراش هانعم

 اعم لحنلا يفو دعرلا ىف كاذك
 ناقرفلاو جحلاو ميرمو
 زرلا كلذك لما كلذك

 تلصف يمهو مماح اذكهو

 بهذملا لهأ هيلع يذلا اذه

 قلعلاو قاقشنالا لثم مجنلا ين
 يداهلا يبنلا نع اودروأو
 ملسم لثم كاذ يراخبلا ىور
 اركنأ كاذل نم مهنم بحصلاو

 انل كرتلا عفر نم مهنمو
 ةنيدملا يف حص دق هكرتف
 املعاف هنع ذوخأملا ثدحألاو

 بجو ًاعورشم راتخلا كرتيال
 رمأ امفيك هللا رمأ عبتي

١٥٧ 

 نافرعلا ىلوأ دنع ةمولعم

 دنف الو ىدهلا يف تضافتسا اك

 فالخ الب ال تعرش دق

 لزن فيقوتب مأ داهتجالاب

 رانتالا ةداق نم دهريغال

 تبث ىداهللو هللا عراشلاو
 امسلا قلاخف يقيقحلا ًآامأ
 اعرش دق اهب ارسإلا كلذك

 نارقلا هب ءاج اهدوجس

 رجي مل كرتو داص يف كاذك
 تبت دق عيمجلا عم اهدوجس

 بتكلا يف مهريغل هريغو
 قحب ىعدي مهدنع اهدوجس
 دارملل تبنت ةلدأ

 ىمتني يبنلل اطوملا يفو
 اربخلا كاذ لبقي الف الصأ
 انطفاف دوجسلا اذل دمحأ نع

 ةمألا لكل ىداملا دمحأ نع
 املعلا دنع حص كاذ خسنف

 بتك امك هلعفي لب هاشاح
رجدزاو هاهن اذا يهتنيو



 كش ريغ نم مكلذو انين كرت دق كاذك جحلا رخآو

 سبتقا قحلاو قحلا لوقب ذخف سنأ لبن كلام هيلع اك
 رنألا يف ةدراو كلام نع رشع ىدحإ دوجسلا ميازع

 لمكلا لك لوقي اك اهنم لصفملا يف لاق ءيش سيلو
 .اطخ دق اهمكحك اهمكح يأ اطوملا ف ةالصلا نم يهو

 تاقثلا نع انل ىضم امك ةالصلا يف طورشملا طرشيف

 اجهنملا نابأ انل هناف اجرلا لين ىلع هلل دمحلاو

١٦٨ __



 ركشل ا د وجس

 ابجو ًاعرش هللا ركش ثيحو
 بجو لقعلاب ماعنألا ىذ ركشو
 بجوام يدؤي ىذلا ركاشلاو
 ناسنالا ىلع امعنلا مظعأو

 مكح هللا اك اهيدؤي

 همزل ك تيأ نأ اهنأل

 مالسإلا يف نيدلا دومع تناك
 بجو اهيدؤم ىلع ذثنيح
 دحألا هلاللا اركش دجسي

 لضفلا لهأ لاق مالسلا دعب

 مامت ىلع هالومل ركش

 دراللا ثيبخلل نامغريف

 لالخإلل ربيب هناو

 هالوم نم دبعلا برق هيفو

 دحساف ةالص اعطق هناف

 افرعاف فان ربكلل هناو

 انيح باخو لض دق سيلبإ
 لوألا يبنلا مدال دجساف

 هل ذدججسأالف ريخ انأ لاق

 الاشخمالا نأب ىردامو

 دجس دق ناك دوجسلا عقوأ ول

١٥٩٦ __ 

 ابتك اذه لالجلا وذ صللا ف

 بتك امم هرفك ذنافال وأ

 بجع نم سيلو هالوم قح نم
 ناميالا ىف ةالصلا ةييدات

 منغ دق هاضرو اهيف هيلع

 مرج الو اهعبتي اهريغف
 ماعنالا مظعأ نم اهناو
 بجنلا لك عم عورشملا ةلمج يف
 دعسألا مارملا اذل هلينل

 لكلا نع نيتدجس دجسي

 هماقملا كلذب هتالص

 دجام نبااي مهولا دوجس لثم
 لاحب هفرعيال ناك دنا

 ض نك ردي دوجسيلابو

 ا ليلجلا كالوم هلل

 فرلا 7 حرص دق كاذب

 املعلا دنع دوجسلا نم ىبأ

 يلولا هالوم كاذب هفلك

 هلزنأ يبر لالجلا وذ صنلا يف
 الادج الو انه هبجاو
دنف الو مدال ال هل



 لخمم دجاس دوجسامو

 بحتسي ام ركشلا دوجس دنا

 للخ اهيف ناك نا هناف

 ركش كاذف اهيف نكي مل وأ
 رانآلا يف عيبرلا بهذمو
 اعقي نأ ىسع امل الزنم

 ىرولا ريخ نع ضرفلا برز لفنلاو

 ملعلا مامالا سابع نبالو
 درو هنع دحأ عاطتسا ذنا

 لعفيلف يأ نيتدجس كانه
 املعاف وهس دوجس دري ملو

 ادارأ دق ركشلا دوجس نكل

 بجو دق وهف مهولا د وجس اما

٦.٠ 

 يللا قحلا ىف لالجلا ىذل الإ
 بجنلا رارحأ دنع مالسلا دعب

 لمكلا لاق كاذك هدسي
 رمألا هيلإ هللاو هلل
 راكنا الب انه هدوجس

 اعرو هنم عقاولا هلزنم

 اررحم انمظن ىف ىضم دقو

 مرتحملا رثألا ىف يتأ لوق
 دجس الإ ادبأ يلصيال نأ
 لمكلا دنع ءاج هنع كلذ

 املغ هنع قحلا لها مهف ىف

 اداز اعطق ريخلل هناف
بدن دق هيلإ انالوم ركشلاو



 ءاعدلا

 لامعألا لضفأ نم اعدلا نا
 هماعدلا ةدابعلا خمل ىتأ دقو

 هللا لوقي هم“يل اوبيجتسيلفإل
 اعدلا كرت له لضفألا ام فلخلاو
 الضف موق لوذلا ىلا لام

 رابحلا ةعاط هيف هناف

 اعدلا ليطعت لوألا ىف حالو
 نارقلا . رهاظ هيلع لد

 رارسالا يف هللا وعدي لاز ال

 رنألا هئاعدب اناتا ىتح

 ركذي نينمؤملا حالس وهو
 يلولل عوشخلا راهظا هيفو
 عقو اميلست كرتلا اولوقي ناو
 اردقملا فرعي ال اعد نمو

 اعد الف هل يضقم كاذو

 انبع ءاعدلا كلذ راصف

 قفتي مل هاعذ نكي ناو
 هاعُذ ًانيب ًادانع ناك

 تبث هداقتعا ناك اذا انلق

 ردقلا قفو نوكت اهناو
 ليلجلل ناعذالا اعدلا ىفو

 لالجلا ىذب ىعادلا اجتلا دق

 اعرش امم نيدلا ىف هناو
 هاعد نم بيجي ىذلا وهو

 اعفر فلخ لضفأ اعدلا همأ

 القعلا هاري ىفانلا يف قحلاو

 ىرابلا هاضق امب ىضرلا

 اعرش رمال ليطعت كاذو
 ناميالاب ثوعبملا لمعو

 راهنلابو ليللاب الهجلاو
 ربخ لد اعدلا راكنإل لهف

 اوركذ دق امب دهاش لقعلاو

 لوألا كيلملل راقتفالاو
 عطق لقعلا هب لضاف كاذو

 ارفظ هيف ىضقملا قفاو نا
 اعقو دق انه اضقلا هنكل

 اثبع دبع لامعأ يف ريخ ال
 قبطني ملو هللا زدق عم
 هاضري ال لالجلا وذ كاذو

 أ اهكيلم نم رومألا نا
 رشبلا برل ناعذإ كاذف

 لوقعملل حصي ىذلا وهو
١٦١



 الب هيف رهاظ لاشمالاو
 املعلا دنع بابسألا نم وهو
 ممألا ةوفصو لسرلا ىرت الأ
 يلج احضاو نارقلا ىف ءاجو

 لطابل ... اوحنج مهارت لهف

 بحصلل اعدلا يداهلا ملعو

١٦٢ 

 الصح مارملا هيعادف كش

 املعتل اهب هللا ىضق دقو
 ململا دنع اعدلا ىلا اونكر دق

 ىلعلا صنلاب لالجلا وذ هيكحي
 لماك لضفل لب يرو الك
بتكلا حيحص يف اناتأ اك



 ايخأب مدقم اعدلا نا

 افرعاف كاذك ىا تامملا ىفو

 ءاننلاو هللا دمحب

 املعاف يلصي ىداهلا ىلع من
 ايخ دق هل نمأب ئ

 لالحلا ركذن نكن لو

 بنذلا كرت ميث سابللا ىفو

 ارم الو ىرولا نيد نم كلذ
 املعا هريغو اعدلل كلذ

 اناميإ الو
 اعد نم بنذ عنميال لاقو

 لبق بات نا بنذلا ناف ينعأ

 بنذملا باجيال لاقي الف
 سانلا رش باجأ دق هللاف

 عماوجلل بحتسي ءاجو
 اددع زيجولا ظفللا ىف عمجي

 لك كلذ تدروا دق

 ارافسألا كلذل اوعضوو
 اعاشام اعدلا نم اوعمجو

 ا دي

 هدنع نيد ال

 . ايعاد مالظلا ىف ىدان نونلا وذ

 اعد دق يبنلا ناملس اذك

١٦٢٣ 

 ك ر د اف /

 ءابنألا يف ءاج ًاصن هيلع
 انغيف اشي امب امعد م
 املعلا ٥اور اضيأ ربخ 1

 لالز برشمو لكام ىف
 بتكلا ىف بجاو كاذ نأل

 ارتما نود بجاو كرت يأ
 امرخ ىنعأ كلذ اننيد نم

 انارينلا ثروي هنكل

 اعقو امهم ريصقتلا الو الك
 لمع ىف هنم عنمي الف هنم

 بجللا هاكح اك اعد اذإ

 سالبإلا اذ ا قلخ ثبخأ

 عفاشلا ىللا " اعدلا

 ادهتجاو اعد اذإ هدصق نم
 ايغم تلانف اهفالتخا ىلع
 ارارسألا كلذ ىف اوققحو

 ىعاري ام ريخ نم ادغ يتح
 ايعا سملاو ةاجنلا

اعمساف أرط نوكلا كلم لانف



 لسرلا لك عم قيدصلا فسويو
 عطقلاب نَمزجاف توعد ناو
 اعدلا تلطبا تئش نا لقت ناو

 هل ةركمال لالجلا وذ هللاف
 لجعي ملام ليق باجتسيو
 حصيال اذهف اعدلا بجي مل

 ىرخألا رومأب بيجتسي وأ
 رومألا ربدم هناف

 عنم ءاشامو اشيام يضعيو

 ىفطصملا وعدي نيفكلا نطاب
 يدايألل عفري قأ دقو

 درو هسأر عفري امسيللو
 اعدلا يف نيديلل دمي اذك

 ةلبقلا وحنل اناك امثافك

 بلق ىرسيللو وعدي ةراتو
 ءاآجبا ةبابسلاب ريشي
 املعاف ىنعارت لاوحأ كلتو
 3 نع اعدلا بيغرت ءاجو

 اعدلا راتخم هرمأ ءاجو

 مالسالا املع هتلبقتساو

 لأس هل نم لك يطعي هللاو
 عنملاو اطعلا كلام هللاف

 ابم دق اعدلا يف اذه ناف

 هلعفام هقلح دري الو

 يلعلا يالوم توعد دق لوقي

 حلص امو اشيام بيجتسي ذإ
 ىرحا انيف هاريام بسحب

 رودصلا ىف َنكتساام هملعي
 عمس هيعادل برلا هناف

 افرع دق اك امهيزهاظو
 يداب هارت طبإلا هب اعفر

 دنسلا لوبقم ءاج اعد ذإ

 اععس دق اذكه نيتبولقم

 ةرعلا برل لالذإ هيفو

 بجع الو اذكه ريشي من
 ءالالا بهاول ادحوم

 املس يبر هيلع هلعف نم
 ادب قربام هللا هيلع ىلص

 اعحج ماظع لاوحألامو

 مالسلا ىضر هب تزرحأف

١٦٤



 ءاع دلا بج ١ و

 املعلا دنع ءاعدلا بجاوو

 ١ ىلع ل دام ملعت

 اب = ١ ملع يبنل ١ ناك

 انأآرقلا ملعيام لثمك

 ربقلا باذع نم اوذيعتسي نا

 حيسم ١ ةنتف نم اذكه و

 درو ايحلا ةنتف نم اذكهو

 ريخألا ىف لاقي

 باذعلاب هيلع نمتخيف

 متاوخلاب لامعألا امنإو
 عقت تامملا ةنتف ليقو

 لمتحا كلذ نيرمألل ليقو

 امظعلا لاجرلا نم اميسال

 معأ عماجو

 اباجيالا ىضق امب اعدلا ظفل

 اناهرب انهاه ناكف مهل

 ركن نود رانلا باذع نمو
 حيحصلا ىف عيبرلا هدروأ

 دنسلا حضاو تامملا ةنتفو

 ريهشلا دراولل مهضعب عم
 درو مكحلا هيضاملا كتالص

 لدي هعم هبوجو ىلع وهو
 رهانلا ثيدحلل نيدمتعم

 اعنصاف ريخألا دهشتلا دعب
 اعقو ًاعطق ريبختلا هدعبو

 ءابنألا تحرص دق كاذب

فراص يضارملا نع اهفرخز



 درو مكروبق ىف نوتتفتو
 تبت ايحملا ىف ءالتبالا ليقو

 حضاو وهو ربصلا لاوز عم
 لاؤسلاف تامملا ةنتفو

 ليلألا مالظلا فوج ىف ءاجو

 انركذيو هالوم دمحم

 ءامسلا روملا هنأب

 اك امهيف مويقلا هناو
 ىلع امهيف قلخلا بر هانعم
 نالماح قلخلل امهأ

 اقحلا لوقي نقحلا هناو

 فلتخي سيلو قحلا هدعوو
 دقتعاف اعطق قحلا هاقل اذك
 املعاف قح ةنجلا اذكهو

 عطقن قح ةعاسلا اذكهو

 درو همامت ىلإ اذكهو

 ارهظ اهيفو دياقع وهو
 قبسو اذه نارقلا بجوأو
 مدقي ىفطململا يبنلا ناك

 ديحوتلاب ثوعبملا هنال

 ءاج دق ىتلا ملاعتلا كلت

 رفغاف لوقي اهدعب ناكف

 امهللا كلا تملسأ لوقي

 دنأ وأ حيلملا ةنتف لنمك

 تتأ دق كانه ةنتف سانلل

 حلاص ليد هل هلعو

 لاقي مريت عم رقلا ى
 لسرملا يمشاهلا يبنلا اع

 انع ثيح لعفلاب هديجم

 ءاجرألا ذام ًارون ضرألاو
 املع دق امهل ابر نوكي
 القع دقامو سانلا مهفيام
 ناهربلا اذل امهيف لكلاو

 اقدصلا مانألا ىلع نبجويو

 فرع هيلإ داعيإو دعو
 درو ازجلل ثعبلا وهو كلذ
 املظ دق ىذلل قح رانلاو

 عطسي هانسب ًاداقتعا هب

 دهش دق هلإلل يبنلا هب
 ىرج امفيك هلل انعوضخ

 قح لك بلطاف ديحوتلا ىف كلذ
 اوملعي اميكل سانلل كلذ

 د بعلل داشرالاو هلل



 البسلا يبر دهاف كاوس ىلع الف تلكوت دق كيلع اذك

 يبر دق كيلإ اذك
 تمصاخ دق مهللا كلب اذك

 مكحلا تنا كريغ ىلإ
 ترخأ وأ تمدق امل رفغاف

 يبر كاوس ال يهلإ تنأ
 اتنأ الإ هت الو
 عماوج نم ناك ءاعد رهف

 لالجإلاو ديحوتلاب ءاج دق

 اعم ايندلاو نيدلل ًالماشو
 رظنلا حيحصب تربتعا اذإ

 ىري نيح هئاعد نم ناكو

 نيترم ريبكتلاب رهجي

 لأسَر نلقوحي هدمبو
 ردقلا ءوس نم كلذ عم داعو

 القن دق عماج ءاعد وهو

 دمحن نع ءاعدلا رخاو

 الو ىنمحراو يل رفغاف مهللا
 اناك بنذ لك رتساف هانعم

 ىندأو يفقَض يهلإ محراو
 يرولا ديس راتخلا هلوقي

 ىلع اننأل ىللوأ هب نحن

 اعم هبنذ روفغملا هنإف

 تبن ا

 بر

١٦٧ 

 يبنذ نم يات تعجر ينعأ
 تمكاح يديس كيلإ اك
 ملعأ يهلإ لكلاب تناو
 تنلعأ وأ تررسأ ام لكو

 ىبنذ يل رفتغاو ىرزو طحف
 اتقزر ىروللو انتتقلخ
 عفانملل لماشلا همالك

 لاعفألاو لاوقألا ىف هلل

 اعدلا بوغرمب ىرخألل معو

 ريخ نم ىوح ام تفرع هيف
 ارهظ دق امسلا ىف لالهلا صخش

 نيترم دمحلاو
 لقن اذكه رهشلا كاذ ريخ

 ربخلا يف اصن رشحلا موي رشو
 الضفلا دنع ثيدحلا بتك ىف

 آ ٍ

 نيم نود

 هب ينضوعر ينم
 ينلوأ كنم ريخلاو ىدهلا ىلإ
 ىرقهقلا يلون هنع انل امف

 المع انم ءاسو مثام

اعقو بنذ راتخملل سيلو



 اعيمج ىرولا يداهلا هنأل
 رابجلل صالخالاب ناكو
 هعارضلاو عوضخلا لعج دق

 ناحرلاب أجلي لزي ملو

 هابر اي العألا قيفرلاو
 املعلا دنع قيفرلا كلذو

 يقتألا ماركلا نييبنلا نم
 هريخلا نيقتملاو ادهشلاو
 اقيفر اوُسَح موق كالوأ

 هللا يضارم ىلع اونواعت
 مانألا نم درف مهنأك

 ادحاو افص ةنحلا اولخد دق

 العألا قيفرلا يءاسنلا فو

 لجألا ليربج كالمألا ديس عم
 العألا رداف ليفارسا دنعو
 ءارهزلا ةنجلا العأ ليقو
 ىلعألا هتإلا وه لب ليقو
 الو هريغو ملسم هاور
 اقفرلا بحيو قيفر وهف
 ضبق يتح هلاق يراخبلا ىفو
 قبس انل امك دمحا دنعو

 اديحوتلا نمضت دق كاذو

١٦٨ 

 اعرشت ىروللو هبرل
 اعيفش مهفل لازي الو

 راملا حضاو ليبس ىلع
 هعاطلا رون يهر تافص هل

 نالعالاو رارسالا ةلاح ف

 هايلع ىلإ ينعفراو يقحلا
 امس ًارهج مهدجم نيذلا مه
 ايلوألا نيقداصلا نبحلاصلاو

 هرربلا نيلضافلا ءابجللاو

 اقيرع افرش يأ اوُمرَكو
 يهانملا رياسل اوبنتجاو

 مارح ىلع اعطق اوفقي م
 ادهاشم 6 ىف اوقر دقو
 ا مظعملا ةعس ألا

 زق هعم اذك لاكيم دنعو
 الع اوعفر دق مهناف

 ءالؤهو اهسفن ليقو
 الجأأرهاب امسإ ناكف

 البق اعطقف حص امف بير
 اقح هالع ىف كاذ ناكف

 ظفح اك هل ًاحيجرت ناكف
 قح لك تييحام فرعاو هفرعاف
اديدس انه ًاغياس ناكف



 ريضئحا دق يذلا فقوم نأل

 ليلجلل ديحوتلا هبسان
 ماقملاب فرعأ ىفطصملاو

 عيرلا ير لالج من
 يبر لالج راتخأ هانعم

 اتبث يبنلل رايتخالاف

 ىفو اقبلا ىف رابجلا هريخ

 عنمي مأ اعدلا كاذ انل لهو

 ال عناملاو زاوجلا هرهاظ

 ليلد اندنع زاوجلل لب
 رفوألا مظعلا ريخلا اعدلا ىفو

 الف ةلغف غرشلا زيجي امث

١٦٩ 

 رطفلا قلاخل ناعذإ فقوم

 ليلحت ىلل عرضت عم
 مالسلاب نيمالا هناو

 عيفشلا ديسلل يور هعم

 برقلا هجو هنم لانأ يكل

 ىتأ دقام ىلع العألل راتخاف

 يفولا ىلعألا بصنلاب هقوح
 عفرألا لحلا ىداهلا ىفطصملل

 المأ ىدنع ليلدلاو هارأ
 لورحنفلا ةمئألا هدروأ

 ركيال زياج رمأ لكل
الضفلا ءاملعلا كاذ ركني



 ةيقرلا ءاعد

 ربألا دمحأ ليربج ىقر دقف
 الو ه“كيقرأ هللا مسبإل لاقف

 نمر«؛هكيذؤي ناك ءاد لك نم
 جرخت نيع لك نم اذكهو
 عقي نيعلاك روكذملا دمحلاف

 امف كيفشي هللا مساو لاق

 ملأ وأ لاقي ىمحلا كعولاو
 الاق ضعبو اهفصن ليقو

 حضتا دق !مك اعدلا ةيقرلاو

 دسحلا عيمج نمو ٍكعو نم
 عفن اعدلاو قحلا يهو نيعلاو
 ىفك اعدلا للعلا عيمج نم لب

 ىداهلا يقري ليربج ىرت الأ
 رقاقعلاب ءاودلا فصي م

 راجخألل لدعن النلامف

 يلولا هللا عفانلاو ةقولخم
 اعمستلف اعدلا ءايشألا عفنأو

 دقف هيعاد هللا باجأ اذإ

 منغ دقف اعدلا ءرملا صلخأ نا

١٧٠ 

 رهتشا امك هباصأ يلعو نم

 ندسحمام ىتم ًاضيأ دسح ىذ

 جرهت ادصق كيلع اهماهس
 عنص امسئب دوسحلا ىلع امهس

 املعا هريغ كيفشي نأ ردقي

 ملع نم هاكح دق نوكي اهنم

 الان اهنم رحلاو امهداعرإ

 ملسم لك بر اهنم فاعف
 حص كاذ ناف تئش نمل عداف

 دلولاو ًاعم لهألاو لاملا ىف

 غرَش اعدلا ىدهلا ع رش انل اك

 افخام نود عفانلا هناو

 داسحلا دسح عم كعو نم

 رهاشلا ليلدلا بسح اعدلاب لب

 رارسأ نم كانه توح امو

 لرالا كليلملا رس اعدلا ىفو

 اعمج اميظع اريخ اعدلا دنا

دبألل ريخ لك لانو زاف



 طحقلا ءاعد

 اك طحقلا ىف راتخا اعد دقو

 امف هايقس هالوم نم بلطي

 ارّطَملا نوكتشي هوتأ ىتح
 لبسلا هضيف لجأ نم تعطقناو

 امهللا هئاعد ىف لاقف

 ةبيدرألاو ماكلا ىلع م
 رجشلا تبانم ىلع اذكهو
 اعد انيح باحسلا نتباجناف

 ماقملا ىف ع ورملا كلذ لب

 هماقم ىف كلذ ىضم دقو

 امام هققح ينناف

 لدي يذلا حضاولا ليلدلا عم

١٧١ 

 املعلا لك لوق نم هتفرع

 ام ... اهملا فذقت مهيلع تلاز

 ارسك دق مهت ويب هناو

 لفن اذك ةعمل ةع نم

 اََمَع انيغ هقس لابجلا ىلع

 ةمحر ثيغ لك اهيلع لزنأ
 ربخ يف ءاج بارظلا ىلع مغ
 اعمسا كاذ ىلع انليلد وهو

 مامالاب يمهو ةالصلا عم

 اماكحأ هتحضوأام لنمك

لفتحاف ماقملا ىف ةادُه ىلع



 لجو زع هللاب ةذاعتسالا نايب

 رابجلاب ذايعلا اعدلا نم

 املعاف فاخام عيمج نمو

 لالجلاو تافصلاو هللاب

 كطخس نم يأ تذع كاضربو

 اكيلع انشلل يبر صخأ م
 ىنسحلا ينعأ ءامسألاب هوعداو

 رخزت رس روحب اهناف

 اك اهب هنوعدت مكرمأي
 ءارسإلا ىف هللا اوعدا لقإ» لاق

 حضاو وهو فارعألا يف لاقو
 املعلا لك دنع :كاذ عاشو

 راربالا ةداسلا هتلوادت

 بجو ًاعطق هقدصو ال فيكو
 ألا ضعبل فيرشت ءاجو
 فتهن لالجلا يذب انرمأي
 اعد لا يف اوظلأ هب انل لاق
 ءاعدلا ىدل هب اوظفحت

 رابجلا هب ىعدي املقف

 ةباجالل مسالا اذه هانعم

 لاوحألا ىف هيلع اوموادو

٧٧٢ 

 رانلا تابجومو ىدرلا نم
 امدنع هنم رذحيام لكو

 لامكلا ةفص نم اهوحنو
 كتمقن نم يأ كتافاعمبو

 كتوطس نم وأ كنم ينر كبو
 اكيبلاي اك تنأ

 ىنسألا ماقملل اولانت اه
 رونأ رينملا ردبلا نم يهو

 امكحم اصن نارقلا حرص دق

 تي 1

 ءالآلا يذ ه4نمحرلل اوعداف وأ

 حفاط ريخ لكب اهرحبو
 امظعلا لكل ًاردصم ناكف
 رايخألا املعلا هتققحو

 بجع الو اهب ينوعداف لاقو

 فرشألا ماقملا هل هناف
 اعقو عيبرلا ىف اوُحلا ينعي

 ءامسألا ىف مظعألا هنف
 رارسألا تضاف هنمو الإ
ةجاح لك حاجنإ ىف عرسأ



 عيركتلاف ماركالا كلذك مظعتلا وهف لالجلا نا

 ناوكألا ىلع ارون اقرشأ دق نايتاذ نمحرلل نافصو
 لجألا رسلا كتيلوأ دقف مهفاف لجو زع هميظعت انمض

 مانألل ذيعي ىذلا وهف ماركالاو لالجلا ىذب ذعف
 اجرلا لين عم فاخيام لك نم اجن دق هلالا هذاعأ نمو

١٧٢٣١



 ءاخرلا ىف ءاعدلا

 ىقابلا وهف ءاخرلا ىف هوعداو

 اخرلا ىف ناعد نم لوقي

 يعادلل امياد بيجم وهف

 اخرلا تقو ىف هيلإ اوفرعت
 ءالبلا ةدش دنع هانعم

 دبعلا رارطضا تقو هنأل

 دحألا عم اعدلل راخالاف

 ةديدع قرط نم ىتأ دقو
 هللا بيجتسي نأ هرس نم

 ةقشلا ىف هبيجي هناف

 دمصلا هالوم سنوي اعد دقف

 فرغ دق توص كالمألا تلاقف

 متفرع امأ هالوم لاقن

 لجألا سنوي كدبع هل اولاق
 هليلجلا هلامعأ نم عفري

 ال .... كلام انبراي هل اولاق

١٧٤ _ 

 قالمالا ةدش ىف مكبحب

 ءالبلا ةدش عم هتبجأ

 عايترالا دنع صوصخلابو
 اخسر رمأ ءاخرلا ىف فرعلاف
 ءارتما الب الاح مكييحي

 دصقلاب نرفظي كاذ دنعف

 دمتعي حاجن اخرلا نمز ىف
 ةمالا ءاملع دنع كلذ

 هاعد اخرلا ىف ركي هل

 ةيرم ريغب لوقعم كاذو
 درو اذكه توحلا نطبب وهو
 فته هب ةبيرغ دلب نم
 مركألا يبلا سنوي كلذ
 لزي مل كاضر ىلع يذلا وهو
 هليل لكو يا موي لك ىف
الزن دق هب ناكام محرت



 عنصي ءاخرلا ىف كاذ ناك دق

 رمأ مث ةمحرأ ىللب لاق

 ةدشلا يف ىرولا ركذي هللاف

 الاق نيحبسملا نم ناك

 ايسان ًاروفك نوعرف ناكو
 قرفلا كاذ هكردأ انيحو

 دقو نآلأ هللا هيف لوقي
 ءاعدلاب ناسنالا فرعيو

 الوأ هيف كالمالا عفنت

 ركني كاذ سكعب نكي نمو
 ءادردلا قييأ نع اضيأ ءاجو

 هباجالاب ءارضلا ىف كركذي

 يرابلا عداف كئارس موي
 ينلأسي نَم قحلا لاق هللاو
 لأس ذا ىنم بلطيام هيطعأ
 ابتخا دق . هتوعد ىفطصملاو

 دومحملا فقوملا ىف ىتلا ىهو
 اعد نم لك بيجي دق هللاو

 دقو ايندلاب صتخي هضعبف

 هل ىرخألا ىف نوكي هضعبو
 عضتا ىذلا هل هللا عفريو

 ىلع ىرخألا ىفو ايندلا ىف عفري

٧١٧٥ 

 عكسي مضخلا ميلا ىف مويلاو
 ركذ امك ارعلا ىلع هحرطب

 ةحصلاو اخرلا ىف هوركذ نا

 ىلاعت يلولا هاججنف ير
 ايغاط انيبخ ارغ هبرل
 قدص ناكامو لان امف اعد

 دنرلل تكرتو لبق تيصع
 ءاخرلا ىدل ءاعد ناك دنا

 الففغي ل هبر نع هنأل

 رجهيو مهدنع هتوص يأ
 ءاخرلا ىدل يا هلإلا عدأ

 ةباحصلا رياس نع اذكهو

 راطخألا ثداح دنع كبجي
 ىفوعدي ذا مارام هتيطعأ

 لجو زع دق لاغفلا هناف

 ابجنا لك مقت ةعافش

 دوروملا ربخلا ىف ىتأ اك
 اعفنأ ىلر هاريام بسحب
 دعي ًابنذ هل هللا ركي

 هلضف اهيف لاني ًارختم
 عفر دق يدايألا هل اعدلابو

اللا ديس لوقم نم حصام



 اعضخ اموي ليلجلا هرعل اعرضت ىذلا محري هللاو

 بس سكام وحمو هبنذ نارفغ بلط دق ليلجلا هللا نم نمو

 رفع اموي هل ناك نا كلذ رتسَر هلإلا هبنذ رفغي

_ ١٧` _



 ءاعدلا لضنف ا

 رافغتسالا ءاعدلا لضفأو

 راحسألاب لاق نيرفغتسم
 ارافغلا مكالوم اورفغتساف

 للزلا نارفغ قوف لضف يأو
 رافغتسا عم ةريبكالو

 ءاعدلل تاقوألا لضفأو

 محتلت فوفصلا ثيح هدعبو

 ريخألا ثلخلا ىف اذكهو

 لالجلا ىذ رمأ هيف لزني

 ىنلأسي وأ بيجتسأف وعدي
 هل رفغأ رفغتسم .... له كاذك

 ىرولا ةلفغ تقو كاذ نال

 هرمهازلا تاحفنلا هيف رشنت

 املعاف هيف ةينلا صلختو
 لمعلل لوبقلا ةنظم وهو
 ماين ىرولاو وعدت تنأف
 رهسلا ىذ عم مان نم يوتسيال

 مل مث هيف توعد لقت ناو

 لتخي انهاه اطرش لقف
 لصح دق مارحلا نم برضم وأ
 لاجعتسا كئاعد يف ناك وأ

١٧٧ . 

 ناك مارحلا اذإ اك

 لطب هب هناف سبلم وأ

 رازوألا ىرولا نع هب تطح
 راربالا ةداسلل ىتا احدم

 اراردم مكل امسلا لسريو
 لطخلا نم ابسك دق اموحمو
 رارصالا عم ةريغص ا٧ك

 ءارتما الب هضرف بيقع
 مجسنم هارت ثيفلا امدنعو

 ريهشلا ربخلل هليل نم
 لاؤس وخأ عاد له لوقي
 نملا ليلج نم هنيطعأف
 هلضف لالجلا وذ تقو كلذ

 اردق دق انل دجهت تقو

 هرفاو هيف تاريخلا حنمتو

 اك هللا ىف ةبغرلا مظعتو
 للجلا ريخلا نم ىجريام لينو
 مانملا نُسَح نيلفاغلل

 ركفلا لهأل قيار كاذو
 ممهلا بابرأ لنم ًامارم لنأ

 لكألا

لالح كاذب امف ادبأ



 محرلا ةعيطقب توعد دق وأ

 لزألا ىف كاذب هللا ىضق دق وأ
 ىلإ ترخأت فسوي ةوعد

 ىنسفطصملا ايركز ءاعد اذك ل
 ىلع اعد دق مهاربا كاذك

 يداهلا لاق 4 مها ربا ةوعد

 الاف دق مهيف الوسر ثعباو
 دقو اعد ايبنالا ضعب كاذك

 يرابلا كاذ رحأ ةمكحل

 انل تاباجالا ريخات كاذك

 يعادلا باجأ هنأب عطقاف

 ارخأ نكل تبلط امب ىضق
 رهظام ملع ةايحلا نم مكل

١٧٨ 

 مرج الف اعدلا مثالاب ناك وأ

 لجأ ىللإ ارخؤم هنأب
 الجؤم لزي ل كانه تقو

 افرع نامز ىلا هريخأت

 اللا ةوفص لاسرإ نم حصام

 دابعلل وجرملا وه ىنعي
 الاضفلا دمحأ ناكف مهنم

 دحألا انالوم هللا كاذ رأ

 انطفلا دنع ليبقلا كلذ نم

 يع اسيلا رسيم هنا و

رقتسا هلك ملعلا هلإللو



 ةباجالا لاجعتسا نع يبنلا

 مسنلا ىراب عم رمألا نأ فيحو

 ديريامو اشيام ىضقيو
 ىرولا يف اقح لاعفلا هناف

 هاعد نم لاجعتسا ىغبنيال

 رداقلا كيلملل ضفو عداف

 امو نوكلاو ناوكالا ربذُم
 لجعي ملام هاعد نم بيجي

 لجع ىذ نم ةعونمم هرهاظ

 قوعد ىل بجتسي مل هنكل
 اعدلا ةباجال كاذ لطي

 ربتعي نيقيلا فعض نم كاذو

 ءاعدلا طخس حصي الو

 اعدلا يف يأ ةلالم ىذ لكو

 تلصح دق ةدابع هنأل

 نم لمي نمؤمل ىفغبيال
 اعدلا ةباجإ ريخات نوكو

 اباجأ نإ مكحلا هنأل

 ةمكحل لزي مل هنم عنملاو

 الاح بيجأ اوعدي نم لك ول
 انوفتهي سانلا لك تيأر
 ام بيجي هنأ ليلجلا اشاح

١٧٩ 

 مرح ءاش نمو ءاش نم حنمي
 ذيبَهلا ىضقام دريالو

 اردق مهيلع رمأ نم ءاشام
 هالوم لإ هرمأ ناف

 رهاطلا يوقلا قلخلا رهاقلا

 املعاف ناكم يأ ف نوكي

 لسرملا يمشاهلا يبنلا
 لجألا يالوم توعد دق لوقي

 ىنتيغب لينب هنم زفأ ملو
 اعفر دق دمجأ نع انل اذك

 رطولا غلبي نيقيلا نا

 ءابنألا ىف ركذي دجأ نع

 اعنم دق 7 ا اذاي هلبن نع

 تعنم ام وي يه و أ ةباج ١

 نكمت ام ىتم هللا ةدابع

 اعقو لهج لالملل ثروي

 ََ ۔ِ ي

 ابابس ذل ١ رسي دف هلضفب

 ةم ل ١ عيمج دنع ةل وقعم

 الالضوأ هاعد ىده ناك

ام رخ ٥ وسو اع رش حصي



 عفن مهف ىذلا ىرولل راتخي
 هباجالا رخأ نا هلعو

 اك تقولا اهبابسأ نم ناكو
 ردقلا مكح ف رجحم ل هنأ وأ

 لبقت ل هتوعد هنأ وأ

 اعدلا ف حلي يكل هنا وأ

 ايعاد اًخلُم ناك نم بحي

 دايقنالا حاحلالا ف حصو

 هللا باب. عرقل رتكمو

 امياد هلإلا باب ىلع نكف

 يدانم هليبس ىلع فقف

 انكمأ دق ايسح نبح لك ىف

 ام لين بيرق اعدلا رنكمو
 ىجدلا يف دبع لوق لجأامو
 دقو بنذلل نارفغلا بلطيو
 ربعي دق طبارم هناف

 اردَص بنذ لك رفغاف براي

 ىندهاو يبويع فرصب براي
 ايفاك ًأطسب ريخلا يلع طسباو

 .مهلاو . مولعلا باوبأل حتفاو
 ىغط دساح لك ىهلإ لذخاو
 انالوم اعدلا ليجعتب فللاو

١٨٠ 

 عقي نيح هب ىردأ هنأو

 هبابسأ تفلاخ ذإ اعد نمل
 رطفلا قالخ بابسألا بتر ذإ

 امدقت انل الوق هتفرع

 ردق دق رمأل هل ةباجإ

 لطخ وأ هدصق يف ةسحل

 اعفز دق انل نيحلملا حدق

 حلصأ نم نكف ير
 دابعلا كلذب ثقَر دقو
 هلإلا بهاوم هب لان

 امزالم نىلا اذاي اعدلابو

 قلاخ ينغأ ير
 ماركلا كاذ ىلع اك

 امسلا ناملس بهو نم هموري
 اجن نميف اجنلا هالوم لأسي

 دمصلا هالول هدصق صلخأ

 رطولا لين لع هل هلل دمحلاو
 ارفغت مل ا إ يليوايو ىنم

 يللوت يديس كاضر ىلإ

 ايهلإ ةمحر يلع رشناو
 معنلا كيلم هدشر كدبع

 اغلبم يل كاضر ىلا نكو

اناقيالا مدعن ذا انفعضل



 ارفك نم ىلع رصنلا انل لعجاو
 الو رفكلا لبج يبر كدو
 اوكرشأ نيذلا حيباصم ءفطاو
 ىلع ةمقن توص ىلر بصو
 ملظ رابج لك ىسارك بلقاو
 بياصلاب هاّبَر مهلجاع

١٨١ 

 ارّببت وأ قلخلا يف ىغط نمو
 الملا ىلع ىغط دق امولظم قبت

 اوكلم دقام لكو مهذخو

 الطبأ انيفو قحلا فلاخ نم
 مقنلا ىهدأ يديس مهيلع لسراو
بياونلا مظعاب مهكصو



 حيبستل ١

 ممالا لك عم حيبستلا يف لضفلاو
 ريجلل هيزنتلا هنأل

 ههلا الإ هلإال لوقو

 لخدي كاذك هلل دمحلاو

 مسنلا ءىراب لالجلا ىذ ناحبس
 ننملا باهو قلخلا بر ناحبس
 الو دولومب سيل نم ناحبس

 رهظ ًاسيدقتو أهيزنت هارت
 هانعم ف لاؤسلا نمضت

 الضفأ نيركاذلا يطعي هللاو

 اناحبس لقي نم عيبرلا يفو
 اركذ اهالت ةرم ةلئام

 دقف رحبلا ذبزك اهنأ ث ول
 ىدهلا ىف اردق لج لضف كاذف

 ربخلا يف ةالصلا دعب اهلوقي
 الان حابصلا يف اهلقي ناو
 ىتا ءرملا حبصي نيح ليقو
 لعفي راهنلا لوأ لبقو
 عساو ريخ حاتفم اهناف
 امفيك كيرشلا ىفنت اهناو
 لرياذرلل مدهت اذكمو

١٨٢ 

 ملع ىلع تدب ران نم رهشأ
 ليلجتلاب قحلا بانج نصف
 هايإ انحيبست يف لخدي

 لبقي هيف لكلاو هنمض يف
 متالا هلاك يف لجو زع
 ننسلا ملاعم سانلل حضوأ
 اللا نم ادبأ ريظن هل

 رهب رس يف هللا لالج هب
 هانبم يف ليلجتلاب ءاجو

 الطضفت لئاسل هب امث

 اناك دق هل دمحلاو هلل

 ارده ًاعيمج هاياطخ تطح
 دنف الو هل هللا اهرفغي

 ادصقمو ىرولل ايعس زعو
 ربعي قدص ماقم هناف

 الامعألا مكلت .مزلاف كلذ
 ىتفاي كاذك اسملاو كاذب

 لقني كاذك ليللا لوأو

 عماج لضف لكل تلمش دق

 ىمتنا فيك اذلو يفنتو ناك
لياطلا لامكلاو لالجلا ىذ نع



 هانعم انلا هلل دمحلاو

 ىتلا يهو اهلك اياطخلا وحمي
 ق وقحلل عيضتل اك كاذ و

 بهذت تاسلا ثانسحلاف

 رظنلا يف ريثك رحبلا دبزو
 اليضفت هل ىضتقي كاذو

 نأ رع ريثك رحبلا دبز ذإ

١٨٣ _ 

 يف حيبستلا عراضي
 تبنا . برلاو هنيب ام

 ةيقحتلا ىده 1 ىلاعت هل

 برغتسي الو انل قأ ًاصن
 ركذ . دق ىنعمل ةيانك وهو

 ا>١)لدلا مهفاف ٥اوس ىلع

نكز دق لاقم دقلاب رصحي



 ليلهتلا

 ادرو اضيأ ليلهتلا يف لضفلاو
 هللا الا هلإ ال لاق نم

 هل كيرشال لوقي .هدعبو
 متألا دمحلا هلو هلالا وهف

 لزي مل ريدق ءايشألا ىلع وهو

 رتفتال اذكه موي لك يف
 دمحم .... نع رابخالا هب تءاج

 لاقت ةئام موي لك يف
 رشع تابقر لدع نوكت
 حنمي تانسح نم ةئامو

 الب هتائيس نم ةئامو

 ناطيشلا نم ازرح تدغ دقو
 دحأ ىأ امب ىتاي نكي املو
 الضفأ اضيأ تأي مل اذكهو

 لعف دق هنم رتكا ىذلا الا

 اك مكركذا ىنوركذاف لاق دق

 الب لوقعم ليلهتلا يف لضفلاو
 برض دق ادح ةئاملا كت ملو

 مألا لضفلل ةياغلا ىه لبال

 ىدهلا حابصم راتخلا دمحأ نع

 هالوم اد;ح وم هدحو يأ

 هللج نم نكف كلملا هل لج
 مكتحم رومألا لك ىلع وهو

 لجو زع دق ءاشيام لعفي
 رصحيال ىذلا ريخلا هب لتت

 دشرملا محرلا ربلا انديس

 لاني لزي مل اهنم ريخلاف

 رجالا ليل ءرملا اهقتعي
 حتفي هارت ريخلل ريخلاو
 العلا بر اهرفغي هل كش

 نايبلاب ءاج ايلج اصن

 دصق ناك هلثمك ىذلا الا

 المع نم نكف اذه نتأ امم

 لجو زع يلولا هلل دمحلاو
 امس اميلعت ركذلل مكتملع
 القع اضيأ حيبستلا يفو كش

 بجو اهمكح ركذلا يف ةياغ وأ
 متي ل كاذ لانم اهنود ذا

 اتح دق هل ارزجلاف لمعي امك دادزي لضفلاف دزي نمو

١٨٤



 هتبالص

 كتيطع يبنلا ىلع ةالصلا

 هللا هيلع ىلص هقح ن

 مالسلاو ةالصلا كلذ 7

 مانألل ةمحرلا ..
 نامحرلا ىلا ىعادلا هنا

 هاضر ىلا ىداهلا

 امياد هيلع همالس ,مث

 ص موي لك هيلع رمو
 رتكي نيصلخلا نيركاذلا يف

 هالوم هديزي دزي نمو
 ىداهلا مع ةالصلا يف ريخلاف

 ىلإ رشعلاب نوكت ةدحاو

 حو هقوقح هديزت
 درو دق باتك يف ىلصي نمو

 تفي اهلصف لاب يع
 الف فوقوم ءاعدلا قأ دق

 ةالصلاب هنركذت .

 اعدلا لوأب هتالص لعجاف

 باجي هناف اهب خاو
 ام لضفلا يف رابخألا تءاجو

 ىلص لالجلا وذو ال فيكو

 اهيراب عم كالمألا تلصو

 هلزنا و

١٨٥ _ 

 ي ىرولا ىلع هادأ .... مهمزلي ى ولا
 ماركالاو لالجالا اذكهو

 مالسالا هموترج هناو

 . الل ٍ صلخا دشرملاو ناسن :

 .ه امع اد ير ةالص

 ارم امسلا

 ىلنت هيلع ةرم ةلئام ١

 بهوي مانالا بر نم ريخلاو
 هالعاام مالسالا يف كاذو

 دابعلل تاريخلاب ءاجو

 المع تلجو ةياهن ريغ
 حتفت هاضر باوباو ارجأ

 درت هل لزت ل يبنلا ىلع

 تبث اذكه .باتكلا كلذ يف
 الملا ريخ نركذي ىتح باي

 تاقنلا نع اذكه هبلع

 اعنصاف كاذك هحاتتفا دنع

 بايترا الو ءاج دق كاذك

 املعلا لك دنع عاذو عاش

 ىلتي اصن نارقلا يف هيلع

 اعداه ىرولا ريخ دجأل

بر هد ١ زو



 ابيطألا مالسلاو ةالصلا هل ابلط دق هدابع نم هللاو

 ىدهلا ىلع هعابتأ مه لالاو

 حجار يوونلا دنع كاذو

 بغارلا لوقي مهنم ايقنألاو
 لآل اورظن نولؤألاو
 اورظن دق , مرغو ىظل زان
 هالإ .... لوقي هؤايلوأ نإل

 مه دمحم لات هلوقو

 بهذملا يف ىذلا قحلا وه اذو

 رهتشا دق قفانم مهيف ذا

 هفدصلا يف هلا فالخ مهو

 نمؤي نم هنكل مه ليقو
 لسنلاو هجاوزأ لب ليقو
 مُزرَح نمو . هتيب لهأ ليقو

١٨٦ 

 هالعأام لج رذق كلذ
 ىلعملا حدقلا هعم لانف

 ة وبنل اب رعو هل هنم

 ءاننلا هل و ديبعل ١ نم

 ادرو دق اذكه ًالهأ كاذل
 مولعملا هماقتنال كاذف

 لاج رلا لضافأ هبحصو

 ارهجلاو انرس معي يهن

 ادنسأ هيلا لوق كلام نع

 حضاو ليلد هل هلعو

 بياصلا وهو نيسح يأ يضاقلاو

 لاخدالل ءاج اميف نوعرف

 رهظتو هحضووت ةيآل

 الض نم عدو لالا انه مهف

 ملعي قح وهو ميقت لك
 بحصلا لكو هلا لكال

 رهظ دق ضعب رفكو هقافن

 نسح هيجو لوق اذو مهنم
 لدعلا هنم نيأو هلا مه

مع وهو تاقدصلا لكأ هيلع



 ام حجرألاو راتخلا ةيرذ
 ءارهزلا ةيرذ لب ليقو

 املعاف شيرق لك لب ليقو
 اك ير دمحم ىلع ىلص
 ىرولا ريخ نع ءاج اصن كاذك
 نم لضفأ ىفطصملا نا كاذو

 انتيلص امك هلوق هجروام
 آ لك لضفأ هلاو

 ام ملعي نا لبق كاذ ليقف

 اناك ول هنا كاذ درو

 الاق دق كاعضاوت لب ليقو

 ةمألل ع رشت هناو

 اعضاوتلا ىدهلا نيد نم دنال

 دصقي ةالصلا لصأ لب ليقو
 انيحورأ اإمك امدنع كاذو

 ال يحولا اذه لصأ كاذب ىنعت

 يلج وهو هحججر ىبطرقلاو
 انلسرأ امك هلوق هنسو

 اليلخ يبنلا لعج لب ليقو
 قدص ناسل هليني ناو

 اميهاربإل ناكام لنشمك

 ال هيبشتلا نع عوطقم ليقو
 لآ لنم ميهاربا لاو

١٨٧ 

 امدقت دق قيقحتلا عم انل
 ءالمإلا ىف دجوي ةمطاف

 ىمتنا ثيح ىأن ىدهلا نع لوق
 امدقت هلبق ليلخلا ىلع
 ارهتشا ةادهلل هيف فلخلاو

 نجو سنإ نم نوكلا يف ىتف لك
 اتفرع اك ىلعألا هلضفو
 لا جرلا ةميمأ مهنأل

 امكو هب هللا هلضف

 اناب نيح ةالصلا َرَغل

 الاجرلا لضافلا وهو كلذ

 ةجحلا حضوأ يف اوكلسيل

 اعياط اعوشخ ادبع نك هلل

 دجوي دق اذك ردقلا كاذب

 انسحأ امكو مهفاف ليلا

 العج دق اذك ردقلا هب ىنعت

 لفغمتا ال ليلعتلل ليقو
 انملعا مكنم الوسر مكيف

 اليق اميف مهاربا لنمك

 قحلا ليبس وهو هلنمك

 اميلست يديس هيلع ملس

 الصأ ألاقم ىنعملا يف هيبشت
 لامعألا فرش يف دمحم



 الع دقو هلآ نم هناو
 اليضفت ههلإ هلضف

 هالوم هلضف نم ناف

 امعذ هناف ىضمام لكو

 لمكالا مالسلاو ةالصلا ىتح
 هالوم نم كلذ هل وعدن

 ربتعي ءازج انم هل وهو
 رقس رح نم ةاجنلا انل ناك

 البق هارت هلوقل نمو
 اعدلا كلذب هيفاك الأ
 عمجام ةالصلا نم هل رتخاو

 ىرولا ريخ ىلع يأ ةالصلا لضف
 ليق مهدنع ريثك لك
 رابخالا ىف ءاعدلا سبحيو

 ازرم الو ةيزم اهناو
 راتخملل ةالصلاب لبقي

 فرشألا يبلل لصي مل نم
 اركذ اموي راتخلا هدنع نم

 املعلا لوقي افجلا نم كاذ

 ةالصلل ةاكزلا هتالص
 سانلا عيمج ىلع ةبجاو

 ملستلا ةَيت ىف كاذك

 عبت ناك هل نمو يىعفاشلاو

١٨٨ 

 الضام ىتم ارط مهيلع
 اليلجت هليضفت نم لانو

 هايلع هنارقأ ىلع تلع

 اعسو ًاضيأ لكلل هناو

 لهجي سيلو اعذ دمحأل
 هاضر هب هليني ناو

 رهش لصأ ىلع هيفاك هب
 ربتعت ةاجللا هعابتابو

 الملا نيب هبر نم هب اجن
 اففرألا لحملا هلحي ناو

 عمتجا كاذ يف ريخلاو اهلمكأ
 ارصح لاحب دح هل سيل

 ليلجتلا هقح ذا هقح يف

 راتخملا يبنل لصي ىتح
 نرذلا العأ ىلا هردقب ولعت
 رانملا ةيلاع ةلزنم

 فرشلا لامك لين نع دعي
 ىرولا ىف هيلع يلص نكي ملو
 امدقت ىذلا هقح مظعل

 ةاورلا نع ءاج ربخ ى
 سابتلا الب هركذ لاح ىف

 ميوقلا بهذملا حيحص وهو

عفر دق هنع زاؤملا ىتف اذك



 ارظناف يبرعلا نبا هححص

 رنألا ىف مهضعب عم بجاوو

 ىف .. رقابلا رفعج نع بجاوو

 لحم ىف نييسعتال لوقي
 رمعلا ىف ةرمب بجاوو
 افرعاف لاق ديحوتلا ةملكك

 بسن سلجم لك ىف ةرمو
 رانكإلل بجوأ مهضعبو

 درو ةرمب ازجإلا لصحيو
 ركذ املك ةالصلا طوحالاو

 بجت لوقي .ةيطع نباو
 لقن هنع اذكه نيح لك ىف

 ةعمجلا موي هيلع اورنكاو

 املعلا دنع دوهشملا اهمويف

 رابخألا ىف ةالصلا هفلبت
 ربخلا ىف اهنم لاق غارفلا دعب

 درو هنم ةلزنم مهبرقأ

 ىف .... ةالصلا رتكمل دهاشو

 ىف كاذ لقأ ةنامالن

 عقو ضعب عم نوسمخ اهقوفو
 ىري هلثمو ةليل هلك ى
 ماتيألا ديس نا كلذ

 هللا هيلع ىلص دمحم

١٨٩٦ 

 اركذ لاقملا نم انه اميف
 رظناف ةالصلا دهشت ىف يأ

 يفخ دق لحملا امأ انتالص

 لقنلا حيحص ءاج دق كلذ

 رثألا يف ىور ىزارلا نع لوق
 افخام نود كاذك اهبوجو

 بتكلا ىف هوركذ يذمرتلل
 رانآلا ىف ءاج دع ريغب

 دنف الو رنأ ف مهضعبل

 رثألا ىف ريثك اذه ىلع امك
 بسحت تادكؤملا ننسلاك

 للجلا ريخلل مورحملا اهكرتي
 ةليل ريخ ةعمجلا ةليلو
 امسلا عفار كالمأ اهدهشت

 رانتألا ىف كلذ ىتأ هنع

 رثألا ىف هوور ىداهلل ضرعت
 دهتجاف ةالص هل مهرتكأ

 فرعا هل عفاشو هتعمج

 يفولا هلصاب مهضعب لاقم

 عمس ضعب هل ةئامعبسو

 ربخلا ءاملعلا دنع مويلا ىف

 مانالا دّيسىك انتتعمج;ج

هاججذ هب مءاض قرابام



 مانألا هلان ريخ لكو

 يف كاذب مهفل ديع هناو
 هرخآلا ىف ىتأ ريخلا مظعأو

 لألا هلإلا راون اوئفطيل
 عقو دق ليق ةعمجلا ةليلو
 نيدلا ىف اندنع تناك كاذل

 احرف هيف ةالصلا اورنكتلف

 عقر ىداهلل ميظعتلا نم م
 ىلص هيلع نم باتك يفو
 رجتلا بتكو افيلأت ناكأ
 املعلا لوقي بتكلا قلطمو
 طرتشي كاذب ظفلت لهو

 اعدلا لوأ راتخا ىلع ىلص

 الو .... نيتالصلا لبقي هللاف

 الو ضعبلا لبقي نأ نم لجأ
 ىرولا ديس وهو هولعبجتال
 ناو جاتحا هل نيح هعفري

 امل قارها هل جاتحا كي مل وأ

 ىفو اعدلا لوأ ةالصلا لب

 املعاف ًايلخ اعدلا اولعجتال
 راتخملل ةالصلا يسن نم

 ىرولا ريخ نع صنلا اذه ءاج دق
 مظنلا اذه لوطي اهركذب

١٩ . 

 مالعألا تلاق هيدي هيلع

 فرشلاو العلا بابرأ لاقم

 هرباكن نل قحلا رونو هب
 لسرلا ريخب مت هرونو
 عفر بطقلا اذك همأ نطب ىف

 نيمألا ديسلاب ترشب ذا

 احرص كاذب ركشلاف كاذب

 عرش هللا اك نيدلا ىف كاذب

 الخ نيأ بوتكملل لمشي
 رجحلا ىف ول بوتكملاو كاذك

 امزتلاف هلو اذه قحلاو

 طقف اهمسر ليقو معن ليق
 اعقو رسل اعدلا رخاو

 ال ماف امهنيبام دري

 الصأ الاقم هيقاب لبقي
 ارهش ًاصن بكارلا حدقك
 نكز اذك هدر مارملا ىضق

 املغغأنيدح ءاملا نم هيف
 فرعا اذك طسو عم هرخآ

 املعلا بطق هاور دق كاذك

 راربألا ةنج قيرط اطخأ
 ارم الو ةديدع قرط نم
مكحلا اذه ماقملا يف ىفكيو



 ىلع ك رتل اب ن ايسنل ١ ١ و رسف و

 ءار رمه رل ١ ةنجل قي رط يه و

 اجن دق هيلع تلص نكي نمو

 هللا دارأ هب نم هانعم

 اعدلا صلاخ كالمألا ىلع ىرجأ

 ىلع الإ ادبأ يلصت الو
 دق ةنجالا يف جاوزألا ةرنكو
 رابخألا يف كالمألا قلخئو
 رافغتساب يلصملل موقت

 ربخلا يف لاجر ضوحلا دريو
 اورثكا نكلو مهبردي ناكام
 ةبجلا باب . رتكملا محريو
 جناوحلل ءاضقلا قأ دقو

 ىضق دقف ةئام ىلصي نمف
 عقو اهيقابو ىرخألا ىف نيعبس

 درو اصن هل دزن دزي نمو
 دحألا هلإلا ىلزج لقي نمو
 دقف هلهأ راتخلا وه امب

 للج رمأل لمهأ هنأل
 نيدلا ىف ةءارب هناو
 عقت ةءارب رانلا نم اذك

 هركذي ىلصو ائيش يسن نمو

 القن دق مع كاذك دمع

 ءاقش وخا ادمع اهكرات

 راتخملا ىلع نيلصملا ىلع
 اجهنم ًاضيأ باطو هبر عم

 هابقع يف حص زوفو ًاريخ
 اعمس لوق ريخلا لكب هل

 الملا نم اصلخم ًادبع ناك نم

 درو دق ةرنكب حص

 رانآلا يف ءاج ةالصلا نم
 رانكإلاب كاذ يف ة{لم

 رشبلا ريخ ىلع مهتالصب يأ
 رهزي رون وهو ةالصلا هل

 ةيرم نود فيرشلا هب
 جمهامللا ي ةالصلا ةركب

 ىضتري انيدح ةجاح هئام
 عفر دق انثيدح ايندلا برال

 درتال ثيدحلا ىف ةاكز يهو

 دهعي لضفف اريخ ادمحم

 درو صن يف كالمألل بعتأ

 ىلعلا برلا ةردقب هفرعي
 نيم نود حص قافنلا نم
 عفترا ىرخألا ىف ديهشلا لزنمو
 هركذن انيدح لاحلا بلاغ ىف
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 اقح اياطخلا قحمت ءاجو

 دحألل هلإلا رفغي هانعم

 ربخلا ىف باقرلا قتع نم لضفأ
 افرعاف فويسلا برض نم كاذك

 عزف نم ثيدحلا يف ةاجنلا اهب
 اموي ىلص راتخا ىلع نمو
 ارظني نأ ىلل تمي مل ليقف
 مرج الو زهاب رس كاذو
 قلخام ًدَع هللا هيلع ىلص

 ام قوف يبلل لَص براي
 ادبأ يمهلإاي ملسو لص
 املسر هبر هيلع ىلص

 ةظحل لك هللا ىلص هيلع
 هل مولعملا ددع هيلع ىلص

 بهرام لجأ هداز هللاو

 ماركالاب قيقحلا هناف

 مالسالا يف لضفلا لك لضفلاو

 اقنع اضيأ باقرلا قتعتو
 دهعي قحم وهف بونذلا هل
 رهش دق ًاصن ءاج مالسلا هل
 افولا بابرأ يأر ىف هدصقم

 عفر دق ثيدح يف مايقلا موي
 انمغ هنم لان امامت افلأ

 ارتما نود ةنج ىف هدعقم

 مظعلا هل ىفطصملا يبنلا ردق
 قزر نم قزر دعو هنوك ىف
 املس هيلع اذك هل ىضرت

 ادمحأ يشرقلا ىمشاهلل

 املعاف عاطتساام هنك غلبم

 ةح لكب اميلستو افلأ

 هللجو هل هللا كرابو

 بسح فاعضأب هقلخ عيمج

 ماظعالاب نورقملا هردقل

 مامتلا ىلع هلل دمحلاو
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 ربتعي فاكتعالا دنا ثيحو

 مزلي مهعم قيقحتلا ىلع وهو
 انااهف انه ىللا هترحتا

 لجرلا مزالي نا فاكتعالاف
 ارم الو انل اعورشم ناك دق

 ههيدجاسملا ىف نوفكاع متنأو

 دجاسم يف ع رضيال كاذو

 عرشيال اهريغ ىف هنكل

 مرجالو هلطيي دق ءطولاو
 مارحلا دجسملا ىف هلضفو

 ىبنلا دجسم لضفلا ىف هدعبو

 سدقملا دجسملا ىف هدعبو

 ندؤي دجسم يف هدعبو
 دجاسملا رياس فىف

 بسنيو يعفاشلا هيلع اك
 لزنملا باتكلا صن مهليلد

 دمحأو كلام لاق كاذك

 اعنم دق ةفينح وبأ نكل
 مرج الو هل نذؤم اذك

 حصيال لاق يرهزلا ددشو

 املعلا ضعب ديدشتلا يف دازو

 هدعبو
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 ملع دق لوق مالسالا ىف كلذ

 مانالا اهقف نع انل حص
 بتكلا ىف انل اص وصنم ءاج دق

 سسؤم عماج ىف هدعبو
 نسح وهو مامالا عم هيف
 دجام لك بهذم فىف كاذك

 بهذملا وهو روهمجلا ىلا اضيأ
 لفتحاف هب ديقلا ركذي مل
 دمتعن هلو حيحصلا وهو

 اعمساف مامإ هيف ىذلا الا

 ملع اك ةنس ناذألا نا
 حضتم ىنعمل عماجب الا
امَّرَح دق اذل ةفيذح وهو



 افرعاف لاق مارحلا دجملاب

 ليلجلا سدقملا هدعبو

 لعفي نيلوألا ىف اطع نعو

 امشاوس ىف زوجيال لوقي
 الا .... زوجيال يلع نعو

 لالجلا ىذ لوق تفرع دقو
 املعلا ءالؤه ليلد امف

 لوألا ةنالنلا ىف لوقي نمف
 عماج لكب كاذ لقي نمو
 هعمجلا ةالصلا لىا نجرخخال

 اَمت دق دجسم ىف لقي نمو
 عمج متأ هريغ ناك ول

 مارلا دجسملا ىف اذكهو

 هللا دنع مظعأ امهنا

 الج تفرع اك امهلضف

 مارلا دجسملاب نكي نمو
 ادجاملا لوؤت عم

 لمتشا عضاوم ىلع هناو

 اندنع موص نود زوجب الو

 ىصفاشلاو ةفينح يبأ لنم
 حنجاف لوقي موصلا لضفألاو
 ىراخبلا ىور دقام هليلد

 بحصلا ضعب هيلا اخن دقو

 ىفطصملا نيمألا ىداهلا دجسم وأ

 لوقي الف كلت ىوس ىو
 لطي هعم ثلاثلا ىف ناك لب

 امهب يأ هصخ ليلد لهو
 الج نيح مارحلا دجملاب

 يلاعلا ميركلا صنلاب كاذ ىف
 اممع ميركلا ظفللاب هللاو
 لمتحي نهلضف لجأل وهف
 عناوملا نم هجورخ ىأر
 هعبت دق مهضعب ىنعم كاذو

 امأ دق ىتف نذؤم عم

 عمجلا رياسل تاعامجلا عم

 مانألا ىف راتخلا دجسمو
 هابتشا الب امهيف هدبعاف
 العف كاذ لجأامو الضف

 هماتلا مظعل هصصخ

 ادعاقملاو دوجسلا عضاوم

 لجألا بطقلا اهركذي ةريثك

 انطفلا ضعب كلذ ىلع امك
 عنام نود رداف زوجي لاق

 حلفت ارط لاوحالا لضفال
 رانالا ىف دجوي ربخ نم
 بتكلا ىف املعلا هاور اك
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 دجملا ريغب زياج ليقو

 مرحم يذ عم ةأرملل زاجو
 ةالصلاك لضفأ اهتيسبو

 ادرو دق هلقأ ىف فلخلاو

 رثكألا ىف هل دح نكي ملو
 فكتعي ناك رشعلل ىفطصملاو
 درو هلقأ يف ثالنلابو

 يبأ لثم ىعفاشلا كاذب لاق

 ج عولط لبق هلخدي
 اد رفم أموي نيع دق ناك ذنا

 هللا لاق هللا دودح كلت

 فكتعم وهو عماج نم لكو
 ىف فالخلاو كلهيال ليقو
 لدبلا ىف دراو فالخلا اذك

 رييختلا ىلع اعورشم ناك له
 راهظلاك بيترتلاب ناك مأ
 فكتعيلف اسنلا ىنشغ نا ليقو

 دهيلف عطتسي مل نكي ناو
 اروكذملا دجي مل نكي ذناف

 ارقفلا اهنمعطي ًاعاص نيرشع
 لعف ًانايسن ءط ولاب نكي ناو

 ديعي هموي مايص اذك

 دسفي سيل ليبقتلاب لاقو

 ىدتهملا ضرف موصلاف هب امأ
 ملعاف زاج ج وزلا كاذك اهنم

 تاقنلا رياس عم اهتيب ف

 اددح دق نم دنع رشع ليقف

 رمعلا لوط نكمأ

 فرع دق رمأ وهو ناضمر نم

 دنف الو دحاو موي ليقو
 بتكلا يف كلامو ةفينح

 رداف ا بورغلا دعب نجرخيو
 ادب فيك هل لماش كاذف

 هلإلا

 رانآلا ياحص ىف دجوي

 فرع لوق نسح نع الدب يا

 دصقلل نرذقكت ةندب

 ارونأم ىتأ نيرشع معطأ
 ارظناف هيلعام نرقمكت

 لبقتسم اموي فاكتعالا داعأ

 ديجملا انبطق هاكح ![إمك

 دجوي ءطو تامدقمو
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 فرحلا رياس هركت اذكهو

 امو ملعلا بلط لاقي ىتح

 ندبلل اموي جرخأ نم لكو
 اك هسارل ىداهلا جرخأ ذا

 اعم برشلا ىفو لكالا ىف فلخلاو
 لقن ةزانجل دوهش اذك

 اجرخام ىتم ضعب هلطبأ
 ملعاف ضيرملا ةدايع اذك

 نسحلل لاقي بوسنم كاذو
 اوعبت دق ةفوك لهأ كاذك

 هعمجلا ىف رذنم نبا اذكهو

 عمجلا ىلا هجورخ هدسفأ

 ابجو ذا ًادسفم هارأ الو

 اوربتعا داسفلاب نولياقلاو

 ىف .... ءاقبلا هطرش نم هفاف

 اققحت هضقن جورخلابو

 ابجوأ نم ىلع ينبم كاذو
 لاوقألا دحأ ىف ىعفاشلا
 ىتم نولوقي قاحسا كاذك
 لعف اذا هفاكتعا لطيال

 ماجتحا عم دصفلاو ءىمقلاو

 جرحال كاذل رض اعد اذا
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 فكتعم لكل اضيأ اهوحنو

 املعاف لوقأ الو هعراض

 نلطيب مل اذك هفاكتعا لاح

 امظن الوق قحلا ىف انل ىنضم
 اعمساف ضيرملا ةدايع ىفو

 لوألا تالاقم ىف تاعمجلاو

 اجهنملا كاذ رداف تاعمجلل

 ملسم دبعل ةزانج اذك

 نسحلا يبأ يلعو يتخنلاو
 اوعبتا قحلاو هيف انركذ نمل

 هعّيض ذا هفاكتعا اولطبأ دق

 عفر بطقلا هل اذك مهدنع

 ابتك صنب افل هجورخ
 اورظناف كاذل اصقن هجورخ

 فكتعي نا فاكتعالا هماقم

 اقلطم هوور اذك مهدنع

 ابتك لوق ةعمجلا عماج ىف

 لاجرلا دحأ وهو ىرونلاو
 اتبت ءادتبا ىف كاذ طرشي

 لقن اضيأ دمحأ نع اذكهو
 ماكحألا ىف لوبلاب هقحلم
 جرخ دق ًاموي رضلا لجأل اذا

جرحال اضيأ ضرفلا ءوضول وأ



 يبأ عم روحس وأ ءاتنَعل وأ

 عجرت مث سافنلا ىلا اذك
 ملعاف اهنع تام وأ تقلط وأ
 لمكت دوعت اضقنإلا دنعو

 فقكقعُملا ىف هب لح اذا اذك

 املعلا دنع جورخلا هل زاج
 مجهي اودع فاخ نا كاذك

 لاومألا ىلع فاخ نا كاذك
 ابجو هيلع مهظفح نأل

 مامإلا هجرخأ اذا اذك
 بجو دق هيلع ىقح اذا اك

 يلاولا كاذ هاعد نا كاذك

 ابجو هيلع دح اذا اذك

 دعقي سيل ضيرملا دياعو
 ىتم ةزانجل يلو اذك
 دجسم ىف هفاكتعا نيع وأ
 مدهنا اذا هزيجن هجورخ

 ناف ربج هجرخأ نكي ناو
 افخ الو ةنس فاكتعالاو

 اسبح دبع لعف لجأ امو
 انركذيو هباتك ولتي
 فرش وهو اذكه لازيالو
 فكتعا رهشلا رخاوأ ىفطصملاو

 بهذملا ةاده نم وهو قاحسإ

 عَّسَورم اذف اهفاكتعا ىلا
 مهفاف اضيأ ةدعلل جرخت

 لمكلا هتققح هتدقعام

 فلتلا فاخ دقو هرضأ مقس

 امسر لوق ضيرمتلل كاذو
 مرحيال جورلاف هيلع

 لايعلا ىلع وأ اع لك نم
 ابجنلا لك كلذ ىري اك
 ماكحألا هجارخا تأر اذا
 بجيلف امامالا ىعاد قأ دقو

 لادج الب ىضاقلا هلثمو

 ابجوأ جورخلاف داهجلا وأ
 دصقي لب هذوُمَي ىتم هعم

 اين مكح داع اهلع ىلص
 دلب نم هدصق ىف هصخ دق

 متأ مث ينب امدنع داعو
 نسح وهو اذكه داع ىلح

 ىنفطصملا ىبنلا انل اهنس دق
 اسماو احبص هلل هسفنل

 ابصي مث ههلإ
 فرشلاو لامكلا لهأ هب زاف
 فرع دق كاذو هرمأ رخا
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 ىتلا ردقلا ةليل ليق بلطي

 ركذلا ىف اهلضف رهش فلأ نع
 مزلي فاكتعالاب رذانو

 ماركلا ةميش نم افولا نا
 املعاف بورغلا لبق نم لخدي

 ام دعب جورخلا دنع نجرخيو
 قرفغتسي دق كاذب هناف

 تصخ ليزجلا مجلا اهلضفب

 ردقلا مساب يبني اهمساو

 ملعنام ىلع نيدلا ىف كلذ
 مالسالا ىف صوصخلاب كاذو

 امسز دق اذك سمشلا تباغ دق

 اوقفتا هيلع اذو همويل

١٧٩٩



 دجاسملا

 ةالصلا ثيحو

 فرع لفن وأ ناك ضرف لك نم
 دجاسملا اندنع كاذ ممأل

 اذل ىننبت ام لوأ اهناو

 يف ركذأ اهل انأ اه كاذل

 دجاسملا يه ةعقب ريخف

 لالجلا ىذل ىلبت اهنأل

 اعم لفنلاو ضرفلا اهيف مقن
 دجسملا راجل يأ ةالص الو

 هللا ايلع صن اهلضفل
 ليلجتلاو مظعتلاب رمأي
 داحلالا نع سانلا ىهن دقو

 ةالصلاو ركذلاب اهعفرو

 دجاسملل سيسأتلا بجوأو
 املعاف اهيف مايقلا بجوأو

 فرعت ايشأب هللا اهصخو
 هللا لاق هلل اهناو
 امف هلل نوكلا لك نا عم

 رارضلا دجسم نع ىهن دقو
 ملع بجاو قحلا ىف همدهو
 لضفأ ليق لوسرلا دجسمو

 تاعاطلا دجاسم نف ماقي بجاو دنا

 فكتعا دق ىلعلا هلل ناك وأ

 دجامألا ىلوألا اهيدؤي اهيف
 اذك هدنع مزلي اهركذف

 فرشألا مارملل ماقملا اذه
 دهاش .كاذب قحلاو ضرألا ىف

 لاح لكب اهيف هدعن
 اعحساف تصخ ضرفلاب اهنا وأ

 دمحم نع ءاج دق هب الإ

 هانعم ارهاظ ًاصن ركذلا ىف

 ليجبتلاو عركتلابو ال

 دادبتسا نعو اهيف ملظلاو

 تابجاولا لك نم اهوحنو
 دجامألا نع ىوقتلا ىلع أموي
 امسلا عفار هلل ةدابع

 فرش اضيأ قحلا ىف اهلكو
 هاه حضاو صن كاذو

 امس دق دجمل الا اهصصخ

 يرابلا ليلجلا قحلا انهلإ
 مقتساو ًاماود قحلا عم نكف

 لضفم ىرولا ىلع هنال
_ ٠٠ ٢



 تبث ةكم دجسم لب ليقو
 لضفلا ىف ايواست لب ليقو
 لدي دق عيبرلا هل ىذلا اذو

 اعيمجلا الضف نادجسيلملاو

 دجاسملا ةرثك بحأ الو

 تددعت ىتم ةعامجامو

 : ةرنكب
 عمتجت ل ذا ةعامج امو

 يلجلا اهانعمب سانلا اهلقعي

 نم بيطأ ةيرق ىف دحاوف
 رثكي باونلا عمجلا ةرثكب

 رودت ىرق .لثم ىف نانثاو
 ةييدملاو ةكم ىلا رظنا
 مالسالا دجاسم ترنك له

 دحاوب ىرولا ريخ ىفتكا الأ
 دعب نم ترتك دق اهلامف

 تانملاب دعت تحبصا دق

 املعاف اهيف بيغرتلاب ناك دنا

 ىلع ديقم بيغرت كاذف
 املعلا دنع بيغرتلا قلطي مل
 مهؤاوهأ تفلاحت دق سانلاو
 مطألاو ماكألا لنم تحبصأف

 انح بارخلل اهونب دقل

 تور دق ةاورلا اذك هليضفت

 لضفلا ليهأ نم ضعب لوق ى
 لقن اهل ةلدأ هدنعو

 اعيمحس هل نك اذه قحلاو

 دعابتلا ةيعاد اهنأل

 تقرفت اذكه اهيف س انلا و

 ع رش ال ىدهلا ع رش ةمكحل

 لسرملا لعفل اوفلاخت الف

 نكز دق هيف مهعاتجال نينثا

 ركتسي الو رجألا مظعيو
 رودلاو اهراوسأ اهلايح

 ةمألا ىداه لعف نم اهبامو
 ماقملا بجاو لصأ فرعت

 دجاسملا ىذل لصألا وه اذو

 ىدهملاو ىرولا ىداه دمحم
 تاعاطلا رياس نم تلخ دقو

 املع دق امب قلخلا ديس نم

 الصأت ىدها ىف هيلع لصأ

 املعا تاعامجلا قيرفت راذح

 مهؤارآ تفلتخا ثيح كاذ ىف

 مرج الو دحأ نم اهب سيل
 امطأ تحضأف ع رشلا اوفلاخ دق
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 درو اهينابل حدم نكي ناو
 ددعلاب ادبأ ىنبت لاقام

 عقو ددعت ىف لاتحالاو

 ربابجلاو فوخلا هانب اهنم
 نكس دق اهيف مويلاو تحبصأف
 راتخلا اهادعت زجي ملو

 دجاسملل عيسوتلا زؤج لب

 انياغضلا بهذي عاتجالاو

 امالسالا مهيلع نرشنيو
 اسنلا عم مهلك نوعمتجي

 عتتما لاحلا ريغت انيحو
 هللا ءامإ لاق اوعنمتالإل

 لفئ لاح ىف نجرخيلو هنمو
 عتمي ةنيز سابل ىنعأ

 عنمت روخبلا تباصأ نمو
 هرخالا ءاشعلا انعم ندهشتال

 ةوهنلا يعاد ريغي هنأل

 انعلاب ةالصلا رياس سيقف
 عقو دقو اذه ليءارسا لاو

 دجاسملا نم نهوعنمف
 تبث هحورشو عيبرلا ىفو
 لضفأ يهف تويبلا اسنللو
 مرج الو اسنلاب ىلوأ عنملاف

 ددعلا هيف لهف قحلا عراش نم
 دلبلا طاطتخاا دنع اهنكل

 عدبلا مكح ىلع اهل انضرا ىف

 رارضلا مكلذ هدنع لب

 دناسملا حضاوب تأ اك

 انماضتلا ىرولا ىلع نبجويو
 ا مانألا كلذب افلؤم

 اسدقم اعمجم تبلا دهع
 عبتملا وهف قحلاو اسنلا ىلع
 هابتشا الب ههلا دجاسم

 لطغ يلحلا نمو سابللا نم
 ع ماقملا اذه ىف نهف

 عمتجت ىرولا هيف دجسم نم

 هرخآلا قيرط ريس تفلاخ ذا
 ةييزلاب مهتءاج اذا اك

 اشف دق رمأ ءاسنلا ىف كاذو

 عفر صن ىف ءاسنلا نم مهيف
 دراو ثيدح صن ف ءاج دق

 تتأ تاياور مج نم كلذ

 لقني صن هيلع اهريغ نم
 ملغ دق رما نهنيد ضقنو
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 الو عنم الف اسنلا ادع نمو

 لخدت سيل لافطألا اذكهو

 لخدي سيل رفاكلا كلذك
 نيرادملا ىفو رودلا ىف نبتلو
 ليابقلا ىفو رودلا ىف ءاجو

 دجسم لاقي ةزوح لكل

 رفغصلل اهرورقحتال اذكهو
 مانصألا دبعم ىف زياجو

 ىنني مث ةفيلا رسكنو
 ارمأ اهيف رافكلا دباعم

 املعاف كاذب ىداهلا رمأ دق

 ادجاسم اهلعج حصيالو

 ىنبت كاذ دعب مث مدهت
 مدهب لاقي كرشم ربقو

 سسؤي اندجسم هقوفو
 دجسملا ىنل لخنلا عطقتو
 مالسالا ىف كاذ دعيالو

 لاحلا اذ ىف كرشملا شبنيو

 امج ىنبت قلخلا ريخ لاقو
 ساندألاو راذقألا نم ىمحت

 نيادملل لوقي اوفرشو
 ديينضتلاب راتخلا رماي ل

 فراخز رلاب ديلتلا فرعيو

 الملا نيناجم ىف الا حصي
 لقعي رمال نيدلا دجاسم

 لخدف اعد عاد اذا الا

 نيابلا ليبسلا ىلع ىرقلا ىو

 دجوي لصأ راثآلا ىف كاذك

 ردق العأ انبر عم اهردقف
 مالسالا دجاسم هب نبت
 انعم لوق دجسملا اهناكم

 ارم الو دجاسم انبب يا

 امده دق اهل ناك امدعب نم
 ادعاوقلا فرعاف مده نود نم

 ىنسحلا لبيسلا ىلع ًادجاسم

 ملعنام ىلع مهل ةمرحال
 سدقي اذ نقحلاو ىدهلابو

 دجوي لصأ رانآلا ىف كاذو

 ماودلا ىلع لاملا ةعاضإ
 لالجلا ىذ قحب هرفكل

 ىمحت نكلو تافارش الب
 سانلا َصحتسم عيمج نمو
 نياص روسك تافارشلا لعج
 ديدس حضاو دصقل اهل

 فراع لوقب اهعافتراب وأ
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 ىسوم شيرعك اضيأ لاقو
 ءامسلا قفأ ىف عفتري مل

 اقرز اتيب يبنلا لخديال
 بشخ هفقس يبنلا دجسمو

 ريفصتلاو ريمجحتلا عنميو
 انلخدت رامعلا ىف جرسلاو

 ىرولا ىف كاذب ماق نم لوأ

 جرسلا هذه دجسملا ىف دقوأ

 اطّسَب دق وأ ليدنقلا جرسأ نم

 دراولا ثيدحلا ىف هيلع ىلص

 يفطني نا ىلا نولازيالو

 عطقني اموي ريصحلا كلذ وأ
 ام عيمج ىلع انلدي وهو
 اجرسن نأ انرمأي هنأك

 امفيك اهيف شارفلا طسبنو
 ةعاسلا مايق تامالع نمو

 اعقو امهم كاذ نا هانعم
 عقي أموي عايضلا امدنعو

 ىرولا لاومأ رثكت هلعو
 اعوفرخزيل نوجهذيف
 الو .... نوهابتي مهارت اهب

 ال اوماق مهتويب اوفرخز نا
 لاوحألا ةليئض اهنوري

 اسيق هيلع ىديألا هلانت

 ىءاج مهنع رابخألا ىف كاذك

 اقلطم اضيا فرخزام لكو
 بحأ دق شارفلا ابصحلاب هيفو
 ريغخكلا هب لاق هوحنو

 انبسحت كيو حالصلا ىفو

 ارمع مامالا ىنعأ انقوراف
 جرح اهبامو ليدانقلا ىهو
 اطبتغ ١ روج ل اب ًاريصح هيف

 دناسملاب ءاج افلأ ن وعبس

 فرعتلف اذكه جارسلا اذه

 عفر دق صن راثألا ىف كاذك

 امهفتلف اهحالص نم نوكي

 اهوبج ذا

 اقفلا رابتعا ىف نوفرخزي

 مظعب اه وق و زف

٢.٤



 اهبنلا راشأ :: كاذ ىلا امك اهب ىخأ دصاقم مهل من

 اراهج مهتادبعتم يا ىراصنلاو دوهيلا فرخز دق

 لانمألل برضي انل مهب لاحلا كاذب هللا مهبمذ

لسرلا لك ءادعأ مهنأل يلج وهو مهلعفك اولعفت ال



 دحالا يه انم

 هللا تويب اهنأ ثيحو
 ىرتشلاو لاقي عيبلا كلذ نم

 راعشألا دشنتال اذكهو

 ام نودب اهداشنإ اوصخرو

 لصألا ىف مرحم انغلا سيلف
 فرعي ع ونب صخ ذا اللا

 دشنت سيل لاوضلا كلذك
 اقيرط اهلعجنال كاذك
 ركذلاو ثّينُب ةالصللف

 رومأ نم ءايشألا مكلتو

 نأب ةللا نذأ تويب ىهف

 دشني لاوضلل تعمس نمو
 هل امل تينب دق اهنأل

 لاؤسلا نع عدرلا ضرفلاو
 عنمي مل ول هالعأام عرشلاو
 داشنالل زوج دق رحبلاو

 دجسملا ريغ بابلا مكح نأل
 بنج وأ ضياح حصي الو

 ىرولا ىداه دجأ نع قأ اصن

 بابلا اذ نم لوخدلا عنميو

 رورم اخأ .ناك اذا ىنعي

 يمانلا رياس نم اهظفحن
 ١ رجُخ رم أ دجسملا ىف كلذ

 راتالا تح رص ا ذب اهن

 امزح دق اهب ذا ءانغ توص

 لصأ نم مهئانشتسال 7
 فرصت كاذ صيصختلا نيارق

 دجسملا ناك كاذلامو ف
 اقوس وأ انل ىنهلم الو الك

 ركشلا ضحمو ىلوملا ةعاطو
 روجحملا نم يهف مهايند
 نسحلا لوقلابو ركذلاب عفرت
 دمصلا نهدرال لقف اهيف
 هلأست ىذلل ال تينب دق
 لالجلا ىذل ركذلا عضوم ف

 عمجم ىف هرت ملام تيأر

 ىداني اهل بابلا ىلع اموي

 دشناف هنم جراخ اميسال

 بنتجي مهلثمو اهلخدي
 اركنشاف مامالا انل هعفري

 باوبألا رخآ نم نجرخيو
 رونأملا ىف حاضيإلا هعفري
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 هرخالل ينب قوس اهنال

 عدبلا عينش نم اضيا حصو
 ةبعكلا باين نوعيبي وناك

 مارلا دجسملا ىف اذكهو

 ةفحملاو شبدلا عضو كاذك

 مسرلا دهعب كاذ اميسال

 فكتعملل فانحخألا زوجو

 ربخلل مداصم هنال

 لعجي سيل قاصبلا كلذك
 مرح هانعمب ناكام لكو

 ىداهلا يبنلا هنع ` ىهن دق ذا

 ةلبقلا رادج ىلع اميسال

 ٥اوس مأ بارحلا وه لهو

 تتأ بيراحملا هذه نال

 رثألا ىف ديلولا لماع ناك ذا
 ىبتجملا يبنلا دحسم داش دق

 بصتني مامالل اماقم ىنعأ

 فرش هنال ابارحت هومس

 الو ًابارم رصقلا ليق كاذل
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 ىرولا ديس لوقم نم عاب وأ
 هرسال هب ايندلا ةراجت

 تال يا عيبلا ماقملا

 ةمرحلا فيلح اهنم ىرشلا نا
 مارلا نم بتكلا مهعيب

 ةفورعملا برقلا عضو كاذك

 ملعاف اضيأ سانلا ماحدزا دنع

 يفخ لقعلا ىلع وهو اريثلا كاذ

 عراشلا دض قحلا فالخ كاذ

 للحيال كاذ ذا دجسم فيف

 ملع إمك رذقم هنأل

 دال يهلا ىف اةدشُم

 ا لك ةهجو هناف
 ر ,مهضعب هريغ لب
 ز يمشاهلا يبنلا دعب

 رهطملا ةيمأ ينب ردب

 ربألا ردبلا يبنلا ةنيدم ىلع
 ابصنم هيف بارحملا ع رتخاف

 بجع الو مهب ىلص اذا هيف
 فرع دق كانه عضوم فرشا

الطبملا هيف براح دقف بير



 املعاف هيف ناطيشلا براح دق

 افيرضشت هل بارحم ىعدي

 ك نيدلا ف مامالا اوللج دق

 لالجالاب
 هللا رمأب مهيف بطخي

 مرج الو مهرمأي ىدهلابو
 ىبنلا دعب تتأ اهنأ ثيحو

 الو ركب يبأ دهع نكت ملو
 الو .... ىليل ييا دهع اذكهو

 فلسلا ضعب اهب اههرك دق مث نم
 دجسملا ىناعم نم اهوجرخاو

 اجرخ هنع بارحملا كلذو
 ادبأ ىنعم كاذل ىرأ الو

 مكح نع هجرخأ ىذلاامو

 ارَمألا هتثدحأ دق هنوكو

 مالسالا ىف ثدحاام لكام
 انسح هوأر مهنأ كبسح

 الاقي نا سانلا دنع داك لب

 ىرولا ىف كاذ فرعي نم لقو
 دحلا مكحك ىدنع اهمكحو

 فرع عضوم زعا اهنا لب

 رذقلاب اهخطل لحي سيل

 امظعلا لاجرلا سلجم ليقو
 افيرش ًارظن كاذ ناكف

 امظعلا كولملا سانلا للج دق

 لالجلا ىذل ىعادلا هنأل

 يهانملا رياس نع مهاهني
 مركلابو ىضرلاب قيقحلا وهف
 بجنلا ضعب يار نم عرتخم
 البنلا مامإ صفح لأ دهع

 الصأ لاقم رديح دهعب

 فرع امك ةنتداح اهنال

 دبعتلا ىدل اهقوقح نمو
 راظنأ اذب تضق مهدجسم

 ىجحلا بابرأ كاذب لاق

 ادصقم ناك فيك هارأ الو

 ارجهيف اركنم نوكي الف

 مالعألا ذباهج هدري

 انطفاف مهعم داتعملاك راصف

 ىدتهم لك مزلي اهميظعت
 فرشو دجمب هنأش نيدلا يف

 ردجلا عيمج ىف وأ اهضرأ ىف
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 دجوام تكح قلخلا ريخ نأل
 املعاف اهيلع قش دق ناكو
 مع ةلبقلا ىف قاربلل عنملاف

 رفكت ةنئيطخ هناو

 درو رذ يبأ نع ثيدح ىو
 بسحي قيرطلا نع ىذألا عفد
 يواسملا ىف عاخنلا كلذك

 هل ريفكت نفدلاو ننفديال
 رجح نبا لاق ميرحتلل يبلاو
 رخآ ثيدح صن ىف لفتلاو
 املعاف نوكي :هينيع نيبام

 ةساسخ ىلع تلد ةمالع

 هللا دنع عوفرللا ردقي

 دق هجولا ىف رخآ ثيدح ىفو

 دق ةلبقلاب نيميلا اندنعو
 تركذ دق ريخ ىف اهناف

 سجنلا رياسك لوبلا لسغيو
 بارعألا دحأ لاب ناكو

 ءاماب اذكه هولسفف

 اجراخلا هنم دجسملا مرتحاو

 مرج الو هنطبك هحطسو
 بسحت هنم دجسملا ةحرصو
 فرع نيح همكح يلصملا اذك

 ده مث رادجلا ىف قازبلا نم

 امفيك هارام دنع كلذ

 مغ امك هريغم دجسمل
 ربخلا حص كاذب اهنفدب

 دشرلا حابصم راتخلا دمحأ نع

 بستكت ىتلا نساحملا نم

 يوارلا دنع دجسملا ىف قشري
 هلقنن انه ًاصن دحأ نع

 رظنلا بابرأ دنع فالخ الب

 رنائلا ىف مامالا هعفري

 امثأ دق هب ذا مايقلا موي

 ةراذقلاب ءاج ذا هلعاف

 ىمهانملا رياس رذاحو لاق
 درو اذك دجأ نع هب يتأي

 دشرلا بابرأ رابتعا ىف قحلت

 تدغ اعضوم ركلا كلملل

 سجبني ذا اهب ثال دق ناك نا

 باوألا يبنلا ىداهلا دجسم ىف

 ءابنألا ىف كاذ تفرع !اك
 الاولا اياوزلاكو لخادك

 مرتحم هارت 7 كلذ

 بنتجي رذقم لك

 فرص نيلصملا يذؤي ىذلا لك
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 ادرو اضيأ لامجلاب نيدلاو

 نسحل ١ س الللاب لامجلا لنم

 ال د هلعام عيب رل ١ ق و

 عنتماف يرطلا محللا ا

 دجوت دق ةصخر وكذملا ى و
 ارطقي نأ هعنم ىكذملا امأ

 سجن هنأب لوقلا ىلع وهو

 دجامألا لحاطفلا نع ءاج
 ننسلا ماكحأ دوجوم نم كلذ

 امزح دق مهضعب عم كاذل

 ممالا رياسل ابيغرت كاذ نم

 فرخزملا انبلا كاذ نم داشام

 الصحام ىتم اذه عم عنمي

 ن اقتإل ١ ةياغب هعنصب

 اركضلا هانب نم قحتسيو

 ا>ليدلا اندنع ىفانيالو

 املغ ًاصن كلذ ىلع صن

 مالسالا ىف ركذلاب اهعفرو
 امعنأ دامعلا

 عسي سيل دجسم ىف هلوخد
 دصقي كانهام يردأ تسلو

 ارهطف نكي ناو مد هنم
 سجتنم. ىكذم ريغ ىذلا امأ
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 ف ز وجل اوقلطا دق مهنال ىف زاوجلا اوقلطأ دق هبأ

 املعلا دنع لتسيال فيسلاو

 لخد وآ ىمعأ لخدي هلعل
 مانالا ىف ناطيشلا بعليف

 ماقتال دودحلا كلذك

 ثدحلا عوقو نم افوخ كلذ

 دجاسملا نف ج رخئال حمرلاو

 ررض نم ‘١ل ا كاذ لحي الو

 دجاسملا ىف جارسالا اوزّوجو

 د ؛ا هيف دقوتال راللاو ادبأ ة ث 7

 زب ةالصلا بابرأ لان وأ
 دجسللا لهأ جاتحي هلامو

 قرامللاو داتوألا كلذ نم

 بزقلا قيلعت زاج ليق اذك
 اقلخا هيف ريسيلا لمعلاو

 (١)لاوقألا رنكأ وهف عنملاو
 الو ايندلا لمع نم اهنأل

 نمب . 4 ب ر كل ذ

 ةف . . . ٤
 رورعم ضارغا لخنلا صوخ لمع )١(

 فرعاف لاقي اخوبطم ناكام

 نطفاي عارف سيجنت كاذ نم

 امهف ىنعل غاس دقو هيف
 عيرم يذ لك كرتاف سانلل
 احلصي نل لسف ىتف هب

 لهج;ج هل ىتم فيسلاب ثالف

 ماللا ىف كاذب اوعقيف

 مالم اهميقم دجسم ف

 ثدحم نم يأ مالسالا دجسم ىف
 دجام لكل ىذأ اهنأل

 رهتشا همكحب عرشلا ىف رضلاف

 دجاسو عكار لكل ارون
 نكز ىنعم هناف اهدبعي

 ادجسملا لان ناك رضل الا
 دقولا كاذ قيقحتلا ىلع زاج

 يدتهم لك هاري هزاوج
 قطان اهاده حيباصملا اذك

 برقلا نم اذو سانلا برشيل
 افرعاف ضعب ليق دق هزاجأ

 لابحلاك هنسلا كرتتف

 الضفلا رابتعا ىف كاذ حصي
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 ج رخ دق ثيدحلا ظفل نم عنملاف

 لوقي تينب دق هل امب
 ال نيدلل تينب دق اهنأل

 باتكلل بيترتلا ىف فلخلاو

 ىلاعت هلوق يعاري نمف
 رظنلا بسح هعيسوت زياجو

 املعاف عاد كلذ ىضتقا اذا

 راتخملا دجسمل اوعسو دق
 ىرولا ةوفص هانب هنأ عم

 دجسملا كاذ ناك عنم ناك ول

 فيقوتلاب هيف اولوقي ملو
 قطن دق هيف ليلدلا اميسال
 ىلع اللديام بانتكلا ىفو

 بصتغملا ىف دجسملا ىنب نمو
 فوقوملا ىف هانب نم كاذك

 كلملا ىف انبلا هطرش نأل
 املعاف حيبأ دق هيف ىذلا ىف وأ

 رارضلا دجسم ىف هناف

 طقف ضرألا نمضي موق لاقو
 ادبأ ىدنع كاذ حصي الو

 اجرخأام مهدنع ههجوو
 اسسمزليو هيف نصجريال

 تاعاطلا ىف حص ع وجرلا سيل

 جلبنم ارون رابحألا هجرخا
 ليلدلا وه عنملل كاذف

 اذمعلا كاذ لخف هريغل

 بايترا ىف عقوي مأ زاج له
 الال لوقي ةرذ لاقنم

 رشبلا نايعأ سانلا ءالقع نم

 املعلا دنع حص دق هزاوج

 راكنإ الو عنمام ريغ نم

 ارم الو هدعب هوعسوف
 دمحا هانب ذا قحأ هب

 فيعضلا نم كاذ اوري ل لب

 قحأ ناك دق عنملاب هريغف

 الت نم هارد دق كاذ زاوج

 بهذملا ىواتف ىدنع همدهت

 فورعملا نم ىدنع همدهف
 كش نود صلاخلا هلام نم

 املظ هارت هل ىذلا ىف ال

 راكفألا حاحص . ىف لخدي

 طرتشا كلذ مدهل نكي ملو
 ادّسف ه ارأ هلصأ دنأل

 اجرح رمأ كاذف ةعاطل

 انملعا انه هضرأ ةميق
 تآ اذهك ناكام لكو
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 مدهن انسلو هلل هابب

 هللا لاق هلل اهناو

 ريغلا دبع قتعأ نم لثمك

 عقي ميوقتب ضرالا مرفغيف
 دحالا هلل ةبوتلا هدعبو

 مدعو
 قرس نم لثم راص دق هناف
 امب مهضرأل سانلا توف دق
 ىرولا لاومأ قرسي هل سيل
 لاومألل عزني هل الو
 دجاسملا انضرأ موجن نإ

 ةنجلا ضايرب متررم ناوؤا

 عكراف اهيف ةالصلا عتزلاو
 دحأ هللا عم اوعدتال لاقو

 عنمي اهيف تاوصألل يفرلاف
 لكاي تانسحلل هنإف
 بطحلا نم هلانتام لكأت
 ىرولا مزلت ناطلسلا لزنم ىف
 دجسملا ىف مهمزلتال فيكف

 بدألاب ًمياد قحأ وهف

 تبنت أ ىدنع ةحصلا

 اوملعاف ناك هلل دجسمل

 هاوس نم نود نم اهب صخ
 ريكن الب كاذ هلام نم

 انطفاف اذف امزال سيلام

 عمس لوق اَتَمُألا لودعلا نم
 دصق ناكام شحف نم همزلت

 تبثي ىدهلا نم هل امل

 قح كلذ نلعجي نامضلاامو

 امرح رمأ وهف ًابصغ هانب
 ارظناف تابرق .اهنلعجيو
 لالا اذهك اهتلعجو
 دصاقملا كلانه تنسح دنا

 لاعفلا دحاولل اهنأل

 ةمحرلا لينل اهيف هماوعترتلف
 دحامالا هرسف دق كاذب

 عترت اهيف تمر امهم هلل
 درو ركذلا ىف هلل اهنأل

 عفرت نيح ركذلاب نكت مل نا
 لعتشت اهمارض ىف رانلاك
 بدألل مزلاف تاوصألا كلذك

 دحألا ليلجلا كالوم لزنم

 بةأت الأ نيدلا نم وهو
. ٦٢١٢



 عتمي اهيفف نيعلا ىذأامو

 رداق لك مزلي هحسكو
 مزلي رمأ حسكلاب اهرييغت
 املعاف عاطتسا نم اهليزي
 رونأملا ربلا ىف قأ دقو
 يلعلا نأشلا ىلع انلدي وهو

 ام روحلا روهم اهحسك ناك نا
 انبلا كلذ هجو ىف اهحسكام

 لدي العألا اهماقم ىلع وهو

 يلولا عم اهل اميظعت ناو

 عقو اهيفام لاوز اهحسكو
 ناكم ىف بيغرتلا نم وهو
 روحلا روهم ىلا اوقباست
 امركاو لب روحلا زعأامو
 لالجلا ىذ هللا لضف كلذ
 عقت اهارن خاسوأ عفرب

 مظع ىلع اند كلذ

 امو ىونلاو رمتلاب ىمر نمو
 عرشلا ىف ادبأ نامض الو

 ىدعت هكرتب هكرات

 الو هل نرمعت ل اهنأل

 امث نإ رابغلاو ناخدلا اذك
 امدنع كاذ فرصي نا همزلي

 عدتراو هعدف يذؤملا هنأل

 ركاملا ةلمج نم هك رت ذا

 اوملعاف اهيف ةنيزلا نم وهو
 امزلا نوكت دق ريدقلابو

 روحلا روهم اهحسك نوكي
 يلع لك ىلع ىماسلا اهلضفو
 امهناف اضيأ ءانبلاب كنظ

 انطفتلف اهنييزت اذكهو

 عضوت روح روهم دجسم ىف
 يوقلا جهنملا اذهل ناش

 اثأي مل ىرأ اهنم هعراض

 عنملا مكح لصأ بسح كاذل

 ادمع كانه ناك دنا

 ا١لطبأ دق هكرات هلم

 املعا ىذألاب هيلع اذفن دق
 امزل ًاعرشف هفرص نكمأ
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 ج ١ تردح ناك اذا الا دحسملا ث

 7 اذفنم كاذ ناكو

 ررحم وا ةفغبدم اذكه

 دهش _ دف اهل اهقبس نأل ا ; دق اه ,

 " دق اهلاوز اذا الا

 او لاوزلا ىلع اوقفتا
 . . 2 ء و

 7 املسم لخداو

 سكع فينكلا ىفو اجلا اذه ركف تكلا فو

 "7 انهاه سولجلا نا ا

 ىا خ مرك كدر علا
 م امعاد نميلل

 7 ريصيالو ولو تيب ًادحسم . 7

 ١ ىهف رومألا نإ دصاتقملاب ع ل .

 لوحبال دجسملا كلذك

 لقتناو بارخلاب بيصأ نا
 دجسم ناكم هناكم ٣

 ييل دق ناك هلل هنأل

 ا لهال ناك اذا اك اده دق هل عرشلا نكي ن

 دهعملا كاذ ةصرع ىف دعب

 : هارت حضاو رذعلاف املعل ئف

 ( كنم ريغ هيلع تمدقت

 دتعا اهرما نا لاقي فك

 انع الو ىري فلكت ريغ .

 وحجن دق مهدصق ليبس ىفو ١ ` دق ! .

 انلمسبو الخاد كانمي

 . رعلا ةوفص قلخلا ريخ ةنس ب ة وف _

 7 لكل رهاظ قرفلاو يدتهم 7

 بغر رش جورخلا ىف سيلو
 الا مهفاف كاذ فالخ

 قح لكل عبتاف لوخدلا ىنعأ

 ملس هيف لوخدلاو تبلا ف

 وتب ام دعب هولهأ ه ريص

 تعضو موي لوا نم هيلع - . . ٤
 دشارملا ىذ لوق ف ةفو ,

 . ر

 لحينال كاذ لك هنع هلأ
 ل ُ ١

 الا ماود ىقبي ارتاد ول

 نسرلا ماود تبات كاذف

 مشغ وأ مهنم ملظل ىوأم
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 سرد حرص لعجي نأ حصي
 ليدبت اندنع كاذ نأل
 امدهني ىكل عرشلا همده

 لصألا بسح نوكت هضرأو
 حصت هريغ لثم ا ةالصلا هيف

 الف أل وهج راص دهع لاط ا نا

 دحللا ىنعمل ىقبأ هكرتو

 عن تحت لخدي هلعو

 ادارأ نمل عنام ملظو

 امو . ےنبت بت هركذل اهنأل

 درو دق مثإ ليدبتلا ىف حصو

 اسفنلا : لثم ضياحلا لخديف

 عنتميال دجسم ريغ راص ذا

 ىلصي نمل دجسم ضرألاو
 ٥هانخسا مدقت ىذلا الا

 حلصت دجسمو

 ادحسم يمشاهلل تلعج دق

 قبس نمم هريغل نكت ملو
 طقف نولصي اوناك مهنكل

 اك اهريغب نولصي الو

 ليلد هل ىنعم همدهو

 املظ نم همار داسف هب

 لح ريغ كاذ نع اهليوحت
 حضتم ىنعمل همده دعب يأ

 1 ىف هلهج رذحي

 اللا اذه ىف فلاخلا هفرعي

 ىدصقم ىف هليدبت ىرأ الو

 عضولا لصأ لدباذإ ركذ

 اداز دق اهب هللا ركذي ذنا

 املع دق تبات كاذل ىنب

 دحألا كالوم رمأ مزلاف عرشلا ىف

 دبالا دهع لياط ىلع هيف

 اسنلاو لاجرلا نم بنج وأ
 عنتماف هيف ءالؤه هلوخد

 لكلا مامإ يداهلا نع اصن
 هاطضرنال ةالصللف اهنم

 دوهعملا اندجسمال هانعم

 ادهع اروهط اهبارت اك
 قح ناك الوق هللا ءايبنأ نم

 طخت سيانك ىفو عيب ف

 امس هلضفو انيداه لعفي

 مالسالا يلجلا رسيلاب زاتماف
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 انل حسملاك دحسم دحسمل

 بلطيلف انل _ 8

 ين ا لوق ١ ضرالاف

 يبلا ىف 7 تيبل ف ن

 ةديبع فنأ ص ى ٢
_ : _ .. 

 لطي هو 77 _
 ا ز ور

 7 مظعلا اهرجأ ر نل اديدهت دارأ لم ,

 | ١ تظفح نا ا|ا

 1 ل توف رممو

 ىلإ . م

 ل ١ نم ىلصملا ليقو

 الضف تلان نورشعلاو 7

 7 ةالصب ث 1 هدجا ة 7

 محس ف ا ورشعلاو سمخلاو يأ ن ,

 ماقت عمجلاب

 _ ر نا هب . وذ هما 1 بلط

 :" " هين ةالصلل .

 ةمألا ا ز . .

 . . نع لعفي ه رخ 2

 هت _ ١ مح تيبلا ىف 7 ب ح .

 نملع 7 ناك هتيب

 " ا سانلا دحسم ١

 : 1 4 ب قف ٩ و ترما هت ث

 ٠.4 دعب مو ن
 ل رداف فاضت .

 و وح دق ع اتجالا ىف ت . الكلا يده ليضفت لا .

 بلا ىف نوكت اهذخف تلا هدعاق اهذ
 درفنملل

 ا كدح ا نا رن هعاطلا " |
 :77 بمهاو .. . لوقعل ا نيس د 7

 7 ءاج كاذ ص

 نيمدا ىداه ا

ىتح عفتراو ماقملا رصخ هسمش



 - ر اتخل ١ ىم دق و

 لساب ابقل او رودلا ىف اهنكل
 نوكي ةزوح لكل
 .: لهأ تادبعتم ىف

 ىلع ىنبت نأب ىداهلا رمأ دق

 اجه هيف ىذلا رعشلا دشنيو

 ةمكح رعش ناكام اذكهو

 مراكملا ىلع يأ انح ناك وأ

 حابيال دجسملا ىف وفللاو

 ركذلا الا دجسملا ىف سيلو

 هل اطعإلاو ريخلا لاؤس اذك

 ادجاسملا اوذختتال كاذك

 ادقارم نلعجتال اذكهو
 رابخألا ىف يبنلا عنم دق

 افخ الو زياج اهيف لكالاو
 بيرفلاو هللا تويب يمهف

 دهعي هلإلا

 هبتنتلف دجسملا رغص نع

 عضوت نيح ةاصح الو ائيش
 رثدني ثيح دجسملا انب نع يأ
 لماكلا يبنلا ىداهلا نع ىنبت

 دحألا ييبنلا لاق مهعمجي

 رجحب بصي امل اهؤانب
 القن اذه راثألا ىف كلذ

 ىجحلا لهأ هعنمي الو رفك
 ةيرم نود بولطملا هناف

 مراكألا ةفص نم هناف

 حالص ادبأ هيف سيل ذا

 ركذ اذهو نارق سرد وأ
 هللح دق ةللا عرش ناف

 ادعاقم مكوهْلل متشعام

 ادراو ال وق ةبرغلا ىذل الا

 راكنإام نود نيدقارلل

 افرع اميف بيرفلا اميسال
 بيطي اهريخ اهلزيي
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 س ابلل ١

 ناسنالا فرش نا ثيحو

 رشبلا صوصخ نم سابللا ناك
 ىرولل لازيال لامح وهو
 ناتك نمو نطق نم نوكي
 املعاف نوكي فوصلا نم اذك
 قحأ اندنع فيرشتلاب نيدلاو

 المجألا اهنم ناكمالا عم ذخو
 نارقلا دراو هيلع لد

 ارمأ دق انل دجسم لك عم

 معنملا كيلملا ناركش هيفو

 انل رجالا فعوض رسابللابو

 حصت دق ةالصلا هب دحاوو

 يف عيبرلا ربخ هيلع لد
 رسيلا فالخ رسعلا ىف ءرملاو

 دحاولا ىف مهضعب اههرك

 املعاف ينبأ اههركي ملو
 رمع ىنعأ ىدهلا قوراف كاذل

 اناك لوقي دوعسم نبا امأ

 بانلا ةلق مهيفو ناك

 درو نيبونت كلمي مكلكأ
 ناسنالا ةروع رتس نا عم

 ناشو فرش لك قوفي
 رطفلا ىف اهب صخ ةمارك
 ارتس دق مهتاروع : لكو
 ناولألا رخاف ريرح نمو
 امقر اباين زقلاو زرخلاو
 قلخلا كرتاو ديدجلا هل سبلاف

 المجت هب تشعام نيالل

 نافرعلا ولوأ هنم همهفي

 ىرولا قالخ ةنيزلل ذخألاب

 ملسم لك بجاو نم ركشلاو
 انكمأام سبلنال انل امف

 حصألا لوقلا ىف هاوس دجي مل نا

 ىفولا رسيلا نم وهو هدنسم
 رسعلا رمأ ففخ دق هللاو

 دجاولا ىف مهدنع هلعو

 املعلا هنع كلذ تور اك

 رثألا ىف يبأ لاق اك لاق
 انايبلا عف الوأ كلذ

 باوألا ربخ هيلع اك

 دهش دق بايثلا ةلقب وهو
 ناكمإ ىخأ لك ىلع ضرف
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 يلصي دحاو ىف ىفطصملاو

 ام ريغ لعف لك ىف هعبت
 هملس مأ تيب يف اوركذ دق

 ىلع يأ هيفرط يبنلا ىقلأ
 المتشم يا كاذب ًاحشتم

 عضو بناج لك نم هقتاع

 ىتفلا ةروعل رتسلا ضرفلاو
 ىلصي دق رفكلا ىذ نم بونلاو
 سجن بوت هنا حصي ملام

 بهذملا ىف اندنع لوق كاذو

 اهب ىلص ةيماش هصيحخ

 السغت ىتح هيركتلاب لوقلاو
 هداعإا همزلي كلافو

 داتعملاك نيمكلا لعجيلو

 ىداعلا قوف مامكالا ف عسولاو

 عيرلا ىف نيمكلا ةقيض
 املعاف نوكي غسرلل مكلاو

 راتخلا سبلم قوف سيل ذا
 رازإلا ىف ءاج لصن كاذو

 اددح اضيأ كاذ لنم مكلاو

 ماكالا انموق نع قأ دقو
 الاوط يا ج ارخألاك نوكت

 املعاف كاذ راتخا سبلي م

 لعفلا اذ ىف ةودقلا هناو

 امزلأو هب هللا هصخ دق

 هملعت اميك ناك هنم كلذ

 العف ال هيقتاع لوصأ
 ىلع هب ًافحتلم قأ دقو

 عفتلا هب افرط يأ هبون نم
 اتبثأ حيحصلا ىف وهو كاذب

 السغ كيدل لني ملو هب
 سجتنملا لسغ لسغي نكي ناو
 يبنلا نع تأ دقام ليلد

 اهبنلا لك ةودق اييبن
 القن دق ةفينح أ نع يأ

 هدافإلا عف ىلص دق ناك نا

 داشرلاب ثوعبملا ةنس نم

 ىداملا ىبنلا ةنس فلاخ

 عيفشلا ` يبنلا ىداهلا ةصيجخ

 امرزَح ىدنع ذنزوابي امو
 رانلا ىف دزي نا هيف لاق ذا

 راتخلا نع بعكلا زواجام
 ادغ هسبل غسرلل هنأب

 مارح اهناف تمظع ذنا

 الاورس اهلاخت او

 امرَح اذه ليق كاذ لجأ نم
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 ىبنلا باحصأ سبل نم نكي ملو
 ىدنع حولت اهيف اليخلاو

 دلول يأ دحاو ىفكي داكي

 ةدياف نم كلذ ىف سيلو

 نؤملا ليقنتو ثبع هنكل

 ديلاب يا هعافتنا عنميو
 قرمللل ع رسأ اذكمهرو

 يبنلا ةنس فالخ انبسحو

 فرغ انموق راعش نم كاذو

 برعلا سابل نم هارأ الو
 دصق نم اليخلا ىف انلامف
 انادرأ مهل اهولعج دق

 درفنم اصيمق هل هلعجي

 ةدياع ادبأ ريخب هل

 نردلل بسكو سفنلا ىلع هنم
 دصقملا دض ءايشالا رياس ىف

 قلخلاب اليخلاو اللامف

 لك ةوفص دمحم

س ٢٢١



 الو هنوركنيال اسوقو
 قيفوتلا ىلع هلل دمحلاو
 ملع اضيأ بونلا ىف نكي ناو

 درو دق عوشخلا اهرس نأل
 ةصيمخلا ربخ كاذ ليلد

 ىفطصملا اهيف ةالصلا دهشف

 اببهم ىلع اهودر لاقف
 يرح وهو اهب هناتتفا فاخ
 هرهاظلا رومألا نا قأ دقو

 انتتفي نا قلخلا ريخ فاخف

 هبتنم أرذاحم لزي ملو
 الف هل تقبس دق ةيانع

 فرحني ةرعش ديق فاخو
 ىرحأ هنم فوخلاب هريغو
 الع دقو نتفي نا هاشاح

 فرع لالجإ فوخ هنم فوخلاو
 امح سابللا اهل هدرو

 رزتؤي مهدنع
 ىفصملل لغشي ىذلا ىنعا

 منغلابف بجعم غبص وحنو
١ 

 ارازا تن 7

 ىهن .... هنع امب ىضرن انلامف

 ىدملا ماقام هللا هيلع ىلص
 دحاو ب ونب ًاضيأ ابتحالاو

 ىف نرنؤت

 الصح دق مهيف الا هوأر

 جهنملا كولس ىلع
 مرحي عوشخلا نع هلغشي
 دنف الو انلوق ىف ىضم دقو

 ةمألا يبن ىلا تيدهأ دق

 افرعاف اهنم كلذ ىأر دقو

 ابداه اهب ىلوأ اهناف
 رشبلا ريخ ناك ثيح فوخلاب

 هرهاطلا بولقلا

 انطفلا دنع ةالصلا نع اهب

 اهزنت دقو هللا ىده ىلع

 العف امهم قحلا ريغ لعفي
 فرشالا وهو كلذ نم هاشاح

 اردق انيف عوفرملا هنأل

 اللا لك ىلع اموي هبصنم
 فزأ دق هيلا قافشإ فوخال

 امقر اهيف هارام لجأ نم
 رجحي كاذ هبشاامو هب

 لكشلا بيرغ شوقنم وحن نم

  

 مقر اهيف انيح هوقحلأ دق

 اهقفلا ماما وهو اييبن

 ادحمو ة ارك هدازو

 دشارلاب ثوعبملا ىبن هنع
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 هيلع هبوت فلي نأك
 دعقو لاقي هيقاس بصني

 برعلا تافص نم ناك كلذ

 لسرملا يبنلا هنع ىهن دقف

 فلس دق كاذو رسعلا عم الا

 انعقوي ءابتحالا نأل

 ناسنالا كرحت اذا اك

 ىراع ىحضأ كيرحتلاب لاز نا
 ىساك ناكو ابتحا اذا نكل

 ءامصلا هلاتشا كلذك

 ةالصلاب صتخي له علاو
 رازاالل لدسي نأ كاذو

 هانمي ىلع هفرط لدسي

 امسلا ىلا هتروع نرهظتف

 ةالصلاب نديقي ملو
 عنشأ اعطق كاذ ةالصلا ىفو

 لاجرلل ريرحلا ىف عمللاو
 رمع نيب رادام هليلد

 رهاظ وهو ءاريسلا ةلحلا ىف
 فالخ هل سيل نم سابل
 ططخي دق دوربلا نم عون
 علضي دقزقلاب اذكهو

 لحنال ريرح نم ءيشو كاذك

 هيدي هلنابتحا ىف عمجب
 دهع اذك هتيلأ ىلع اضيأ

 بتكلا ىف ىدها لهأ هدروأ

 للحبال كاذ ةالصلا ىفو

 فرع هللا نم قيضلا ىف فطللاو

 نايرع لزي امهم هناف
 راحساب هنرمأي هللاو

 ساب نم هئابتحا ىف سيلف
 ءاح دق اذكه حصي سيل

 يتآ عيمجلا ىف مأ اهريغو

 راق لف هنيمي ىلع

 رشبلا ةوفص راتخا ىفطصملاو
 رباكالا ةداقلا كلذ دروأ

 قاقشالو ىرخألا ىف لوقي
 طرتشي اذكه ريرحلاب يا
 عنمي اعرش لاجرلل قلاف
 لجرلل فينحلا نيدلا ىف كلذ
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 قربتسالا للح اضيأ كاذك

 لصحي دق ىذلا رخفلل مرحي
 اسنلاب قيلي هفرت بوث
 افخ الو اسنلا ىلع اسؤر مه

 ىلع ىتح همزح مهضعبو
 رمع نبال يا بسني اذكهو
 نسحلاو لاقي ىسوم وبأ اذك
 بحصلا دنع كاذ حصي لو

 اب صوصخم ثيدحلا رهاظو

 اوبهذ ًارط ءالؤه للعو
 هل قالحخال لوقي ةسبال
 بهذلاو ريرحلا اندنع حص ل

 مرحي لاجرلا ىلع هناو
 دقو ىسوم وبأ مهدنع هاور
 عقو دقو هححص يذمرتلاو

 ملعاف هاور دحأ كاذك

 بهذلاب اسنلا صيصخت حصو

 ام كرشملا ىلا يدهت زياجو
 درو دق يبنلا نع هليلد

 رمع ىلا ىفطصملا يبنلا ىدهأ

 رمع ىنعأ تتأ نيح اهركنا
 اهسبل اهكتطعأ لاقف
 دقو فورعم دولا ايادهلا ىفو

 يقنلا انريرح نم طيلغلا وهو
 ليخي هناف اليخلاو

 اسؤرلا لاجرلا ةماهش نود
 افحتا تمر اذا كاذ اسنللو
 القن يلع نعو اسنلا ىذه

 رنألا ىف لاقي ةفيذح م
 نملعا نيريس نباو ريبزلا نباو
 ىبلق اموي هيلإ لمي ملو
 اندنع نهقحلي اسنلا امف

 اوبجوأ اميف ثيدحلا رهاظل
 هللع دق ىدهلا عراش كاذب

 بجع الو اسنلل اعرش لحي
 ملعي كانه صيصخت كاذف

 درو لوق ىف مكاحلا هححص
 عفر هل يأ دواد ينأ دنع

 مهوت الب يوءاسنلا لثم
 بهذملا ىف اذكه ريرحلابو

 امرح سابل نم كيلع ناك

 دمتعملا حيحصلا ىف عببرلا عم
 رفك نمل اهسبلي ةلح يأ
 رهتشا دق يبنلا عم اهب ام

 اهسبلي : دق كرشلا وذ اهلهأل
 دوت نمم اشتام اهنم لاتت
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 فطعي كيلع كرشلا اخأ لع

 دق بلقلاف همسجب ىأن ناف

 رابخألا قداص كاذب ءاج

 ىفطصملا لاق نمؤملا ةرزأو
 راللاف هبعك زواجت ناو
 اعرش دق ىفطصملاب استئإلاو
 رزتأي ىبنلا هقاس فصنل

 عضاوتلا انبرل انب ىلوأ
 ىدهلا ىف فالخللو انلامو

 لخدي دق ىأ رانلا ىف هلوقو

 الب يهو ةريبك هنأل

 مرج الو مهناجيت اهناو

 رهش دق اسابل تناك اميسال

 ايبنألا سابل اضيأ اهنا عم
 شوقنم ١ قلخلاو النلامف

 ربتعي ًايبرع ًاسابل تسيل
 لاجرلل لاورسلا كلذك

 مجعلا سابل اضيأ هنكل

 فرعي كاذك كشالو وهو
 دعب ناك ول هيدهم نم برقي
 راتخملا ىفطصملا يبنلا .نع

 افرعاف نوكت هقاس فصلل

 راتخلا هلاق دق اهب ىلوأ

 اعقو دق هفالخ ىف رفكلاو

 رطبللو اليخلل اللامف

 عراشلا هاري امب يدتقنف

 ىدرلا ىلإ اندوقي هناف

 لعف دق امب رانلا هبحاص

 الفحاف نوكت رانلا ىلا كش

 بايترا الب لوقعم كاذو
 .لحي هب ىظل هنا كللذ

 العف دق ىذلا سئب هناف

 بجنلا ماركلا سبل مبامع

 عكس دق ًاعطق لذلا ىف ةزعل

 مركلا لهأ هسبليام لضفأ
 ربخ ىف ءاج ءامىبلا ةَمْأل

 ايؤز لضف لضفلا كاذ قوف له
 شوقنملا انفوصك هسبلن

 رشبلا ماجعأ سابل اهنكل

 لالحلا نم اندنع عرشلا ىف
 ملسملل رهاظ رتس هيفو
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 لضفأ هنم رازالا اندنعو

 رتسلا الول لاورسلا ىرن الو
 اهاخرإ زياج تابذعلاو

 رشبلا ديس راعش نرهظأو

 ميامعلا سنالقلا ىلع من
 ميامعلا ىف ةنسلا يه يذه

 ناطيضخلاف كلذ ىوسامو

 مجعلا سابل اندنع توكلاو

 رارطضالا هيلا اعد دق لب

 فرع هعفن لاورسلاك ناكو

 برعلا سابل نم توبلا امأ

 ادربلا ىمست ىتلا اهلعو
 عرشي نمهرتسف اسنلا امأ

 مرج الو ةروع نهلك ذا
 معن ليق اهفلخ زبت لهو
 اعرش عارذ اهل لب ليقو
 الو اهفلخ ءاسنلا هرج

 نوكت ةعاضإ هنأل

 ربتعي عارزلا دح له فلخلاو
 لجرلاب سايق وهو اهقاس نم
 مامالا عم اذه هرهاظ

 يبأ دنع يور دقام هليلد

 املعاف هاور يفاسنلا اذك

 لمجي سابل امهنم لكلاو
 ركنلا هنع لاز دق اذل هيف

 رهتشا دق هب سبلم لك نم
 مزال اضيأ يحنتلا اهب اك

 مراكملا اولوأ انيف اهعبتي

 مرحملا .نم سيل هتكل
 راكنا الو انل هفغفنل

 فرشلا بجاو كاذو ٥ رتس ف

 ماركلا موقلاب نسحت
 7 اهسبلن مهدنع

 عفن نل رتاس لكو

 مزل دق اعرش تاروعلل رتسلاف
 مدقلا افق هب نيطغت اربش

 الضفلا لك دنع هنع ديزت

 لقن لوق ىف ضرالاب هلك ما

 يبنلا نع ةجام نباو دواد
 امدنع بارتلا ىلع هبحست

٢٢٦



 ارتستل اهراتسا نم زربت

 روصلا اهيف باينلا ىف فلخلاو
 املعاف ديعولا نم قأ ه

 هق رمنلا ثيدح نم عيبرلا ىفو

 ىتم تيبلل يبنلا لخدي م
 انوفلكي مهنا لاتقو

 افرعاف نيلعاف اونوكي ملو
 الو نيحيحصلا ىف ءاج كاذك

 لدي رانلا ىف ديلختلا ىلع وهو

 الف عرشلا ىف حص ديعو وهو

 الاق دق هبحص نع يوونلاو

 هريهشلا ريابكلا نم وهو

 رذحاف مارح ًاعطق هتعنص
 ملعاف طاسب وأ بوتب ناك

 نإلا ىفو طياح ىف اذكهو
 رجشلاو لابجلا ريواصت امأ

 ملعاف مارح حور يذ لك ذا
 عتمم ليقو زياج ليقف
 ف .... حورلا نألف زاوجلا اما

 1 حص دقف هنم تلخ ناف

 حضم يلج هانعم علملاو

 نهتمي اميف صخر مهضعبو

 ارهظي اهنم امل هب
 رهظأ ىدنع ةالصلل ضقنلاو

 املعلا هتور ىداهلا دجأ نع

 هققحت نم دنع ليلد ىدهأ

 اتشساف اهب ريواصتلا ىأر

 انوحفني كلذ ىف حورلل
 ىفطصملا يبنلا اهيف هلاقام
 الملا قلاخل اوهاض دقف بير

 لقع هزجعو ,خفان ريغ ذا
 العجي باينلا ىف كاذ لحي
 الا دق ةدشب اهميرحت

 هريطخ هلاوحأ اهلعاف

 ننسلا رهاظ كاذو هريغ وأ

 ربكالا كيلملا برلا ةوطس نم
 مهردلا ىف هميرحت اذكهو

 اندنع عيمجلا ىف كاذ ميرحت

 رجتحي امل عرشلا ىف هوحنو
 مهفاف اضيأ سارلا نود فلخلاو
 عمس نمل رهاظ يلك هجوو
 فرعتلف مهدنع نوكت سار
 امس طرش هنا نم هتفرع

 حرش دق حورل لهأ هنا نم

 نكز هناهتماف طاسبلا لثم
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 ربتعت ةدخم اذنكمهو

 عبط وأ ًامسج موق ىذلا امأ
 افخ الو ادبأ مارح وهف

 ىلع اقلعم ناكام كاذك

 عتمم دقف انهتنمم نكي ناو
 هقرمتا ثيدح ف كاذ حولي

 فرع لظ ىذ نيب قرف سيلو
 امف ريهامجلا كاذ ىلع اك

 انوقبطم عابتألاو بحصلاف
 لقن كلام بهذم هناو

 فرعاف هيلع ىرونلا كلذك

 امدقلا ضعب كاذ زاجأ دقو

 يرهزلا لوق عيمجلل عنملاو

 روصلا هيفام لامعتسا نع ىجن
 مقر ريغب وأ امقر نوكت
 نهتمم ريغو لاق انهت
 عامجإلاب لظ هل امف

 تبنت امك نهتمم ىف فلخلاو

 دق هحلط ىلأ نع ثيدح اهنم

 امقر نوكيام الا لوقي

 ركذت كانه دياسو اذك

 عفر ام هوحنو طباح ف

 ىفطصملا يبنلا هنع ىهن دق ذا

 الظحح دق هناف طياوح

 عمتساف لوخدلا هللا كئالم

 هقدَص دق ىدهلا ىف نمم تنك نا

 فلسلا يأر ىلع لظ ىذ ريغو
 امو كاذ ىف لهجلا لهأ لوقي

 انيملسملا عيمج نم هيلع

 لبق دقو ةفينح ىبأ نعو
 فتخي ال كلذ ىف نقحلاو

 امس لظ هل سيل ىذلا ىنعأ

 ركن ريغب قحلا هناو
 موقلا لكل انفالخ امف

 رهظ دق لوخدلل عنم هيفو
 مكحلا عرص ارط اهمعي
 ننسلا لهأ عم ثيدحلا رهاظل

 عازن الب اعرش عتم
 تتا سانلا عم تاياور بسح

 م لك دنسملا ىف هاور

 امكح اذه لسرأ دق بونلا ىف

 ىلجلا انلوق بيطلا سبللاب
رتعبملا قلخلا سابللا نم



 ربخلا حضاول عرشلا ىف مذي
 ىلاعلا نيترهشلا نوهركيو
 بيطأ وهف ءايشألا طسوو

 ادرو ديعو ةرهش بوت ى

 نيزتلا ىلع ثح ىفطصملاو
 ىلاعت .انبر ليمجلا وهو
 ىتفاي اركش ةمعنلا رهظأو
 ثعش ىذ ىلع يداهلا ركنأو

 اركنأ دق خسو يذ ىلع اذك

 دجي ناكام لوألا ىف لاقو

 دجي ناك امأ نىفاثلا ىف لاقو

 لجألا لبنح نب دجأ ٥اور

 رثأ ىري نأ بحي دق هللاو

 دصق دقو اهنرهظي
 بحك ال هلا بح نال

 هناركش انه هبح هللاف

 لالجلا اذ ركشي نم ذنأل
 مسق امب اضرلا الا هركشام

 هللا رع هنم لضف كلذ

 ىرولا ءاطعاك ال اياربلا ىطعي
 معنلل ىرولا . راهظا ناو
 ادعو ايلع ةعاط كلذ

 نارقلا ىف ديرملا هدفضعف

 رثألا ىف ءاملعلا كاذ دروأ

 ىلابلا سيسخلاو سابللا نم

 بغري يبنلا هيف ىذلا وهو
 ادغ ىف لاني هسكع لوقي

 نسحلا سابللاب نيملسملل

 الامجلا هدابع نم تحب
 ىتأ دق هنم مانالل ريخلاف

 ثعشت ىف ءاج هار نيح

 ارذقلا باصأ اقح هناف

 درو هب هسار ننكسيام
 دكنلاو هنع خاسوألا لسغيام

 لزي مل ايلج قحلا نم وهو
 ركش دبع ىلع اموي هتمعن

 دحألا ناركش راهظالا كلذب
 ِ لصأل فرعاف هدابع

 اذ دعب قحتسيف هنارفغ

 لاحلا ىف هعياط هناف

 مكح هب الامو هقزر نم

 هلإلا كلملا وهو لجو
 اردق اميف نماضلا هناف

 معنملل يأ ركشلا ليبس ىلع
 اديزأو ًاديازو هديرم

 نايبلا حضاوب انءاج دق
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 معنلا ديق ءامعللل ركشلاف

 الو صرحلا رذو اهنرهظأو

 رهظ امعنلا كراهظا ىف ناو
 ءامعنلاب باجعإلا نم رذحاو
 انحرمت شايرلا ىف كارت

 امسج كنم مظعأ :وأ كلنم

 ةردقب هتلنام لنت ملف
 ارثكا هنم تيعس لقت ناو

 هتكحل هلضفب هرسي

 ىنغلا لكلل لالجلا وذ ءاشرول
 امانألا ربتخت هككل

 ارهظي اميكل سانلا ربتخي
 امو نوكلا ربدملا هناف

 دق دايجلا هنود ماقم اذو

 ىضتقا دق انساقم نكل

 اتحأ دق لامجلل ثيحو

 تاءوسلل نتراؤي يكل
 دمحي ناك هلام لكو

 امو ايندلل هنم نوكيامو

 هسايرلل نوكيام كاذك

 ىراع وهف كاذ نم الخامو
 لاجرلل متاخلا ىف فلخلاو

 معنملا ركشب امعنلا ديقف
 ىلجنا رمألاف ماطحلا ىلع صرحت
 عد صرحلا يخأ ريغلا نع هب

 ركفلا لهأ عم صرحلا يفن كاذب

 ءايرلا نم رذحاف اذكهو

 انحبصي كوخأ انعلا ىفو

 امسو هيلع ىلقبأ هرقفو

 ةمألا ىراب نود نم اهكلم
 اردق هلإلا يعسلا كلذف
 همقنلاب هجاردتسا نم رذحاف

 انع الو ةقشم الب ناك

 امارملا فرعاف ريبخلا وهو
 ازرم الو مهلع هتجح

 امهفاف ًارط نوكيامو ناك

 دعي انمارم نم سيلو وبكت
 امزل ىنعمل انه هتمسر

 ابحألا ااسابل نم لزنأ
 تاراوعلل كاذب نرتسنو
 دحألا نيعي دق هيلع مش

 امرح ءاليخلا نوكي
 هسايكلا ووذ ةمف رخفلاو
 رانآلا ىف ءاج هيتلاح نم
 لامكلا يلوأ ضعب ههرك
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 تتأ ةنس هاري مهضعبو

 ملعلا لهأل لاوقأ هيفو
 هيعرش ةنيز نسيزيامو
 الف دودرم وهف نيشيامو

 سانلل ىدهلا نوناق عرشلاو

 رمأ امو عرشلا نع نمو
 ريخ وهف عرشلا بحأ امف
 حلاص لكب رومأم رلاو
 ىتح هنقلختستال بونذلاو

 اريقف هسكتلف هدعبو

 لاجرلل باينلا ضيبأو

 درو ذا ضايبلا ريغ زياجو
 رمحألا لنم دوسألاب زاجو
 دقف تاداع سانلل نكي ناو

 انجهتسم مهدنع نوكيامو
 اعقوي نأ ىتفلل حصيال ذا

 نسحي اعرش داوسلا ءاسنللو

 هبشتلا ىلا ىضفأام لكو
 اسنلا سبل هباشم هنا وأ

 اهسشنت ىنفي موقي نمف
 ىراصنلا نم ىرتشي بوثلاو
 املعاف سابللا لبق نم لسغي
 اير امهمو ىلوألا هنكل
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 رضخأو لهشأو قرزأو
 دلبلا كاذ ىف بجاولاك نوكت

 نسحأ نهقح ف هنا لب

 هفسلا لها سبلب انفرع ىف

اسأ اعرش اندنع كاذ لعاف



 ىلا وعدت ةرورض امدنعو
 لجرلا يلصي هب زياجو
 ادعاق ىلص بايثلا مدعمو

 رجلاب هتروع نرتسيو
 امايق نيلصي لب ليقو
 درو افافش ناك امع يبنلاو

 لحي برحلا ىف باينلاب رخفلاو
 ليللاب هجولا يطغت الو
 ادرو اضيأ راهنلاب فلخلاو
 قسافلا سابلب يرزت الو
 ادغ مهل ةناعإ هنأل

 اليق دق مهبح ننرويو
 ا بوققلا . هبشتال ليقو

 ءاسللل نافكلاو هجولاو

 مدقلا رهاظ ليق دق ةروعو
 ىف .... عيب رلا ربخ هيلع لد

 اعارذ اهبوث ىنعأ هيخرت
 لجرلل نوكي بعكلل لاق ذا
 فشكنت دق كاذب نذإ تلاق
 ملعلا لهأ لج كاذب لاق

 البقاف زاج سابجغألا ىذ سابل

 لهجيال اذو تارورضلا دنع
 ادجاسو ًاعكار نيمويو
 رفحلا ىف اهلعجي هنا وأ
 اماقتساام هنع وفعي هللاو
 دري اندنع فصاولا كلذك

 لعج دق ودع باهرإ دصقل

 املعلا دنع هنع يبنلا ىهن

 ادهع هقف وهف ثيدح قىفو
 قفانملا وأ نيدلا رفاك وأ

 ادعتباف مهب وص هنأك

 اليلجتلا مف نجتنيو
 نكز الوق مهؤايزأ هبتنت م
 دنسلا حضاو هللا نيمآ لوق

نساحملا نم هسكع علخلاو



 برصلا سابلل فلاخي نمو
 دمحا نع نقأ اننيد نأل

 ىرذلا العأ ىف برعلا رانم ىلعأ

 فرشلا ىف انل عابتأ سانلاف

 اوداقنا امهم ع رشلاب مهدوقئ

 درو دق يبرعلا سابللا ىو
 نكمملا عيمج ىف ايبرع نك
 ىتلا شيبارطللو اللامو

 مجعلا صيمقلو اللامو

 ناسنالا ةزب نسح سيلو

 ىوقتلا وهف سابللا لضفاو
 دمعحتال سبالم تثدحأو

 هاري دحأام ىرأ ينإ

 بجوام مانألل نابأ دقو

 لاوحأ ىفو لاح ىف لمجأ
 الو لهج ىلع ىرولا كرتي م
 نَم كلذ ىعو رهدلا رخآل
 ريرحلاب جاييدلا قحليو
 ال هيلع يا سولجلا اذكهو

 عم كلذ دنس ىف انءاج دق

 املعاف هاور يراخبلا نع

 ىرولا ديس صخر دق هيفو

 عبرأل اذكه ثالنلا وأ

 بدالا قح ردهأ هناف

 دحلا ينرع يبن وهو
 رتدناام مهدج نم داشو

 فتخ ل سبلمو ةفل ىف
. 

 وداعام ىتم مهنضفرنو

 دري سيل امب نوكلا ديس نع
 نجهتسم نم كلذ ىف سيل ذا

 ةمألا ىف اننامز اهتدحأ

 يمجعا رابتعا ىف لاقعللو

 نافرعلا ىلع هيف ديارب

 ىوهالل اوغف ريخ كلذ

 دمتعت مهضعب اهار ولو
 هالوم نع ذخأي هنأل

 بدن دق فيرشلا عرشلا هلامو
 لاكنلا نع حاضيإلل لصف

 الكنأ رما لك نم ةوابغ

 نملعا نيدلا ةمئأ نم هاعو

 ريهشلا ىلع لحلاو عنملا ىف
 الضفلا ءاملعلا دنع لحم

 عفر اضيأ هلو مولعلا بطق

 امسر الاقم اضيأ ملسمو

 ارهش الوق نيعبصأ ردقب
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 رفعزملا عم سق سبلو

 لحي جايدب بوثلا كفكو

 لاجرلا ىلع ؤلؤل سبلو
 فرغ هبشت اسنلاب كلذ

 لمجتلل كاذب الل م

 انطفلا كاذ ققح دق كاذك
 اهقفلا هاور ايبن ايين
 رجدزاو هنع ىبنلا بنتجاف

 فصو ذا لاجرلا سبل هنأب

 رضم ريخ هل اوعدي امل مزلاف

 ارفسأ امل يعرشلا هرونب
 برعلا ىف هريغو ضيبأ نم
 ضرعي نيح رفصألا هدعبو

 ىستكا دبعلا هلضفب ارَعلا نم

 لالحلا هقزر نم هلضفب
 لمهلا ناويحلاك نكن ملو

٢٢٣٤



 موصلا

 ناميإلا ىف موصلا نأ ثيحو

 مزلتست دقلو ةالصلا لثم
 ىرتشي نيح سابللا كلذ نم
 مدعي ذإ ءوضولا ءام اذكهو

 ف حصت اذ نودب اهكل

 اكاذل نمزلتسيال موصلاو

 ىرن اهلاصخو ةالصلا دعب

 ىلعلا ركذلا ىفو لاحلا كاذل
 رباكألا اهلقعي ةمكحل

 وبأ ماق اهب اهنارتقابو
 راثالا ىف كاذ تفرع دقو

 املعلا ةادهلا عبتن نحنف

 نع كاسمالا وه عرشلا ىف موصلاف
 هصوصخن هل طيارش لىلع

 ةاكزلا ىلع مدقم وهو
 ةنس ينانب حص هضرفو

 تلوح دق هفصن ىف اذكهو

 هدعب ةاكزلا هللا ضرفو

 بهذملا وهو ءاروشاع ليقف

 لك نم ةنالث لب ؤليقو

 نادبألا ةدابع نم ع

 ملعنام ىلع لاح ىف لاملل
 ىرشلا لاملاب هناف

 مزلي ءارشخلاف ءارش الا

 فرعا ءاملاو سابللا نع رسع
 اكاذك ال :اك زلاو جحلاو

 شب ٠ -

 ١ رصبل ١ ءاملعلا هتعضو دق

 يلئ دق ةاكزلاف ةالصلا دعب

 رياخألا ىلألا اهل ىدتهيو

 بدؤي اهعنام ىلع ركب
 رايخالا انتداق نعو هنع

 امنس هنلعجنو مهعنص ىف

 نمزب اضيأ صخو رطفم
 هصوصخ نفرعتلف تتبث دق
 ىتآ رمأل هعضو لصأ ىف
 ةمألا ىداه راتخلا ةرجه نم

 رجألل هضرف رهش نابعش
 تبثت ارهزلا ةبعكلل انتلبق

 هلبق مايص ناك له فلخلاو
 بهذي هيلا بحصلا نم لك
 لبق نم امش اروشاعو رهش
٢٢٥



 اخسن ناضمرب له فلخلاو

 يبارافلا نع لاق مهضعبو
 اريخ نكلو انمايص رهش
 نمف هلوقب خوسنم لكلاو
 دقو ليللل مايصلا بجوأو
 احيبأ دق عامجلا اذكهو

 اتبث مارح لكلاف مان وأ
 رمع ناتخاو حيحصلا وه اذه

 اعقوام ايكاش ىبنلا قأ
 هل ةءارب خلا لزنف

 رمع اشسامإ هللا محري

 رهشلا اذه يمس امناو

 هيمستلا عضو تقول اقفاوم
 نأ نود ناضمر لاقي الو

 ابس دق دهاجم ىلا اذو

 يبر ىماسأ نم كاذ لوقي
 ركذلا ظفلل قفاوم وهف
 يف ثيدحلا فَمض يقبيبلاف
 دحأ نع لنلقني مل هنا عم

 رابخالا اذ دضب تدرو لب
 دق ءاج ناضمر نإ هلوقب

 رفسلا ىف ناضمر موص هنمو
 بستحم ناضمر اضيأ ماص نم

 اخسر لاقم ىف ال مأ كلذ

 بابلا اذ ىف ضورفملا لوأ ىف

 ىري ماعطإ نيبو هينيبام
 نكز لوق ىلع رهشلا دهش دق
 درو دق بارشو لكأ حيبأ

 احيحص اثعلل ىلصي ىتح
 ىتأ دق اذه مالسالا لوأ ىف

 رفك هنا نظف هتجوز
 اعنص اميف مدانلا هناو

 هللح هدعبو هجوزو
 روسلا ىف تامركم نم هل مكف
 رحلا ناك ثيح ناضمرب
 هيمظن مهفاف ضمرلا تقو كاذو

 نكز يار ىلع رهشلل فاضي
 ابهذم لاقملا كاذ ىري ناك

 يبن تيدح هيف هدنعو

 رداف هيلع ةر هتكل

 فرعا هل ةجحب هلاقم

 دصقملا عنم نيدلا ءاملع نم

 راكنالا اننكميال ثيحب

 درو اذكه تانجلا حتفت

 ررغلا ثيداحألا نم ةلمج ىف

 بجي امك هناميإ ىف هل ناكو
ه ١ ۔ ٢٢٢٣٦



 دشرلا بابرأ قحلا ءاملع نع درو دق كاذك هبنذ رفغي

 ررغ لاوثل تس هدعبو ربخلا ىف ناضمرل مياصو
 يلجلا لقنلاب ءاج كاذ وحنو يلعلا لضفلا ىف رهدلا موصي نمك
 دراولا اذه لوقلا كاذ لطبأ دهاجم هلوقيام نياف

٢٢٣٧ _



 رفسلا ىف رطفلاو موصلا

 رضحلا موص مكحلا نأ ثيحو
 هفرعملا مامت سانلا هفرعي
 بجيام نوفرعيال مهنكل

 ىتمو موص نود نم هسفنب

 ىلع قش دحاو لك نارمأ
 رفسلا مكحب نأدبن ناذل

 ةرورضلاب مولعملا نال
 انيم هتمدقام لنمك

 «دهش نمفز» قأ اصن هلوقل
 رافسالا بحاص نا ليقف

 رضحلا بابرأ صخ باطخلا ثيح
 احابأ دق لالجلا اذ نأل
 رهشألا ىف ةصخر كاذ ناك دق

 لد ةصخرلا ىلع صنلا رهاظو
 ىف ضيوفتلا لصح دق ذئنيح
 رفس ىلع وأ لاق باتكلا ىفف

 ربخت ارهج ةيآلا رخاو

 يلعلا برلا نم ريسيت كلذ
 مانألا ىلع قييضت رسعلاو
 دحتا لاحلاو ضيرملا ىلع امك
 دمحت رومألا رسيأل رتخاف

 رقتسا هنايبب عيمجلا عم

 هفلأ هارت مهلكو
 بصنلا باب هنال رفس ف
 ىتأ هفعضب موصلاب نرقي
 ىلجنا كاذ ىف قحلاو ىرولا اذه

 رضحلا ىف يا مكحلا نكرتنو
 ةيرم نود موهفلملا همكحو

 انيب ايلج اعضو هقيقحت

 درو ركذلا ىف ةيآلا رخآل
 راكنا الب رهشلا دهشي م
 رفسلا بجاو كاذ نم يقب دقو
 احانج الف رفاسم رطف
 رثألا ىف ةميزع لب ليقو
 لقع دق زاوجلاو بوجو الف
 فرعاف اضيأ لاحلا اذهك لاح

 رخأ ًامايأ ةدعف
 ركنيال ىذلا رسيلا هنأب

 يلجلا صخرتلاب دابعلل يا
 مايصلا بجاوب رفس ى
 دحألا فطل نم فيفختلا ضرفلاو
 دمصلا لالجلا يذ دنع كابقع

 تبج وت
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 لقن اورتعت ر اورس
 لمي مل امثإ ناكام اذا الا

 انيرسيم متتعب دقو

 اراطفالا الو موصلا بجوي م
 ارطفم وأ ًامياص بيعن الو

 حص رييختلا وه رسيلا هدنعف

 ادهش دق نم ظفل مومع نمو
 املعاف نادهاش ناذ ليقف

 لخد انيح رهشلاب املع دق
 ال رافسألا ىف موصلا نا ليقو
 نا بجوأ دق هللا نا كلذ

 ارفاسملاو ضيرملا جرخاو
 اضقلا ىوري ةريره ىبا نعو
 رافسألا ىف موصي ىذلا ىنعأ

 ام ةرب حضاو هنم كاذو

 ابجوأ اولاق لالجلا اذ ناو

 نمو ماص نم نيب قرفي ملو
 عقو زبلا نم سيل اودروأو
 رطفمك رفس ىف مياصو
 رفاسملا نع ىلوملا عضوو
 املعلا دنع كلذ نم قحلاو

 رفسلا ىف وهو رهشلا روضح ناك

 ١ ريح دق امدنع يش لك نم

 لبق دق قح وهو ًايلج هنع
 لفج دق هنع و هفرط هيل ١

 انيرسعم يأ اونوكت ملو
 ارارطضالا يعاري هنكل

 .7 الاقم سابع نبا نع
 دق رينكلا اذه ىلا من

 . ضيرملاو اذه _ رحا

 املعلا لجأ يا هيلع اذو

 لصح لكلل فيلكتلا بجاوو
 الضفلا ءاملعلا دنع حصي

 نكز اك هدهاش هموصي

 ارهاش الاقم مكحلا كلذ نم

 اضرع موصب رفاسم ىلع
 رات الف ماص ال ىضقي
 املعاف نورفاسلللا هم وصي

 ابجنلا نيرفاسملا ةدعب

 نملعاف ارهج مايصلا كرت دق
 عفر دق ًاصن رافسألا عم موص

 ربخ ىف ىتأ صن رضح ف
 رخآ ثيدح ىف مايصلا رطش

 املع لوق رافسألا ىذ رييخت
 رقتسا دق هناطوأ ىف ناك وأ

٢٢٣٩



 رايخلا هل اًرافسأ مارو

 املعاف مايصلا ىلع رداقو

 عقو دق ىملسالا ثيدح ىفو
 يداهلا يبنلا حتفلا ىف ماصو

 اك ربلا نم سيل هلوقو
 ادغ دق نللظي ىتف ىأر

 رشبلا ديس راكنالا ظلغأف

 حتفلا ماع ماص نم بعي مل لب
 ادعلا نم متوند دق لوقي
 ابجو اضرف ناك داهجلا ثيح

 انًدقي كشال ضرفلاو

 امب ىراقلا ىلع َنليطنالو
 يلجلارهانخلاب اننكل

 ديدكلاب يبلا رظطفأو
 موصلا رهشب اجراخ ناك ذا

 ارطفأ .ديدكلا قأ انيحو

 ىراخبلاو كاذ عيبرلا ىور
 رتكو هاور دمحأ كاذك

 ارطفأ دق نم نأ ليلد :

 حضتم وهو زوجي هرطفف
 لهتسا اذا املعلا ضعب لاقو

 ارطفي نأ هل سيل ارفاسم

 هدهاش يأ ةْمْصَلف لاق دق

 راتخي امف رطفلاو موصلا ىف

 املعام ىلع لضفلل موصي
 عنص ءاشام لاحلا ىف هرييخت

 دارملا ىف حص صوصخ الو
 املع رمال ءاج هتمدق

 ىدرلا بلجي داك دق بصن ىف

 رهتشا ايسح سانلاب هقفرل
 حجنلا ليلد رطفلا ىأر نكل
 ادغ :اضيا مكل ىوقأ رطفلاو

 ابدن امم رافسالا ىف موصللاو

 انملعتل بدنلا لىلع اموي

 املعلا ةادهلا انل هحضوأ

 يورملل ماقملا ىف جتحن
 ديذق اذح حتفلا ةنس يفف

 موقلا لكو امياص ناكو
 ارهش الاقم سانلا رطفأو
 رابخألا ىف هاور ملسمو
 رظنلا بابرأ دنع لادجلا هيف

 ارطفم ؤذغي وني مل رفس ىف
 حرش دق لوق ثيدحلا رهاظل
 لحترا مث هناطوأ ىف هيلع

 ارظن اذ ىف ةيآلل ناكو
 هتناع اننيدح ايكل

ب ٢٤٠



 ملعلا لهأ لجو انبحصو
 رفسلا ىف نم نيب قرف ياو
 كلت ليقو
 رمع نبإ مهدنع هيلع اذو
 رفسلا ىف انراطفإ زياجو

 ىتنا نا ىلا ماص هنأل
 اورظطفأ رطفأ هدنعو

 موص لك لرقي مهضعبو
 رفسلا ىف وهو رطفلا زوبيال يا
 امزتلي نا هيلع هناو

 رطفي اش ناو ماص اضشي ناف

 ابجو هيلع راتخا امهيأ
 دمتعي ليلد انه مقي ملو

 رنألا نم يورام هنغلي م
 رايخلاب نورفاسملاو لب
 مايصلاو ضيرملا اذكهو

 همايص ىف رظطفملا لديو

 تخسن دق ةيا

 ارطفأ هوأر امل اورطفأ دق
 اتيب دق ىفطصملا كاذ ناك ول

 لدبلا انهاه حاضيالا ححصو

 مكل امعأ ا ولطبتال هتجح

 مكحلا اذه لثم ىف اوقَّرفام

 رضحلا ىف نمو هلهتسا دق
 تبت همكحو ناك نم لوقب

 رنألا ىف يا ةمالع هناو
 رظناف مايص هلبق ناكول
 ىبتنملا ناك ثيح ديدكلا ىلا

 رمأي ثيح عوبتملا هرمأو
 موللا باب رطفلاف رفس ىف
 رفس ىف ناكو ماص هنأل
 املغ الوق نيمكحلا دحأل

 ركنتسيال كاذو اذكهو

 ابتك دق امل دسفم رطفلاو

 دهتجم ىتأ يأر هعلعو
 ربخلا هدنع حصام هنا وأ

 راطفالا ىفو موصلا ىف كاذ ذإ

ماوَصلا ردقام اذا . ىلوأ



 انه ىردأ ىفطصملا دارملابو

 ىتأ دق ههمكلوسرلا مكاتااموإل

 العف دق ببسل لقت ناو

 ؤدعلا ىلع ىوقي نأ دارأ

 ايب كاذ ديرأ ولو انلق
 هلاعفأ ىف عوبتملا هنأل

 انملع نشي مل ثيحو
 اعرش دق امث رصقلاو رطفلاو

 يلج رمألاو فوخلا عفدل لبال

 امه ذا فوخ ريغل اذكهو

 رفاسملا ىلع فيفختل نكل
 هرارمتسا ىلع مكحلا ىقب دقو
 عفترا لاز اذا فوخلل ناكول

 رافسألا ىف كولملا ىرت الأ

 اجهبأ كانه اوناك امبر .لب

 نم جهبأ هرافسأ ىتف مك لب
 لحم انهاه صيصختلل سيلو
 متوند مكنا تأ دقو

 ١ رطف أ ذ طعبف . ذ ةصح ر ن اكف

 مكن ١ رخآ ثيدح ىف و

 اورظناف مكل ى وقأ رطفلاو

 اببلطت ةوقلا تناكف

 مكحلا اذهل ليلعت كاذف

 انع امين انتحح هلعفو

 اتبث دق هب ذخألاف ركذلا ىف

 يلعلا ناشلا ىذ هللا رسي كاذو

 املع فوخم ىلع ارصقي م

 رضاحلا دض باذعلا رفسلاو

 هراد ضيرم ىفو رفس ةف

 عمس لوق ىف بوجولا متحناو
 رانتالا . ةمظع ظ ةحار ف

 ىجحلا يوذ عم ناطوألا ىرضاح نم

 نطق ناك هرادو هناطوأ

 همكل ىوقأ رطفلاو ادعلا نم

 ١ وملعتل و دع اوحبصم

 انملعاف ءادعألا اقل دنع

 ملعلا لهأ ضعب لاق كاذل

٢٤٢



 مهضعب انه رطفلا بجوأو
 اماص دق مهضعب هل ليق

 ه4نيترم ةاصعلا كنلوأإلا

 امياصلا نأل ةمكح هيفو

 انارقألا لزانب ثردقيال

 افيعض ًايهاو لاص لاص ذا
 قحلا دنجل نيهوت كاذو

 ادمحأ عبتاو تيلتبا اذإ رطفاف

 عقو انهاه كقح ىف رطفلاف
 رطفاف كيلع ىداهلا مزع دق

 عنم دق رومأ نم حيبأ مكو
 اقتلالا دنع ىشملا ىف اليشلاك

 بهذلاب دلقت اذكهو

 ناسرفلل ديلقتلا اذكهو

 لامجلا لخالخ اذكهو
 ىرابلا هلإلا نم ةسايس

 راظطفالاب يّوقتلا اذكهو
 اعد زعلل عرشلا رد هلل

 قحلا لها لزيام لكف
 لاتق ىف كت مل اذا امأ

 جرح الو مص مايصلا اشت ناف
 مياصلا موص راتخا بعي م

 ملعي لاقم نم قأيس امل

 امالملاو ريكلا ددننف

 نيبلا همالك ىف ءاج دق

 اياه هارتف اعبط فعضي

 اناعط مهيف يكني سيلو
 افيند هتلخ ركي ناو

 قسنلا دنجل طيشنت هيفو
 ىدرلا هل نفذقاو ادعلا يتللاو

 عبتت ذنا ًافعاضم هباوت

 رجؤت أموي لاحلا اذه لثم ىف

 عقي برحام ريغ ىف ىدهلا غ رش
 اقدص الوق ريرحلل سبللاو
 بهرلا ثبو ادعألل طظيغلل

 ناشلا عيفرلا يلاعلا بهذلاب

 لاصعنلل عيصرتلا اذكهو

 رافكلل باهرإلا ةمكحل

 راكنا الب لاحلا كلذ نم

 اعرش اموي لذلل نكي ملو
 قدصلا لوصأ ىلع هعفدي

 لادج الب اريت تنك
 جلبنا هلحف رطفلا اشت ناو

 مزال لوقب رطفلا الو الك

٦٢٤٢٣



 انرطفيو مضعب موصي انرفاسي هبحصب ناك

 رشبلا ريخ لكلا مامإ وهو رظطفمو مياصل بعي ملو

۔ ٢٤٤



 موصل ا ةين

 هدابعلا بجاو دنأ

 .... ايشأب ديقم هنكل
 لطب هنودو اهب هتابت

 ةين ريغب ىلص نم لثمك
 عفني مل انه اهعوقو نكل
 الت امل ةوالت هفكت م

 رخأ ءايشأب نورقم كلذ
 دبعلا بلق راضحتسا ةمكحلاو

 لوع هيلع بلقلاب دصقلاو
 فرعي سيل هللا نا كلذ

 درو مكبولق تدصمعتامو

 بجت موصلا ىف ةينلا كلذل
 ريخلا ىف مايصلا تّيي مل نم
 يلولا هلل ةينلا مدقنف

 رطفم نع كاسمالا كفكي ل

 اعم لفنلاو ضرفلا معي وهو
 عمجي ىل نم لاق ثيدح ىفو

 تاينلل َرَتقتي هانعم

 ضرفي مل ىذلل مايص الو
 املعاف ىنطقرادلا ظفل .كلذ

 امعام ىور دق عيبرلا امأ

 هدارالا ىدل اقلطم لكي ل ثيحو

 ايغم اهب ناك هنأك

 لصح ًاعرش اهب هباوث ىنعأ
 هيضقلا ةعقاو هتالص

 عمساف اهيف ةينلا مدعل

 الوع هيلع ول باتكلا نم

 رصبلاو مولعلا لهأ اهفرعي
 يدنع اميف دوبعملا هبرل
 لبنلا نبااي تاظفلتلابال

 فرعت بولقلاو بلق ريغب
 دنتساف ايلج اصوصنم ركذلا ىف

 بتك دق ًامايص ىوني هليل ىف

 رده اعرش هموصف ةليل نم

 لمعلا اذهل لصألا اهناف

 رظناف دصق نود ناويحلاك
اعقو امهم ريفكتلاو رذنلاو



 ىون ليللا نم تقو امأو
 بجت اشعلا نم لاق مهضعبو
 بجت حيحصلاو اذه ذشو

 تقولا لوخد لبق انه نكل
 رجفلل تبرق دقام لكو
 املعاف هيف لضفأ اهنا لب

 علط رجفلاام دعب زوجتالو
 لاحلا كاذب ًارطفم حبصأ

 حصي عوطت موص ىفف ليقو
 الف سمش بقت ملام لب ليقو

 دقو ىون اذا ةفيذح نعو

 املعاف هيلع دوعسم نبا اذك

 تايبألا فلاس ىف ىضم دقو

 ىوح مهدنع كاذ لضفو ىزجأ
 بهذ دق اليل لعل اتفتلم

 بهذملا وهو عورشلا لوأ ىف
 تفاف اذاي بهذملا ىف كاذب
 رداف ماقملا ىف ىلوأ نوكت

 امهف ىننعل هنم اهبرقل
 عضص ناك امب لض هناف

 لامعألا هذه حرص َ كَدو

 حضو دق راهن ىلا اهريخأت
 الفنت ىتم لفن ف نالطب
 دنف الو تباث كاذف تلاز

 املعلا بطق كلذ انل ىكح
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 كنلا موي موص

 ماصيال كشلا نآ ثيحو
 ىلعلا رهنلا مدقم ىف ناكو

 عقي نابعش نيبو هنيبام

 اف رعي يك انهاه ىلوأ ناك لب

 امياد هيف عازنلا ثيح

 لخد دق ناضمر لوقي ضعب

 لخد ناك نا طاتحي مهضعبو

 يلجني ملام لوقي مهضعبو

 الو كش ىلع ىنبيال نيدلاو

 ىتفاي حيحصلا لصألا ىلع نكل
 لهج نم الا هاضريال كشلاو

 ىفطصملا لوقيام يخأ عمساف

 درو نوموصي موي ىف موصلاف
 اماص عيمجلا دنع هانعم

 ركشا كالومو اوماص اذا مصف

 كنلا موي موص حصي الف
 هحضم تتأ ةمكح هيفو

 حصيال نيللا نا كلذ

 نابعش نم ناك موي كاذف

 مهفاف مايصلا رهش نم راص له
 هليزيال حص نيقيلا نا

 هلي اننيد ىف همياص
 لمكألا مارملا ىذ ناضمر يا

 عسي انهاه هيف مالكلا ناك

 افخ كاذ ىف سيلو همكحب

 عنم ميغ نا لالهلا ةيؤرل
 لدجلا ىف كاذ دري مهضعبو

 لصح دق لفنف الوأ هموصأ
 لمعلا لصأ حص نيقيلا ىلع

 المع موقل كشلا موق
 اتبث مهعم نيدلا ىف ىذلا اذه

 لض بجاولا نع قحلا بجاول
 افخ الو احضاو اصن كاذ ىف

 دنس ىف نورطفي موي رطفلاو
 امازل ادغ موصلا كلذف
 رفظلاب ازياف تحجن دقف

 كش ريغب ملعاف اننيد ىف

 هححصم انعرش ىف ةلوقعم

 حبرلا هالخ كشلاو نظلاب

 ناهربلا حضاو موقي ىتح

 مزجاف هيف قيقحتلا ىلع ال ما
 هليلد حضاو نيقي الا
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 امدقي ىتح كاسمالا نسحتساو

 روهمجلا ىلا بوسنم كاذو

 عبت مهل نم روهمج اذكهو
 يلعو اضيا قررافلا مهنمو
 لجألا رامعو دوعسم نبا اذك
 انبحص نم ةديبع وبأ اذك

 ملعلا رساي لجن نع اوور دقو

 حصيال مايصلا ضرف نع ليقو
 ةفينح يبال لاقم وهو

 ابيل دق كلال اذكهو
 عتما هداقعنا نا هتجح
 كلام نع قأ دق يلج وهو

 همايص مهضعب زاجأ دقو
 انبهذم قن لاوقالا مكلتو

 ملو هموص بابحتساب ليقو
 ىلإ .... اذكه زاوجلا اوبسنو

 ىهن هنع ىفطصملا نا كلذ

 ىف كلذ ةريره وبا ىور
 موي موص ليجعت نع لوقي
 اناك فيك كنلا موي كاذو

 ىلع رهشلا ىف ديزن انل لهف
 لعف ءاشام لالجلا وذ هللاف

 ىمجلا لهأ نعجريو انيياغ
 روهشملا ىلع دمحأ بحص نم

 عبتاو مهفاف لوقلا ريهش ىلع
 يلجلا لوقلا ىلع نيملسملا نم
 لقن نم هاكح ةفيذح اذك

 انبهذم ىف مالعألا ةماعو

 مث مساقلا ابأ ىصع همياص
 حص كاذف هريغ نع نكي ناو
 تبثلا ليلدلا ىف هوركذ دق

 ابسحا هلنم حاضيالا ىفو مهناف

 عسي دق هاوسو ناضمر نم

 كلاسلل هنايب اررحم

 هماظن عمتساو هاده مهفاف

 ابنحصل ةدوجوم اهعيمج
 ملع دق لوقب اذه انل نكي

 ىلألا دمحأ بحص نم ةعامج
 بجع الو هزاوج نم يلا
 اهنلا ماركلا موقلا هبحصو
 ىفولا هلقنب ارغلا هرابخأ

 مول ريغب ةيؤر لبق نم
 اناب دق هلاله نكي ملام

 ال قحلاو انل هللا عربشام

 لئُس دبعلاو لاسي نكي ملو
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 يلعلا صنلا ىف لاق نولأسي مه

 درو رهشلا اولبقتستال كاذك

 اولبقتستال موصلا رهش كاذك

 عقو ناك نا كشلل مصي نمو

 تبثت هنم هنأب ىتأ ولو

 نم رطفأ نئل دوعسم نبا لاق

 اموي ديزأ نأ نم يل بحأ

 كنلا موي مايص نع نوهني

 املعاف اموص نوونيال كاذك

 رابخألا تءاجام اذا نكل

 بجو دقو انهاه مايصلا حص

 مزلي سيل لوقي مهضعبو

 ال .... موصلا نإ ءالؤه ليلد

 ةين تايب نع مايص اذو
 تبث امدنع كلذ مهل انلق

 راظتنالا

 اتبث دق ىذلا مويلا لكأنأ

 عبتاو مهفاف ليلدلا هب ماق

 دعب مايص اذو

 اسرلملا يبنلا جهمل عبتاف

 دهتجملا مامالا سابع نبا نع

 لبقي اموص نابعش نم مويلاب
 عسي سيل هموص ناضمر نم
 تبي اعرش هلبح موص كاذف

 نلدبأ مث مويلا مايصلا رهش
 اموللا َنبلجي ناضمر ىف

 رهشا اك بحصلا اذكهو

 كش ريغب هموص لطبو

 املغ نايبب حصي ىتح

 راكنإ الو اوكسمأ موصلاب

 اومدق دقام قحلاو مهكاسمإ

 ةينلا نود تبني الف الخ

 تملع دق ةجح مايصلا مكح

 راكناام نودب انءاج دق

 بتك هللاام بسحب هلوبق
 ىتأ اذا ناضمر نم هنأب

 عمساف يخأ قدصلاو قحلل
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 ناضم ر م ايص

 عرش ةمحر موصلا نا ثيحو
 عبشلا ةمعن ينغلا ركذي
 اندلا ةذل دنأ ليلد وهو

 ةرحلا سوفنلا

 رهصي نبح ماقسألا بهذيو
 ملع انيح ريقفلل فطعلاو
 يلعلا هلل مسجلا ةاكز وهو

 انرسكيو لقعلا هب وفصي
 ايقتالا تافص نم ناك كاذل

 ارم الو ايرلا نم الخ دقو
 يرابلا ليلجلا هللاب ذوعن
 ىدهلا ىف مايصلا هللا بجواو

 لزن انل ذا رهشلا ذه مظعت

 يلولا هللا هصخ لضف كلذ

 لزنملا باتكلا ةمعن قوف له
 ارهظأو ىدهلا هللا هب ايحأ

 فرشلا اذهب اصوصخم ناكف

 نمزلا ضعب صخ دقام لثمك
 ةعمجلا مويو جحلا ىف جحلاك
 عضو دق ناضمر ىف اذكهو

 بجع الو اهلضف رهش فلأ نع

 ديوعت هيفو

 عطس اهرون نيدلا ىف ةمكحو
 عطق عشجلاو رقفلا لهأ عوج و
 اضعلا نم اهدضب ةنورقم
 ةيرم ريغب تاقشملا لمح

 ركشي رما ماسجألا هلضفل

 ملأ سفنلا ىلع هنا عوجلاب
 لمعلا مثإ لك نم هلسغي
 انلقصي نهذلاو اتتوهش
 ايلوألا ةادهلا موقلا ةفرحو
 ىرولا ىف نيفد ءاد ايرلا نا

 رانلا لوخد بجوم لك نم
 ادرو رسل اذه انرهنشل

 لقع دقو ةمحر باتكلا هيف
 لهجي مل ىدهلا ىف رسل هب

 لسرم ريخل تءاج ةمعن نم
 ارم الب ىرولا ىلع هتجح

 فرشألا مارملا ىلع اننيد ىف

 نملا مظع نم هاشي امب
 ةيلع ةيماس ةعاسب

 عفر دق صنب ردقلا ةليلل
 بهو ءاشامو ءاشام بلسي
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 بجو هموص رهشلا اذه ناكف

 ىري اذه انرهش قوف سيلو
 عقو لصأ ىلع ضرف هلكو
 لقتسم اضرف ناك موي لكف
 ليزج هلضف نا قحلاو
 لالجلا وذ راشأ دق هيلا

 لسرملا يبنلا نع ىتأ دق م
 هل رفغي ابستحم همياص

 متببحأ هلضف متملع ولو
 ابونذلا هريفكت انبسحو

 هلنل ىتأ دق ناضمر نم

 ادابعلا هب هللا محر دق

 معنملا ميركلا هللا نم الضف

 امدنع نانجلا باوبأ حتفت

 ىلع نيطايشلا هيف تدص
 يف كالمألا رشتنت اذكهو

 عقو رهش ىف كاذ متملع لهف

 هلضفب مكل دعأ مو
 دمحم اهلان لاصخ سمخ

 هناف ميهفاوفأ فولخ

 رفغتسي مه ىلعألا الملاو
 ايز موي لك هلإلا م

 بدن هللا هلف هادعامو

 ارتصبلا لك دنع رهشل لضف
 عبتت اضورف ناك لب ليقو
 لمعلا رابحا ضعب هيلع اذو
 ليلج هردق هلالا دنع

 لاضفالا بهاو ركشاف ركذلا ىف
 لهجت مل ىتلا ةلدألا نم
 هلعف بنذ لك نم ىضم دقام

 معملع 1 مكيف هماود

 ابويعلاو مانتالا هلسغو

 هلضفب انهاه مظعاف ىحم
 ادازو هدعأ امل

 معنلا لجب هدابع للع

 املعاف ناضمر رهش لخدي

 القن ًاصن راثألا ف حصام

 فرعا هليلو ارفلا همايأ

 عمس دق مظع فيرشت كلذ

 هلقنب انمظن لوطي دقو
 دجويال اهلنم ناضمر ىف

 اهتننا اهالعأو ةمأ مركا

 هنملعتل كسم نم بيطأ

 اورطفي نا ىلا مهراهن لوط
 انسح ٥هوور من هتنج

 هب
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 هدرلا هلالا دفصي ش

 هرفغملا لانت هيف اذكهو

 تبر هيف ةحيبست اذكهو

 روهشلا رياس نم هريغ ىف
 انايرلا جليال اذكمهو

 فرعي باب نايرلا كلذو

 اذاف نومياصلا هنم لخدي

 رجألا ىف هل لنمال موصلافإل
 هلل موصلافإت انبر لوق كبسح
 هقدصلا هيف فعاض اذكهو

 اهقرحي يا بونذلل ضمري
 اجعرم يا ًاقتان ىعدي ناكو

 برعلا ىف ناضمر ىمس ليقو
 ارطم ناك ضمرلا نا ليقو
 لسغي اذهو ضرألل لسغي
 لبقأ هيلا ريخلا يغاباي
 اريحلا هيف مرحُي نم ناف
 ىتف نكف اقتغ هيف هلل
 ىلولا هلل ةعاطلاب كاذو
 حتفنا بابلا امدنع مهيلا لبقأ

 هدسحلا ءامسلا ىقرت الف هيف

 هرذعملا نسحب ةليل رخا

 تفعوضام ىتم فلأ ىلع ليق

 روجألا لياضف نم لكلاو
 انايبلا عف موصلا وخأ الا
 فصوي مظع دلخلا ةنج ىف

 اذك مهدعب قلغأ اولخدام

 ىربي رجا ميظع لنت مصف
 لزنم ريخ ةنجلا هب ىزجأ
 هققح دق مهلك حيحصلا وهو

 اهقفلا هاور دق ثيدح وهو
 ىججحلا لهأ هلاقام ىلع مهل

 بسح دق هيف لاصفلا ضمرت يا

 ارزغأ فيرخلا تقو ىف نوكي
 لمكأ ذه قحلاو انبونذ
 لبقتساف هلو ناضمر ىف
 اريضلا ىقلي هاوس نم مرحي

 اتبث اقتع هالوم هقتعا

 لوألا كيلملا قيفوتب هيف
 حلص أدبع نكت ريخلا رثكتساو
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 لال مهلا

 لالفاب رهشلا
 لامكلاب لوألا اهتنا ىنعأ

 مزلي مالكلا انهاه كاذل
 فرعي اعرش جورخلا اذكهو

 لاللا هطورش نم رهشلاف
 مزلي ناضمر رهشلا اذو

 مزثلا هلوخدب رهش لكو
 ةلهألا نع هنول سيو

 ددع ًامايأ موصي ىذلا امأ
 املعاف سمخلل موصي نمك

 لاؤش نم تبسلا لثمك امأ

 ددعلا ماتف لاله ال وأ
 ملع رهش نم همزليام كاذك

 رابخألا قداص نا كلذ
 ملع ةقيض رهشلا لوخد امأ

 عخي ًادغو لاله ال وأ

 اوماوصتالؤت لاق ثيدحلا ىفف

 ادرو دق اورطفتال اذكهو
 اوردقاف مكيلع مغ نكي ناف

 ام كشلا موي موص ىف ىضم دقو
 نم لوقل هدعب تافتلا الف
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 يلايللا اهتناب وأ هفرعن

 لادج الب نونالن وهو
 اوملعاف لوخدلل لالحلا ىلع

 اوفلتخا نيح لامكلابو هب
 لاجرلا هلهتسا اذا مصف

 ملعن اميف لوألا لمكي وأ
 ملع هلوخد يأ لالهلاب
 ةمألا لكل تيقاوم يهو
 ددعلا كلذ ىف لالهلا مرليال

 املعلا دنع تبسلاو ةعمج وأ

 لالفاب نتثي ضيبلاو
 دصقملا اذه رمأ نبيبي

 مظن انل ىذلا نود هنكل

 رايدلا دعبأ نم انئج

 مزل دق مايصلاو لاله امأ

 اوملعاف لامكلاب يأ انمايص

 موقاي ه“مكلالها اورت ىتح
 ادبأ طرش وهف هورت ىتح

 ربخلا اناتأ دق اذهب هجهل

 ىمعلا فشكيو لب يفكيو يفشي

نسي مل لاقمب هيف لوقي



 نأ بحتسي نابعش مياصو
 هلفانلا نيب لصفلا بحتسا اك

 لفتلا وأ يشملاب لصفي
 امهنيبام ناك مالكب وأ

 راهنلاب لالهلا ىرت ناو
 ةلبقملا ةليللا لاله ليق
 هدعب وأ ادب دق لاوزلا لبق

 ادب دق لاوزلا لبق اذا لاق

 ةيضاملا ةليللا لاله وهف
 هيقاب اولاق سمشلاو ىريال ذا

 لالهلا ةيؤر حصت ناو
 نانثا ليقو بجاو موصلاف
 روهمجلل لاوقألا لوأو

 رهتشا كلاوملل , لوق قىانلاو
 لهأ نم يور ةنالنبو
 ادبأ اوبارتسي مل مهطرشو
 مهو هوأر اولاق اذا اك

 مامغلا ةديدش ةليل ىف

 رتتسم عضوم ىف مهنأ وأ
 هعفنم هيلإ رج نكي نمو
 اعفد دق اذكه رضل نمو

 ربتعم انيمأ ناك هنأ ول

 ماصيال فانحخألا تلاقو

 نملعاف ناضمر نع هلصفي
 هلقان ركشاف ةالصلا ىف ضرفلاو

 يلي عضوم رخأب وأ

 امهلصفي ثيح زوجي امم
 راتالا ىف هيف ءاج فلخلاف
 ةيؤرلا ىف ادب دق تقو يأ ىف

 هدنع كاذ لصف مهضعبو

 ىدهلا مهفاف سمشلا كلت فلخ يأ

 ةيتالا ةليللل لقف ال روأ
 اذا الا

 لاجرلا دحأ نم ولو ىتح
 نامرزلي راطفالاك موصلا ىف

 روهشملا اننايب يف حص دق

 رهظ دق يوق هجو هل وهو

 لكلا موص تبثي انتلمج
 ادهشملا درت ةمهت بيرلاف
 ملظم مهيلع قفألاو سانلا ىف
 مالظلا ةدشب ةفورعم

 رظنلا كلتف

 هيئان اهارت هنع

ىف تدب ةبير



 عنتما وحصلاو رابغلا اذكهو

 ربخلا ماهتا مغلا ىف نوري
 ىف روهشملا وه لدعلاب موصلاو

 انموص ىف انفلاخ نم لكو
 كرثئ هيأرو روت ابأ الا

 ىبارعأ ىتأ سابع نبا ىور

 .... الالهلا ىأر هنا لاقف

 دهش دقو هدهشتساام دعب نم
 ننسلا ىف هوور دق ثيدح وهو
 دواد يبأ دنع هلنمو

 رمع لجم هللا دبع هار

 لدف هلاقمب يبنلا ماص

 ليوحت ىف ءاج اذه لنمو

 ارَسعم نكي مل رسي نيدلاو
 ردقاف لالهلا مغ نكي ناو

 هتدع هل اولمكا هانعم

 حضاولا اذهو اوموص اهدعبو

 فلس دعب فلخ هيلع ىضم

 انردقي ادوجوم لوقي
 رهشالا لك ناك كاذ حص ول

 رهش لك نقحلي صقنلاف
 مايصلاب كاذ صخي الو

 ماكحأ ٥هدزنحع يرجت هيلع

 عبتملا ريثكلا عمجلا نم الإ

 رظنلا دنع رابغلا اذكهو

 فرعا نينثاب رطفلاو انبهذم

 انموق نم انرطف ىف انقفاو
 كبترم فيعض يأر هناف
 باوألا ديسلا يبنلا ىلا
 الاق اميف ىبنلا هقدص
 دجو هنع اذكه نيتلمجلاب

 نطفلا لهأ انباحصأ هب لاق

 ديدسلا انلوق لصأ كاذو

 رظللا

 لقن اذك ةجح كاذ نأب

 لوبقم دحاوب انتتلبق

 دعب ر اتخلا ربخ اف

 ركنتست ملو تءاج ةدعاق

 هتدم تضق نونالن يهو

 حجارلا لاقملا وهو انمهفل
 فسع هيف دمحا مامالا الا

 اندعيي باوصلا نع اذو
 ركنم عون مامتاف كاذك
 ركن نود نقحلا فالخ اذو

 ماقملا اذل صصخمال ذا

 مارح اهناو اهب ىنفأ
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 تافوللو ضيحلا ددع نم

 طلغ وأ كانه وهس دهلعو

 لزالللا جرد باسحو

 فرطم نع يوز ول حصي الو
 جرعي سيلو ةبيتق نباو
 لالملاب رهشلا دوهش دنا

 رتاس مامغ لاط نكي ناو

 ةمألا لك هيلع ىذلا اذه

 نارقلا ىف لاؤسلا عقوو

 مكل نوكت تيقاوم لاق

 ةريح ىف ىرولا هللا كرتام
 ابجوأ لالهلا ىلع هنكل

 نكمم ميغب هرتس ثيحو
 برعلا رهشأ ةداع ترج دقو

 ىنان رهش نوكي اهدعبو

 مغلا كاذ ممَد ول اذكهو

 اكاذ دعب فيلكتلا طقسيو

 ربلا ىف ةبايغ لحت ناو
 ادرو دق حضاو صن كلذ

 اهف اورطفأو ةيؤرل اوموص
 املعا نورشعو لاق ةعستو
 ىف ءابللل يبنلا لزتعاو

 لماك رهشب الا دق ناكو

 تاددعم ىف تاقفنلاو

 طقس ناك وا هنع حصي ل وأ

 لياوألا نم ضعب هردق
 فصنم لك دنع جيرس نباو
 جرخي ذإ اذ لاثمأ ىف هيلع
 لاح ىف هريغبال فرعي

 رهاظ هافو نتالنذنلابف

 ةمئألا ةداق هيلع ك

 نايبلا حضاو لالهلا نع

 ملعن اميف موهفملا كلذو
 ةهبش ىف الو مهنيد رمأ نم
 ابتر اعطق هيلع مهمايص

 نتب كاذو هل اوردقا لاق
 اهف اك نيتالنت للا

 ناصقن الب همامت للا

 مول سيلو ةياغ ريغل
 اكانه ىرولا محري هللاو

 رظناف متي نينالنلابف
 ىدهلا لهأ نم قحلا ءاملع عم

 اهقفلا لك ةجح نع ريغال
 اممتم الماك ًارهش نوكت
 فرعاف كاذك ءاجام حيحص

 لقان لك دنع كاذ لاقف

 بجو

٢٦٥٦



 املعاف موق لالهلا ىار ناو
 قفتاو هتأر دنهلا اذا اك

 اجرخي ىتح ماص هار نمف
 ىل هوري م نيذلا اذكهو

 نكي نا امامت نوموصي مهنف

 اَّمَت دقام دعب هوأر ناو

 اتبث دق ىذلا مهيلعامو

 الاله تأر رصم اذا اك

 فالتخال كلذ ىف سكعلاو
 اماص نامع اذا اذكهو

 الف دراو راتآألا ىف كلذ

 دلب لكل انين لاق
 ىتفأ مامالا سابع نبا اذب

 دعبأ لالهب فلكن مل ذا

 دقو رصم نم بيرك وبأ ءاج
 الاق حصي مل زاجحلا ىفو

 ال راربالا ةباحصلا تناكو

 ىلع ىنأن يلب يأ موصب
 قفتم فالتخاب يأ اوضق دقو
 ىف كلذ املعلا دنع عاشو

 لاله مهلف موق لكو

 امب نيدلا ىف نوفلكي اوسيل

 امزلي مل مهريغو هب اوماص
 قح راطفالاف نوقابلا هري م
 اجرخ ماتب وأ ةيؤرب
 ملع لقن ىلع ءيش مهمزلي
 نكز انه اذكه هورظني مل
 امت مموصف نورشعو عست
 ىتأ ثيح دياز نم مهريغل
 ال ال انلق زاجحلا ري ملو

 دنف الو اهب ملاله حص

 ال .... ال مامالا سابع نبا هل

 ىلإ .... اند دلب موص نوري

 الفتحاف علاطم .نم حصام

 قح كاذو علاطم ىف هيلع

 فرعاف نيرمقلل ,علاطم

 لامعألا اندنع ىنبت هيلع
 املغ رمأ نيدلا رسيو باغ
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 دنس ىف مانألا ريخ نع كلذ درو دق فيرشلا عرشلا بناج نم

 اركذ اميفلوقلا لوطي هب ىرن طسب نع نانعلا رصقنف
 اماق ثيح عفنأ رصق ىف امارملا ىفكام نا كلذ
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 ء ١ ر وش اع موص

 بجو اروشاع موص نا ثيحو
 ىرولا ىلع ابجاو اضرف ناكف

 رمأ هبحصو يداملا هماصف

 حص موصلا رهشب هخسن 7

 ام هيفو هل بدنلا يقيف

 انهاه هنركذن نا ىرن اذل

 مرحملا رشاع موي كاذو
 رثألا ىف دوهيلاو ىراصنلا ناك

 اموصي نأ راتخلا رمأف

 هدعبو هلبق اموي موصي

 رحبلا هاور دق ثيدح وهو

 دقو لصاح كشال هرج اف

 هجرد العأ فثالنلا مباصو

 ركذي اميف ءاروشاع لضفو
 ارفك ثيدحلا ىف كارهش نيتس

 اليق تابقر رشع قتعو
 درو دق تابقرلا كلت فصوو
 ركذام رجأ لاني همايص

 هحيحص ىف كاذ عيبرلا ىور

 يبنلا رأ ل لوقي مهضعبو

 بتك هللا هل رمألا لوأ ىف

 ارتما نود نم مالسالا لوأ ىف
 ربخلا ىف حص كاذك هموصب

 حضتا ثيح هموص بوجو ىنعأ
 امس لضف نم ةداقلا انل ىور

 انطفتلف هلصأ نم هل ال
 ملسم لك دنع حيحصلا ىلع

 ربتعم لقنب ءاج هموصت
 امولعملا هرجأ ىزجيل كاذ

 هدعي مهل افالخ اموي

 ورعيال هريخ نم هلعاف
 هلضف لاتت موي هدعبو

 دحألا قح ىف رفكلا لهأ تفلاخ

 هجرعم ةبتر ىف هريغ نم
 رنألا هاكح دق مظع لضف

 ارفظت كاذب مصف همايص

 اليعامسا دلو نم يوز اميف
 دنف الو هصن تانمؤمب

 ربتعم حيحص وهو انثيدح
 هحيحصت ىف لاطأ هريغو
 بّيط موي موص فىرحت انيف
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 ىبتجملا ناضمر رهش ريغ يأ
 انرفكي دق ضعب دنعو

 تبتو كاذ ركنأ مهضعبو

 لصي ال هركنأ نم لعو
 انرفكي لاق نم لوقو
 لصو هل ىذلا كاذ هلعل

 خأ يبلا نا نكمو
 احرص دق مهل ديز انيحو
 ردب ىف هدعو كاذ ريظن

 لوأ ىف انين هماصو

 ام لثم ناضمر لبق كاذو
 اناك ناضمر ضرف دعبو
 رجألا مظع همايص ىو

 رحبلاو ةشياع نع هاور
 فلسلا ضعب نا ضايع نعو
 القن اميف ربلا دبع نباو
 مك هدنع عامجالاب كاذو

 رمع نبا هيلا دصقلا هركو

 هذخف ت رم ةسل

 ابغر هيفواروشاع مويو
 انع

 تبث اميف اندنع عيبرلا

 لصو دق عيبرلا ىلاام هيلا

 انفرعت كانه ةنسل

 لجألا لضفلا دياز هلصي ملو
 ارم الو هلضف نم ةنسب

 احنم أم وي لضفلا وذ هل امب

 ركذلا ىف ىتأ الوأ فلألاب
 ىدها ميهفاف نيفلأ هدازو

 كلذ ىف سيلو

 املعتل اققحم هتمق

 انايبلا عف هماص ءاش نم

 ركن نود عيبرلا هدروأ

 ردتلف اندنع حيحصلا وهو

 فلخلا ف ايقاب اضرف ٥اري

 القئام نفرعاف ضايع سكع
 املعتل هبابحتسا ىف لاق دق

 رظن نع موصب ةندصقيال
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 باحصألا بهذم ىف همايص بابحتسا نف عامجالا دقعناو

 هيهادلا كاذ نايفس فأ نب هيواعم يور دق هيلع اذو
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 ادغ ضرفلل لفنلا نا ثيحو
 ىسمَح لفنلاب هللا نا كلذ

 ربخلا ىف حص ضرفلا برز لفنلاف
 لاوش نم تسلا موص كاذل

 نا ضرفلا ىف انصقنل ةيامح
 اعضو ريخف صقن نكي مل وأ
 ال صقنلا نا عقاولا بلاغلاو

 الملا عقاو صقنلاو ال فبكو
 لاوش نم ليق تس موصف
 امن ناضمر رهش ماص نمل
 رهدلا لك ماض دق هناك

 ا نربجي هللا نأ كلذ

 للخ لك نم رهشلا كاذ ربجو
 لمك رهشلاف ريصقت نكي مل وأ
 ادازو ابجاو يدؤي نمك
 هرينلا لوقعلا لوقعم كلذ

 عبتت له قأ مهفالخ نكل
 ديعلا دعب عابتإلاب تينع
 اققح هيف عابتالا رهاظف

 هلوأ ف ماَصنت زياجف

 قرفت وأ عمجت اذكهو

 ادسفأ دقام لك نم ةياقو

 املعلا لك رابتعا ىف ضرفلل
 رطخلا نم هل ةيامح ىنع
 لامعألا ىف بلطي اهوحنو
 نطفاي مهفاف صقنلا كانه حص
 اعمس دق اذكه ريخ بنجب

 الفتحاف ًامماد انيف لازي

 ىلع ةلاصأ مهتافص نم يا

 لاحب ىفطمللا هيف بغر

 _ 4“هتسب هعبتأ

 رجألا ليل ابظاوم نكف
 انع دق للخ لك نهب
 لمعلا باطقأ دنع مظع رمأ

 لقتنا اهب يأ ةتسلا هقوفو
 ادادزا كاذب لضفلاف هيلع

 هرربلا لعف لك نم هناو
 عطقت مأ هدعب ناضمرل

 دييقتلا اذ بسح نوكت الاح

 اقلطم ىخارتلل ؛}كمثوب نكل
 هرخآ ىف كاذك طسوو

 اوقلعت ةعامج هب اذو
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 يعفاشلاو اندنع بحتسملاو

 نأ راذح ههرك كلامو

 دق فسوي وبأ ليق اذكهو

 اكلام نا فرطم ىور دقو

 لاهجلا نع اهموص متكي
 اطخ وهف كلام هارامو

 ردقلا ليلج الضف لنت مصف
 ىلإ اعوفرم نابوث نع ءاجو
 ربتعي ناضمر رهش ايص

 نيرهشلاب مايألا ةتسو
 لفنلا موص راص لاقي الو

 ىدهلا لهأ هب لقي مل كاذو

 انل هلضف فعاض دق هللاف
 هرشع نع يأ فيعضتلاب رهشلاف

 اغلب نا ىلا لفللا فعاضو

 فعاضي اشي نمل قأ دقو

 عمج انل هنا تملع امأ

 طسي مث ضبقي ىذلا وهف

 عماج موصب لبنح نباو
 نملعا رهشلاب لوهجلا اهقحلي
 درو لوق ىف هيلع هقفاو
 اكلذل هسفن ىف اهموصي

 لالحلا نم يدنع اهموصو
 اطلغ هنم هارأ اههيركتا

 رشحلا موي هيلع ازجلا ىرت
 السر أ يبن ريخ دمحم
 رهش دق الوق رهشألا ةرشعب
 نيم نود رهدلا موصك وهف

 لضفلا ىف يا ضرفل ايواسم
 ادب اضرف انلفن يواسي لهو

 النلفنو انضرف ىف هب

 هردق ٥هاوسال لضف كاذف

 اغلبلا كاذ هنم لضف ضحمب

 فلاخت الو دراو ركذلا ىف

 عمتجا هرومأ ىف اميظع اريخ
 طسبأ لضف لك نع هلضفو
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 ىف بغر دق هللا نا ثيحو

 ابترت دق هللا بهو نأل

 لالجلا ىذ ةمكح اهب تضق

 المع أموي هللا عيضي نلو

 المع ًأدبع ملظي نأ هاشاح

 ءاينأ ف بغر هنكل

 لمع يأ ىلا اجاتحم كي م

 ملع هرابتخاو ريبلا وهو
 ىرن ىك الا رابتخالا ناكام

 اعفن مل اننا لوقنال يك

 نميهم كلم نم هناحبس

 مايص ىف بيغرتلا قأ دقف
 رثألا ىف املعلا اهاكح دقو
 ه4ه4هلبقمو هيضام نرفكيإ

 ا٧لق اميف دوهمملا هناف

 افقو نا ههرك مهضعبو
 هيف ايهن دروا مهضعبو
 ةحام نباك دجأ ٥اور

 هلح ديعس نب ىيحي نكل

 فرشلا لينل مايأ مايص

 ابجنلا اهتفرع انرومأ ىلع
 لامعألا ىضتقمب ازجلا نا
 اللا قلطم هلل هلمعي
 الضفت هدابع للع نكل

 العو لىلاعت لج مهلامعأ

 مسالا اذ نع هللا لجو زع
 ءارتما الب لضفلا طسبيل

 لدج الب ربتخم هتكل

 مسز دصق ىف ةجحلا ةماقا
 ارطسم انل هانينج دقام

 لمعن مل اذو هانلعف دقو

 نملا ضيفم هدابع ىلع
 مايألا ىف نفرعت مايأ
 موي ريخ كاذو ةفرع
 هلضف هلالاو اصن ءاج دق

 اليمجلا هءازج لتت مصف

 افعضي دنا ارذح تافرعب

 هيركتلل هيف هولمحف .

 ةهاركلا نم نملست هك رتاف

 هل ءاج لاقم ىف بوجولا ىلع
٢٦٤



 فإ ىف بغر : اطع امأ

 وق نم نم ذنا قحلاو

 يوف اوق ِ -- , ن م نال
 ةب بج .

 نم نير ت : _ . رشعلاو عباسل اش
 اجح هق نما . ٣

 َ ا دق 1 ة ىفطصملا نأ ك ذو

 ر
 2 ءاج دق

 انيتس او ءاج دق . 0

 انو ارلا تيبلا لزن ١
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 رثكأ ىنعي بيطأ هلوقو
 حاورلا بيطأ ناك كيلاف

 ادرو دق بجر مايص ىو

 هللا رهشب ىعدي ىذلا وهو
 ملعلا لهأ نع نايب ىنو
 هللا رهش لضفلا ىف هبسحو
 دعأ مك لب هلضف دعأ الو

 ادبأ ءىشخل هللا فّرَرشام

 القنلا هيف لاطأ دق بطقلاو

 رثألا هب ىتأ نابعش موصو
 ربخلا ىف ىفطصملا رهش كاذو

 يداهلا هيلا هفاضأ امل

 هيف مايصلا رنكي ناك دق

 ادبأ ارهش طق متأ امو

 بجر يبر رهش هنع صنلا ىف
 ىتمأ رهش لاق ناضمرو
 نرم هل نابعش موصو

 هب ىضق دق لوقي مهضعبو
 رفسلاو يزاغملا هلغشت

 موصلا رهشل اميظعت ليقو
 انولفغي سانلا هنع ليقو
 بجرور ناضمر نيب ناك دق
 نابعش ىف كاذ ذا مصي نمو

 رهظي نايبلا ىف كاذو ًابيط
 ياف فرفمغب موصلا هقافف
 ادمحأ ىبنلا ىداهلا نع صن

 هاوألا انين نع صنلا ىف

 ىمظن مهفاف ربصلا رهشب ىعدي
 هابتشا الب فيرشت كاذو

 دع لكل هلضف قوفي داك

 ادهع هيف ناك رسل الإ
 القعلا انم رهبي ادغ امب

 رشبلا ريخ ىفطصملا يبنلا نع
 رظناف هيف هيلا هفاضأ
 دارلا اذل حاضيإ كاذو

 هيفطصي هاوس نم رتكا

 ىدهلا اذ ناضمر الا ليق دق
 بسحأ اميف نابعش هرهشو

 ةمكحل دراو هنع كاذو

 ن زمأ وهو ناضمرل
 هلاغشال ناك ثالنلا موص

 ركذام ىضقي نابعش ىف ناكو
 موقلل ةياور هب تءاج

 انولقانلا رانآلا ىف هاور

 برعلا ةوفص لفغيال ناكو
 يناندعلا ديسلاب استئا دق

. ٢٦٦



 رمأ دق هلآلا هب اسنئالاو

 رومألل لقعي نكي نمو
 راتخلا لعفام رظنيلف
 ناوكالا ديس نا كلذ

 يلولا بجاو ريغ يعاري الو
 رشبلا مامإ وهو ال فيكو
 اك نابعشب هموص ناكو
 ىرأ كاذ ىف ريخلا لك ريخلاف

 هالوم هقفو نم نأشو
 ال اقيفوت مهللا كلأسن

 رضم رس نم راتخا عبتاف
 روجألا لضفأ نبطيو
 رالملا هل ولعي هلعفي

 ينادلا مارملل نتلطيال

 يلاع رمأ لك نلعفيو
 لعفاف كاذك رهجلاو رسلا ىف

 رطخ نم مهذقنت هتمحرو
 املعلا لك دنع كاذ عاش دق

 ارظناف ليلد ىدهأ هلعفو

 هانأام لك ىف هعبتي

 امعنأ انيلعو انم هاضرت

٢٦٧



 رهش لك نم م ايأ ةتالت موص ن ايب

 لمعلا حور موصلا نا ثيحو
 يغبني فورظلا هذه ناو

 يلولا هللا ىضر دبعلا غلبي

 انللختي دنا ىخغبنيو

 دحاو رهشب نصخي الو
 يلوحلا اهنم لاملا ةاكز مش

 مزلي داصحلا دنع اهضعبو
 الف ىفبني مايصلا كلذك

 راكذتلا تبات نوكي غ

 نامزلا ًارضحتسم

 ىقبت ريقفلاوحن ةمحرو
 عقو انهاه راكذتلاك ناكف

 ردبلا ىلايل موص يوز دقف

 ليللا لك ردبلا اهيف نوكي
 ردبلا ءايض اهليل ءىيضي
 ىف رهدلا موصي نمك اهمياص
 انييعتلا ركذي مل مهضعبو

 ىري رهشلا لوأ نم مهضعبو
 بحتسأ رهشلا رخا نم مهضعبو
 رشع نانلا اهلوأ مهضعبو

 اوبهذ نورخاو ىعخللاو

 ديادش

 يلعلا هلل ةاكزلا هناو

 غلبم لمع نم ذنولخت ال
 لمكلا دنع صنلا ىفام لثمك

 انملعتل موصلا انفورظ

 دحاولا كاذ ريغ ىف نرجهيو

 لوحلا كاذ لبق بوجو الو
 موقألا ليبسلا وهو اذكهو
 القعلا دنع هنم نامز ولخي

 راكنإ الب امظلاو ع وجلاب
 ناولالل معت هناو

 ىقتالا يلولا اهاسني سيلو
 عفن دق ءاد لك نم هناو

 ركن نود ضيبلا ىلايللا ىهو
 ىلوق اذه ءاضيب هب ىهف
 رهش لكب مايأ تالت

 يفولا انيبن نع
 انيد كلت نييعت ىري الو
 ىربناو هاحن دق اميف كلذ

 بستكا هيفام نرفكت ىكل
 رهتشا ىرصبلا نسحلا هيلع اذو

 اوبسحام ىلع رهشلا رخآ نم

 ٥ ورور دق ام

٢٦٨



 دحألا موص ةشياع تأر دقو

 تأر نفانلاو روهشلا لوأ ىف

 يلابيال لوقي مهضعبو

 نييعتلل هركي كلامو

 تركذ ثالث لاق مهضعبو

 نسحف اهتقفاو نا مهضعبو
 مه ضيبلا ىلايللاب نولياقلاو
 ىدتهملا هيقفلا د وعسم نبا م

 ممهرانا ىجبات نم ةلمجو

 درو اهنع اذكه انالنلا لىا

 تدروأ صنل اءدب اعبرألاب

 يلايللا مكلت نم هموص ىف
 نيدلا ضح تئش اذا مصنف

 تبث هدنع ضيبلا ىلايل نود

 نبسني لوق نىنايورلل كاذو
 ملعلا رذ وبأ مت انقوراف

 دمحأ بحص ريخ نم مهريغو
 مه ر انآ ف كلذ ا ون و د دف

٢٦٩



 رهدلا موص عيفرلا بصنملاو

 ىنم مايأ رطفي هتكل
 بجو لكلاو رطفلا موي كاذك
 الاق موي مايص مهضعبو
 رهدلا موص هرك مهضعبو
 دمحأ مث قاحسا اذكهو

 هب لاق يبرعلا نبا اذكهو

 دبالا ماص نم ماصال قأ دقو

 لومح هنا دقو

 اقوقحلا توف دق هنأ وأ

 يبنلا نم دراو كاذو

 دجوي اميف رهدلا موصي ناك
 هنهوي نا هيلع ةقفش

 هايعأ :يوز هرمع رخآ
 مدن هنا ليق دق هدنعو

 هنأب ًاللع ىبنلا ناك

 ورمع نب ةزمح رقأ دقو
 ىلع ىوقي هنأب هملعل

 عقو يهنلا ىرأ لاق مهضعبو

 ديعلا موي موص حصي الو
 ىلع دمحأ ةمأ تقبطأ دق

 رجأو فرش نم هل مكف
 ال جحلا رشاع ىحضأ مويو

 بتكام مهفاف نهيف نرطفي نا

 ىلاوتأمياد موي رظطنفو
 يردت اميكل نيرهاظلاك

 اودمتعا هيلع نويكلاملاو

 هبهذم نم فورعملا كلذو
 دمتعا مزح نبإ هيلع اذو
 لوقن اذك هرضي نمل

 اشقيضم ابكار ناكف هب

 يمهسلا نورمع لجنل أيه
 دمحم ىفطصملا هاهن دقو

 هنظ دق ابينام نابف

 هاهتنم راص ازجع كلذ

 مملا ديس ةصخر هكرتل

 القن اميف موصلا كاذ نالطب

_ ٢٦٧٠



 اماصو اهرطفأ نكي ذناف

 رذنملا نبال بوسنم كاذو

 هيلع ةشياع اذكهو

 مايإ مكلت ضعب لاقو
 اماصال ىفطصملا لاق فيكف
 ررضلا فوخ آلوأ باوجلا تلق

 ادارأ دق نكمي ايناثو
1 

 عقيف حصي هنا نظي

٢٧١



 نيديعلا مايص

 ةنيز موي ديعلا نا ثيحو

 لالجلا وذ نم رررس موي

 امايصلا هب ةللا متخ دق

 نانلا مرك دري الو
 ادغ دق هيف تركف اذا وهو

 ادغ ىدنع مكل لاق هنأك

 عقو عوج ىلع امعنلا مكيزجأ
 اقيحرلا مكيقسأ اذكهو

 ءال برشب نآلا متنأف
 ابيط ابارش يدنع مكل نأ

 دقع دق ةالصلاب يا هنأك

 ادهاشو اياغ هيلا اعد

 اعد دق رودخلا قتاوع ىتح

 رورسلا مظعأ كاذ ناكف

 مويلا كاذ موص حصي الف
 ديعلا مايص نع يبنلا ىجن
 يلج هلصأو ىحضألا كلذك

 املعاف هيف حيبذلا يدرف دق

 همعن ياو ناكف

 قالطالا ىلع قولخم فرشأ
 همعنلا يذهك ةمعن يأف

 ةمعن

 ةمألل لماش بيط مويو

 لاب هدابع ىلع هب

 اماركإ ًاعماج اربخ ناكف

 ناميالا رياخ لوهج الا

 ادغ هنازج ىلع هناونع

 ادصقم اذهك مكمايص ازج
 عبتا دق نمل هيف مكيلع

 امقيضلملا عفدأو امظلا دعب

 ءاملظلا

 ادعابألاو ساللا

 ىعدملا كاذ دصقلاب . اوملعيل

 روبحلا جهبأو مهلع

 مول لك بلجي هموص لب
 ديعولا نم وجنت مصت الف
 لهجت مل ةمعنل هناو

 املعلا مامإ دمحن دج
 ةمألا ىداهب هنم انءاج دق

 يقاو ريخ ناك لالضلا نم

 ةمألا يذ ىلع ىلوملا اهب نم
٢٧٢



 ديعولا هجو هيلا نيح ديعب ىدهلا نع همياص

 هحيجر اننيد ىف ةقدام هحيحص ةل دأ هب تءاج

 مككسن نم يا ثيدحلا هب ءاج مكلكأ مويو م رطف مويف

 لالح انه موصلا امف امكب لازتال هلإلا ةمعنف

٢٧٢



 ناميالا ةوق نا

 اولمتحي نا سانلا ضعب 7

 ةذل لك كلذ ىف نوري

 الو موقلا ةينابهر لثمك
 هلل اهب اوماق مهنكل

 لالجلا وذو اورصق نيحو
 دق بجاولا نع نيح مهخَتَو
 بجي ملام مهيلع اوبجوأ دق

 مايصلا ىف لاصولا كلذك

 لعف هل املعلا ضعب نكل

 ابرقأ هنم ريصقتلل ناكف

 هللا لوسر اوأر مهلعو
 راتخملا دجأ لنمك نمف

 لاصولا امنا لصاوت الف

 ىهنام كرتاف هنع يبنلا

 املعلا دنع هيلع قفتم

 هتمأ نع هب صتخا هناف

 لعفتو انتتيهن هل اولاق

 ىنمعطي اذكه لظأ ىنال

 هلام لنمك انل نكي لو

 ةقفشلا لجأل ىداهلا مهاهن

 ثيح و

 لمكا لب مكلنس تسل لاقف
 ننسلا ىف يوز ىنيقسيو ير
 هلاصو اعطاق اناهن اذل

 ةمالا رماب امتهم ءاج ذا

٢٦٧٤



 درو دمحأ دنع ثيدح يفو

 هلعفي امنإ هيف لاقو

 قبس امك مهلعف نم هلعو
 اولصاو اضيأ كاذك مهلعف

 ورمع لبن نأ تفرع دقو
 نآ راذح ىفطصملا هاهن دقو

 دقتعي ناك ثيح هنكرتي ل

 هانضأ دق دعب نم هنكل

 ملع نح هرقأ هريغر

 مرحي لوقي نم ليلد امف
 ىلع يبنلا لمح دق مهضعبو
 املع يبنلا نا مهتجح

 هل ليق ةوق اذ نكي نمف

 الصاو دق هنا ىراخبلا ىفو

 الاللا هدعب نم اوأر من

 لوصألا ىف ميرحتلل يهنلاو
 ارخات ول لاق هارت الأ

 لاصولا اذب مهل اددهم

 ال زاوجلل ليلدلا اذو تلق

 مهكرتي مل ميرحتلل ناك ول
 انلصاوي نأ ىفكي سيلو

 مارح هنا لوقي لبال

 عقو دقف مهب هلاصو امأ

 .دنس ىف ءاج لاصولا نع ىبن
 هلقنن اذكه ىراصنلا مه

 قح لصالاو ابهرت اوثدحا دق
 اولصاوتام 7 مهموص ف

 رمالا اذهب ءاج نم لوأ
 نع فعضلاب هل مث هفعضي

 درو لوق ىف هيلع هتوق
 هاهن ىفطصملا هنع كاذل

 مسر لوق ىف هيلع هتوق

 اوملعاف ضعب قح ىف هلعو
 ىلوألا تلاق طقف ةهارك
 املعاف مهاهن اذل مهفعض

 هللع ال مهفاف نلصاوي

 الواط يهل ىذلاب نيموي

 الا كانه ديدهت كاذو

 لورقنملا قداصب هلفوعن

 ىري نا لالهلا ىنعي مكتدرل
 لاكشإ الب مهليلد وهو

٢٧٥



 ىهلا ووذ هفرعي ىذلا وهو ىهن دق كاذل : مهفعض ملعي

 دصقام فرعاف كاذب. هبقاع دق فلاخ نمو زاف ىتنا نم
 هحجرلا حاحصلا ثيداحألا نم هحضاو زاوجلا ليالد امأ

 ارتما نود نم راتخملا نع حص ىرولاب ًاقفر عنملا رمأ نكل

٢٧٦



 موصل ا لاصخ

 رهش هلضف موصلا نا ثيحو

 إ هلاصخ انهاه ركذن

 هربربلا نيحلاصلا راعش ناك

 راتخملا نع ىذلا هلضفل

 اب رط ١ وم اهف ٥ و ذلتس ١ دق

 ارارسأل ا هرون ءاضأ ىتح

 اكردأ نطابلا هب افص

 لالجلا وذ صصخ دق كاذل

 ارفوألا ءازجلا هب مهازاج
 ابيطأ نيمياصلا حير ناكف

 ديهشلل حص كاذ لنمو
 رشتنا دق همد حير كاذف

 اراص دق همف فولخ , اذ

 لداعي مف حر نم ك
 اير نم ًايلخ ناك هنأل

 لب كلذ يف ةجحال لوقأ

 در طيال كلذ امنأل

 ىرولا ضعب ىف نوكي ايرلا ىنعأ
 ةلم ىف ةدابع نكي مو

 هيرفكلا ةهلإلا دبعت ل

 نكي مل يأ هىل موصلاد لاق كاذل
٢٧٧ 

 ررغلا ثيداحألا ىف الفنو اضرف

 املعلا ةادهلا انل اهدافأ

 هريخلا نيصلخلا هلآلا دنع

 رانألا قداص ىف مهءاج
 ابهذم يضارملل هوذختاو

 اراونأ مهل ةرس عشو

 اكسن اميف هللا لالج هب

 لادج الب هب مهماركا
 ارهظم العأ دلخلا ىف اوقر ىتح

 ابيط ناك حير لك نم
 ديجمتلا ىف نالاحلا دعحتاف

 رنألا ىف اناتأ صن ىف كسملاك

 ارارسألا فرعاف هنم بيطأ

 لماك لضف وهف ديهشلا مد
 ايور دق اذكه داهجلاكال

 للعلا نم اصلاخ الضف هارأ

 دهعي ضعبب صرصخم وه لب
 ارظناف معي هلضف موصلاو

 ةمألا هلإل نكلو اعطق

 هيربلا كلام نكلو هب
 نكز دق لاقم ىف يريغل ًاعطق

 



 هيلإ اهبحأ لب ليقو
 ناكرالا دحأ ناك موصلاو

 فالخ الب ًاينيع ناكو
 انوجرخم حص نومياصلاو

 مرجالو مههاوفأ حرب
 الف ماص نمف ةنج موصلاو
 همتاش وأ ةلئاق نكي ناو
 مياص ينا لوقي نا هيلع

 مايصلا ىف ةنجلا اورفو

 رقس نم ةياقو هنأ وأ

 ايقتلا مال هناو

 راربألا ةضاير هناو
 ابونذلا صحخمي هناو

 عطتسي مل نم بابشلا رشعمايزف
 اصخ يا هيجو هل هناف

 حاكنلا ىلا نم نا هانعم

 عنمي كاذل رقفلا عنامو

 اهسشا نع هبلق تام ماص نا

 ارم الو عفان جالع وهف

 رمأ دق حاكناف نحكنيلف
 لاجرلل ضح هيلع لبال
 ممألا انب رناكم هناو

 لادجلاو لهجلاو ثفرو
٢٧٨ 

 هيدل اهزعأ اهريغ نم

 ناميالاو مالسالا اننيد ىف

 يفاوم نمؤم لك مزلي
 انوفرعي كيو روبقلا نم
 ممالا نود هل موصلا اوصلخأ دق

 الهجلا لعفل كرتيلو ثفري
 هلاظ نوكي ىتف هموص ىف
 ئ لا هك رشتال موصلاف

 مانألا نم رتس هناب

 ربخ يف مهل يورم كاذو
 انيدهاجملل يا ةنبجو

 رانآلا ىف ءاج نيقتملاو

 ابولقلاو ةوهشلا رسكيو

 عفن كاذ نم موصلاف 4هةءابل

 اصخلم هتيور ال مهفاف

 حابلا ىلا ةوهشب قات

 اهبن هيلعو عامجلا كاذ
 ارسي كاذ هللاام اذا ىتح

 رشبلا ةوفص هللا يبن هب

 لادج الب مهف ابغرم

ملع دق رمأ ح اكنلاب كاذو



 هريغ ىف تعنم دق نكت ناو

 هَقتَعال يأ هنئاق هلوقو

 ركذام وحنو بسلاو متشلاو
 ركنملا كرت نمؤملا مزليو

 ىفو ةدابع لاح ىف كاذو
 املسم اميرك وغللاب ومو

 لجرلا مالك لك ىتأ دقو
 املكت دق قحلا ىف يذلا الا

 هب ذذبعلا ظ لوق لكو

 مياص برشو لكأ نع تنأف
 هنا مايصلا كلذ ناشام

 رذهلا ةالصلا ف حصي لهنف

 عتتما تادابعلا لك اذكهو

 اولباقت الف ةمحر موصلاو

 هرداف دنأ هيف اهعنمف

 هنما سفنل التق دري ملو

 رذو هكرتاف عرشلا ىف مرحم
 رذه وأ شحاف لوق لك نم
 فصتا كاذب هبر ةعاط

 املعم ابوث راقولا نم سبلاو
 يلج قحلا نم لوق ىف هيلع

 املسم ادبع هلل شعف هب

 هبر لسر حص دق هبتكت
 متثانملا كقالقل نم ضيفت
 هتتخف جوزمم شحفلاب
 ركنتسي الو موصلاف
 نحبصي ثيبحلا لوقلا شحاف ىف
 عبتم ليلدب اهيف كلذ

 لطاب وهف شحفلاب هتمحر

_ ٢٧٩



 ر ولظطفل ١

 دق دابعلا ىلع هللا ةمحر نم

 رظطفنو انراهن ف موصن

 ىرولل هلالا فلك ءاش ول

 املعاف املظ كلذ نكي ملو

 ركذلا ف ةمعن نم مكب امو

 ادغ دق ريسأ دبعلاو فيكو

 عجرتو اهلك رومألا هنم
 ملعاف انيلع هعرشب رم

 ريخب يتما لازت الو م

 درو ريخ يف سانلا لازي الو
 ىتم ارهاظ نيدلا لازي الو
 اورحتأ ىراصنلا نا اللعم

 حرصت انه ثيداحأ يهف

 يتمأ لازت ال ثيدح يفو

 اموجنلا رظتنت نكت مل ام

 انلجعي دوعسم نبا ناك

 ام لثم اضيأ ةالصلا لجعي

 انرخؤي ىسوم وبأ من
 ةقيدصلل كلذ اوعفرف

٢٨٠ 

 دنسلا حضاوب رطفلل بجوأ
 ركشن هلإلاو بورغلا دعب
 ارظناف راهنلاك يلايللا موص
 امكح دق هب لدع هنكل

 معنملا لالحلا وذ قنللاعت هنم

 ركن ريغب هللا نم وهف

 ادرو لصاب ىلوملا ىلع الك
 عجرملا كاذ ناك فيك هيلإ

 هوقألا ليبسلل اناده دقو

 روحسلل ريخأتلا اذكهو
 ريض نود 4 روطفلا اولجع ام

 د ري ال صبب رطفلا اولحَع ام

 ىتأ رطفلا اذل سانلا لجع ام

 اورطفا دوهيلا لثم مهرطف
 ح دمت نلًعمللو اصن

 اموسرم قأ اذك اهرطفب

 انيلصب ش هرظطفل

 املع ةلوق راطفالا لجعي
 انرتثؤي ةالصلاو رظطفلل

ةعينصلا يف لضفألا امهيأ



 اعنص دق ىلفطصملا عنصب تلاق
 ةلدأ يف ربلا دبع نبا لاق

 لجبعف ترتاوت اذكهو

 العحي ال نأ ليجعتلا ةمكحو

 مياصلاب يأ قفرألا هناو
 ةدابعلا ىلع ىوقأ هناو

 ارحخةتأ نم فلاخم هناو

 تبث امدنع ليجعتلا اذ تقوو

 لصح .مهدنع برورفغلاب ملعلاو
 اعفر دق دحاو لدع لوق وأ
 رمع نبال دراو ثيدح يفو
 اربدأ ناكو ليللا لبقأ نا

 حضاو وهو مياصلا رطفأ دق

 انهاه نم رخا ثيدح يفو

 ابجو يأ مياص لك رطفأ
 الخد ينعي رطفأ لب ليقو

 اضقتنا ينعي رطفأ لب ليقو
 املعاف مايصلا ةياغ نأل
 ىتنا هرمأ ةياغلا غلابو

 اَّمتن نأ هلالا رمأ دق

 لكأ لاق رخا ثيدح ينو
 رطفي مل نمل ديدهت هيفو
 املعلا دنع حيبوتلل كاذك

٢٨١ 

 اعفر الاقم دوعسم ليلس

 ةنسلا يف تححص رطف ليجعت
 لمزملا ىده عبتن كرطف
 الثم راهنلا اذ يف انليل نم
 مزال ريغل هرخؤي نمم
 ةدافإ نم كاذ يف انل مكو

 ارَتصنت نمم َعَم دوهيلا نم
 تبرغ نا نرطفاف سمش بورغ
 لثم نيلدع لوق وأ ةيؤرب
 اعبت نم نكف عوبتم قحلاو

 رنألا يف ليق هيلع قفتم
 ىرت ال تباغ سمشلاو انراهن
 حجار ليلد مهدنع كاذو
 انلع اريشم ليللا لبقأ يأ

 ابجنلا هاري راطفإ هيلع
 الضفلا دنع ليللا وهو رطفلا ف

 اضرع ليلل هموص كاذب
 امكحأ صنب ليلللا مهدنع
 ىبنلا ووذ هفرعي يذلا وهو
 ات هعمو ليللل موصلل
 لحمضا هموص لكاي نكي مل وأ
 رظطفاف هليل روضح دنع
املعاف هيف فلاخ ذإ كلذ



 ىقاب اموص نظي ال هانعم

 ربخلا يف ةالصلا لبق اولجعو
 املعاف ةالصلا دييأت هيفو

 امظلا رح نمو عوجلا نم ىنعأ
 ىعذا ع وشخلل كاذ ناكف

 اندصرتي يبلا ناك

 ام لوأ اهب ىري ةرمتب

 رابخألا يف بيبزلاو رمتلاو
 يوارلا لوقي ًارتو هلعجي
 رانلا سمت مل ءىيش لكو
 رطفي كاذ مدعي امدنعو

 نابلألا ىلع مدقم وهو
 مدق كاذك تيزلاو زبخلاو

 لماكلا مامالا قلحلا ديسو
 اضستةقف روسيم رماو

 ماعطلا يف ةوهنلا للقاو

 لكاي ناويحلاك نكت الو
 عبتت تاوهشلا سوفنلا نا

 ىرولا ىهن دق عرشلا هنع كلذ
 فرعي ريخب لكألا ةرثك ام

 قافتالاب قاب هعوج لب

 رنألا ظافح هاور مكرطفب
 اهحا رطفلاب رطفأ نم نأل

 امعط امل ةالصلل ماقو

 اعرشلا هلالا قح ف عارف

 اببرغت نح ءاج سمخلل

 املعلا ٥اور دق الكأ رطفي

 راتخلا ديسلا رطف لوأ

 يواح هارت لكلل بطقلاو
 راطفالا اند نيح همق
 رثؤي ام ىلع هوسحي ءاملاب
 ن ايبل ١ ةحضا و ةمكحل

 مكحملا ليلدلل بيبزلا لثم
 لضافألا املعلا لاق هيلع

 انسدق نم عبتت هب ارمت

 ماوقلا ةدمع ردقب الإ

 لعفي ماق ماعطلا ىأر ىتم
 اوعبتت ال اهلو اهاوه ع دف

 اررض اعطق بلجي هناو

 فلتخي انه كاذ يف سيلو

٢٨٢



 ر وحسل ١

 لازي ال عرشلا نأ ثيحو

 ميكح قحلا عراشو
 سانلا عيمج رضلا نع ىهني
 ىضمو رطف ليجعت ىلع ضح
 رحستلا ىلع ضح انهاهو

 ذخأ رطفلا يف عبطلا نا كلذ

 هيلاخ اهارت اعمألا انهاهو

 رشبلا فعض لاحلا كاذ بلجي

 رشبلا ديس روحسلاب كاذل

 راتخلا بعر هيف كاذل
 هريخأت هتنس نم ناكو

 يداني هدنع لالب ناك

 نا لبق ة ا ىلإ مهوعدي

 هادن - ال لاقن

 اولك لاق رخآ ثيدح فىفو

 ما نبإ ننذؤي ىتح
 برشلاو لكالاف هدنعو

 ادب رجفلا اذاف ىلمعأ ناك دق
 ١ . ع - .؟

 ورخأ دق مهنأ لدي وهو
 انكمأ روحسلا رخأف

 هرينك ةلدأ اذب تءاج

 لا هيلع ام نيعاري اجلا َ

 ل ؤي و ١ نعفني اه انلا وح ]

 ضقن ةنا ثيح هماقم نف كلذ

 ربخلا صنب انليل رخآ

 ذبن دق كاذ ريغو هبيصن

 هيواخ يهو مايصلا لبقتست
 رظناف هيف نوردي ال نم

 رطخ لك نعفدنل انرمأي
 راتالا هب تءاج ام لنمك

 هروحس يا رجفلا بيرق لىإ
 دابعلا يف هانعم ننذؤي

 ننسلا يف ءاج رجفلا كاذ ودبي

 هاتأ هليل ىف هناف
٠ 
٠ 

 لقني حيحص وهو اوبرشا مت
 مكحلا اذه لصأ مهفاف موتكم

 عقو هدنع رجفلا طرش نأل

 ادنلا نلعأ تحبصأ هل ليق

رنألا هاكح ا



 يف اهضعب عيبرلا ىور
 ريخب م ىسا لازت الف

 الكلا ضح ريخأتلا ىلع وهو
 اروحسلا اولجع ذنا مهناف

 اهمادعنا ىفطصملا ىعاري ناك

 دق كاذ سكع لجع نم نأو
 رمأ هب امو يداهلا عبتاف

 احضوأ دق ىتمأ لازت الو

 انبجوي لاقي دق حدملاو

 بوجولا ةلدأ نم دغ دق

 هرهاظ هيف ريخأتلا ةمكحو

 اذكه ىقيو اناير حبصي
 راهنلاب لكألا دهع برقل
 نم لكل اعفان ناك كاذل

 مايصلا ىلع ًايؤقم ناك

 اعفاد نيمياصلل اطتننم

 موصلا ةقشم اففخم
 ءام نم ةعرج ول هلقأ

 نسملا ىنسأ ىلع هلل دمحلاو
 ءامعن هل ةظحل لك ي

 هدنس هريغو

 روهشملا يف روحسلا اورخأ ام
 الصأ كاذ موهفم نم يردتو

 ارومأ اوعدتباو اوفلاخ دق

 اهمادهنا ىرولا يف نبلطيو
 دسألا ىأرلا فلاخ ام عدف مار

 رمتئا نم نكو اذه اي هلعفاف
 احدم اذهب اه هنأب
 انملعا اذكه ًاعرش كاذل
 بير نود عراشلا نم حدم

 هرهاش هلالا نم ةكرب

 ىذأ هل دجي ل اضيأ عوجلاو

 راجفنالا برق اضيأ برشلاو
 نملعاف روحسلا ىنعأ هب ماق

 ماسجألا ةحصل اذظفاحو

 اعفان هنم عوجلاو مهريض

 ىلع ماص نم لك انيعم فلخ

 ف اهد رو ]

 ءابنألا ف ءاح كاذ وحنو

 نمي هب امو امعنلا رفوأو
 ءاننلا آ قح ىررولا ىلع

٢٨٤ _



 موصلا ضقاون

 يلعلا ناشلا وذ موصلا نأ ثيحو

 لضف لك قوفي هلضفو
 ىهللا اذاي هيل موصلا هيف كبسح

 هعضو رسل هصخ هارت

 بجو اندنع موصلا ظفح كاذل

 ةفورعملا ضقاونلا مظعأو

 راهنلاب عامجلا اهدعبو

 ابنج اموي حبصأ نم لكو

 لقف دمع نع حبصأ نكي ناف
 لدبلاف دمع ريغ نع نكي ناو
 مسنيلف لوقي مهضعبو

 يرصبلا نسحلا هيلع اذو

 ركذي كاذ لنم ءاطعلو

 حلاص ننب نسحلل مهدنعو
 القن اضيأ بابحتسالا دنعو

 لقن دق هنع ربلا دبع نباو

 هاكح اذك عوطت نود

 درو روهشم راطفالاب لوقلاو

 يبأ نع اصن هيوري رباج نع

 نسحلاو ريبزلا لجن ةورعو
 نايسن نع ناك عامج يفو

 لهجي ال مسجلا هردقو

 لقع لك رهبي نأ داكي
 ابتنتلف ةنجلا هب يزجأ
 هعفر دق انهاه صنب هيف
 بجع الو هدسفيام لك نم
 ةيرم نود حص برشو لكأ
 راثالا يف هيلع نحبصي را
 ابنتجم نكف ارطفم حبصأ

 لا مازلإو ريفكت هيلع
 لمث انهاه ريفكتلاو هيفكي
 مقيلف اضقلابو همايص

 يرذلا هاكح ,ملاسو

 رقتفي دق قيقحتلل لكلاو
 حلاص هجوب اضقلا هباجإ

 الملا يف هيقفلا يواحطلا كاذ

 لقع دقو اضقلا كلذ بوجو
 هاوْألا ةمالعلا انمامإ

 دنسلا لوقنمب ءاج ةلمج نع
 يبنلا بحص يف فورعملا ةريره
 نسح لوق يف يرصبلا هب ىنعأ
 يناوت الب مويلا ةداعا

٢٨٥



 لوألاو ةداعإ ال ليقو

 راتخملا ي اريثك ناك

 مالتحا ال عامجلا نم وهو
 الو مويلا كلذ موصي م
 حاشخأ يننإ لوقي مث

 نايسنلا ىلع اولاق املعلاو
 رشبلا لثم مونلا يف هنأل
 هبانج اذ حبصأ نكي نمو
 ملع ام دنعو ىتم هردي م
 املعاف حيحص هموص لبقف

 مومعلل نالطبلاب لوقلاو

 جرخ دق هاري حص لقي نم
 احبصأ دق نم رطفيلف ء

 ىري لفنلا يفو هموي و
 لمعي هيف كاسمالاب ضرفلاو
 احبصأ دق ًارطفم عيبرلا يفو
 ارهظ ىتح ميغلاب رطفمو
 املعاف هيلع ريفكت سيلو
 رمغ نم ناك ليق دق هلثمو
 ابجوأ لاقيو اندهتجا دق
 للخلا ربج اضقلا نا ههجوو

 ىلع مإ الف عوفرم مالاو
 نع ريفكتلا مزلي هيف دمعلاو

 لمكألا مامالا بطقلا هححص
 راكنإ الو ةبانج ىلع
 مالسلا نم تحص ةمصعل

 الضفلا ضعب هاكح دق كاذك

 [اقتأ هقح يف لب هل
 يناسنالا هلمحن

 ركنت مل تتأ ايشأ يف قرف ال
 هباصأ دق ناك مالتحا نم
 لأ ام لسغل اردابم ماق

 املعلا هارت لطاب ليقو
 موسرملا يف ءاج يبنلا نع
 ج رحام نود مومعلا كلذ نع

 احرص ثيدح ةبانج اخأ

 ارَصْبلا ءاملعلا بطق كلذ

 لنمألا وهو هيلع اضقلا من

 ىصحتني هيلع ريفكت سيلو
 ىرن اضقلاف بورغلا هنظي
 تت دق دمعلا يف هنكل

 ربخلا يف انيلع لاق اضق الو
 ابجنلا ضعب لقن يف اضقلا مكح
 لعف ذإ هيف أطخأ يذلا ىنعأ

 القن دق مهدنع صنب اطخ

 نكز مهلضف نيدلا يف ةمئأ
٢٨٦



 رذع ريغب ادمع رطفمو
 رهدلا مايص هنع هزجي م

 ام لاق تكله لاق لجرو

 موص يف هتجوز ىتأ ىنعي
 هبقر نقتعاف يبنلا هل لاق

 دجأ ال يديس ينا لاقف
 معطأ لاق قيطأ ال لاقف

 دحأ الو يعم ءىيش ال لاقف

 رت قرعب ىداهلا قدصت
 نم رقفأ ىتف انه ام لاقف

 املعاف كاوس يرجي ال لاقو

 عقو ريفكتل بيترت هيفو
 رييختلل ليق عيبرلا يفو

 ربخ يف عاطتسا ىتفلاام ردقو

 لجرلا كلذب تصخ ةصخرو

 اعجر دق ًايات تكله لاق
 ىرث انه ةرافك ال ليقو

 قبس لبق امو مويلل ليقو
 ادمع أموي رطفأ نم ليقو
 رنألا يف برشب وأ لكأب نكل

 ربخلا اذه ىور هللا رفغتساو

 عقو اريفكت نيجوزلا ىلع نا
 ابسن لاقم انايسن ناك ول

 ركن نم ًامتأم باصأ دقف

 رفكلا نتم بكارلا هناف

 امثأام تلعف دق لاقف كاذ

 مول هجو تبصأ دقو ضرف
 هبقرلا كلت كنم كفت اهب

 درسي ًاموص نيريهش مص لاقف
 مثالا وخممل انيكسم نيتس
 درو اذك هرقفب ارذتعم

 رداف ثيدحلا صن يف هيلع

 نكز دق لوق هذخ لاقف يرقف
 املعلا اهارت ةصخر كاذو

 عقرام فرعاف فورعملا هرطف يف
 ريهشلا هصن يف هوأ لاق ذإ

 رشبلا ريخ نع صوصنلا ةجحلاو
 لزن هقدصب ام دنع ريغ اال
 اعقو امم صالخلل بلطي

 ىرن رفكلاو رهشلا ءاضق نكل
 قح وهو طقف مويلل ليقو
 ادم دق ةرطف عامجب ال

 رهش دق لاقم هموي لدي

 ربتعملا مامالا ةريره وبأ

 عمتساف ناضمر يف اعَماَج نا

 ابجنلا ديحو دوعسم نبا ىلا
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 نايسنلا يف لوقي اطع امأ

 يفاشلا كاذكو يعخنلاو
 هبانجلاب راطفالا مهدنع

 أ دق ملتحم يف فلحلاو
 افخ الو ىضم ام تفرع دقو

 الو هيرجي لوقي مهضعبف

 انرطفي لوقي مهضعبو
 نمل ةريره وبأ اذب ىتفأ
 يباحصلا نم ىوتفلا تناكو
 ملتحلاب يأ كاذ صخ .لو

 اعقاو وأ ملتحم يف ءاجو
 لستغي ملو رجفلا هكردأ

 موصلا حيحص انموق لاقو
 بجعلاو اذب اولاق اقلطم لب

 عامجالاب ديعلا قيقد نباف

 مهدنع هولقن ام مهتجح

 ابنج َنحبصي يبنلا اولاق
 هصياصخ نم كلذ مهل انلق

 يند نمو صقن نم هاشاح
 هلعف نود معي هلوقف
 هاوس ىلإ هادعتي ال

 ال كاذ لوقي لفنلا يف بطقلاو

 مزلي عابتالا بوجو امأ
٢٨٨ . 

 نايبلا يف ءاج ذكاذ مدهب

 يعباتلا هيقفلا سواط كاذك

 هبارتسا الو ءرملا حبصأ دنا

 احضتم ىتأ ةبانج اخأ

 افصلا لحاطف نم ةادهلا دنع

 القن دق اذكه هيلع اضق

 انملعاف فورعملا لوألاك
 نلأست اولاق هنع أموي هاتأ

 بابلا اذ يف ءاج ثيدح لنم

 معف ءاج رخآ ثيدح يفف

 اعطاس ًارجف ماشو هلهأل

 يلج يار ىلع ًارطفم حبصأ
 موقلا دنع هيلع اضق الو
 اوبلقنا ثيدحلا ىنعم نعو مهنم

 عازن الب كاذ يف لوقي

 ممألا ريخ ىفطصملا يبنلا نع
 ابهذم دهارنو عامجلا نم

 هصياقن نم دغ ام ىده وهو

 ين لكب لياذر نمو
 هريغ نع هب صتخا هلعف ذإ

 هاكح دق نيدلارون كاذك

 القن امم هبلطاف هريغ يف

ملعيف جراخ ليلد وهو



 ام ريغ لاح لك يف هعبت
 ابنج نحبصي نم هلوقف
 ءاوس ىلع هعم انلمشي

 هتايصوصخ نم كاذ ناكف

 ىلوقلا دراولا كاذ تحت يأ

 خسن هلعف نا لاقي الو

 ارهاش العف ناك ول هنال

 الاقي نأب انكمم ناكل

 رياس لنمكو ةالصلا لنم
 هبانج نم لسفلاك يذلا اما

 اخسان نوكي نأ حصي الف

 نغلبي فلكم هناف

 فلاخي هراحسا يف لعفلاو

 مزل اخ وسنم ناك ول هناو

 عتمي نايلا ريخأت نأل
 نا حص كاذ حص ول هنأل

 دحأ ًافلكم لج نكي ملو
 ابنجلا نا حص دق ذئنيح

 هرافكلا اوطقسأ دق مهنكل

 ةهبش عون ريفكتلا يف ناو
 ادودحلا اوأردافإفل ثيدحلا يفو

 هلصاح اولاق ةهبشلا انهاهف

 هبتشا ةلدألا ضراعت نمف

 املع مكحب هيف هصخ دق

 ابجو مومع ًارطفم حبصأ
 يءاج اصوصخ هلعف نكل

 هتاذب انه ريغلا يقبو

 يورملا ىدهلا قيقحتل مهناف

 خسر ناك ام دعب لاقمل كاذ

 ارهاظ افشك سانلل افشكنم

 الاقلملا عف انه اه كلذ

 رهاش رمأل نيدلا كسانم

 هباصالا رياس نم اهوحنو
 اخسار مهيف ناك مكحل ًاعطق

 ننسلاو ارط ضورفلا هتمأ
 فلاخم هل لب اعبط كلذ

 مهنم نوكي ال يك هنيبت

 اف هيلإ انجايتحا دنع

 ننس ريغ ىلع قلخلا فلكي
 درو ناهربو ةجح ريغب
 ابهذم هذخف ًارطفم حبصي

 هرابعلا ا هعيذت ةهبشل

 ةبوقعلل هبنت اهنأل

 ادوهعلا اومزلت ههمهتاهبشلاب
 هلئاس راحأ دق فالتخا نم

 هيم رخ مهف مهفاف كلذ
٦٢٨٩



 لالجلا يذ ةمحر نم كاذو

 هتمحر نم ريسيلاب فلك
 هفطلب رهاق نأش كاذو

 الزنأ دق مكتنعأ اشي ولو

 ارطفأ ناضمر يف نم لكو
 هريبك ةرافك همزلت

 هللاب تنمآ سفنل قتع
 ىفك دقو امهلنم نمعطي وأ
 محرأ مهنم قلحلا بر ناف
 بيترتلا مزتلي له فلخلاو
 اندنع وهو بيترت ال ليقف
 تبنت هموزل انموق دنعو
 اتببتري ل تيدحلا انلق

 هعاطتسالا رابتعا امنإو

 نامياللب قتعلا يف انطرشو
 هرفاكلا ىزجت فانحألا تلاقو
 الف امياد رهقلا كلت قحف

 ىنلؤأ كاذب مه نونمؤملاو

 ههج لك نم نمؤملا ىلإ نسحأ
 هرافكلا ديق دق مهضعبو

 تدرو دق اهب ةياور بسح
 تكله دق لوسرلل لاق ذإ
 عيرلاةياور تقلطأو

 لاح لكب انب لزت امل

 هترهق يف نحنف انب ًافطل
 هفعض بسح فيعضلا لماعي

 البسلا رانأ نم ناسل ىلع

 ارذعي مل هريفكت نعف ادمع
 هريهش انعرش يف ةفورعم
 هابتشا الب نيرهش موص وأ
 افخ الب هنصلخي بوتلاو

 مهمع دق كاذ ذإ هفطلو

 بيبحلا ىكح ام بسح كاذ يف

 انضطفاف ازجأ لعفي امهمأ

 تحرص كاذب ةياور بسح
 انملعا رهاظلا وهو كلذ

 هعامجلا هلاق طقف هيف
 نايبلا يف ءاج تفرع اك

 اهعدف اهب ازتجا الو
 اللعلا َنمهفاف تررحت
 الد ليبسلا كاذ ىلإ امل

 هفسلا لهأ بنتجاو تعطتسا اذا

 هراتخا اميف ع اقولاب كانه

 تركذ اميف عاقولا صصخت

 تحكن يتجوز ناضمرب
 عيمجلل فاجلا عق وف

 ٥ رس اح
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 قتعا لاق مهنيدح يف هنمو

 دجي مل ناف قتعلا اوبجوأف

 وبأ مث ىعفاشلا هيلع اذو

 عامجلا يف لوقي مهضعبو
 اريخ تارطفملا رياس يف

 رطفي دق روزلا لوق كاذك
 لمعلا لثم روزلا لوق ناف
 فمَع ريغب موص نكي ملو
 نم رطفي يأ ثيدحلا حرصو
 رذحيلف هل موص ال هانعم

 بتارم ىلع موصلا ىتأ دقو
 نع كاسمالا .وهو ماوعلا موص
 ركذي صاوخلا موص هدعبو
 نعو اهتاوهش نع اهعنمي

 صاوخ موص هدعبو

 لالجلا يذ نود اًمَع كسمب

 بترلا ىلع تلع ةبتر كلتو
 هبيغلا نأب انموق لاق دق

 بنتجا انم نم لكل ةروفغم
 طقف نصقنت لوقي مهضعبو

 رؤزي ىرولا ىلع ىتف موص

 يلج قيقحتب همهفاف روزلل
 فرعلا لهأ دنع مارحلا نع

 نذإ ٥و كم لكو اهتاذل

 فوصتلا ةريسك اهحابم

 رمألا اذ نم هتهتشا ام لك نع
 ةساح لكل كاسمإ كاذو

 لامكلا يف ةياغلا كلذو

 برألا لين ىلإ انغلب بر اي

 هبيعم مهنيد ف ةريغص

 بجعلا وه اذو بنذلا ريابك

 طقس اضيأ اذو هموص باوت
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 ريابك نم ةبيغلاو روزلاف
 رابخالا حاحص اذب تءاج

 رياغص نم ةبيغلا تناك ول
 بونذلا مظعأ نم اهنكل

 قسافلا ضرع هللا حابأ اهب

 ررغ ثيداحأ اذه ىلع تلد

 ك اريابك اهانلعج ش

 ارهطم انبهذم ىرت اذل

 انل عرشلا هحابأ يذلا الإ

 له مباصلا ةلبق يف اوفلتخاو
 اعنم ضعبو ضعب اهزاجأ

 فالخ الب لاق مهضعبو

 دق لبف نم لوقي مهضعبو
 همربش نبا ىلإ بوسنم كاذو

 يو احطلا هلقنب ا ذكمه و

 رمع نبا نع هيركتلا اولقن ةنو

 ادمتعاو اهوحنب وأ ٨

 لاوملا انموق نم ترهتشاو

 املعلا ضعب كاذ ح ابأ دقو

 انابشلا عنم دق مهضعبو

 اربخ اضيأ كاذ يف اوور دقو

 رياغصلا نم تسيل انبونذ
 راصبألا ولوأ كاذ تققحو
 رفاكلا ريغ قي مل انبونذ
 بوبحلا نع ابنألا اهب تءاج

 فداصلا يقتلا ضرع ىمح دقو

 روسلا يف تءاج تايآلا اذكهو

 اريابكلا كلذب اوبكرو
 املظ نم عدو انيبن لاق

 ىرولا اذه يف ناك متش لك نم

 انع هلإلا عرش عبتاف
 , لقن دق لاقم يف ال مأ لحت
 اعقو اميف لصف مهضعبو
 فالسالل دوجوملا كلذو

 ٥ار دق اميف رطفأ

 هملع دق نم هاور انموق نم

 يوارلل هزعي مل هنكل

 رهظ ام اهم سمو ةلبق نع
 ادجو دق اذكه موق هيلع

 كلاس قيرط لكللو هب
 رثألا يف يور اك انموق نم
 املعا هوبحتسا نويرهاظلاو
 انايپلا مهفاف طقف اهنم

 اررم مهدنع يبنلا نع

 دمتعي
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 اكلذ نع هلأسي نم هاتأ

 لأسي اضيأ خالا هءاجو

 دج وي خيش لوألا لئاسلاف

 ال . . خيشلا رمأ نا يردت تنأو

 ابرإلا هنم بابشلا كلمي ال

 رخز مثالا نم رحب يف هيمري
 دق خيشلا كاذل يداهلا كلذل

 رثألا يف اضيأ رحبلا هيلع اذو
 رهق نم نيب قرف مهضعبو
 ادرو ثيدح هيف مهدنعو

 هقيدصلا ةشياع نع هوور

 « مياص وهو لبقي ناك )»
 اناك دق مككلمأ هنكل

 بهذيو هدري مهضعبو
 هبلغلا فوخ لنمألا هنال

 ةرونت ىوقأ ةوهشلا ةروثو

 نابشلا ةوهش صوصخلابو

 ةلص . ا ةعلط . نم كاذو

 رطخلا بوكر ىلإ مهلمحت

 اهباحصأ تعقوأ دق ةوهش 1

 ع رشلا فالح ىلإ مهتداق

 اكلانه هل يداهلا صخرف

 اولقن دق ايسح هاهن دقو

 درمأ لحف روكذملا رخآلاو

 القعلا عيمج دنع نتفلا لنم

 امرضت هران بابشلا امأ

 ابه اموي ةجوزلا ىلع ىتم
 رهش دق رمأ كاذو نكلهيف

 در بابنللو اليبقت حابأ

 رردلا طقلت رحبلا ليبس عبتاف

 رظن وهو هريغو هسفنل
 ىدهلا ردب ىفطصملا يبنلا نع

 هقيقحلا ملاع لدتسا هب

 مياصلا كاذ نرشاي اذك

 اناهربلا عبتاف هبرإل

 مزتلم هل نايفس اذك

 بهذملا وهو ناّبشلل عنملل

 هبكر ام روفت ةوهش نم
 ةمالا ف اهت وطس ةد وهعم

 يف ةوقلا ناسنالا ةد وهعم

 ةرطفلا ىشنم ةمكح اهب ترج

 رذلاب امياد اهنبناجف

 اهبابرأ تبعتاو لب رانلا يف

 عبطلاب م ُهتكلمت ىتح
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 فلكملا ىلع عورشم كلذ
 سافنلا يفو ضيحلا يف لوقأ
 بجي مل اراهن رهطلا لصح نا
 الكأت دنأ ضياحل زياج لب

 رافسألا نم جوزلا ىتأ ناو
 لاحلا يف اهعامجج هل زاج

 مارحلا ىلع اموي رطفمو

 ىتم هموص داسف ىري ضعب
 مدلل برشو ةتيم لكأك
 عقو لكأ عم يربلا هب ىنعأ
 موصلل مداه اذه لاقي

 ىلع هموص لطبي ال ليقو
 قيرط ىلع ءاج هموصف
 ال هللا نا حضاولا لوألاو

 ام بونذلا ريابك يف مو
 ارم اميف لوقلا ديعن الف
 ناكمالا يف راصتخالا مورن

 هللا انيلع دهعلا ذخأ ذإ

 ريجي نيح هركملا يف فلخلاو
 ام ديعي لب رذعي ال ليقو
 لعفي مل نا لتقلا فاخ ناك نا

 يدؤي دق لاملا بهن طرشو
 اكاذ هنم شخي مل اذإ امأ

 يفولا بجاو لهجن اننكل

 سانلا ضعب لوقي ام فالخ

 بجع الو انه فكلا امهيلع
 الدابت الذف مويلا

 راطفإ اخأ كاذ يف ناكو

 لاطبالاب لوقلا رمأ فيكف

 مالعألل هيف فالخلا ءاج

 ىتأ رطفلا يف مارحلل ناك ام

 مرحملا نم ريزنخ محلو
 عسي الو ىرولا لاومأل أموي
 موقلا دنع عياشلا كلذو

 السترا لالضلا يف نكلو اذه

 قيضملا يف ضاف دق هشحفو
 المع يقت نم الا لبقي
 املعاف ماقملا يف يفكيو يفشي
 ىرعت اندصق نم هراركت
 نايبلا بجاو دنع طسبلاو

 هاحوأ ام سانلل نييب

 رذعي برشو لكأ ىلع اموي
 امزلا هيلع لكالا هب ناك

 لبقاف لام بهن فاخ ناك وأ

 يدنع اميف فالتالا ىلا اموي
 اانه هرطف لحي الف

- - 
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 لاومألل لذبن اننأل

 لعف امو نلتقي وأ تمي ناو

 لعفي سيل عامجلا ىلع امأ
 ام نودب عقي عامجلا نا

 رورسلا

 رابجلا هرهقي نم نأل
 ءاشحألا قلطم هنم لكات

 بلجي 7 انزح ننزحيو
 عامجلا ةلآ كاذ دنعو

 ال لعفلا ناو رمخلا كلذك

 انايسن عماجم ىلع نكل
 املعاف هيلع ءىيشال ليقو

 ادترا هارت نيدلا نع نمو

 دحألا هتإا عيارش ىلع

 مزلي نيدلل دُعَي ناف
 ران يف ملسأ كرشمو
 امايصلا لعفي مل نكي ناف

 يبصلا مكح هلثمو اضقلا اذك

 فالخ الب هيقاب مونصي

 اقافأ نإ نونجملا اذكهو

 رهظو كش موي يف لكاو
 ضياوحلا نم فكلا نسحيو
 املعاف هيلع :يمغأ نم لكو

 نم ن أشني كاذ و

 لاح لكب انيد ظفح قىف

 لمعلا اذه للع ًأكلاه هارأ

 للطبم دبع كلذ لعافو

 املعلا لك هاري ذذلت

 روفك ىتف غاط نم رهقلا ال
 ران هاه ف يصاعملا ىلع

 ءالتبباب مارحلا هلعفل

 بكتري ام رابجإ ىلع ًامغ
 عازن الب نكر حتت م
 الفضفتحاف ةيقت يف زوجي
 اناك ام ىلع هموي ءاضق

 دنع حيحصلا لوألاو

 ذإ كاذب هدسفأ

 ىأ راصو ادع

 دنع ءاج فالخلا هيف
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 افرعاف ةالصلل ديعي ليق

 هداعإ ال لوقي مهضعبو
 ىري م وصل ١ ةداع ١ مهضعب و

 نأ لبق هيلع ىمغأ اذإ لهو

 لاوش ف قافأ اذإ اميف

 قفي نإ هيف قافأ اذإ الإ
 نكي مل ىضم ام نا كلذ

 ادحأ هلإلا فلكي الو

 يمغأ نمع فيلكتلا طقسيف

 لخد هنا ثيح ىضقي ليقو

 امغإلاب نطاب ضيرم وهف

 مهفاف اذه عيمجلل ديعي

 لخد دق ضيرملا يف اذهأ رظناف

 لمت رهشلل ءامغالا اذا اذه

 اليق ةالصلل ىضقي نسيل
 لخد دق ةالصلا تقو اذا الا

 اعقو دق همكح ضرف كاذف

 دقو نج نا نونجملا كلذك

 نا لبق هيلع ىمغأ نا ليقو
 راهنلا نم ىضم ام دعب رأ
 ملو رجفلا علط موي لكف
 طوحأ اذه عضولا ىشح عمو

 هيطوحألا دصقل ىعس ينعأ

 افخ هيف امو همهفاف موصلاو
 هدافالا مهفاف اضيأ كاذل

 اركذ دق اذكه ةالصلا نود

 نكز دق موص موصلا رهش لخدي
 لادج الب يضقيال ليقف
 قدص لصأ لع هموي هيلع

 نبألا لاقملا ىلع هعسو نم

 ادب لصأ اذو هعسو ريغب

 مكحلا اذ يف نونجلاك هيلع

 لدبلاب ىضقي ضيرملا لخدم يف

 اليقلا رداف نونجملاك ناك ذا

 لصح ناك دق ءامغالا هدعبو
 اعرش هيف ءاضقلاف هيلع

 دهع اضقلاف تقولا الوخد حص

 نمزلي ءاضقلاف رجف علطي

 رانالا يف هوركح دهرنكا

 مزتلم اضقلا همايص لقعي
 طرتشي انه هل نكي ملو
 هيطرش ىلع لصأ مقي ملو
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 عقو انه اه موصلا مكح نأل
 م ابصل ١ ةين حصت ل و

 مايصلا ةداعإ ىري نمو

 هرركم لزت مل ةالصلا اولاق
 موي لكو ةليل لك يف
 انرركي مل مايصلا امأ

 همايص نم تاف ام اضق نا

 لاحلا اذ يف نونجملاك راص دق

 ابلقلا ىشغي ناك ءاد كاذف

 عقي كاذ ليق نيتلاحلا ف

 ةالصلا ةداعا ىري نمو

 الو مونلاك ءامغالا لعج دق

 ركذ دق ةالصلل ثيدحلا نا

 الاق دق هتالص نع مان نم

 دجأ نع انءاج ثيدح نكل

 املعاف قيفي ىتح ميان نع

 اراشأ دق حاضيإلا يف هيلا

 ماقملا يف نيلوقلاب لوقي

 عنص هللا انه ام ىردي سيلو
 مايألا ةدع يأ تضم دقو
 ماقملا اذب يأ ةالصلا نود

 هررقم ةتباث مهيلع

 همولعملا اهلصاب ةتباث

 انملعا يعفاشلا هيلع اذو
 هماكحأ يف صنلا نابأ دقف

 ابللا ىفخينو لقعلا بهذيف

 عفدي سيلو بلقلا ىلع أموي
 تايمغلا ىدل يأ مايصلا نود

 القن اميف ميانلا ىلع اضق

 رثأ انه اه موصلا يف نكي ملو
 الاقم هل عفري مل موصلاو

 دصقملا اذ يف مالقألل عفري

 اححنا هيلع اضقلا هدنعو

 ارانآلا ةحصلاب نعبتاف

 مالم الب ىضقي الو ىضقي
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 جاصلا نع ىفعيام

 حضتم رمأ نيدلا رسي فيحو

 رعشلا ليجرت . ءاج ثيدحلا يفف

 نع ءاج
 راهنالا يف ديربتلا كلذك
 عقو سارلا ىلع ءاملل بصلاو
 ليبقتلا زياج يف ىضم دقو

 قاشنتسا مياصلل رزياجو

 ماوصملل رمجناو نهدلاو
 لجرلا ةيحل فيلغت اذكهو

 فصحتت نبح ةأرملل طخملاو
 ساب ماعطلا قوذ يف سيلو
 ناسللاو مفلاب هقوذي

 درو دق مامالا رحبلا نع اذو
 لح عاقولا هل ًالفن مياصو

 رمع نع كاذك مويلا نع موي
 اعقو اهيلع هل ةيراج
 ىلع تفاخ اذإ ىلبلا رطفتو

 املعاف موي لكل اضقلا ليق
 بالا لام نم نيكسملا معطتو

 حص مياصلل ايشأ نع وفعلاف
 املعاف كاذ مباصلا ةفعحتو

 ربخلا صن يف ريمجتلا هدعبو
 رصبلا بابرأ دنع بيطل مش

 رانآلا يف ركذت ةديدع

 رابخألا يف باينلل لبلاو
 عنص كاذ ىبنلا رحلا ةدش نم

 ليلدلاب عللا هيلعامو

 قاست ةضمضم اذكمهو

 ماكحألا يف ءاج دق مهتفحت
 اذ لكو رطعلل رذلاو
 فلسلا لاق ريمجتلاب بيطلاو

 ساسألا وه اذه يف صنلاو
 ناركن الب رمألا ملعيل

 دهتجملا مامالا بطقلا هعفري
 لفنتنا ناك امل ىضقي هنكل

 رثألا يف ليق لعافلا هل وهو
 اعمس اميف لفنلا مايص لاح
 ىلألا فلخ اضقلا يفو اهلامحأ
 املعلا هاري هناكم موي

 بهذملا يف دحاو موي لك نع
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 درو دق ماجتحالا ف

 القن صنل ضقنلاب ليقف
 موجحلاو مجاحلا يف لوقي
 فرعيال ههجو رمأ كلذ
 اقلعت دق صنلا مكحب نمف

 ببسلا لصأ صنلا يف ىرد نمو
 تبث دقو ىتف اباتغا دق ليق
 املعلا دنع حيحصلا وه اذه

 نكي مل ماجتحالا نأب يردت
 مدهب بايتغالا نأ يردتو
 دق لوقلا اذه لصأ عيبرلا يفو

 افخ الو ةهوركم اهنكل
 امدنع هيلع ىمغي ىتف مو
 دجوي مايصلاريغ يف كلذ
 املعاف ساب كاوسلا يف سيلو
 ال راهنلا رخآ بحتسلملاو

 ارظطفلا نيقالي يغبنيف

 اضقلاب ضقاف خجارلا لوألاو
 ىور ضعب اذك ماعطا سيلف

 لوعملا اندنع هيلع امك

 بغري هيفف هعباتي نمو

 ادصق موصب هموي داعأ

 القن ثيدح يف هيلع ءىش
 دشرلا بابرأ قحلا ءاملع نع

 اللا يف ًارون راتخملا دمحأ نع

 مولعملا هصنب ارطفأ دق

 فصوي كاذك رطفلاب فيكف

 اقدص صنل ضقنلاب لوقي
 بجوملا همكح يف هب ىضق

 تبي هموص لبح بايتغالاب

 .ايغت اذاي كيدي هب ددشاف

 نكز لصأ نع مياصلا رطفي
 ملسملا كاذ باتغي ذا موصلل

 دنسلا قداصب انل هحضوأ

 افعض اضيأ ثروت اهناف

 املع امم ماجحلا هطرشي

 دكنأ يتخأ كش ال هيفو

 امولت نلو تئش ىتم كتساف
 الضفلا دنع فولخلل كاتسي

 ىردي رسل هفولخ ىلع
_ ٢٣



 ال قيرفت نم كاذ يف اوار امو

 اولاق راهنلا لوا بطرلاف
 رخآ يف ههرك نم ناو
 هاوس الإ فولخلل كلذ

 رافظألل ميلقتلا يف سيلو

 درو همكحب جحلا يف كاذ لب
 اركذ دق هل عضولا بحاص لب

 ناسنالا رعش عزن كاذك

 اعقو ام .اذإ وفعلا اذكهو
 ةالصلا رهطت ىدل لكاذ
 يرابلا مظعلا هللا نم وفع

 عقو امع انل وفعي ال فيكف

 نارقلا يف ريثكلا نع وفعي
 اضمضمت اذإ لاق مهضعبو

 ءاملا غاسف ايندلل ناك دنا

 عقو ىرخألل كلذ نكي ناو
 نايبصلل ماعطلا غضانفو

 رنالا يف دمع ريغ نع هغاس نا

 املعاف اضيأ هيلع يعخنلاو

 راتخلا نع ًانايسن لكألاو

 درو ثيداحالا نم ةدع يف

 ماقملا يف لوقلا ليطن الف

 عقو دق كاذ باحصألا نم ر

 البقأ ىل هلو ائيش هارأ

 لاقي هرخا سبايو

 رهاشلا ليبسلا ىلع انراهن
 هار نم هار نكي ناو
 راثالا يف هوكح الو ساب
 دعي ركذ نم موصلا يف هل امو
 اركذيف يمكح مكح هل امو

 ىناعملا عف ساب هب سيل
 اعرج يأ هغاس ءام قلحلا :يف

 تارم قأ ول دصق نود نم

 رازوألا مظعأ نع انل وفعي
 عسي وفعلا امنا دمع ريغب
 ىناج دبع لك نم ةبوت عم
 اضرع اموي قاشنتسالا ناك وأ

 ءاج اذه راثآلا يف لدي
 عمس اذكه هيلع اضق الف

 ناركن نم هيف هيلع سيل
 رظنلا اذه ىلع يرصبلا نسحلاو
 املعلا دنع حص فطل كاذو

 رابخالا حياحص هب تءاج

 دمتعي مهيلع نمم ةلمج نع
 مانالا ديس نع ىتا امب

 عفن وفعلا هبو نيعباتلاو
_ ٢٣١



 لاقملا ىرولاب لوطي ال يك

 لب فوجلل نلصوت ال نيعلاو

 رهشألا لاقملا يف عون يأب

 لاضفملا انديس نع صنلا يف

 عطس انل اناهرب ججح نم
 لالحلا نم اعرش هن اب

 لادج هب ام لهس رمالاو

 لزن مهعم اهب ام غامدلا ىلا
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 ر دقلا ةليل رك ذ

 الضفي نأ رابجلل ثيحو

 ضعب نود قلخلا ضعب لضف
 الضف كاذك رهشأ ضعبو

 املعاف لاجرلا اذكهو

 يلايللاو مايألا اذكهو
 ارَبَد كانه ةمكحل كاذ
 فرشلا لك اهل ردقلا ةليلو

 الزنأ اهيف هللاو ال فيكو
 دشرتسملل نيدلا لصأ نابأ

 املعاف ًاعيمج لسرلا ديأو

 مظعألا لوسرلا ىلا اعد دقو

 ىفطصملا قدصل ةجح ماقو
 بتكلا لكل ًاخسان ناكو

 رشبلل داه نيدلل اددجم
 اياربلل بتكلا ماتخ ناك

 يلعلا نأشلا اه ردقلا ةليلو

 مألا لك ىلع لضفلا انل اهب
 رهش فلأل ةليل اي

.٢ 

 اللا فانصأ قلطم نم ءاش ام

 ضرفلاو انلفن نيب لضفلاك
 ىلع تاناكملا ضعب اذكهو

 امرك نهضعب يأ اسنلا اذك
 لالجلا ىذ هللا لضف لكلاو
 ىرولا ىلع اهدصقم يفخ ناو
 فرتعا دق اهلضفب انلكو

 اللا اذل هتمحر هباتك

 ىدتهم لكل قحلا حضوأو
 امزحلاو لالحلا نو
 ممالا لك ديس دمح

 افولا ةوفص دمحم

 بهذملا ريخ ساكل ايم
 ركفلا دقوم قحلل ا احضوم
 اياضقلا قياقح الصفم

 ي مل اننيد يف اهلضفو
 ملع ًاضيأ اهب انرهش لضفو
 عسوأ رهش فلأ نع اهلضف لب
 رون اهيف يهو رهش فلأ نم
 ارفوأ ًابيصن ريخلا نم اهيف
 هركذ لالجلا يذ لازنإ
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 حدم ركذلل كاذب هنأل
 املعا ردقلا ةليل يف هلزنا

 ناشلا ام يا كاردأ ام لاقو

 املعاف اهيف كالمألا لزنتت

 مانألا ىلع يأ نوملسي
 ىلع .... الإ يأ نوملسي الو

 همالسلاب جرعي مهمالس

 همالسلا انل هللا بتكيف

 امل ردقلا ةليلب تيمس دق

 نارقلا لزن دق اهناو

 لزتت اهيف كالمألا لضفاو

 ناوضرلاو ةمحرلاب لزتت

 هبه قحلا ىلع اهيف تلعج دق
 لبقي نيح ناطلسلا ةفحتك

 ىلع ريخلا زيارج مهحنمب
 اناسنإ اهريخ توفي الو

 ىرولا ريخ نع مورحملا وه كاذ
 للزلا نارفغ ثروي اهمايق
 يضر هللا عم دبعلا بتكيو

 انمؤملا ناف كش نم سيلو

 ةمحرلا يف امياد لازي الف
 يلعلا نأشلا اه ردقلا ةليلو

 ارم الو ةعشأ اهل سيل

 حضو ذا لدي اهلضفل وهو
 امظع دق يذلا ناشلا ةليل يأ

 نابسح هل ام مظع وهف
 امركلا ةادهلا هدابع ىلع

 مالسالا يف قحلاو ىدهلا لها
 اللا اذ يف صلخم قحم لك
 هماقتسا ىلع نم لكو انل
 هماركإ انل نطسبيو هب

 املعاف مظعلا ناشلا نم اه
 ناشلاو اهردق كاذل اهيف
 لقني اميف مدا يبب ىلا

 نارفغلابو رشبلاو زوفلاو
 هبجوأ لاثتما ىلع انبر نم
 اولشما نيذلا هلاجر ىلع

 المعلا بحأ نبح مهعينص

 اربْحْلا هاور انل ربخ يف

 لصح اهب فرش نم هلايف
 يضتقي اعطق معللل كاذو

 انيعت هلضف هلإلا عم

 ةنجلا يف هتوم دعبو ايح
 لجنجسلاك سمشلا اهيف علطت
ارسحنا هارت اهعاعش اضيب



 هيفاص ءامسلا يف ؤذبت تسطلاك

 ايضلا ةفيعض ارمح لب ليقو
 هجلَب اهيف مغ ال ةيفاص

 اعطس دق ًارمق اهيف نأك

 ادبأ ىمرت سيل اهيف بهشلاو
 ىلع تاعفد كالمالا لزنتف

 مركألا نيمألا حورلا مهيفو
 مه كالمأ حورلا نا ليقو

 ةليللا كلت ريخ نورهظي ال

 املعاف نولزني بورغلا دنع
 كلم صنلا يف حورلا نا ليقو
 ةليللا كلتب مهيف لزني

 افرعاف نولكأي قلخ ليقو
 الو سنالا وأ نجلا نم اوسيل
 امسلا كالمأ فرشأ مه ليقو

 ارايخألا اندابع اورظنيل

 يلعلا ةدابع ىلع اوفكع دق

 بحلا ضح ةدايز يهف

 هميظع ةليل نم اهلاي
 يف لزنت العلا ةردس ناكس

 ربلا يف ةيولأ مهدنع

 يبنلا ربق ىلع دحاو بصن

 انيس روطب ليق دحاوو
 د ٢٣

 هيئاج كانه اهل ةمالع
 ايفتنا كانه دربلاو رحلاو

 هجلبنم اهقفأ يف اهراونأ
 اعمسا رهشلا رخآ يف اهنأ ول
 ادقص دينع ناطيش لك ذإ
 اللا ةوفص راربألا اندابغ

 مدقملا وهو ليق 7
 اوملعي مل اوفتخا العألا هبيغ

 ةمألا بطق هاكح دق اذ

 املعلا دنع رجفلا عولط ىتح
 كش ريغ نم امسلا كالمأ مظعأ

 ةمكحل ىهنلا اذاي اهلازنإ

 افرع نم هلاق نوبرشيو
 الفتحاف امسلا كالفأ سنج
 امظع رمأل ناك مهلوزن

 اراربالا انداهز اورصبيو

 يلولا برلا ةعاط يف اودهتجاو

 برلا رمأب يأ نيمّلَسُم

 هميق حيحص اهل نفرعن مل
 يفو رب كلم ريخ ليربج
 رصبلا لهأ اهلوق يف ةعبرأ
 بيطلا يلولا يداهلا دمح

انيور اذك قفألا يف عشي



 .عكلا رهظب ليق دحاوو .
 يلعلا سةتقملا ىلع دحاوو

 تيب لكب رونلا لخديو
 ملظقلاك رون لزني اذكهو
 مظعلا رهاب ةيحلاك ليقو

 دمحلا ءاول رون لب ليقو
 ةحنجأ يف ناك رون ليقو
 تاعاطلل ناكرون ليقو

 ايلوألا نيفراعلا رون ليقو
 لالجلا ةبيه رون ليقو
 رشتنت ال ءاودألا عفدتو

 ابات نمم ةبوتلا لبقتو
 امسلا حتفت اذكهو

 الو اهيف لمع دري الف
 حص عولطلل بورغلا نم يهو
 راجشالا اهب ضرألل طقست
 دجسي هلإلل ءىيش لكو

 حلام ءام لك اهيف بذعي

 درو ال مأ ةيقاب له فلخلاو
 تتأ اهنأب اوأر مهلعو

 ةباحصلا رثكأو املعلاو
 الاق نم ةريره وبأ لاق

 يقابلا ناضمر يف ةيقاب

 ب ١ وب ]

 ةلبق لجأ

 7 ا صنلا
 ارهزلا انتلبق
 ىف كالمالا هبصتت

 ردقت ذإ تاريخلا لب ف

 اباترا ناك قحلا يف يذلا الا

 امعنأ هلإلا اهب ةمارك
 الأس ام للناسلا بيخي

 حضتملا لاقملا ىلع اهعوقو
 راتالا اذب تءاج نعجرتو

 دجوي ميظع اهلضفو اهيف

 حلاصملاب هللا اهيف ىضقيو
 دري دق لوق باهذلاب ليقف

 تهتنا مث دمحأل ةمارك

 هبارتسا ام نود نم ةيقاب

 ىلاغ دق بذك يف ةبهاذ
 قالحلا هتمب يقب ام يأ
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 لقتنت دق رهشلا يف اهنكل
 يلولا ركب وبأ اضيأ اهتبثأ
 باهذلاب لاق نم ًابكم
 يرونلا لنمك كلام لاقو

 اعم قاحساو روت وبأ اذك

 لقتنت لاق ماعلا يف مهضعبو
 اودهتجال تنيع ول اهناف
 رشبلا عبط يف كاذ يردي هللاو

 ىري رهشلا نم رخاوأ يفو
 هعباس وأ ةسماخ يف نوكت

 ةروكذملا رخاوألا هرشع نم
 درو ىقبت ةعسات يف نوكت
 تبت يضمت ةعسات لب ليقو

 املعلا ضعب لوألا حجرو

 دعب نم ةدحاو تضم ناو

 ةنفررعللا ةلليللاف
 دعب نم ةنلان ةليلو
 هعباسلاب اهدعب نم ىتلا نا

 امف نورشعو سمخ تضم ناو
 ىف ليقو هلوأ يف ليقو
 رشع ىدحا يفو ىداح يف ليقو

 الف هيف ةرياد لب ليقو

 اك نالا ىلا قبت مل ليقو

 ةينانلا
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 اولقن دق اذكه ماع لك يف

 لسرلا ريخ ريزو انمامإ
 بابلا يف اهتبنأ اقبلابو

 روهخملا هلقن يف دمحأو
 اعمس اميف رشعلا يف نلقتنت
 لمعلا مباد ةمألل دارأ

 اودصقي مل هل اهريغو اهيف
 رهظ اهرسو اهافخأ كاذل

 ارمع نباك ملعلا لهأ روهمج
 هعساتلا يف وأ يورملا ىلع ىقبت
 ةروهشم ةفورعم ةمكحل
 دنف الو اهدعب ام اذكهو

 تركذ دق اهدعب ام اذكهو

 املع ليلد نم هيلع امل
 ىدنع ىلبت لوق يف نيرشع

 ةفوصرللا مهدنع
 دعلا نسحب تضم دق نيرشع

 هعبارلا ىدنع كلتو مهدنع

 املعتل ةسماخ لقف يلت
 يفخ دق رمأل رهشلا طساوأ

 رهظ نيرشع دعب نم دحاوو
 ٭١)قتت همايأ يف لازت

 امظن دق انل اميف هتمق

ةعساتلا



 املعلا دنع لاوقألا رثكاو

 ربلا صن اهئاقب ىلع لد
 رخاوألا يف لاق اهوسمتاف
 ربخ يف رتو لك يف اذكهو
 اسمتلن ناب ىداهلا انرماي

 رماي مل ةيقاب نكت مل ول
 مهف نم عم هسفن سامتالا يف
 دصق ام لاني ريخلا يف دج نم
 اومحدزال اهل سانلا ملع ول
 دصقي لك ناكل اورد ولو
 ال وهو اهاوس ام نكرتيو
 هعمجلا ف تعضو دق ةعاسك

 ىطسرلا ليق اهلنمو
 لاوقألا رثكأ يف اهنكل
 رخاوألا يف لاق اهوسمتاف
 دوجولا ةنظم اهناف

 اوركاذت دق بحصلا نا ليقو

 نمز شاع دق ليئارسا لآ نم
 رهش فلأ حالسلا عضي م
 ام لل ىفطصلل بحص قاتشاف

 امهفاف حيحصلا وهو اهؤاقب
 ىتلا نم نبلطتلف اهلقعن
 رثالا لحاطف انم همهفي
 رهاش ليلد ىدهأ اهل وهو

 رهتشا هصن عيبرلا دنسم يف
 امدق لاقم يف كانه اه
 رهاظ صنب اهسامتاب يأ
 مرج الو ةحضاو ةدابع

 دح هرصحي ملو عوضوم ريخلاو
 ملعي رمأ وهو دج لكب
 دهتجي اهو اهيلا اموي
 الهجت نل ةجح مهفاف حصي

 اطخ دق امل مهفاف تيفخأ دق
 يلايللا رخاوأ يف نوكت
 رهاظ رتو لك يف اذكهو
 دوج وملا رنألا ف ىتأ اذك

 رصاني هنيدل ادهاجم
 نسحلا ربصلاب نيدلا يف ادهاجم

 رجألل أابستحم ادهاجم

 امس انه فرش نم هل ناك

 لثم نم يلعلا ىنسألا هلضفل
تركذ اًانينس نيناثلا قوف



 ربكأ رشعل نيناثلا نا

 مالسالا يف ةليللا هل دعت

 لاتقلاب دهاج نم نيأو
 ىقتلي ىنخضأ لاطبألل كلذ
 لوألا امأف ناماقملا نيأ

 لتري هبارحم ىلع اذو
 بلطيو هتمحر هلاسي
 ممألا ريخ مرك نم ناحبس
 يلايللا يف دعت ةليلب

 الصف ناضمر. هللالا اهب

 عيمجلاب ةمألا لضفو

 لصح انل فرش نم هلايف

 معنلا نم اهلثم له ةمعن اي
 ادهتجم اهليصحت ىلع صرحاف
 اهب نرفظت رهشلا يلايل مقأ
 ةليل يف اهنكردت دبال
 مستقت انم لامعألاب دلخلاو

 لزانملا بتر لاجرلا ىقرت
 دهتجاو دجو هللا يف دش نم
 دمصلا ىضر يف حالسلا لمح نم
 المكاألا ناضمر ماقأ نمو

 افغلبيو هبنذ رفغي

 لاح لكب دومحم دجلاو

 اورظناف حيحصلا ىلع انرامغأ
 ماعنإلا مظعأ ىدنع كلذ

 لايللا ةذفل دباعك

 يقت دبع هبارحم ىلع اذو

 لوهأو لب قشأ لب مظعأ
 لهبي هل هالوم تايآ

 برقأ يخأ اي وهو هاضر
 مجسنملا سجبنملا هلضفب

 لامعأال هللا اهيف فعاض

 اللج دق ىفطصملا عيمجلابو
 عيفشلا يبنلا يداملاو رهشلا

 لزي ل هيلع هلل ركنلاف

 مع لضفلا كاذو اهردق لج دق

 2- اأكتسنت ابظاوم

 اهلهج نكت وأ تملع أاعطق
 ةليضفلا يذل صرحاف هليل نم
 مرح امب وأ وهللاو ىنُملاب ال
 لماك بصقو مزعلاو دجلاب
 دصق ام ىننسأل هللا هفلب
 دصق ام ليلجلا هللا عم لان

 ا١لعلا ناطلس هلل ابستحت

 ىتحت ام عيج هبر عم
 يلايلل ءايحإلا يف دجف
_



 ةليل لكو ردقلا ةليلف

 اهباون لني مل ضعب لوقو
 نم دنع يتخأ اي ءىشب سيل
 رمأ ذإ كاذ راتخلا لقي مل

 مايقلا ىوس اهسامتلا امو

 فرشلا زاح دقف اهليل ماق نم

 ىدل اهروهظب لاق بطقلاو

 فكتعي نم رمأي ىفطصملاو

 ربخلا يف كاذكر ردقلا ةليل يأ

 دحألا ةليل لوقي مهضعبو

 املعاف نوكت رهشلا رخآ ف

 لخد اهرهش ناك دنا مهضعبو

 ةريخألا ةعساتلا ف نوكت

 ةيداحلا يفف تبسلاب ناك وأ

 دحألا مويب الخاد ناك وأ

 ةنلانلا يف نينثالاب ناك وأ
 ةسماخلا يف يهف فنثلنلاب وأ
 لخد ناك اعبرألاب هنأ وأ
 ةعمجلا لثم ناك سيمخلاب وأ

 لياوألا يف حص لاقي الو
 فلأ هيلع قأ نكي مل ام
 ةمالا يذ ىلع َنَم ذق هللاو

 ناشلا مظع لج هلضف نم
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 ةمأل ا ىدهف ر دقلا ةليلك

 اهم ابسأ ىرب و أ اهدح ل نم

 نطفلا قداصب ايشالا

 فحتلا لمكا هالوم عم لانو

 ادب قحلا لوألاو مهرنكأ
 فرشلا اهيفو رهشلا رخاوأ
 رشبلل داه راتخا دمجأ نع

 دمتعا ضعب ةعمجلا ةليلو

 املعلا ةادهلا موقلا هلاق ام

 لحم اهف هرخا ةعمج

 ةميمأ نع راثآلا يف كاذك

 قتدافإ ذخف نيرشع دعب نم
 دصقا ىرخألا ةعباسلا يف كلتف

 ةيتا انه نيرشع دعب نم
 ةيئاج انه نيرشع دعب نم

 لصح دق هيف باسحلا دحألاك
 ةمنألا نع هيكحأ كاذك

 لماع يذل ًادباع ءرملل

 فلخ مهعم هيف سيلو رهش

ناميإلا ةصلع ةمأل



 ممألا نب ام رامعألا ةريصق

 نأ دّسللو هللا اهمرك
 ارب امو ىرولاب ىردأ هللاو
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 ناتتا ىحالت ىتح اهتيرا

 عافترالا ىنعم يردأ تسلو

 هانعم امو اهافخأ فيكو

 الاق دق هدعب اهوسمتاو

 ماقملا هقيقحت يف لوطي
 الاق نبطو ءام ىف دجسأ

 بحأ اهافخإو ةمارك يهو

 اهل ىقبأ يأ لاقي دق كلذ

 النغاشتي ال هنوكو

 ىلع ركشلا بجي كاذ دنع لب

 دسحلا ءاد نعطقي اضيأ كاذو

 مركألا يبنلا بوقعي لوقي
 لسح نع رداف كنوديكي ال يك

 ىرولا ديسل اهنيعي ملو

 ماقملا يف لاطأ دق بطقلاو

 دري نمف افولاو نايميهلا ىف
 مانألا ةدافإ اندصقو

 مركو الضف لامعألا ةليوط
 نملعا هديبع نم اش نم عفري
 اردق دق امو ريخلا نم مهف

 نايبلا حضاو يف تعفتراف

 يعادل اهؤافخإ هلعل

 هارأ ... اذك تامالعلا ىنفخأ

 الآ قيقد ثحب انه اهو

 ماظنلا هب نلوطي ك

 الاقملا اوفرعتلف اهحبص يف

 بستحاو تملع ذإ اهفخاف

 اهقفلا لاق بلسلاو ايرلا نم

 انرظني سيل اهيلا اهب
 البنلا لاق كاذك اهداجيإ

 دهع دق نيفد

 ملعي رمأل ايؤرلا صصقت ال

 درو دق مهنع راثآلا يف كاذك

 اركذ امه كاذ تفرع اك

 مارلا بجاو لك قيقحت
 دريلف هيلا ىدهلا نقياقح

 ىمالسالا جهغملا ف مهبجاو

 ءاد هناف
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 مايصلا قياقح ىلع مالكلا يف ةمتاخ

 هيلع بترت امو هتاقلعتمو همزاولو

 مايصلا ةمتاخ هذهو

 داشرالل تاف ام تبقعت

 رافسألا هوحت مل ام عمجت
 داشرالا ءىراق نوكي ىكل

 اضرف دق انلبق مايصلا رهش
 ىراصنلا انكر هوعّيضف

 ارشع دوهيلا هتداز ليقو
 اييديازلا نا حيحصلا لب

 امل اهب اورفك ارشع هوداز
 ارذنف مهناطلس ىكتشا مت

 همف يف يأ ضرم نم يرب اذإ
 ارذن دق ايسح ًاعبس دازف

 ربخلا يف كولملا نيد ىلع مهو
 هفلخأ نم ثالثلا لمكأف

 الزن دق مهباود يف ليقو
 هدعبو هلبق ارشع دهوداز

 اوداز دق هلبق أموي ليقو
 انيسم ىلا كاذ ىهتنا ىتح

 اعرش

 ماقملا بجاو لك حضوت
 ىدابو رضاح لك دشرو
 رانآلا تلفغأ ام لكو
 دارملا ةياغ دافتسا دق

 ىضترم لوق وهو دوهيلا ىلع
 ىرايح هرما ف اوحبصأ دق

 ىرخأ ىراصنلا ليق اهلنمو
 انييبتلا مهفاف ىراصنلا هيف

 املعلا لك لاق هولعف دق

 ارهش لوق هيف ًاعبس ديزي

 هلأ نم يربف هارتعا دق

 ىري اميف هل سانلا عبتف

 رهش اك مهل نوعبات يأ
 هفرعت يكل نوسمخ متف
 القن الوق هيف اودارف توم

 هدع مت نيسمخحلابو ًارشع

 اودارأ امل دعب هلنمو

 انيبم احضاو هذخف اموي
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 دوهيلا ىلع ضمرلا يف ليقو
 ارشع اوداز ش هورخأف

 ىرابلا رمأ كاذب اولبف

 املعاف ىراصنلا موقلا ىلع غ

 اتشلا ىلا همايص اورخأف

 اوفرصت دقو نيسمخ هوماص
 مالسالا يف ليق دق اذكهو

 هرهاط بولقب هولبقتساف

 التبا رمألا ربدم نم لكلاو
 رخؤي ملو نددرتي ل

 يلولا رمأ اورخأ نم ىلا رظناو
 اوبكر ميدق مهيف كلذ

 الالا هلالا مهيلع ىفن

 ادوهلا هبش ريمجلابو

 ىراصنلا ىبنلا اذاي مهلنمو

 ام ليجنالا نم مهل اوفقل دق

 يلعلا رمأ اولنتما نونمؤملاو

 يرابلاب اومصتعاو اولك وت

 يلج رهاظ موقلا نيب قرفلاف
 مايصلل ةينلا تزاجو

 لحي ,لفنلا ي يف كلذ ىضم دفو

 ملعاف ناضمر رهشك وهو

 دوجوملا يف ءاج دق ضرتفم
 ارمألا كاذ رداف رفكت
 راثآلا يف هوماص اتشلا يفو
 امزل دق مهف ضمرلا يف كاذك

 ىتأ دق كاذك هوداز رشعلاف

 اوفرعاف ماقملا يف مهاوه بسح
 مازلإلا ىلع مهءاج ضمرلا يف
 هرباص سوفنب هولباقو

 البقتسا يبر رمأ نم ىلا رظناف
 ربتعا هيفو لكني ملو أرمأ
 لفسلاك هعورشم اولبو
 اوبلقنا لالضلابو هتوهص
 الالُض مهامس ةرهجو

 ادورق مهامس ام لثمك

 لنمأل ١ ليبسل اب هولبقتساو

 رماف بجاو لانشخمال او

 مالعأ نع وهو لاوزلا لبق

 لعج ضرفلا يف ليق دق انه اهو
 عمس دق اذه كاذك تقوم

 ملسملا رذن مايأ اذكهو
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 بس ةفينح يبأ ىلا وهو
 رثألا يف يعفاشلا لبق هيلع

 ولو ةين مزلت ال ليقو
 بجت ًارفاسمو اضيرم الإ
 انه هتقوب صخ هنأل

 طقف ةضيرف رهشلا ىري نمو
 رهشلا كاذ لخدي ام لوأ

 طقف ةليل لكل ىون ناو
 رظناف ىربي عامجالاب ليقو
 هين نود حبصأ نكي نمو
 رفكلاو ريفكتلا همزلي
 افرعاف طقف اضقلاب ليقو

 نايسنلا يف ءاضقلاب ليقو
 مزلي رفكف عيضت لكو
 معي وهو ةرافك اذكهو

 مزلي وهف ةينلا صصخو
 لفتنت ىتم لفنلاو ضرفلاك
 راثالا يف بحصلا هيلع اذو
 املعاف ةالصلا نيعتك وهو

 ىري ضعب ةقلطم ةينو

 يموص عيمج يتين لوقي
 عيمجلا ىلع ةين كلق
 دق ةينلا هذهب مصي نمف
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 بحألا لوقلا اذو لفنلل ليقو

 ركذ دق اذه صلاخلا بهذلا يف

 اوكح اضيأ اذكه ناضمرل

 بنكلا يف هوكح اذك امهيلع
 انيعت دق ةينلاب دصقلاف
 طرتشت كانه ةين هتزجأ

 ركن هيف سيلو هل يوني
 طرتشملا نايبلا هزجي مل

 رهظألا ليبسلا ىلع هلصأ يف
 هيضقلا يف ناك لهجب ولو
 امزل هيلع اضقلا اذكهو

 افصلا بابرأ هيلع ىنب لصأ

 يناوت نع كي مل هنأل
 ملعي نم هلاق مادهنالاو
 ممح اطخلاو نايسنلاو دمعلل
 ملعن اميف موصي هب امب
 لقعي ام ىلع رهشلاو مويلاو
 راكنا الب اضيأ كلامو

 املغ دق اهصيصخت ةن

 اركذ لوق موصلا لكل يفكت
 موسرملا ىدهلا يف الفنو ًاضرف
 عيسوتلا ىلع ميمعتب يتأت
درو لوق يف موصلا رهشل يفكت



 لقع هلصأو يفكت ال ليقو
 رهشلا اذه ريغل ىون نمو
 عنمي ليلدلا حضاوو فلخ

 نيرجفلا رمحاب مهضعبو
 عفتري يذلا هنا لوقي

 دحأ لك هفرعي لب هاري

 لزانملاو تويبلا يف رهظي
 فالخ الب لطاب كاذو

 راهنلا نم هنا كلذ
 احبصأ دق هب ماص يذلا ىنعأ

 الو هفالخ للع اوعمجاو

 ضيألا راجفنا اندنع رجفلاو
 مياصلا لكأ مرحي ادب اذإ

 ىتف اي تارطفملا رياسو
 ىضقنا ليللاو ةالصلا تزاجو

 اركذ دق ىذلا طيخلا وه اذو

 علطي مل هني لكاو
 اك اندنع بهذملا وه اذه

 مابْصلا مزتلي لب ليقو
 دمتعي دق اعيارذ هب اوس

 له رظني نا نودب لكاو
 املعلا لوقي ىضم ام داعا

 طقف هموي ديعي لب ليقو
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 لمعلا تمر اذا لصألا ىلا عجراف

 رهدلاو هرهشل نيفكت له
 اوعسو قيرفو ملعاف كاذل
 نيم نود ءاج اموص كسمب

 اوعَسوت ذا بيرلا عيمج هب
 درو دق كاذك فلكت الب

 لزان لكلو تاقرطلاو
 ىفاخ ريغ قحلا يف هلطبو
 راطفإ اذ ءاج هارأ ينإ

 الاقم ًارطفم كاذب
 القعلا دنع نقحلا ريغ حصي

 يضقي اذه مكحلل لب ةبلع

 اضرف دق يذلا قحلا وه اذه

 ارين اليلد هفرعاف صنلا يف
 ىعم لصأ ىلع هموي لدي
 املعلا دنع كاذ يعفاشلل

 مالعألا ىكح هروهظ لبق
 دنف الو لهاج اهيلع اموي
 لأس هنع الو ال مأ ادب رجف

 امزل ارمأ عيض هنأل

طخت مهضعبل ةصخر كاذو



 عقو دق بورغلا نظ رطفمو
 ارجفلا نظ روحسلا ىدل ىنعأ

 ىلع ساللا رتكاو انبهذم

 لب ليللل هموص متي مل ذا

 رنأ يف الصأ ديعي ال ليقو

 اروجحم نبكتري مل هوأر

 دصقي مل ىنف نع وفعي هللاو
 نأ لبق مايقلا ىون بنجو
 اضأ هرجفو الا ىرد امو

 رثكألا دنع مايصلا مدهني
 ردقي ل ةلاح ٤ هلوخد

 انل هاضري سيل رما كلذ

 حصالاو ديعي مويلل ليقو
 اداتعا كاذل هنا طرشب

 رظن وأ ركفب ىنمأ نا رمو
 دمألا وحن لاصيإ دماعو

 رنألا يف كاذك قيرلاو عمدلاو
 الصفنا ام اذا قيرلاو عمدلاو

 نأب ضعب ىريو طاخلا اذك

 راطفا الف يدرولاو يذملاو

 ابجوأ كاذب نم نا ليقو

 مادهنالا يذملا يف لب ليقو

 علط نا كاذك هموي ديعي

 ارذ ... كانه رجفلاو دبي مل

 العلا بابرأ فّص يف نكف اذه

 لحف ةمرحل ًاكتاه سيلو
 القعلا هاري قحلا نم ينغي

 رصبلا بابرأ مالعألا نع ءاج

 ارودقملا انه اه ىدعت الو

 دعسألا ليبسلا يف هاضر الا

 نظ ثيح مانو هرجف قرشي
 اضرع رمأب لسغلا يسن روأ
 ربتعاف هبابسأ نم ناك ذا

 رشبلا عيمج اهكالتما ىلع
 انفلك دق ناك ذا انهلإ

 حضو ناهربل بطقلا عم اذه

 ادافأ اذكه ضوهنلا ينعأ

 رثألا كاذ ىلا عجراف انمظن يف

 دسفيلف هفوج هنيع نم
 ربألا برلا كنإ وفعاف براي
 السرأ ام اذا تباث ضقنلاف

 نيذغي سيل كاذ ثيح صقن ال
 رانآلا اذب تءاج امهب يأ

 ابهذ اميف داسفلا ىري السغ

 مازلإ مهل ريفكت هيفو
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 املعاف طقف هموي ليفو
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 رنألا يف اذه فانحاأللو انل

 ادغ اموي مهعبشي نا ليقو

 بجو لحفلا ىلع ام اهيلع مش
 ريفكتلا اهمزلي ةيناج

 بحصلا لنم هيلع فلكللامو

 ىلعو اهيلع ءىيش ال ليقو
 ىناجلا وهف ناطلسلا هل ىري

 لدبلا اهيلع وأ اهيلع امو

 بجت لقف اههركأ نكي ناو
 يلج وهو ةدحاو لب ليقو

 ملو صقان لعف رركي نمو
 افرتقا كانه ام سنج نأ ول

 لكأ دق ش عماج اذا اك

 رركت الف تابوقعلا نا
 اتَح هومزلأ دق ام لثمك

 نإف دحلا ل ام كاذو

 ىري ةفينح وبأ يذلا وهو

 مزلت موي لكل لب ليقو
 القن دق لكلامو يعفاشلاو
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 امزل هيلع اضق ال ليقو
 ريقفلا هقحتسي كاذف
 ححصم حضاو لاقم ىلع

 م

 ربتعي دمب كلام دنعو

 رابتعا يف حجارلا لوألاو
 ادرو لاقم اشعلا هدعبو

 بجع هيف امو هل تعواط نا

 ريقفلا اهذخأ قحتسيف

 بتكلا ىف يف انءاج حيحصلا وهو

 الملا ين يعفاشلا لاقي اذه

 نايعلا ةريسأ هل يهو

 لنمأ انه ليقو اهمويل
 بتكلا يف هيلع ىرخأ ةرافك

 يلعلا هتل نيلاحلا يف بوتلاو

 مزتجا ةذفف نرفكي

 افلتخي مل كاذف فلتخي

 لقع دقو اندنع اذه وحنو

 رثألا انيلإ ءاج دق كاذب

 ادرف اولاق بجوملا ررك نا
 نكز انه هدح داعو دح

 ارهظ هيف نقحلاو انلثمك

 ملعي هيف لصالاو ةرافك

الدعألا عارف امهنع كلذ



 اررك ىتخأ اي امارح نمو
 رثألا يف اصن ءاج سنج لكل
 النلعفي نبح دودحلا لنم

 املعاف تاقرسلاو ىنزلا لثم

 بجو دقف ىتف اذه ىتأ ناف
 مزلت موي لك نا ليقو
 موي لك نيتناب ليقو
 مزلت ليلب كاذ هلعفو

 رنألا يف ةدحاو لب ليقو

 ىري رهشلا يف ملسأ كرشمو
 ملعا رهشلإ نم ىضم يذلا ىنعأ
 ارخا اموي كردأ نم لثمك

 ارم الو اهلك ةالصلا ىلص
 دق رهشلا يتخأ نأ ىلع وهو
 انوبطامن مه عورفلابو
 اسفنلا لثمك ضياح موصو
 ربك نم مايصلا نع زجاعو
 انيكسم نمعطي موي لك نع
 اذكه يصففاشلاو انبهذم

 راثألا يف ءاج موي لك نع
 ابيصأ ضرم نم زجاعو
 ربكلا كاذب زجاعك وهف

 بجي امهيلع ءىيش ال ليقو

 ارصبلا دنع ريفكتلا رركي
 رهتشا دق اهناهرب ةرافك
 انرركت مهعم اهبجورم

 املعلا لوقي رمخلل برشلاو
 بدنتناف عطق دعب مجرو دلج;ج

 مكحي اذهبو ثالت هيف

 مولعملا هلصأب قأ لوق
 ملعي نم هلاق ناترافك
 رصبلا لهأ ضعب نع ةروكذم
 ىرج امل الدب هيلع ضعب

 مهي مل مهضعب عم ههجوو
 ارفاسم ادغ ول ةالصلا تقو

 ارصبلا ضعب دنع كاذك اذه

 دنف الو ًادحاو اضرف دعي

 انورنكألا ليق هيلع اذو

 اسسأ ماقملا يف رفكو قسف
 رب ريفكتلابو اريفكت معطأ
 اننيبتلا فرعاف نيتلكاب

 اذبن اماعط هيفك ءلم وأ

 راملا حضاو يلج وهو
 ابيغي نلو هؤرب ىجري ال
 رنألا يف همكحك همكحو
 بتك انه اه لالجلا يذ وفعو
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 فرعاف رطف ليجعت ةنسو

 مارلاب رطفأ نم لكو
 سجلنلاب كاذك هموي داعأ

 رتفي دق رمخلاك هناو

 املعا هيف امث رانلاو نتنلاو
 ملعاف ماعطلا نم نكي ملو
 اهف ةين ريغب رلظطفمو

 املعاف هيلع يضاملا مدهني

 اتيي نا رطفلا طرش نأل
 ضرم ًاموي هباصأ كاذ

 املعا رطفلا ىلا رطضا اذا امأ

 مدهني ال لوقي مهضعبو

 رثألا يف هيلع ريفكت سيلو
 انرفاسي اموي دصاقو

 رفسلا دح نزواج ىتم

 نأ لبق نيخسرفلا نزواجي
 لكأ دق نيخسرفلا نودو الوأ

 لايمأ يف رطفأ هنأل

 ركذلا يف مكلامعأ اولطبت ال

 ال لطبلا بجوي ام اولعفت ال
 املعلا بطق دنع حيحصلا وهو

 جرخ امدنع نرطفي ليقف
 عقو دح هرافسأ يف ناك ذا

.- 

 اذا
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 فرشألا روحسلا ريخأت لثمك

 مايصلا ةلاح بورفلا دعب
 سقو رمألا فرعاف ناخدب وأ

 ہهظي هارأ فثيابخ ىفو

 امزخ هارأ لب عامتجالاو

 ملسملا ماعط كاذ ف سيلو

 ابب نحبصيو ليل نم ت
 انيح اذهل رطضا كي مل نا

 ىتأ اذك هليل نم اشي نمل

 ضرتفي نيح موصلا هعم قشي
 املسيل ٥ رظطف أ ٥ ر اهن

 ملعن اميف حجارلا لوألاو
 رطخلل ًاعفد حيبأ هنأل
 انرطفي كاذ يف ىون دقو

 رظناف رطفل ىون دقو الل

 نسح رطفلاف رجفلا كاذ قرشي

 لمعلا كاذ هموي موص لطبأ
 لاحلا ف رضاحك هناطوأ

 رمالا لطبل اوببستت ال

 ابتناف ةريبك هناف

 املع دق هريغ عم هريغو

 جبهتبا دق هب ناك دلب نم

عمس لوق يف مايألا ةنالث



 هلحارلا كانه هل نلحرت

 رانآلا يف كاذك نلكأيو

 بكري لاقي هلكأ دعبو

 لعفي ليق ةرصب وبأ اذك
 لكأ دق لاقي رحبلا ءىطاش يف

 افخ الو ةنس لوقي مش
 ملعلا مامالا لقن يف كاذك

 امدعب الا لكاي ال ليقو

 رفسلا يف هموي ينات رطفي
 اراهن هلايمأ لخادو

 لحي ًارطفم رافسألا يف ناكو
 لايمألا هذه يف يقب ولو
 عباتلا طرتشي اضقلا يفو
 حلصي سيل فيفختلل كاذو
 مده دقف اضقلا لاح رطفمو

 رطفيلف ىدملا كاذ نم لقأ

 حضو لوق يف ةينلا تيب نا

 رهش لوق يف لكاي هتيب يف
 للحم هلكأف هتيب ف

 رهظ هزاوج رطفلا
 رهش اذك ىوتسا لحرلا ىلع اذا
 ادرو اصن ءافولا يف كاذك

 لقن نم هنع راثآلا يف هاكح
 هلقان ركشاف باينلا سبليو

 راتخلا ةنس لوقي مث

 بتكلا انيلإ تءلج دق كاذب

 اولعفاف هيقفلا يرافغلا وهو
 لقن هنع اذكه تويبلا نيب
 افولا لهأ عم ةنسلا ةجحلاف

 مرتحملا ديسلا مولعلا بطق
 امهفتلف ىضم دق هيلع موي
 رظناف ثالثلا دعب لب ليقو
 ارافسأ هل ىنضق ام دعب نم

 لح ليق لبق ناك ام انه هل
 لالحلا نم هناف ارهد

 عقاو باقعلا لنم هنأل

 اوححص انيف ةادهلا ىذلا اذو

 ملي نمف هلصأ نم هءاضق

 تب و
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 املعاف ءادتبا اضقلا فنأتسي

 ضرع دق كانه ضيحلا اذا لا

 عقو رذعلاو رطفلا هيف مزلي
 رارطضا ١ هوجو اذكه .

 . صلا تما ام اذكهو اصل عتم

 ف نم نغرفي مل نا ليقو

 " امو دحاو مويل ولو
 . هيلع ىتح لزي لو دق

 و يناثلا هرهش موصي ىنعأ
 همدقملا همايأ نع . معطي

 و ي هي :لا لوأ ن معطب هيلع رهشل

 طسولا مايأ هيلع هنأ 7
 انيكسم نمعطي موي لك ن
 ه ىتفلا كلذ ناك نا نكسملا تف /

 | مدنع ناتلكألاف ًامياص وأ

 ناتملاف كاذ قرفي ناو
 اسم . َ

 رفاسملاك ضيرملا يف مكحلاو

 رانالا ٠ َ ٠ ر

 " ف هيلع يعفاشلاو

 ا بحاص ذعب نايضقيو
 ٣ - _. . ال۔<١ . .

 ريفكتلاو نايضقي ليقو

_ 

 املعلا ايلوذلا

 ضرم هبيصي وأ
 =- ص نع وفعي هللاف

 ف ءاج اهيف وفعلاف
 ماصي ال ديعلا مويك هيف
 لعفلا اذ يف عييضتلاف كلذ

 لامعالا ةداق نم ةلمج ن

 امرزل دق امل اضقلا ,

 لمعلا لاطبإل رذعلا هءاج

 لجألا رهشلا رفك مايصلا رهش
 درو لوق يف ماعطالا همزلي

 همزل دق ايسح موي لك ع
 مزلت نامزلا يف رومأ فوخ

 ةادهلا دنع

 سافنلا وأ

 : ارفاسم

 , اف روحسلا ىرخالاو رطفي املعاف :
 ركن اه نود درف ركل

 رجاشت ال ماكحألا هذه نف

 أ . َ

 : ام نود هيف قحلاو
 دام فرعاف ضارمألا بحاصو

 اضفلا اهاري ةصخر مزلي

٢٣٢٢١



 ةليل ينات ماعطالاب ءدبلاو

 ىري ةليل لوأ اهنال

 املعاف يلايللا لوأ كلت ذإ

 العفي مل امث نإ اذه مكحلاو

 عقو ًاريصقت ريجحت ةبوقع
 رفس أموي ءرملاب لطي ناو

 لخد دق مايصلا رهش ىرت ىتح
 بجو انه اه ريفكت ال ليقو
 ضرملا رمأو نواهت الو

 ىضفلا غرفت ىلع هنعل
 ىف هيلع كلامو يعفاشلاو

 الف انه هل نالوق رحبلاو

 ضرملا لاح يف ضيرملا ىلع امو
 ىف تامف هب اورفاسي ناو

 رفسلا يف تومي رفاسم اذك
 امدق دق هرافسأ نم ناك وأ

 رجفني ضيحو ضارمأ وحنك

 بجو دقف ايصوي ول ليقو

 اضقلا عاقيإ لبق نم تمي نمو
 ىلع نيكسم حص موي لكل

 لك دنع ناضمر نم
 ارظناف ناضمر نم اهراطفإ

 امس موص نم رطفلا يلايل ىنعا
 الخد أموي ثلاثلا ىرت ىتح

 عرش ذإ ىلع هردق نيدلاو

 رهشأ تضقت هب ضرم را
 لقن ريفكتو اضقلاو موصلاف
 بجع الو انه عييضت سيل ذإ

 يضتقمل هرافسا نم حضرا
 ىتأ نيح ضرم كاذك الو
 فرشلا لهأ ةداقلا عم لقن

 الدعم يلجلا قحلا نع غبت

 ضرتفم ًاعطق ماكحألا نم ءىيش
 فرعاف رب دعب نم هرافسأ

 رهش لوق هتمزلي ءىبش ال

 املعا موصلا نم عنام حصو
 رنألا ةمئأ ملعلا ةداق نع

 افرع نم عم كلذ ىف قحلاف

 لع هيلع تشع ام قحلاو
 مسري مهعم كاذك ايصوا نا

 بتكلا ف انتتأ ليراقا يهو

 اضرع موي لك هنع معطا

 اللا رابحأ ةداقلا ققح ام
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 لقف هنع هيلو مصي ناو
 معطيلف قطي : مل نا اذكهو
 ماقملا يف يلولا معطي روأ
 فرعاف موصي رذنلا نع م
 ءاضقلا يف طرف نكي نا وأ

 ف يلولا كلذ هنع موصي

 امعطأ اضيأ ماعطالا اشي ناو

 رثألا يف نقفني رب عاص رأ
 اطرف دق نم ءاصيإلا مزليو
 بجو اصيإلاف معطأ ولو ليق
 ال طيرفتلا ىلع ةبوقع رهف
 افخ الو هتمذ يف موصلاو

 « رخأ مايأل ةدعف » لاق
 هاضق نكي مل نا هب يصوي

 ال .... نويدلا رياسك هنال

 مايصلاب ثيدحلا يف ءاج دق
 صوي مل اذا بدن هنكل

 عقو موصلا همأ نع اذكهو
 يف تيملا نع ماعطإ ءاجو

 رابخألا يف هنع ماصي نأو
 دحأ نع دحأ موصي الو

 لاوقألا لوأ وهف قحلاو
 نابسحي ماعطالاو موصلاو

 لقن دق لوصأ ىلع هل كاذ

 مهفاف اذه صلاخلا بهذلا ف

 مازلإلا ىلع انموص رهش نع
 فلسلا لهأ ضعب لاق كاذك

 ءابنألا يف ءاج ىصوأ ناكو

 فلملل اذكه ماقملا اذه

 رنألا لهأ عم ناهربلا وه اذه

 هارن اذك ثراو هيضقي

 الفتحاف اضقلاب الا طحتي

 ماعطإلاب كاذك تيم نع

 صويلف بجاو ىصوأ ناك وأ
 عفر دق ثيدح يف اضيأ جحلاو

 فرشألا يبنلا يداهلا نع صن
 راتالا يف ةداقلا هعفري

 دنس ف انءاج يلصي الو

 لاجرلا ذباهج نع ءاج ذا

 ناركن الب ثرإلا ردقب
٢٢٢٣



 عباتتلا طرتشي اذكهو

 لضف دق كانه مهنع نكي ناو

 يقابلا اذه ةرجألاب ماصي

 ملعا موي لضفي اذا اك
 0 مهم هدسفأ نم لكو
 مص دق هلبق نم ىذلا ىنعأ

 معطيو دحأ موصي لهو
 موصي يبنجألا زوجي لهو
 املعاف كاذ زوجي ال ليقو

 وماص موصب ىصوأ نكي ناو
 وفلتخا دارملا يف مهارت ناو
 اوماد قاقشلا ىلع مه ناو

 هب ىصوأ يذلا وه هنأل

 اصيإلا لاح ماعطالا يف كاذك

 مارملا ف ثانالا مدقو

 امدقت نا لاجرلا نسحألاو

 املعلا ضعب لاق يواستلابو

 متتلف ضيح اهضراعي ناو

 عطق دقو مهلك اوموصي ناو
 درو مهيقاب رطفأ نا ريض ال
 عقو دق كاذب اهموص عطق ذا
 ررقملا دصقملا كاذل ىنعأ

 دحاو لوقب اوماص نا ءاجو

٣٦٢٤ 

 مولعم هزاوج ثراو نع
 امهفاف زاج ثراولا ثراوو
 ماعطإلا نسح نا اومعطأ وأ

 اوفلتاي نا كاذ ىف بجاوف

 مازلالا وه اندنع هوصلاف

 هب اصوأ نم كاذب نعفديل

 اصيصختلا اذهو ه

 مالعا ذباهج نع كاذك

 امدقم يخأ مهرمأ ناك ذا

 امزلالا .عارتلف يلج وهو
 مرج نم سيلو اهرهط دعب نم
 عفدنم ضافو ضيحلا اسنلا ىلع

 دمتعي القن قحلا ءاملع نع

 عطق دق هارت مهموصل وهو
 رثالا لوحف ضعب نع كاذك
 دياز موي عم هولمكيلف

بجح وي



 علط لاوش لاله اذا الا
 بذكلا لاح لاتحا ههجوو
 قدص هنظن رمألا لوأ ف

 اكاذ يف هل مت امدنعو

 بذك هناب انه اه نظن

 طلغلا زاج هيلع اذكهو

 ابجو انيلع نينالنلا موص
 بجو لصألا يف دحاولاب مويلاو
 سكعنا رمألا سكعنا نيح كاذو
 بجو لصألا يف ذفلا لوبق نا
 ف ... حصي ل كلذ ذئنيح

 ردقن سيلو ىضم همكحو
 اوعفر ام اذا ةلمج لهاو

 امف لاوش لاله يف كاذو

 راطفالا يف كاذ نا قحلاو

 املعاف مايصلا نم مهنأل

 ربتعي ال دحاولا ربخو
 بذكلل لمتحم هنأل

 اولخد نيقي نم نوجرخي ال
 نيلدصعلا ةداهش مهلع

 ىلع ةجح نيلدعلا ىرت ثيح
 لبقت ال انزلا يف دودحلا الا

 ماكحألا رياس نم يقب امو

 عفر لاحلا كلذل هناف

 بجعتست الف تءاج ةيؤر ف

 قح لاق هاسع هلاحل أرتس
 اكانه ادب انرهش ءافو

 بدتناف ليحتسم ريغ كاذو

 ططش كاذ لاطبا يف سيلف

 ابرغم لالهلا ىرن وأ لصألا يف
 بذك هيف هنا انملع ىتح

 سقو مهفاف انه هلاح كاذب

 بذك ذفلا كلذ نا حصي ىتح

 فرعاف ناضمر نم هقيقحت

 لع امو
 عمست لالهلا يف نيمالا نع
 املعلا ءايقتألا هيف لوقي

 رابتعالا دنع حيحص ريغ
 امزل مكح وهو نيقي ىلع
 رهظي ام ىلع ةمذ قتتفل

 بجعتست ال فورعملا طلغلاو
 لبقت ال ةهبش وحنب هيف
 نيبم نود كلتب اوذخايلف

 لك دنع قوقحلا لك
 لقعي صن كاذ مكح ذنأل

 مالسالا يف نيلدعلاب تبني

 ردهب ذا هرادمها

__ ح٢٣٢ _



 دحاولا لوق لبقي لب ليفو
 درو ثيداحألا نم ةدع و

 عقو بير نكي مل ام يأ كاذو
 حلطصملا بسح نيمألا يف لوقلاو
 سانلا ماوع ةلمج لهاو
 املعاف ال وأ بهذملا نم مه

 ركذت رومأ يف نولبقيف
 رهشلا موصب نونيدي مهف
 امأ مهارت نيذلا ىلع مهو
 مايصلا يف نيمالا لبقيو
 مايصلا يف لوخدلا يف سيل ذا
 بجاو كرت هيف جورخلا اما

 عامجالاب حص دق اهضعبو

 لزن دق يلعلا صنلا يف كلذ

 ىرولا ريخ نع صللا يقتلا يفو
 رشبلا يداه نع ريفكتلا اذكهو

 دنف الو ةدع اياضق يفو

 مازلإلل راطفالا يف سيلو
 ماكحألا نم بجاول كرت
 بياطألا ةمذ لغش طحو
 نأ دق اذه رانألا ف كاذك

 عمتساف تءاج رابخالا هب ك

 نيذ نع يأ تافتلالا عطقب

 تنغ كاذل ةجح د رفل اف

 املعلا ضعب دنع سيقم اهنم

 تدرو | ذهب نبها ربل ا ثيح

 دمتعملا مارملا يف مايصلا ضقن

 عامجلاكو برشلاو لكالاك

 لعتشا هرون مايصلا ةيا ن
 اررحم ىضم اميف ىضم دهو
 رثألا انل ىكح دق يلج صن
٢٣٢٦



 كله دق لوقي نمل مص لوقي
 رذتعا اموي مايصلا نع ناو

 امدق ناك قتعلل اهضعب ىف
 امهفاف تارطفملا رياسو

 ريفكتلا بجاو يف هب ىنعأ
 لأس دق مانألا ريخ مهضعبو

 معطأ وأ مصف وأ قنعأ لاقف
 ادرو اذه راطفالا قلطم يف
 قبس دق اذهو ريخت هيفو
 ماقملا يف بيترتلاب ليقف
 ىفطصملا نأب عمجلا نكميو
 الاس دق نم باجأ امناو

 مظعأ عامجلا راطفإ نإ روأ
 رظناف هيلع ىداملا ظلغاف

 ضقتنا هموص ةينلا لمهمو

 ربخ يف مايصلا تيي مل نم
 اعقو امم ريفكتلا همزلي
 مزلت كلت ضرفلا موصب لهو
 الف ريفافكلا موص يف ليقف
 املعاف لفن مايص يف كاذك

 نكي مل يذلل مايص الو
 لقف هليلدو صوصخلا نيأ
 درو : ءىش مك دنعأ ظط هلعو

 كش نود مايصلا يف عاقولاب يأ
 ربخلا اذك نمعطأ قتع دعب يأ

 املعاف هيلع ىقابلا بترو
 املعلا دنع عامجلا ىلع سيق

 ريهشلا جهنملا حيحص ىلع
 لفتحاف ناضمر يف رطفم نع
 مهفا هانعل انيكسم نيتس

 ادب دق :لصأ وهف عامج ينال

 قح لكب اققحم انمظن يف
 مارملا يف ريسختلاب ليقو
 افرع اميف ريختلا عنمي مل
 القن لوق لاؤسلا ىضتقمب

 رظنلاو ادتهإلا لها لاوقأ

 ضرع هل ةحص طرش كلت ذا

 اعمس دق انه هموص لطبذا

 ملعن ام ىلع لفنلاو هيف مأ
 الصا الاقم ةين مزلت

 املعيف مهدنع ليلد الو

 نظطفاف مومعلا ىلع هت
 لقن دق ليلد مهدنع ناك ذنا

 دنس يف كاذب لاق هلهأل
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 مياص لوقي هم ال ت اولوقي ناف

 ملعاف لفن مايص يف كاذو
 عقو دق هوأر ريفكت موصو
 يف ةينلل جاتحي ال نيلاو
 طقس دق هنع هادأ نكي نا لب

 لمتحي يدنع موصلا كاذ نأل
 لكؤي ءىيش كي مل نا لوقي
 ىفخ ريغ مياص نأش ناف
 دجو ام لكأ بلاط اذكهو

 لصألا موصك ريفكت موصو
 ليبس. ىلع ةبوقع يهو
 رتس يأ ةرافك هلوقف

 املعاف هلإلا ةمعنل رتس

 يف ةينلا بجوي ال نم لوقو
 مزلت اهيفو ةدابع وهف
 كاسمالا قلطم يفكي سيلو

 رفاسملا ىلع بجاو موصلاو
 ريخاتلا انه اه حيبأ نكل
 الكلا مع ةيالا لوأ ذا

 نأ ... هيع ادبأ كاله الو

 اعرش رمأ ءاضقلا هقح يف

 ربكالا يلعلا هللا نم ارسي

 املعاف موصي رفاسم يفو

 ملايعلا املعلا هاور اذك

 مهفاف هيف موقلا ليلد رهف
 عمس دق اميف نيدلاك امتحنم
 فرعاف لوصألا ىلع هئافو

 طحي مكحلا يف كلذ ىرأ الو
 لقع كاسمإ وهف يوفللاب
 اولفتحاف مياصك ينناف

 فتخي مل هلكأ نع هكاسما

 دهع دق لاح مياصلاك كسمأ

 لكلا لوقب بجاو لكلاو
 لبجلا كلملل دشت
 رفكلا كاذكو كانه بنذ

 امهف يناعملل نم همهفي
 فرعاف فيعض ريفكت مايص
 اوملعتلف اهريغك هتين

 يكاحلا هاكح ةبوقع ولو
 رضاح دبع لك لثم لصألا يف
 ريبخ اي رافسالا ةلعل

 ىلتي اهيف صيخرتلا هدعبو
 نكز لوق ىضم ام بسح رطفأ
 اعسو مارم يف كاله الف

 رهطملا هنيد يف هقلخل

 امزل راهظ نع مايصلا رهش
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 اجر امعو هيزجي ليقف
 درو اقلطم هيري ال ليفو
 بجي ... مل ناضمر نا كلذ

 رافسألا خأ قح يف ناكف
 ربتعي روهشلا رياسو وهف
 الب راطفإ حيبأ هل ثيح
 يفكي راهظلا نع هماص نا
 ىنفك دق ناضم نع مهلوقو
 ريخ ماقملا يف وهف موصلاو
 عتمي ناضمر موص دناو
 7 ةدابع هنأل

 ال كلذ هاوس نع هاون ناو

 تبنيو ىونلا كاذب يصعي
 املعاف مامالا لاق دق كاذك
 عقو ةين نود اموص ناكف

 انه ءىش نع حصي ال ليثو
 انه ريفكت موص موصي فيك
 بلقن مث بجاولا راهنا
 لقتنا دق هلوصأ نع رهشلاف

 اضرف ماصي بجاو لصالاف
 ردق نم نكل ريفكتلا نع الو
 مايصلا نع زجعلا ىار نمو
 تلخد دق انه لئاسم يذه

 ابيك موصل يأ يبي لاقي
 دشرلا لهأ نع راثآلا يف كلذ
 بسح دق ابوجو رفاسم ىلع
 راكنإ ام نودب هريغك
 رفسلا ةحابإل ءاوس ىلع

 اللح دق هل كش الو بتع

 فلخ ريغب اذه ىلع هل
 افرع اهاده ةصخر رطفلاف

 ريض مايصلا يف سيلو هل
 عمس دق بوجو دعب هريغ نع
 هيبلا ليبسلا ىلع ةعقاو

 الصأت انه ام مهفاف حصي
 اوتبثأ هل ةادهلا هل همايص

 امز هارت هيواتف فو
 عبتا دشرلاو قحلا تفرع دقو
 انطفاف مارملا يف بارطضالل

 اعت انه مكح هل اذو

 بجع اذه هاوس ىلا كاذ

 لحت انه هل سيل ةيب
 ىضري سيل كاذ راهظللو
 رفسلا لاح هضرف نع هموصي
 مالم الب رظفلا هل لح

 تبنام لصأل اضعب اهضعب يف
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 طقف ةضيرف رهشلا ىري نمو
 رضحلا يف اموي رطفأ اذا ينعأ

 مدهنم هعيمج ىضم ام يأ
 درو دق باطخلا نا مهتجح

 دهش دق مكنم رهشلل نم لوقي
 ءازرجااك مايالا امناو

 اكرت امهم ةالصلاك كاذو

 امده دق اهل ةعكر كرت ذا

 ماقملا يف مايصلا كلذك
 ىري لب اذه مامالا ري ملو
 عقو ضرف هدنع موي لك لب
 المحم باطخلا ءاج ول لوقي
 ربتعت ذا همايأ نكت ملو

 دَّسَف اعطق هلك كاذ ناك ول
 اداسفلا دمعت نكي مل ول

 ارط دق داسف نا ةالصلا لنم

 ركذ دارفاب لوقلا ىلع م
 رظناف كاذب نولوقي الو

 الف عقاو لكلا مدهنا ذا

 مدهنا ىضم ام نا ليلدلا امو

 ىدهلا جهن ىلع هلصأب ىضم

 لمعلا طابحا باب نم هلعو
 قاسفلا نم هللا لبقي ال

" 

 طحي موي اذا مدلاب مكحي

 ربه هرهشف دمعت ىلع
 ملسي ال هيف يَزجتلا ذا

 دنف الو ةلمج ف هضرفب

 درو ًاصن هموصي نأ هيلع

 ءارتما ام نود ًاضيأ ضرفلل

 اكله ًاعطق كرتلاب ةعكرل

 املع دق اهلكك اهضعبو
 مايألل كرتلاب همده

 ارظناف ًاضورف ًارط همايأ
 عطس دق اهاده رون ةجحل

 الو لب اضرف لوقأ الف هيف
 رظنلا يف ةالصلل دودحلا لنم
 دنف الو انه ضعبلا دسف نإ

 ادافأ دق هيلئاس كاذك

 ارم الو اهمع دمع ريغ ول
 ربغ هنم ام داسف هضرف يف

 ىلع هضعب نود ءىش صخ

 مرج الو ىضم قحلاب ناكو

 لدجام نود مثالا فارتقاب يا

قالطالا ىلع ًاعطق مهلامعأ



 لبقي يقتلا دبعلا نم نكل
 رفسلا لجال رطفلا ىون نمو

 امايصلا ىون ليللا آ

 ددرت ..... اخأ ناك هنأل

 املعاف هيف داسف الو تلق

 املعاف مايصلا ةين تب

 عساولا يف ددرت اخأ ناك

 اموصي دنأ رجفلا ليبق يوني

 بجو يذلا لعف ذا همولن
 رشبلا تافص نم تاودبلاف

 ضرتعا رحنلا هل اذا اضقلا موص

 عقو ضيحلاو كاذب هعطقي
 ءاضقلاب كاذ لخي الف

 عباتتلاب ءاضقلا يف طرشلاو

 رارطضا ىلع لصاف كلذ

 عباتتلا طرتشي ال ليقو

 .اربكأ اموي كي ل هنأل

 عباتتلا اندنع ريهشلا لب

 املعا نويقرشملا ليق هيلع
 عقو اضقلا كلذ نا قحلاو

 هل حيبأ دق كلذ لقت ناو

 رفسلا رذعل هحابأ تلق

 ام ريغ يف رفاسم هلعر
٣٣١ 

 لمعلا ماقتسا اذا هلامعأ

 رظناف هاون هليل لوأ

 امادهنا هموص شارأ ليق

 ديق كاذب هموص ةاسف

 امزجناو هرمأ رقتسا

 امولي نلف اهبوجو
 عراشلا رماب رمالا تبنأو
 امولن نا لعافلا انل فيك

 بجعلا رمألا وهل يدنع كلذ

 ركتفاف انه اه اهنم كاذو

 ضقتني مل رخآ ناضمر وأ

 عطق اموي هل نا سافنلا لنم
 ءالتبا ىلع ءاج هنا ول

 عطاقلا مايق ن نكي ل نا

 رايتخاب ءاح ام اذا معن

 عساو يأر وهو ءاضقلا يف يأ
 اررق هيف رطفلاو هلصأ نع

 امسز هارت مهيواتف يفو
 عضص امع ةحضاو ةبوقع

 هللح ًاعطق لالجلا وذو ًاعرش

 رطخلا بلج فوخلا ضرملاو

 ايغم حابتسا لب ةرورض

 اذا

لاح



 عقوي مل ضرم يف هلعو
 عرش امهيلع اضقلا كي مل ول
 ضرم ىندأ هب نم لك ناكو
 مانألل هللا حابأ نكل

 راطخألا ةنظم امث ثيح
 نامحر رهاق نم هناحبس

 ربتعي هادهو ميكحلا وهو
 ايقتالا لاجرلا بابلأ رانأ
 دشارملا ىلا قلخلا دشرأو

 رصبم لكل قحلا حضوأو
 امحريل ىرولا فلك هللاو
 نالظطبلاب لظطبملا رهظيو
 عقو ةجح نود اول وقي ال يك

 يعم شخي ملو اكلهم هيلع
 عقي ذا مايصلا نع اورفاسل

 مالألا كلهمو رفس يف

 ىرابلا ليلجلا فطللاب ءاجف

 ركفلا بابرأل ةمكح ءايض

 دشار لك ءايلعلاب زافف

 رشبلا لكل جهنلا نّنبو
 اصمعنلا نطسبي ور هعي اط

 نايصعلاب هصاع نفرعيو

 ع رش قحلل هللاو هباقع
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 ةاكزلا

 ام مظعأ نم لاملا نا ثيحو
 مظعأ نم ةمعنل هناو

 ىلغلل ينبيو نيدلا موقي
 مركلا فاصوأ لذابلا سبلي

 ىتفلا روسيم ريسعلا لعبيو
 فرغ دح اهل سيل هل اصخ

 ىلعلا ريخلل رايخألا دياقو
 يلولا هللا ىضر ىلا ةيطم
 عضو اعبط ىتف اي هيف هللاو

 امج ابح عبطلاب هبحت
 يلابت الو دك هبسكت

 بذج دق ابح هيلع تعبط ذا

 يلابت الو هنود توت
 املعاف يتخأ لاملاب حشلاو
 عرش دق لالجلا وذ هيف كاذل

 ىرولل رابتخاو ءالتبا يهف
 عرش هيف ام ضعب ةاكزلا نا
 هغللا يف اعضو ءامنلا يه ثيح

 املع تراص عرشلا يف اهنكل

 هل ةراهط لام نم جرخي
 اهلو لام نود لامب تصخ

 امعنأو انل هللا هب رم

 ملعاف دابعلا ىلع هئامعن

 الذب دق نمل دجملا عفريو
 ملع دق لاحم كاذ هنودو

 اتنأ اًرعو رقفلا عفديو
 فرشلا ساربنو لضفلا ةمومرج
 لذباف ىتخأ هيف لذابل
 لمكألا مارملا يف نينمؤملل
 عبط هيف اهلو سوفنلا بح
 امت ال ١ ن ر ذحت ال هب تد ك

 لالحلا نم وأ ًامارح ناك

 بلغ دق اهيلع ىتح اهطاين
 لابلا رس بذاجلا هبحل
 املعلا هارت هريغب سيل

 عضو دق قوقح لاملا يوذ ىلع

 ارفسأ دق اهؤايض ةمكحو

 عضو هيف ةمحر قوقحلا
 هغل اهيف يأ ريهطتلاو فرعت
 املعاف هوجرخأ لامل ًافرع
 هلهجت نل كاذو ندب وأ

 اهنا ىلا نعفدت مهيلا لهأ
_ ٣٢٣٢٣ __.



 ورمنيو اهب لالا كراي
 - . : ر َ

 مركلا ةليضف سفنلا ثروتو

 احبصي ىتح ريقفلاب يرغت

 هقفلا ىنغلا وذ ىساوي اهب اريقفلا ىنف : 17
 مالسالا يف ناك طابر ىهف

 ساندأ نم سوفنلا رهطت
 ىتم لخب الف لخبلا عفدتو
 رقفلا لهأ فكت اذكهو

 ہهدتو راسعالا ةرعم نبهذت

 ىلع سانلا لواطت نم عنمت
 ص راظنأ يف لذابلا ىستكيو

 عفو دق كاذك هوحن ليملاو

 لب دق نسحم لك بحو
 افرعاف ةاك زلاب ومني لاملاو

 ةبغر نع هلام يكزي نمو
 لاملا ظفح كلذ هنتروي

 دحالا قيثوت مظعأ نم كاذو

 يعاد لالحلا نم اهبسكو

 نمل ليولاف مارحلا نم امأ
 ابسك دق ىتف مولي الف
 يعاد كاذل هلصأ ناف

 ماقملا يفنو رمجلا لمح نم
 قرتحا دق امدنع مولي نمف
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 ومسي اهيجرف
 ممالا فلأل درلا ر

 ىجحتنم راسيلا يذب اقحتلم
 ارورشلا اهنبب نعفدي

 مانألا ةلمجل فوم

 سابللا لك حش نلسفتو
 . اذك هلام ةاكز ىأ

 رن نود لاؤسلا نشخ نم

 إ الب ةميظع يهو
 البلا عفرتو مهضعب لاومأ

 نطف اي مارتحالا بوت هاطعا

 عفن لاحلا يفو لذبلا كلذب
 لذبي ذا ىرولا ناهذأ هيلا

 ىفطصملا لوق كلذ ىلع لد

 ةيصعم يف لذتم هظفحي

 لالحلا ىلا لب يصاعملا ع
 دن الو ةمحرل

 عازن اه نود لالحلا ىلا

 نتف ذا لان مثالاو اهبسكي

 ابهذ هنع ئ امارح الام

 عايض اذ حبصأ دق لصألاو

 مارضلاب لعشي دق دهاّتخ

قلطنا دق هب نيح هرمج



 ربتعي مارحلا لالا كلذك
 لعشت كانه ران ىلع ران

 اعضو نكر ف ةاكزلا امأ

 افخ الو ةدابع اهنوك عم

 ايه ائيش عفدي هلام نم
 قحتسملا يطعي ناطلسلا هنأك

 عبتت كانه ىرولا ىرت ىتح
 ءاضعإلا لسالس اهبذجت
 املعاف ودعلا ىلع تنماضت

 ىدهلا يف ةاكزلا هللا عرش ام

 اكاذ حنج تحت اذه مضو

 ارهج لوقت اهناك يهو

 ىرنو لضف يهف ةاكزلا نا
 ننم لما هلنم نوكن ̀ الأ

 وه ء

 العتمإلا ىلإ وعدت اهناو

 اعقو اصن رابخالا ف كلذ

 نمؤم دبع لك يدهي هللاو
 الو ... وكزت هلامعأ ىري ىتح
 ربخلا يف ةاكزلا نيدلا نم نكر
 تربتعا ام اذا اهنم اهناك

 ف نيدلا دومعب ةالصلا نا

 هذهو عبنت اهارت اه

٣٢٣٥ 

 رصأ دق اموي ةاكزلا ىلع ناو

 لسرتسم هلام رانب وهو
 اَمَج ريخو ًايعاتجا الل
 افرعاف ةايحلا رس اهناف

 انيب الضف لان هيخأ ىلا

 قح لوقلا اذهو ناطلس لاملاو
 عفدتت اعم ًاضعب اهضعبل

 ءاخإاب كاذنل يونتلتف

 املع لذبب تنواعت نيح

 ادعلل ًاعفد لمشلا عمجل الا

 كاذك هقلت مل انريغو
 ارقفلا كاذ نوضرت كايا

 ىرج انل هلضف نم انلضفأ

 نم مث نم ىلع لضفلاب نمن
 اباحصالا كلذب دراك

 أ نوكت ىلطعأ نم ديق

 , اليلد يداهلا دمحأ نع

 نيدنلا ف لامعألا فرشأل

 فرشألا يبنلا يداهلا نع صن
عمجت ةالصلاب يهف ركذلا يف



 ةالصلا بجاو تفرع دقو
 اقلعت دق نيلاحلاب نيدلاف
 افرع اضرف ةالصلاف لاحلا ىف

 متحنم ضرف ىهف ةاكزلا اما
 ربتعت تاقدصلا يقاب لفنلاو

 لشخغمن انيلعو هنم رمألاف
 هللا لام قحلاو انلاومأ

 رمأو انيلع هللا هب نم
 لاومألل كالملا اننأك

 اناطعأ هنا لوقن الأ

 ببس ريغ نع رصن انلاب ام
 رمأ دقو اهلهأ نع اهزوحن
 ىهلا بابرأ تافص نم كاذ ام

 انيشفخ ول كاذ ام لقأ

 ةردقلا بر هللا نا ملعن

 سكترا رقفلا يف ينغلا لعجيو
 بجو نيدلا يف ةمعنلل ركشلاو
 اركش دق هءامعن نكي ل نم

 عمج اهل يتلا هيرارذ نم ول
 ةاكزلل جارخالا امناو

 ملس اضيأ ديزملل ركشلاو

 لامعألا هذه يف هركشو

 افخ الو ةمعن ركش لعفلاو

 ةاكزلا بجاو نفرعتلف

 اقدص لصأل لاملاو لاحلاب

 افخ هيف امو هدعب لفنلاو

 ملع لوق يف لاومألا يلوأ ىلع
 ردص دق هلإلا دنع نم لكلاو

 لسرلا ةقيرطو اضيأ يهنلاو
 هابتشا الب ءاش نم هيتؤي

 ررضلا : ىذ َنمن انريقف ىلع
 لالحلا وذ ىقيقحلا كلاملاو

 اناوخالا بهو كاذو اذه

 بجعلا وه اذف هقوقح ىلع
 رص مث مهيلإ اهعفدب
 يفلا ا لاعف نم يدنع كاذ لب

 ا ىطعتو نبلست نأ
 ا بلسي نأ ردقي
 - اذ دنع ريقفلا يف لاحلاو

 بجع الو انل هللا معنملاو

 ىرج دق ام ىلع هنم اهبلسي
 عفن ام كاذل اهل هعمجف

 ةادهلا عم بهولا يذل ركش

 معنملا كيو ركشي بجاوو
 لاحلا يف هرماك اهؤارجإ

 افرعاف اعطق لامعألاب موقت
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 ىنأ دق يذلا وهو ركاشف

 دالوألاو لاومألا يف هللاو
 اوجن دقف هبجاو اولعف نا

 الو كيضارمل قفو بر اي
 قوقحلا ادأ ىلع نعا من

 ادح امهم هيلع ام عيمج

 دابعلا حلاص ربخي
 اوبأ نيح اوبلقنا كالهلابو

 الصح ريخ لك نع اندرت
 قيضملا نم دبعلا جرخأو
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 نأ دبال ثداح لك ثيحو
 تانداحلا لك نأش كاذو
 راتخلا ةرجه لبق ناك دق
 رهظ اهرون نيدلا رومأ نيح
 رفاكلا ريغ هنع دصي ملو
 ةرجملا دعب كلذ لب ليقو
 رشبلا ديس ةعنملا يف ناكو

 هنس ينات يف ناك كاذ ليقف

 رشبلا
 عمج دق هلإلا اهب ةطبار

 املعاف عاتجالا دصق كاذو

 اوعفدي نأ ىنغلا بابرأ رمأي
 امهفاف ينغلا ىلا ينحنيو
 ادصقم موري مهب هنال

 عمتجي ىتح نوكي ال كاذو
 اينغألا ينحي هللا لوسر اوأر

 بجو ام أريقح اوأر ىنغلا لهأ

 نياغضلا مهنيب تلسغناف

 هعمتجم ةلتك هوتأ ىتح

 اللا يف عاشو ناك ام ناكف

 العف ارمأ لالحلا وذ ءاش ول

 ةسايس بسانم وهو

 نمزو تقوب ًاصوصخم نوكي
 ةاكزلل ضارتفالا هنسو

 رايخالا ةداقلا ضعب لوق يف

 رضحلاو اعيمج وذنلا يف عاشو
 رساخلا ثيبخلا نيدلا يف يغاطلاو

 ةنيدملا يف قحلا رقتسا نبح

 رمأ دق هلالا هب ام عاذأ

 هنسحو املعلا ضعب ٥اور

 عصو انه دصقل مهلمش

 عفتني هب رقفلا وخأ ايش

 امظتنا ٥ارت كاذ عم لمنلاو

 ادعلاب ريهشلا همصخ برح نم

 عفن كاذ ف لاملاو مهلمش

 ايضر لكو يلوأ ىلع

 بحأ لاحلا اذل رقفلا بحاصو

 هعمتسم هرمال ةعيطم

 الزن دق انل ناهرب كاذو

 اللا قلطم كلاملا هنأل
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 عضو هللا انل ةس ايس نكل

 ةعبارلا ةنسلا يف لب ليقو

 ةرجهلا ليبق اهضرف ليقو
 ركذ رهاظ كاذ رسو

 هقدصلا مساب اضيأ تفرغؤ

 بدبتو يأ نوكت ةبجاو
 انرق نكلو وفعلاو قحلاو
 الو تاحالطصا امسالا امنإو

 ءامسألا ىلع عوضوم مكحلاو
 ىمع ىلع ىتف كرتي مل عرشلاو

 كا

 عرش اك نعنصنو يفتقنل
 ةعماجلا ىدل اهضارتفا حص

 ةمألل اهدعب نم تنيبو

 رصبلا لهأ نم خايشألا بتك يف
 هقفنلا مساب ىعدت اذكهو

 بهذملا اذهو انل تردق دق

 انيب ام ىلع هطرشب لك
 البنلا ءاملعلا اهارد بير

 ىءاج اهاده نيارق عم

ىنمترا هلهج رحب يف يذلا ل
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 هعسلاو ليق قزرلا بلج هيفو
 لالجلا وذ ديزملا

 ضرملاو ايالبلا عفد اهسماخ
 عفان ءافشو ءاود وهف

 لوقعملاو سوسحملا نم يفشت
 هرخآلا رمأب صتخا ام كاهو

 الظ نوكت رحلا ةدش نم

 ارجلا موي يف نازيملا لقنتو
 لهسي طارصلا ىلع اذكهو

 عفرت تاجردلل اذكهو

 لاصخ مهدنع اهتنيزو
 لالح نم جارخإلا اهلوأ

 نا ... راذح اهليجعت اذكهو

 بيط نم اهجارخإ اذكهو
 هريغل ا هلل الننبو

 اهقوقح نم نملا كرت كاذك
 هل نمع ىذألا فك اذكهو

 درو ىذألاو ملاب اولطبت ال
 ءا يرلل قافنالاك كاذف

 عقو دق يرعشألا ثيدح يفو
 عفد اه يذلا قدص ىلع ىنعي

 نع نابأ دقف اه جرخمو

 رصحني ال اهلاصخ يف لوقلاو

 دع و دق

 هعنمت نل هبهاو نم لضفلاو

 لالتقإل شخي مل قف
 ضرع دق أموي ناك نا هعفدت

 عماج مهعم وهف ريثكللو
 لوقنملا قداصب ىضم دقو
 هرهاش اهادهب لاصخ اهنم

 الز دبع باسح تففخو

 ازرحأ ليلجلا اهييطعم هانعم

 لمأي ام نكرديو هزاوج

 عفري دق نمل ىبوط اي دلحلا يف
 لامكلا اهب يهف ةفورعم

 لاب اهلهأ يف اهعضوو
 نكتسا بيغلا يف ناك توم مجه

 بسكملا ثيبخل مميت الف

 هريض يف هريغل اهلناب

 اهقيض نم نجرخن نمت الف
 هلطيي اهرجأ ذا تعفد دق

 دمتعملا باتكلا ىف تاقدصلل

 ءابنألا ٢ ءاج دق هفرعن

 عطس ناهرب يهف ةاكزلا نا
 عبطنم رمأ لاملا بح نأل

 نكز دق صن ريخب هناميإ
 رتالا قادصم ركذن اننكل

٢٤١



 رانكالا نسح الوأ عفنأ راصتقالا ثيح ليطن الف

 ماكحألا حضتت هب امو ماقملا ىضتقا ايسح كلذ
 امركلا نطسبيو هلضف نم امعنلاو ىدهلا هللا لأسنو
 دانرلا كلاسم يێئنللاسل يداملا وهف قحلل نيدهيو

٢٣٤٢



 ةاكزلا عن ام

 ال ... قوقحلل عنملا نا ثيحو

 هميظع ةميرج هناو

 اعنم دق ىذلا سانلا الأو

 ام حر روجلا روجأو
 مظع ٥ ١ ةاك زل ١ عن امو

 ابج و : طغ اهعنم

 لل عب هناو

 مده نيدلا نم انكر هناو

 حصي ال ةاكزلل عللا
 اهعنمك اهريخأت له فلخلاو

 رضح نا عنم حصي ال ليقف

 لوالا حيحصلاو حص ليقو
 نإ رمألا نا فالخلا أشنمو

 حيحصلا ىلع روفلا هرهاظ
 ركذلا يف اهنرق هيلع لد

 نا حصي له ةالصلا مكلتو
 املعاف اهيف طرف نا ليقو

 كله اهنم نكمت اذ ناكو

 تمي مل ام كلهي ال ليقو

 ] خيشلل بسني

 الملا لك عم مالسالا ىف حصي
 هميركلا سفنألا اهلعفت م
 اعنتما اضيا هادأ نمو اقح

 املعاف هادأ نيدلا يف مزلي

 مرجم ثيبخ هناو ابنذ

 ابكر دق هب ملظلاو -

 اعرش اضيأ قلخلا اذهف اك

 ءارتما ام نودب هلام يف

 مزتلاو كاتأ ام مزلاف كاذب

 حبرلا هادع انيف اهعنام

 اهعفد لاح ناسنالا نكمأ نا

 ربتعم لصأل اهعفد ناكمإ

 لمعلا هيلع ىدنع يذلا وهو

 نملعاف ال مأ روفلل له قلطأ
 حيجرت نم لوقلا اذهل متو
 رمالا يف ربتعاف ةالصلاب يأ

 نسح وهو اهتقو نع نرخؤت
 املع لوح لاح هيلع ىتح
 كلم دق اميف عيض ذا كاذب

 تبنم لوقب اهل ًاعّبضم
 ديجلا ةمالعلا اتتودق

_ ٢٣٤٢٣ _



 اكًّسمت دق هارن نم ذنأل

 رظنلا بجومب ىوقألا وه اذو

 مامالا مكح ام اذا الا

 مكح دق اموي ح وجرملاب ناك ول

 بهذي مامالل حصي الو

 ىلإ تعد ةرورض ام ريغ نم
 اعبتي نا فلكم هنأل

 احوجرملا ىأر ناك اذا الا
 امو هدنع حجارلل بهذي

 هب نددشاف حيحصلا وه اذه

 ه لتقي ليق ةاكزلا عنامو

 بكر هنأل الإ حي مو
 نم حابتسا دق ركب وبأ اذل

 الاقع يور دق ينوعنم ول
 ىلإ نودؤي ناك ام لك نم

 عقو همالك يف لاقعلا امو
 انتاكز نم سيل لاقعلا نا
 عنم نم لك قيدصلا لتاقف

 مده اندنع ةاكرلا عنام ذا

٣٤٤ 

 دري ال هجوب ناكما ماد ام

 اكله لوقن ال يارب انيف
 مث رحأ نا نايصعلاب هيلع
 رهتشا يأرلا لئاسم نم لكلاو
 ارهج يارب لاق دحأ نم

 مازلالا ادب هعابتا ىفف

 مزتلي كانه هعابتا ناك

 بهذملا وهو حوجرملا ىلا اموي
 ا١لعف اميف هيلا هباهذ

 اعرش امم لاوقألا حجارل

 احيجر ادب امكح هيأر يف

 هبتنا ىللا قحللو ًادي

 لقني حيحصلا يف ثيدح وهو
 نملعاف ًاموي ةاكزلا عنم دق
 ببس ناك دق نيدلا مدهل ارمأ

 نحمجي ا اموي مار دق اهعن
 الاق ًارهج هيلع مهتلتاق
 السرا يبن ريخ دمح

 عمتساف كانه ةيانك ريغ
: 

 انه اه تديرا دق قانعلا الو

 عبت هل انلكو هتاكز

ملظ دق هيفو نيدلا نم انكر



 انمدهت مالسالا ةرطنق

 هنس لك يف لزني قأ دقو

 تتا ةنعل نيعبس عم ناتنت

 قابلاو ةنعل ىراصنللو

 نم ملظأ اهعنام انه ىرت

 املظأ اقح راص دوهيلا نم

 دحأ ءالؤه قوف سيلو

 املعاف مانألا تيغاوط مه
 ءادعلاب مالسالا اوضراعو

 افرعاف ًاعينش ًارفك اورفكف

 مرج الو اولتف دق ءايبنألاو
 دمحأ نع ام ضراع نم ذناف

 نيدلا لك مذه نكر مذهو
 يلعلا هللا ٥ ر اهمدهو

 ةمحرلا مظع نع درط نعللاف

 ربخلا ف ةاكزلا عنام كلذ

 اهل .عنام لتق حصي الو

 لهأب ال سيل هنأل

 رابجلل ةاكزلا كت لو

 فانصأ يف نيدلا يف تلعج دق

 اهفانصأ نم رابلا كي ملو
 ارما دق انيح اهنعضي ل

 بطاخم اهب لاملا بحاصو
 ر :.-

 انعنمع كاذل ىتم ارهج

 هنلعأ " ثيدحلا هللا نم نعل

 تلسرا دوهيلا ىلع ةدحاو

 قاشقحتساب ةاكرل ١ حنا

 نكز دق صنتب رفكلا ةدمع

 امظعأ أمتإ رفكلا ىراصن نمو

 دجوي سيلو افورعم ملظلا يف
 امدقت يذلا نيدلا اوعًّيض دق

 ءاذبلاب راتخلا اولباقو

 افرشلا ةادهلا لسرلا اومصاخ ذا
 معأ همثإ ةاكزلا عنامو

 دشرلا لهأ لسرلا لك ضراع
 نيمالا ةنس صن كاذو

 لهجلا لعف عنشأ نم كاذو

 ةمألا يذ نم درطي نم سنبو
 رنألا ف ءاملعلا ٥اور ك

 اهقحتسم ريغ نع تعنم ذنا

 لطب عون هيلإ اهعفد لب
 راتخا ةنس ف ةزياج

 فالخ الب اهب تصصخ دق

 اهفاصنأ يف نومأملاب سيلو

 ارهش لاقم يف يهلإ اهب
بجاولا هاضتقا امك اهعفدي



 لداعلا مامالا ىلا اهعفدو

 رابجلل ةاكزلا تزاج ول
 هيوقت ناك هيلا اهعفدو

 رياج وهو زوجت هل فيك
 رفاكل يخأ اي زوبت لهف
 رفاك دبع رياجلا اندنعو

 ارمأ يؤقي الو
 انامحرلا ىصع نمل ةعاط ال

 هل ةعاطلا ىفن يبر نكي ناف
 اراج نيح هللا ودع ناك

 هلتقو هعلخب انرمأي

 اعفدن نا انرمأي نا هاشاح

 اعلخي نأ زبي مل كاذ ناك ول

 لداعلا مامالل تدجو ناف

 اهفانصأ يفف هتمدع ناو

 مارح اهلهأ نم اهعنمف
 ريغ يف اهعضاو كلاهو
 هيناثلا نع اهعنم نكل
 م هدارفأ ةريخك مهنأل

 ءاوس مه مأ ريقفلا ما
 اهب ىلوأ مهضعب نكي مل لب
 التقي نأ ف عناملا وه اذه

 لداعلا مامالا ناك اثيحو

 ١ دبع هللا

 لطابلا لهأل ال باوصلا وه
 راكنإ الب زاج هئف
 كاهن دق هللاو

 رفاك دبع وهف الكو اشاح

 رياجل نكت مل يبرو الك

 يف قسافو

 هب وقت نأ

 رس اخ و هنيد

 اعمساف ناك فيك نێڵنرلتقي وأ

 ليالدلا يف قيقحلا اهب رهف
 اهفالخ نم ملست يك عفدت
 مالسإلا كلذب ىضق امك
 ريهشلا دراولل اهبابرأ

 هينالع اهب هلتق عشج

 ممهداوق ابب مهقحأ لهف
 اوءاش نم مأ قباسلا مأ اهيف

 اهباب نم اهبلطي مهلك لب
 القن دق امك انه اهعنام

لماعلا وهف لكلا ماقم ماق



 عرشلا يف اهب بطاخم وهف
 هدالب يف هلا نيمأ وهو

 رمأ هللا اهب ثيح اهذفني
 ىذلا لتق هل لح دق كاذل
 دودحلا نم دح هلتقو

 رياجلل انه اه زوجي الو
 هل زاجأ نم بهذم ىلع ىتح
 ةهبش عون دحلا اذه نأل

 تبجو نيذلا فانصأ ةرثك

 اقرس نميف دحلا فالخ اذو

 انأزديي ةهبشلاب دحلاو
 هل حصي ال عيلخلا رياجلاو

 اييعنالا قيدصلا لتاقو

 ادصق اميف قورافلا هرظان

 هلهجت ال ىك دودحلا ةماقا

 ةرثكلل يأ حيحصلا ىلع هيف
 تذفنأ ام ىتم انتاكز مه

 اققح ام ىلع رمخلا برش وا
 افعفري مامالا ىلإ اذو

 هلمكلا لك دنع دح ع رشلا ف

 ايينمؤملا مامإ هنال

 ىدهلل هارأ ىتح مهلتق نم
 اقلطم ةالصلاو ةاكزلا نيب

 حلاصلا كاذ هاحن ام زيجي

 لادج ام نود حيحصلا وهو

 فلختسملا ديسلا مامالا دهع

 نعنمي حصي ال ذا اهعنام

 يقش دبع ىلع تةرز دق كاذل

لمكالا لاقمل ف ةالصلا لنم



 هدعاوق تطقس امهم تيبلاك

 عدف هب مه عافتنا الو
 اهيف ثيدحلا يف ىدعتلملاو

 اعفد ًاموي ناك نا هنأل

 هيقت اهعفدي نكي ناو
 ىفك دق اموي عفدلا كاذ كي مل
 لجأل اهففاب اذكهو

 مرغم نعفدي ال يور دقف
 يدرلا نم اهجرخم اذكهو
 عنم نم لثم وهف ىدعت نمف
 الام ينر هاتا نم لكو
 اعاجش هل هللا هلمم
 قوطي دق ناتبيبز هل

 بهذلاو اضيأ ةضفلا بحاصو

 تيمحأ دق ام دعب نم اهب نوكي
 لبإ نم هل لاملا كي ناو

 نوكي ام مظعأ اهب ىتؤي
 ىرخألا درت ىلوألا تزاج نا
 ءاضقلا غرفي ىتح كاذك

 حب ًلإو» رخآ ثيدح يفو
 هحطنت هيلع تناك ام رفوأ

 ءاحلج ًادبأ اهيف سيلو

 ىلعلا هللا ىضقي ىتح كاذك

 هدياوف هلهأل نلصحت م

 عبت دق هاوهل لوهج لوق
 الهأ اهعنمي نم لثمك
 اعّيض دق اهلهأ ريغل اهف

 هيلبلا يقتيو هسفن ع
 افولا بابرأ دنع ةاكزلا

 لضف نم اضوع اهنع ا اني

 عدو لطبلا كرتاف فالخ الب

 الالض نقأ هك زي ملو

 اعاسل هل ًاعرقأ حص دق

 قرغي مظعلا عسللابو هب

 بهللا حافص هل نحفصت

 ترّغس اهاظل ىف ادهع رانلا يف

 لنملا يف منغ وأ رقب وأ

 نورقلاو فافخالا هخض رت

 ف رتت اهارت ا ذكه هيلع

 ءالب هل وهو ىرولا نيب

 حشي ىتم هه رقرق عاقب اهل
 هحمرت وأ ٥هاطت اذكهو

 ءاصقع الو امج الو الك

 لوطم نمز يف ىرولا نيب
_ ٢٣٤٨ _ .



 انوسمحن هردق موي كاذو
 عرقألا عاجشلا ةياور يفو
 هحارلا ثيبخ ءاج اهضعب يف
 دحأب ثيدحلا يف رمي الو

 هبحاص نم اند دق ام اذا ىتح

 هل عاجشلا كلذ لوقي من
 لخبت تنك كلام انأ ينا

 ةاكزلا عنام ون ثيدح يفو

 انطلاخت ال ظ أتيدح يفو

 ملعاف ه هتكلهأ الإ ت حص دق

 رطملا عنمي ليق دق اهعنمو
 ىل ةاكزلا عنم نم نقتأ دقو

 املعلا ضعب لاق ةاكزلا نا

 عقو اريذحت عرشلا يف اذ لكو
 اهعنم لصأ وه يدنع لخبلاو
 الياذرلا عمجي عبط لخبلاف

 ناميإلا يذ تافص نم كي مل
 الخي ىتح ناميالا اخأ وعدي

 رقفلا لثمب هل نسوسوي
 يلعلا هالوم قح نع نلفغيو
 املعاف كزي مل لام زنكلاو

 ينكل مهنج يف ِ

 انوركذي نينسل ١ نم ًأافلأ

 عمتساف انلوق نم ىضم اميف

 دمصلا درفلاب هنم ذاعتسا الا

 هبطاعم نم ش ذاعتسا هنم

 هلكنخمل اهنإ تذعتسا مل

 لقني ثيدح ىف ةايحلا ىف يي

 ةاورلا نع ءاج دق ه رانلا يف

 اقعنمتنف 4 الام ةقدص

 ىمتحمن سيسخلا لعفلا نع نكو

 رفك نم ضايح ءرملا درويو
 ملظ دقو هلاومأ انه ظفحب

 املعاف يدؤي رانلا ىلا لام

 اهعفدل لمت لخبلا نم رذحاف
 القاع ايقت تنك نا هرذحاف

 ناطينلا قلخ نم هنكل

 ىلإ نمعرسيَو قحلا عنميو
 رسيلاو هرسع يف هوحمو
 لقي امهم ثيبخلا عبتيو

 امظغ ديعو حص دق هيلع

 يك مظعأ هزناك هب ىوكي

جلبم صن رابخألا رهشأ يف



 عقو ناهرب يهف ةاكزلا نا

 ىتفلا قدص ىلع ناهرب هانعم

 ليبس ىلع لاملا لذي ال
 ناميإ اخأ ناك يذلا الا

 دقف لام نم ةاكزلا بهذأ نم

 لاملا رش يهف ةاكزلا نا

 املعاف ًاريخ نوكت تيدأ وأ
 الضفلا لانو رجألا زرحأو
 ادتعا هناف اهنم صقنو

 ابجو دق يذلا قوف ذخآو
 ىندتعا ناك دق لاومألا يلوأ ىلع
 لاومألل ةاكزلاب بيط

 ارقفلا عوج دسي ام ردقو

 مالسالا يف فيعضلا دهجي ال

 درو مهل ترهظ ةالصلا ذا

 املعاف ةاكزلا كلت تيفخو

 ةطصملا لاق نوقفانلا مه
 هل ةالص ال ةاكزلا عنامو

 ىلع اظيلغت كاذ اثالث لاق

 اديز ةاكزلا يف نيح كاذب

 لادج ام نودب اهضرف يف

 اررضلا فيعضلا نع نعفديو
 مالسالا اينغأ حشب الا

 دنس يف اهولبقف ربخ يف
 املعلا هاور دق اهولكأف

 افولا ف املعلا بطق هاور

 هلقن ًاضيا عيبرلا انل ًاصن
الطبم ًالعف مار ذا اهعنام



 ب اصللا ريد اقم

 لمج دح هلف ءىيش لكو
 لقتسي هيلع لصالاك نوكي
 املعلا دنع لوصألل مكحلاو

 كرت أموي انين نكي ملو
 لامحا١لل لصف هنكل

 املعلا دنع ةاكزلا اذكهو

 اردقم اهباصن نكي ملو
 يلج احيضوت لمجملا حضوو
 متألا لصألا اه سمخلا لعج دق

 ةضفلا باصنل قاوأ سخ

 رمنلا يف لاق قسوألا ةسمخو
 برعلا دنع لاومألا يه يذه

 نارعبلاب قحلملا رقبلاو

 ملعاف ليلق مهدنع ربلاو
 بهذ ًالاقنم نورشع هلصأو

 لاقنملاب رايدلا اورّسفو
 انوعبرألا هايشلا يف لصألاو

٣٥١ 

 لمعلا مت اذا ىهتني هيلا

 لدج الو انه هعرفل مكح

 املغ اميف عورفلا عبتتو
 كش ريغ نم ةضماغ ةضيرف
 لاكشالل قحلاب الج دقو

 املغ رمأ صنلا يف اهلامجإ
 اردق يبنلا نكل ركذلا يف

 يلت مكح يف باصنلا لصفو
 مكح نم دنع هيلع تعزفو

 ةرعبالا يف لاق دوذ سمخو
 ربتعي نأ بجاو لصأ كاذو

 بلغألا ىف مهل لاملا ةدمع يأ
 ينانلا هايشلاو ريمحلا عم
 معنلا يذ ىلع هلل دمحلاو

 بجت ارانيد نيرشع يف ليقو
 لاحلا اذ ىيف عمجلا حصي يكل

انوركذي لكلا يف اذكهو



 اهعيرفتو ر لوصالا ٥ ألا هذه ريسفت

_ . 
 ال وصألا م نا 7

 رهظ دف {! ةوذلا نا لوقن

 ر سا 7 امهرد نوفبرأو

 ًالاقنم مهردلا اوربتعاو

 7 نوتس عصالاب قسولاو
 " 1 نود اميف سيلو

 رد ناتئام ىقاوألا سجخ

 " ا ةاكز رشعلا عبرو

 ةصفلا قوف 7 .

 7 ] داز ام اذ

 7 لك يف اذكمهو

 الوصفلا اهعورف يف 7 ثيح و
 ارم الو اهمكح م 7

 1 هيف امو برعل

 . ذا عرشلا يف ةيقو

 ثام عبتاو عرشلا ع ف : ١ اعرش
 7 نود رادقملا هفورعم ك

 مه . . ١

 ةمأ ١ دنع ىف و رعمل ١ به ٍ ةمال ذلاو

 . ٠. ٠٥ ن زوبجوي كاذ يف امهر | ة دف

 ادنئملا ت زو اح ول ديرت
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 ايف نمزلت دوذ سمخو

 ىلإ ةاشلا مزلت سمح لك يف
 انيرشعلاو سمخلا يف تبجوو

 عفدي ضاخم تنب مدعمو
 انزواجت وأ اهيف سيلو

 جرخت نوبللا تنب نمزلتف
 اهديق رشع ةسمخ اذكهو
 ببحت رشعلا ةسمخ قوف داز ام
 هقدص اهيف جراخلا اونيعو
 لق ةقحلا يه لحفلا ةقورط

 اهيلت ةعذج اذكهو

 اهدعب نامزلت ناتقحو

 بجي نيعستو يتنت يف سيلو
 دزت ناو ةئام دعب نيرشع

 مهدنع تبجو نيعبرألا يف
 ناو ةقح نيسمخلا ىفو اذه
 ناتاش اهقوفو ةقحف

 الدلبقت نبتاشلا لدبو

 ةقح نع ةعذح نلبقتو

 مهارد نعو ترم يتلا سكع

 انلبقت ن وبلل ا ةنباو

 لب

 اهيقاب يف لوقلا كاهو ةاش

 القن احيحص نيرشعو سمخ
 انيد َنعفدت ضاخم تنب

 عرشي ماقملا يف نوبل نبإ
 انه تسب نيثالنلا دقع

 جرعي اذ ىلعو ةاكز انه

 اهدع فرعاف نيعستلا لا ايرج

 بسح اذب مهلك ةاكزلا هيف

 هققح نم ىدل دياز لك يف
 لقن امك تلت دق نوبل تنبب

 اهيف نامزلت نوبل اتنب

 اهقفلا هتررح لصأل مهناف

 بتك ادح نغلبت نا ىلا ءيش

 دهتجاو ةلز نيعبرأ لك يف
 ملعي نم هلاق نوبللا

 نمخنلا ذخ اهنانسأ تنيابت

 نارعبلا ةعذج نع لبقت

 انمكحا اهب امهرد نورشع

 ةعذجلا بر نيرشعلا حنميو
 ملاع لك نبتاشلا زؤج دق

 انملعاف ةقحلا نع اعرش

 تنب
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 انورشع وأ ناتاش اهدنعو

 ةنبا نع ةلوبقم ةمقحو

 نتاشلا قدصلا عفدي يأ

 عرشلا يف نلبقت ضاخملا تنب
 ناو اهقوف نيتاشلا لذيو
 ةنبا نع لنلبقي نوبللا نباو
 لبالا كلت ًاعبرأ اهدجت ناو
 اهبر كانه ءاش اذا الا

 نيتضيرفلا نيب ىرت امو
 انيسح تغلب اهارت ناو

 ىرت ارشع ىتمو ثالث يهو

 عمجت فتالات رشع درت ناو

 عفدت ثالث رشع دزت ناو
 اعبرأ نوكتف نوبللا تنب

 تفلب اهارت رشع دزت ناو

 انه تانوبللا نم اهسمخ وأ

 بجو قح نم صاقوالا يف سيلو
 رابخألا ىف كاذ ذاعم ىور

 هنس تحص اهل ام ضاخلا تبب

 ضياخاب .. قحلت اهمأ ذا

 املعاف . اهنع ماق نوبل نباو
 تدلو هيلع همأ نأل

 انولبقي كاذك امارد

 لذبلا قباسو اهنوبل
 نيم نود نيرشعلا عفد وأ

 عفدلا دنع نوبللا ةنبا نع

 نسح هلكف امهرد نيرشع

 ةدايز الب ًاعرش اهضاخم
 لدج الب انه اه يش سيلف

 ىبتنا اهمكحو لوبقم لضفلاف
 نيقيلاب ضقاف هيف ءيش ال
 انيد قاقحلا ذخ ةئامو

 اررق نوبللا عبرأف تداز

 ع رشت كانه تانوبللا نم

 عفدت كانه اهيف ةقح عم

 عضوت اهيلاو قاقحلا نم

 اعرش دق انه ىداهلا انل اذك

 تققح دق عبرأ نيتئام

 ١ م : -

 انطفلا عيمج دنع ةلوبقم

 بسح نيضرف نيب ام يتلا يهو
 راتخلا ديسلا يبنلا نع

 هيبلا ثالنلا يف لوخدلا ىلا
 ضيارفلا ىئدل ناكماب ولو

 امس ,عبرأل نيماع نبا وهو
 تلبقأ اهارت نابلأب ىهنف
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 افرعاف ثالت تنب ةقحو

 مهفاف بوكرلا تقحتسا دق

 لقف لحفلا اهقرطي اذ
 عبرأ تنب نوكت ةعذجو

 ناسنالل عذجت ابال

 ةاكزلا يف نانسألا هذهف
 نايبلا نم ىضم ىذلا ىلع

 لبالا يذهل ىنعأ مهدنعو
 املعاف ليصفو افيهو اعبر

 ةسداسلا يف وهو ين م
 لزابو فلخو لزابو

 رشع عم ةسماخ يف دوعلاو
 الو ... انمارم نم كاذ سيلو
 ةاكزلا يف هيلع ام حاضيإ

 لبالا لنم فورعملا رقبلاو

 افولا لهأ ىكح سمخلا غلبت وأ
 ملعاف لاقي مهدنع لمحلاو

 لفتحاف ىمست اضيأ ةفورط

 ردتلف فراشو ا مره عم
 ىلإ دصقلا لب هيف ال دصق

 يتا اموي عرشلا يف بنجاو نم
 لعجا لعنلاب لعنلا َوذَح كلذ
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 ةاكز

 لبإلا رمأ مهدنع مهألا ثيح
 اَممت نأ ىلا اهركذ تمدق

 منغلا مكح ركذأ انأ اهو

 ملعاف ةاش ةاشلا نيعبرألا يف
 انزواجت وأ اهيف كاذو

 اهيفف ةدحاو دزت ناف

 نيتنام همامت ىلا اذو

 تزواج نا انهاه ثالث لقف

 بجت ةئام لك يف اذ دعبو

 ف ريبكلاو ريغصلا بسحيو
 امو يحاصلاو ليلعلا اذ

 بسحا ىعارلا لمح ام اذكهو

 درو هيف دمحم نع كللذ

 لمش ناك دق ةاشلا مسا ام ليقو

 ةنس تنب كت ل نا ليقو

 ىداولا زاج هارت ام ليقو

 قبطني سيل ةاشلا مسا ليقو
 ادمملا نا حيحصلا بهذملاو

 منغلا هذه يكزن اننأل

 منغلا ليهأ ىلع هبسحن

 منغ هلكف زعملاو نأضلاو

 منفل ١

 لجأو نأش ربكأ اهنأشو

 امهلا اهرمأ نم احضوم
 ملسم لكل ةدافإ انه

 منغلا ةاكز ىهو ةمزال

 انملعاف نيرشعلا اهتئام
 اهيقف نكت همهفاف ناتاش

 نيتاه ىلع دزف دزت ناو

 تبت ًامكخ نمهفاف نيتئام

 بجي ام نيبلا يداهلا نع ةاش

 ىفولا اهليبس ىلع اهعومجم
 املعاف نيمسلاك ًاليزه ناك
 بجوملا اهنس لقأ وهو
 دمتعي اهيف مكحلا هيلع صن

 لحي سيل انه هريغو هل
 ةجحلا ىذل يا ةاكز الف

 ةاش كاذف

 ادغ ام ىتم لكلل لمشي

 ملع اك همكح اهنم كاذو

 محي مل اذ
 ملع لضافت ليق دق هيفو
 هنذخأن ال
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 ىلإ ةزعم نيرشع دجت ناف
 عفدا نأضلا نم اهتذخأ ناف

 ميوقتلا يف نيفصنلا ةميق وأ
 ةميق عم ةزعم فصن ةميق
 بجت نأضلا نم ماعلا ةنبا وأ

 ام لثمك مهزعم نم ترنك روأ
 ىلإ زعملا نم رشع هل نمو
 ىفو اناض نعفدي نيتنس يف
 نبغ مهعم ةاكزلا يف سيلو
 لق ةناضلا تواس نا ةزعمو

 رفوأ مهعم يهف ابتلضف رأ
 يبالا كاذ لوقي كلامو

 انه ىري الو ءاش ام ذخأي

 عرش دقو ادحاو اسنج هاري
 لوألا لاقملاو هيجو وهو
 الاق ضعب دادعلا يفو اذه

 ىلإ ةنامالل يف لوقي
 تلت ةنامعبرأ اذكهو

 ةنامعبسر تس اذكهو
 لوألا وهف باحصألا بهذمو
 عقو دق قافتالا روشعلا يفو
 اذه اضيأ نيئلا يف قحلاو

 الصت نأ ىلإ اهضرف كاذف

 الضف نأضل ًانأض اهلاشم

 عنصا سكعلا يف سكعلاو اهذياز
 ميوقلا بهذملا يف ىتأ هجو
 تبنأ اذه ةنأضلا نم فصن

 بسح زعم نم نيماعلا ةنبا نع
 امزل اذه ليق دق مهناض نم

 ىلع ناضلا نم نيتالثلا دقع

 فرعاف هيلع زعم ةنلان

 نسحأ مهعم لضفألا هعفد ذإ

 لمعلا لهأ عم ةنأضلا نع يزبت
 ركشي رمأ رفوألاو عفدلا يف
 بايترا الب انه ريخم

 اندنع تيأر اك ًالضافت
 عد لضفلاف دمحأ ةاكزلا هيف

 اولَوع هيلع بحصلاو هجوأ
 الاقلا عف ىضم ام فالخ
 الذبيلف عبرال ةدحاو

 تبجوأ كانه سمخ ةدحاو

 ةباغ ريغل اهيهانت لا

 اولَوع هيلع لجلا اذكهو
 عفترا اهنيئيم يف فالتخالاو
 اذالم ىرت نل هنع نقحلاو

 ا١ذلقن الاقم ةلناغالن
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 بجت ةئام لك يف دزت ناو

 لبقت ال ةمره نكرتتو
 رذحاف اضيأ ذخؤي ال سيتلاو

 عمتجي نيب نقرفي الو
 قرتفملا نيب عمجي ال كاذك

 مانغألا يف ةاكزلا يه ىذه

 ارهظأ ام ةل و ..-

__ 

 بصت هفرعاف طقف ةدحاو

 لذبت راوع تاذ الو الك

 ربخلا يف تركذ دق ام ذخا نم

 عنم دق رمأ عرشلا يف هناف

 قحألا لوقلا يف ةاكزلا ىذ لجأل
 مالسالا جهنم يف ةفورعم

 حجرألا ليبسلا ىلع اهماكحأ
 ارسي دق انل امو اهمكح نم
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 ريمحلاو ليخلا ةاكز ىلع مالكلا

 املعلا نيب فلحلا نا ثيحو
 اهيف ةاكزلاب لوقي ضعب

 درو ليخلا اذكو ريمحلا ىنعأ
 نكت امهم لوقي مهضعبو
 بجت مل هريغل نكت ناو
 رجتلل نكت ناريمحلا امأ

 رجتلا رياس ةاكر اهتاكز
 نم ةعسكلا يف سيل ثيدحلا يفو

 رجتلل اذا رشعلا عبرو

 الو ناذ اهلصأ نا كاذو

 اندنع اهيف ةاكز ال ليخلاو

 هللا نيدل ىنمجلا اهنأل
 هعنام ًانوصح انل تلعجج دق

 ءادعألا اهب هللا بهرأ دق

 هقدص ًاعطق ةهبجلا يف سيلف
 لياقلا دنع قيقرلا ةخنلاو

 ةاكز ةلماع يف سيلف
 هلماع لك رداف معي اذو

 الو الك ىتفلا دبع ىلع سيل
 دنسملا يف ىور دق ثيدح وهو
 ابجوأ دق ةفينح وبأ نكل

 املعاف ماقملا اذه يف حص دق

 اهيفلئ انه تامومع يىلع

 دشرلا لهأ املعلا فالخ اهيف

 نظطفاف اهيف فورعملا رجتلل
 بهذملا لصاب قحلا وه امو
 ردق كانه رشعلا عبرف

 رجت اموي دحأ اهيف ناك نا

 نملعاف ريمحلا يهو ةقدص

 رنألا يف ةضفو بهذك
 الهج نم عدف امهنع صيح
 انيبن نع هقفلا يف يوز ال
 هابتشا الب قحلا ةزعو
 هعفاد ًارهج مصخلل ةوقو
 ءارم الو انل ةدعو

 هققح نم عم ةخنلا كلذك

 لماوعلا رقب لاق ضعبلاو
 ةاقنلا ىور ام اذ ىلع لد

 هلياط ول اهريغو لبإ نم
 اللا يف تاقدص نم هسا رفأ

 دجمملا انربح عيبرلا نع
 ىنتجت لسنل تناك نا ليحلا يف
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 اهبجوأ دق ثانالا يف ليقو
 انمزلت ثانالا يف فيكف

 اهبجوأ هنا حيحصلا لب

 روكذلاو ثانالا يف لوقي

 يوز دقف ندرفنت نكت ناو
 كلاملل هدنع رايخلا ش

 سرف لك نع رانيدلل عفدي
 املعاف اهيف ةاكزلا ىرن الو

 درو ... اهموحل ميرحت لنمك
 رجتلل تذختا ام اذا امأ

 ربخلا صن ىف لاغبلا اذكهو

 يف كاذ نم يبنلا ذخأي ال
 رمحلا يف لع هللا لزنأ ام ه

 هقدص اموي ملسملا ىلع الو

 سرفلا يف مث لوقي هدبع يف
 بسن ةفينح نبال ام فالخ

 رانيد رفز عم اذكهو
 ملعاف نمؤقت لب ليقو
 جرخ امهرد نيعبرأ لك نم
 دمحم عم فسوي وبأ امأ

 هماسلا

 ملعا لسنللو زرَدلل كت نا
 برعلا صايعأ ليخ نم نكت ناو

 يف ةفينح وبأ امأ

 اهبجوم ربتعاف روكذلا نود

 انلكشي وهف روكذلا نود
 اهلسنب اهتطلخ ىف ليخلا يف
 روهشملا ىلع هعم تبجو دق

 يوتلم فلح وهو فالخلا هنع
 كسانلاك نعفدي اميف راتخي

 سرفلا ميوقتب رشعلا عبر وأ
 ىَمج ىهو انل عرشلا افع نيح
 دذعلا ذخأ عم ةدعلا اهنكل

 ررقملا نم رشعلا عبرف
 ربتعت ةاكز اضيأ اهب سيل
 فلسلا ضعب لقن نم ةياور
 رثألا يف هوور صن اذف هه ائيش
 هقلطأ ارهج هارت ربخ يف

 سق لصألا اذ ىلع هقيقر الو
 بتكلا يف ءاج دامح هخيشو
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 ر انآل ١ هب تءاج ة ذف نع

 مكح اف اهيف مهردلا اتئامو

 جرح هيف امو مهرد كانه

 دصقملا يف انهاه ةاكز سيل

 همزال تناكف اهيف اهبجوأ
 ملعتلف انهاه طرش لوحلاو

 بستحاف اهيف رانيدلا مزليف
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 ُهَوقت اهل ًأميوقت ءاش وا

 برعلا ريغ ليخ نم اهنأ وا
 لسنلاب تطلتخا ام اذا اذه
 افرعاف ًاثانإ اموي نكت ناو

 لب بوجو ال لاوقألا رهشأف
 عقو دق ثانالا يف بوجولا لب

 فرعي باصن اموي اهل لهو
 اوملعاف هيف صن ال هنأل

 بهذلا يف هاكح سمخ لب ليقو
 ماقملا يف لوقلا ليطن الف

 ملعلا عيبرلا ىربكلا ةجحلاو

 ملعي لصأ مهردلا انئامو

 لحفلا سنج عم اثانإ ىنعأ

 افخ ام نود روكذلا اهنأ وا
 لطب اهمكح روكذلايف حجري
 عمس اذكه فانحألل حتفلا ف

 اوفرعاف حصألا وهو ال ليقف
 مهنم ضعب لاق فثتالنلابو

 بهذ دق هيلا نكي ملو مهنع
 مارملا حضاوب يفتكن لب

 اوملعاف اضيأ ةاورلا هدعبو
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 ةاكز

 9 بسكلا نا ثيح لاومأ

 7" با راجتالا ا

 رصنلا ةاكز كح ام -ا ة لوقلا يتاي ف
 , . نأ .

 ش با هللا نا ل

 7 يف ءرملا نوكي رجتلا لاح : 7 ١
 ٤ .هلهجب ةطلخ 7

 =" هَّلَع ةاكزلا 7 عقي =

 :أو ةاكز ىلع ا حتلا ة _ د ا نويم ر

 مكبسك تابيط

 ف 1 بسكلا اط املعلا دنع ط نم ارقف

 هجاوو قافنالا بجا

 ىتلا دواد ريغ فل

 7 ليلدلا د مو

 ٨7 وا ليلد وهو تلا يف يول .

 " , عامجالا تبن املعلا دنع . ر

 و اوعمجي مل ملعلا

 رجلا
 .ج الب قرطلا لا فلتخم

 717 ماقملا يف وه 1"

 اعلا / لاملل

 دصق فشكل ده هركذ ذن رين

 بغار لكل دش
 ف ةاكزلا انل عفو دق راجتا ٢ حرلا اد

 اعفاد نوكت اسأ ام لكل

 ٨ ٨ 7 ريح الام باصأ رثألا بيط

 | ١ 7 . مومذملا ه¡خش ا

 7 "7 هلهأل ذ

 - : _ , هعفد نوكي

 :7 ک ةتببان نأب

 رفن ( ١ ف اع رابخا بسك . .د املغ راجت ركدلا ي مهلي
 7 َ ك |

 ٢ 7 ة زلا هناب
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 ءاج ليل ٭

 تبتو ف
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 ماكح ل ا . ربتلا ادهو ,
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 اهتقو لبف د
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 زي لح نا ني املعاف ىك
 : . هل ىذلا ىنعأ اك هيك نا نيدلاو

 ا . ليثو هلام كاذو

 _ د دق ذا يف كاذ نوكي دق

 اقلطمو اندنع لحي مل ذ
 . ضبق دعب نم لب رذ

 ا يف مكحلا كاذ ل جتلا رمأ ي اذ ن

 .ع ةاكزلا مزلت ليق
 و لبق ال لوحلا دعب يقو
 اليقو مزال طحب رك

 و نع ةمذ ىف ادغ ام ضوع : ادغ ام

 ك زي نضرفي نيح شرالاو زي نتضرفي ني ,
 تمن . نا ةدحاو ةنسل

 : : ةمذ ىف ناك أ ل او ةمذلا : : ذ

 : لعب و هطرش ضبقلا ١

 عد رش ضتلا دعب لومتو
 , و تفو كاذل نكي لتو اعق ق . _

 سيا هضبق نم م ر
 " او سالفالاب كاذو ادع

 7 1 اب نينسلل كاذو .,

 نودب لب ليقو

 امزغلا كانه هيكز

 امهفتلف هلا . زي لهو

 : ضرع هدعب ثيح رطق زق ا
 7 لاقم دابع نبا دنع

 " لاقم لوحلا كاذ يي

 . ماقملا يف طرش لوخ
 .ف | ضبق دعب نم ةنسل

 "7 فرعاف طح ريغب ت نر

 ر هجولاب ع ويبلا رياسك
 ىح : لاقم يف كاذ عيمج

 تنم ضيق دعب ن ادعاصف
 " نع يا ثرالاك ضوع ن

 و هكز لوح دعب م

 حي ق كاذ جو

 اعد كاذ 7 ر

 البقاف ةاكزلا . ن

 مارملا يف نايسنلاب ناك وأ

 فصو ام ةزيف ضبق /
 " 7 حرص دق "

 ِ ةنسل لب ليقو
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 امدعب لوحي ىتم لب ليقو
 انويد هلاومأ لذابو

 ةاكزلا ادأ نع كاذب رف

 بجاو ءادأ نع رفي نمو
 ارضح ام عم هاكز بياغو

 ارضح هاري ىتح ال ليقو

 لطبت ليق نويدملا يف فلخلاو
 ام نيدلا ديعب ىقبي اذا الا

 رظني مث نيدلا طسق جرخي
 الف نيدلاو هيلع لب ليقو
 بجو ام ردق طقسي لب ليقو
 لخد تقولا ىرتو لح هارت
 دجسملا لام لح امهم فلخلاو
 الملا رياس لام لثم ليقف
 مالسالا يف رايخألا هكلمي
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 املعاف كاذك نكي مل ليقو

 اعت انه بر هل سيل

 درو دق ةاكزلا نيد يف فلخلاو

 لاصتنال ناك ام اذكهو

 املعاف هيف مصخ ال ام كاذك

 لجألا هب ىأن ام ىكزي الف

 اس راكنا دعب نم هضبقي

 انوري امف سانلا ممذ ف

 ةادهلا بهذم ٤ همزلت

 بياطأ نع ءاح هيلإ در

 اركذ ضارق ةنامأ لنم

 ارظناف هنم ناكمالا يف ناكو

 لمهتور هنيب هتاكز

 امسر لوق باصنلا هفلي

 رهظت ةاكزلا هيف ىقب ام له
 البقاف قاب لصألاو هل مكح

 بسح نا ةاكزلا لاح يف هيلع
 لبق دق طحف دهتاكزل يا

 دصقملا اذ يف ةاكزلاو

 القعلا دنع كولمملا هناف

 ماكحألا يف حالصلا جهن
 املغ اميف فوقوملا هنأل

 انطفلا دنع حصألا وه اذو

 دهع دق كاذك اصيالاو سمخلاو
 لادج الب تانامضلا نم

 املعلا هارت ريفافكلا لنم

 الدعلا ىغب نيدلا يباج ءاجو

 اتقو ةاكزلا ةيابجل يأ

 لدج الب هتقو لحي ىتح
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 الح نويدلا ضعب نكي ناو

 ارضح ام ىلع يءانلا لمحب ال

 اَمَلَعلا مامإلا يليلخلا ىنعأ

 ردقي ناكو لح نكي ناو
 ببت هيف رخآلا هلامو

 ملعاف هيلع لح ام لمحب
 مزلتسي الف ديز وبأ امأ

 دق ةاكرزلاف هيتري ناك نا

 لمحي هيف مزلت ام تقو يف
 هلو نيد حص هيلع نمو
 ادبأ نيد ةاكزلا طقسي ال

 ام ردق هنع طقسي مهضعبو

 ا١لتخحم هدعاق انه ىري

 الح هيلع نيد | يف كاذو
 ةاكزلل طقسي ال كاذف

 عقو هبوجو لح ام نوري
 املعلا ضعب طاقسالا ىري الو

 يلاحلا مامالا دج هب ىنعأ
 املعلا دنع طاقسالا رنكألاو
 لدعأ اذه نا مامالا ىري

 ىعدم وهف طاقسالا ىنعدا نم

 بجو نيد اذ ناك نم مهلوقو
 ىدهلا لهأ ىدل ملسم ريغ

 الحي مل كانه اهضعبو
 ارمألا مامإ لاق دق كاذك
 امليع امامث انبر هاقبأ

 رهقي دق هلو هيلع أموي
 برضي تقو انتاكز

 مهفاف ًامزج ةاكزلا عفديف

 مكحي هيفو ضبقلا ةردقم
 دصق ام فرعاف لح ام عم مزلت
 لنمأ اذهو مكحلا يف كلذ

 هلنم ماقملا يف نيد كاذك

 ادكأ قح يهف ةاكزلا نا

 امزل رمال نيد نم هيلع
 ىلوأ هيف لاق ةاكز الف

 الحي مل هيلع يذلا نود

 هيف و

 ةاقت ةداق نع ىتأ لوق

 عدف هتقول بيغلا ف كاذو

 املع نم ىكح يليلخلا نع

 لاصخلا لماك ديعسلا وهو

 امزحأ ناك طاقسالا مدعو

 لصؤي هدنع هيلع امل

 س ١

 ادغ ًاكلم هل هلام ناف
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 امف هيف ةيضام هلاعفأ

 هضقتنم اهلصأ نم مهلوصا

 دسف ع رفلا ىرت لصالا دسف نا

 ارمأ هنم نايدملا كلمي ال
 افرعاف اذهب هلام هارت

 ليجلا دوصقم عطق اضيأ هيفو
 امرغم اهودقتعا نيذلا ذنا
 هتونلا عيارذلل دسلاو
 هاكز ام ةلغ عيابو

 رجتلل افياضب اهب ىرش
 مهاردلاب تبرش هل لاق
 ارجتلا تطلخ ىعاسبلا هل لاق

 ىرولا ريخ نع عومجملا قرفي ال
 رجتلا اذه عيمج نع داف

 رضح ذا ةاكزلاب لوقي ضعب
 ملقلا مامالا يليلخلا

 افرعاف لوصألا نم عيابو
 بجو ام ضبقل ىعاسلا هءاجو

 رجتلا رمأ يف لوحلا طرش نأل
 اقبس اما نكي نا مامالا لاق

 قباسلا كاذ عم اذه ىكزي

 املعا صقنلاب لوقي نم ليلد
 هضفر دق املعلا لك كاذو
 درطا دق اهماقم ةدعاق

 ارهقلا هيف هنكلمي مل ام
 افخ هيف امو حضاو كاذو

 لقنام فرعاف عامطالا يلوأ ىلع

 املغ دق امب اهل اولَيحت

 هيضقلل بابلا ةسف ىلوأ

 هون دقنلاب

 رجتلا قحل يعاسلا هءاجو
 مزاللا ءادأو ةاكزلا دعب
 ارجح اذه دنع قارتفالاو

 اررق صن وهو ةاكزلا فوخ
 رتالا يف املعلا نيب فلخلاف

 رجتلا اذ قوقحل هانب تقو

 مهفتلف دراو صنب اذه

 افرص اذ ىرت تاراجتلا ىفو

 بجنلا ىأر امف تقولا كلذ يف

 ىقجل ام َنظفحيو يرجت نم
 دشرلا بابرأ قحلا ءاملع نع

 رقتسا دق املعلا ةادهلا عم
 اقحل اموي هيف باصنلا مكح

 قياقح نع حص يأرل الاح

 ٥ ر ايت ١ و
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 معي مل باصنلا ناك اذا الا

 ىتم تقولل ذخأي هنكل
 دعق هعم يذلا ناك نا كاذو
 بجت مل هدعاق نكي م وأ

 املعاف لاح لوحلا ام اذا نكل

 رايخلا نم كف نا لاملاو
 ىرت ىتح انهاه ةاكز الف

 رايخلا مهارد يف سيلف
 لصأ كاكفلا لبق اهنأل

 بجت لام ىلع أموي تدرو وأ

 ضعب دنع لومشلاب ليقف
 رجتلا بر ىلا ىعاسلا ىنا ناو
 انذخأ دق راجتلا تلاقف

 غَسوؤلاب حص راجتلل لاملاف
 املعاف نوقدصم مه لوقأ

 ادعت دق ناك رمأ كلذ

 افرعاف نوبطاخم هب مهنف

 مرج الو مهنيد ءانمأ مه

 عقو مهل ام لصألا نا ليقو
 الو هلام ناسنالا دي يف ام

 مه سيل هنا حصي ىتح

 لاملا ف تبات نبقيلا نا

 ل نالف لام هلوقف

 مزل امك هرخآ قباس ف

 اتبث دق اذكه باصنلا مت

 درو دق ل ومشل اف ة اك رل ١ هيف

 بجوت مل انهاه ةاكزلا هيف

 امزل دق انهاه ةاكزلا مكح

 راطنق ىلا ًاغلاب ناك ول
 ارظناف لاح نامنألا ىلع ًالؤَح
 رايخالا ىده يف ةاكز انه

 لصألا كاكفلا دعب نم لوحلاو
 بدتناف لوح لبق ةاكزلا هيف

 يضقي اهيف ةاكزلاب بطقلاو
 رجتا نمم هلا قح بلطي
 اعفتنا اهبو اناقدصأ نم

 عسي اذه ىرت لهف انل مهنم

 املسأ دبع لك مع كاذو

 قلخلا هلالا هب

 افولا لهأ ىري مهموصخ يف يا
 مثأ دقو هسفن ناخ ناخ نم

 عرش اك مهيديأ يف ناك ام
 القعلا ةادهلا اذه نع لدعي

 مهنم ريغو حضاو لصألاو
 لاكشالا تبات هاعدا امو

 حضتم اهاده ةححب الا

 ىده دلا ب اب ,ا رأ
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 ركنتسي ال لاومألا يف حشلاو ركنت ال ليج لهأ سانلاو
 لايتحا هلوقو ىتفلا لام لاملا لوقن لاحلا رهاظف
 افرع ضرف عرشلا لاثتما نا افخ الو نيكزي نا مزلي
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 ةضفلا و به ذلا ة اكز

 فرشأ يمهو ةضفلا هدعبو

 الح ام نيذ لصأ يف و ىضم دقو

 قبس ام فشك ديعأ انأ اهو

 بهذلا ف انل وق نم ىضم امف

 املع نع ىتأ ذا هيف قحلاف
 دمحم ىده ىلع اولوع دق

 يفتقنو اورّئأ دق ام عبتن

 ماقملا اذ قيقحت ف لوقن

 بجت أالاقنم نورشع هباصن

 درو انموق دنع ثيدح يفو
 ارانيدلا اذ باحصألا ربتعاو

 يف ... ةاكز ال لوقي مهضعبو

 مزلت ةاكزلا هيف ذننيح

 ادغ ارانيد نيرشع نم رتكا

 راتيد انهاه اهنم ذخؤي

 انه فرص مهعم ىعاري الو
 ابهذلا نا لوقي مهضعبو
 نبعبرألا نود ةاكز ا١لف

 ف رعي بت لعب نم مهل ١ وم ]

 المحم نكل و امكح امه رم أ

 قح لك لصأ مظنلا يف احضوم
 بهذملا مكحب اضيبلا ةضفلاو

 امس دق ماقم هللا عم مهل

 دحألل ةعاط هومزرتلاو

 فرشألا ليبسلا ىلع مهجهن

 مالسالا املع دنع حص ام

 بسح رشعلا عبر ةاكزلا اهيف

 دعت ارانيد نورشع اهباصن

 اراضن ىري ًلاقنم مكحلا يف ِ

 يفولا دحلا غلبي نا ىلإ ربت

 نيجللا غلبم يف د

 مهدنع انكل اندنع ال

 اديقي ل لقأ هنأ وأ

 ايور اهتاكز ازرناند
 رانألا مهدنع اذب توءاح

 انيت مهدنع نيعبرالا يف

 ابجو دق هقح نيعبرألا يف

 نيعلا يف نمزلت ءالؤه عم
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 يرصبلا نسحلا لاقم وهو
 يبحص نع تمدق ام قحلاو
 اتح باصن أالاقنم نورشع

 بجو الاقثم نيرشعلا يف ناكف
 هيف ءىيش سيل ديزي امو
 مزل لاقنم رشعف ةدياز
 لاقنملا اذل اطبض درت ناو

 ملعا طيرارق ةتالت وهف

 بوبحلا نم نونالث وهف

 الف ريطاتقلا لا اغلب ل

 لبج نب ذاعم لقن انتجح

 دحاو سنج نيجللاو نيعلاو
 اذ عم اذه نولمحي كاذل

 حاضيإلا ىفو عضولا يف كاذك
 اداز ام ىري دابع نبا امأ

 فرعاف ديزي ام باسح لىلع

 يرونلا عم دواد بحصو
 ىبلق هيلإ لام يذلا وهو
 امس رانيد لاقنلا لدبو

 بتك عرش ىلع لاقثم فيصن
 هيلت ةعبرأ نفغلي وأ

 ملغ دق لاقم وهو اذكهو
 لاقلا يف قيقحتلا ملعت يك
 مهي امل طاريقلا يف لوقلاو

 بير نود حص ريعشلا ينعأ

 لوقب ربتلا يف كاهو
 تاقنلا بهذم يف ربتعم

 تبثا طيرارق نيرشع دعب نم

 مكاح لك هافعأ ةضف نم
 انيد ىدؤي مهرد هيفف

 انيع هارت ليقاخلا

 لداع مكحب لاقنم رشع يأ

 البنلا دنع دذاذ الا حصي

 لسرلا ةوفصو لكلا ديس نع
 دجامالا هب لاق مهدنع

 اذفنملا مارملا يف نوكرديف

 حاحصلا ةفورعملا انبتكو

 ادافأ اذكه ةاكزلا هيف

 فتخي مل هدنع كاذ هجوو
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 ربخلا ىنعم نم موهفملا هليلد
 املعاف هيلع سيل اهنود ام

 بجت هيف اهقوف ام هموهفم
 عبت موقلا ىرت دابع نبالو
 لمكالا عيبرلا لوق انلوق لب
 ىدهلا بابرأ ةداقلا رثكاو

 رشعلا عبر ةقرلا يف ءاجو
 هاعةا ال صنلا لطبأو

 قاوألا يف ةاكزلا تبنأ ذا

 انيرشع يف ةاكزلا مزلتف
 يداهلا يبنلا دهع تلباق ذا

 امهرد نيتئام ىوسي سيلو
 هطلتخم ةنوزوم نكت ناو
 ىضتري سيل نزولا كاذ لوقن
 هللا ع رش دودحلا ددح دق

 رحلا كلم باصنلا يف طرشلاو
 مالسإ اخأ اضيأ هنوكو

 قحأ ادوجوم ناك نا هرصع يف

 لاصخلا رصتم يف كاذك

 يلج ًاحاضيإ طورشلا حضوأ دق
 ىدهلا مالعأ شرعلا هلإ ىرج

 امظعلا كولملا قانعأ عضخأ

 ىلإ ... قيفوت مهللا كلأسن

 ربتعم ًأديق قاوألاب

 املعلا لك دنع ةاكزلا نم

 بهذ دق هيلا ةرنكو الق

 عبتملا ذاعم لقن انل نكل

 لجبملا ةديع ىيبأ نعو
 ادنسم اناتأ دق مهيدل امل

 ربتلا لثم ةضفلل معو
 هاكح امو ةفينح وبأ

 قابأ نم كلذ نع سيلو
 انيع نوكت نح القانم

 داجمألا ىده يف يتاوألا سمخ

 املعاف لاقي نيرشع نود ام

 هطرتشنلف صالخلاو شغلاب
 ىضترم ريغف اصلاخ سيل ذا
 هابتشا الب قحلاب ءاجو

 ركن نود مث لوحو هل
 مامإلا ىلإ عفدلا نكمأو

 قح ريغ ىدنع ريغلل اهعفد ذا
 لاضفملا ديسلا مامالا نع

 لكشم لك لدعلاب الصفم
 ادعصم اولاعتف ءازج العأ

 دق مهلع مو مهل
 سلا يهلإ نبأ مهجهن

 ءاح ذا
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 اردتقم ًارداق هلالا ريغ ىرن ذأ
 اعفر يبر لامعالا حلاصو اعدلا صلاخ عمسي يذلا وهف

 ارَبَد رومألل وهو هيلا ىرولا راكفأ ةظقي هلأسن
 هلإلا وهو هلَججرن وأ ٥اوس نلمان نأ
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 ىلحلا ةاكز
 .ه

 تخي قلخلا بر هللا نا ثيحو قحل ١ رمأب قلخل ا ربتخي
 ِ . ١ ت٠

 مكيلع لضفلاب تمعنأ

 ع رشلا دودح ىلع اوفَقَتلَ

 قاقحتسا هنا اولوقت ,

 اولبقتلف ةمعن وهف لح :
 رس لوقي امو مارح هنا

 وؤكزر يحلا نم مكب امو اؤك١َ [ ٍ
 7 هوركنتست ال كاذو

 ِ مكسبلا يذلا اذ نم يلحلا 7 ...:.

 ولدعت ةاكزلا نع مكلام

 ىتا هنم ةمعن نم مكب ام

 امدنع يلحلا اذه مكسبلأ / ِ ٠

 ( غ , عقيف كاذل اوريغي ٣

 . ١ ميظعلا هللاب ذوعن

 ةاكزلا ةحح ام لقت نا

 . - 2 ر
 لخد لف هارا بسكلا ف لوقأ

 قبطني ي ل كللذ لقت ناو

 ينم اعطق لكلا لوقي مهل
 ولنتماو مكل ريخلا بجي ام ١ لش

 7 اب مكل يرمأ هناف

 : كلذ قالخا هملعب

 ٠ - ٠ م لا اهأ هوبنتجاف ان .

 رزت امطق ةاكرزلاب لاملاف

 اوعارف لام هناف
 رن دق لاومألا رياس نم ها نز

 لضفتا وذ كلملا كيلم الا

 ولطعن انه هللا
 ايث دق ِ ِ

 . لف احضاو اصن .ركذلا يف

 : مكيدل مكريغ نورت رخ
 مثالا لعفل مكدصق

 بجاوو

 ل زن دق ب اتكلا ىف . هيف صللا

 قمح ل و احضاو هيلع - 2 / َ ر
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 دمحأ نع بنيز نع يذمرتلاو
 ولو َنقدصت اسنلا رشعماي ؤ
 ىرأ قلحلا رثكأ َنكناف

 اتََع نقدصت اصن هلوقو

 هنع ىنعي نكيلح نمو
 مأ نع اطع ىور اذكهو
 بهذ نم اًيلح احاضوأ سبلأ
 دقو ثيداحألا نم نقتأ امو

 دق رشعلا عبر ةضفلاو ربتلاف
 ىلحلا يف ةاكرلل كاذو

 ررغ تاختف يبنلا ىأر دقو

 تنيزت اهب تناك قرو نم
 رمأ ال هنأب تحرصو

 هتُج نوكت رانلا نم يهو

 يف عوقولا نم اهظفحت يأ
 ادغ اهنع اهجوز ىنغأ ناك ام
 عقت ةاكزلا نا اوركذو
 رمع ىنعأ ىدهلا قوراف فيسو

 ىكز ام هنا اولوقي ملو
 ىلحلا كلذ ةاكز ... مهضعبو

 ىتأ دق اذهب بّيسم نباو
 ىلحلا يف تمع ةاكزلا اندنعو

 املعاف لاجرلل حالسلا لثم

 ديؤملا دنسلاب هدنسأ

 اوكح اذكه 4 َنكيلح نم يأ
 اركذ دق اذكه اصن رانلل

 انطفلا دنع ةاكزلل نجرخأ

 هنرسفي بطقلا كلذك

 مكحلا اذه ةحص ةملس

 بجع الو انه صن هناف

 درو اندنع نيدقنلا يف بجوأ
 دريال لقنب امهيلع حص
 يضرملا انبهذم يف بجوا
 رمأ دق ةاكزلابو هجوز يف
 تبت دق اهنع كاذك اهجوزل

 ربلا صن اهيلح نيكزت
 هتجلا لبنو اهتاكز ىنعي
 فرعاف كاذل ىرخألا ةواقش

 ادب قحلا نم ارمأ تفلاخ نا

 عرشت سابللل راعي اميف
 رهتشا دق ام يحلا نم هيف

 ىكحي مهعم رانالا يف كاذك

 لعفتلف هل ةراعإ لاق
 اتبت هنع راثألا يف كاذك

 لعفاف لاجرللو اسنلل ام
 املعلا هاكح لوق هوحنو
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 عقو اقلطم قافنالاب رمألاف
 ىرت ذا كيلع ةجح لوقأ
 لاومألا يف ةاكزلاب هللاو

 زمأ دقو اهلهأ يف اهقفن
 درو دق حاحصلا ثيداحألا ينو

 رافسالا يف ةاورلا اهلقني
 ادرو دق دمحم نع عرشلاو

 نمما نم ةأرما يبنلا ىأر

 بجو ام ًريدؤت اهف لاق

 ديعولابو ال لوقت يهو
 لدب رانلا نم ناراوس لاق

 يءاسنلا نع بطقلا هلقني

 يداهلا بحص هيلع يذلا وهو

 ىري نايفس يرونلا اذكهو
 يلولا بطقلا هححص يذلا وهو

 لسرملا بحص ضعب نع مهضعبو
 رمع ينعأ ىدهلا قوراف لجن نع

 اولاق ىلحلا يف ةاكز ال نا

 يباحصأ عم كاذ حصي ملو
 ارهوج ىلحلا ناك اذا الا

 نيجللاو ربتلا يلح امأ

 عرش بسكلا قلطم ف اذكهو

 ارتما نود همع هلإلا رمأ

 لادج الب اهب انرمأي

 رمتاتلف هلف كاذب انه
 دنسلا يلاع دمحم نع كلذ

 رابخالا قداص يبي

 ادمحم اوعبتاف هاوس نع ال

 نكز ربت نم يلحلا اهدي يف
 بتك دق هيلع هللا امو هيف

 ديبعلل دشرملا اهحراص

 لقن دق اذه رابخألا يف نيذه

 ءارتما ام نود ًاحيرص اصن

 داشرلا ىلوأ نم نيعباتلاو
 ارظناف هيقفلا كرابملا نباو
 يلعلا جهنلا ىلع قحلا حضوأ نم

 لجا لقنلاب كاذ دض لقني
 ركذ ضعب كلام نب سنأو
 يراق اي سنأ نب كلامو
 ىلج لوق ىف قاحسا هلنمو

 لاجرلا لقنت مهنع كاذك

 باوصلا نم سيل هناو
 اركذ دق ام حصي اؤلؤل وأ
 نيدقنلاك حاص اي هكزف

 ف ةد ودعم
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 رسكي سيلو نزولاب كاذو
 بهذ نعفدي لوقي مهضعبو
 امهيف ةاكزلا تاذلاب نأل

 افرعاف يلحلا ناك نا ليقو

 رثالا .... ف ةرم نيكري

 برض ريناندلا ناك نم لوأ

 ممهاردلل رفصألا عرو

 درو ذورمن سولفلا براضلاو
 المح م ةاكز يلخلا يف سيلو ل
 ابيصآ دق خسنلاب هنأ وأ

 يلحلا يف ةاكزلا ثيداحأ نا

 الو مكحلا كلذ ديفت ىهن

 امدقت دق راوسلا ربخو
 سبلت رابك متاوخ يهو
 الاق ةاكزلا نهيف ناو

 ةلدألا هذهب ىفنتكنف

 اتبث اموي ليلدلا امدنعو

 ليلدلاب دوصقملا امنأل
 امف مكحلا ةجح حصت دقو

 ماكحالل قيقحتلا ضرفلاو
 دشارملا ىلا انيدهي هللاو

 عقو ىذلا انلهج نع نؤفعيو

 اطخ لك نم مهللا كنارفغ

 رظنالا وهو تنمَوقي نكل
 بجع الو ةضفو بهذ نع
 امهنيع نم كاذ ذا نجرختنف

 افرع اسابل وأ راعي امم

 ركنتسي ملو اذه سنأ نع
 برعلا ناطلس ربكالا عَنث ىأ

 ملاع نع هخيرات يف ركذي
 دفتساف اذه نقحلا ءاملع نع

 القن نم عم نيدقنلا ىوس ىلع
 ايرف ابهذم هوور ام

 لهجن مل قرط نم تددعت
 القعلا لك دنع هنع صيح

 املع صن وهو تاختفلاو
 اوسسأ اميف لجرألاو ىديألا يف
 الادجلا عطقي ليلد وهف

 هلملا ىف ةجح ابيضترنو
َ 

 ىتا فيك هعبن دصقم يف

 لبقلا كاذل ةجح ت انا
 امهفنتلف هحص دعب داري

 مالسالا بجاو نم اهن اب

 دصاقملا ف هن
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 امسلا براي ريمضلا هّنكأ امو اناياوطب ملعلا تنأ
 هارن هنوع نود سيلو هابر اي كاضر ىلع نعأ
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 ر امنلا ة اك ز

 راثلا يف لوقلا نا ثيحو

 لقأ مهعم ىضم ام نا كلذ
 برصلا يف ابلاغ ناويحلاف
 معنلا يف ليلد ارمحلا رضمو
 رابتعا يف نادقنللا اذكهو

 ناسنالا ةدمع راثلا لب

 املعلا دنع رشعلا ةاكزلا اهنم

 هبترم اهركذأ انأ ِ اهنف

 هيعرشلا اهطورش ايم

 راكنإ الب طسبلا مزلتسي
 لقي الصأ ابلاغو هتاكز

 برغتست مل باكرلاو ليخلاك
 ملع !إ مهرامنأ ف ءاشلاو

 راكنا الب مهيف ابلق

 ناركن الب اهنم هشاعم
 امزل ءانع عم رشع فصن روا

 هبذهم ةيلج ةحضاو

 هيعرملا اهقوقح اذكمهو
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 لخنلا رمت ةاكز

 فرشأ اضيأ لحنلا نا ثيحو

 لوألا ىلعلا اهبر نذاب

 انامز ابطر اهنم لكأن
 بطرلا دنع اهتقو يقالي ىتح
 الاق ام ىفطصملا لاق كاذل
 رمت نم الخ دق تيب لكف
 رمنلا يف لصأ قسرألا ةسمخو
 نم قسوألا ةسمخ نود سيلو
 دق ةلقلاب لاملا كاذ نأل

 انوتس مهريدقت يف قسولاو
 ةعبرا نع دادمالاب عاصلاو

 ربتعي اضيأ لاطرألاب دملاو

 ربتخي يقاوالاب اضيأ لطرلاو
 هرشع نع ةيقوأ اوربتعاو
 نيطاريق مهردلا اوربتعاو
 مهرابتعا يف طاريقلا اورذقو
 املعلا نيب باصنلا يف فلخلاو

 بهذ ضعبلاو بيرقتلل وه له
 اذه لاقي كلام بهذم

 رضيال ًاريسي ناك نا صقنلاف
 لاطرذلا نم ةسمخل ولو

 فرعي هيف لضفلاو انراجشأ
 لكألل تتأ دق نبح لك يف

 انامزأ ىنضق ارمت هدعبو
 برعلا رثكأ ةدمع اهرمتف
 الاقملا مهفي نم ىدل اهيف

 ركن نود عايجلا هلمهاف

 رجشلا لك عم بوبحلاو لخنلا يف
 نطف ىذ لك دنع ةاكزلا رمأ

 دعت كاذ ىف ةاكزلا امف ءاج

 انوتفي مهلك كاذب ًاعاص
 ةمالا لك ىداهلا يبنلا عاص

 رثألا يف ءاج لطرلا ثلثو لطر
 رشع سمخ مهريدقت يف كاذو
 هررقم مهدنع امارد

 ينيد لهأ راثآ يف كاذك

 ملع نيثالثب ريعشلا نم ٠

 املع نم انل هيوري حص دق
 بتك اذكه راثآلا يف هيلإ

 اذافنالا ررق اضيأ هيلع

 ركذام فرعاف نيلطرلاو لطرلاك
 لاقم يف ءاج رضي سيل
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 حضوألا وهو ديدحتلل ليقو
 رضي هصقنف اذه ىار نمف

 اعبت دق كلال يووللاو

 ال ليكلا رابتعا كاذ يف لصألاو

 عاص فصن ناصقن يف ليقو

 املعاف فخأ عاصلا عبرو

 ارهظ دق مهناسحتسا ىلع وهو

 ةاكزلا غلبم تفرع دقو

 دادمألاو قاسروأذألا غلبمو

 تقولا اذهب انفرعب وهو
 ركذت تسو لسارف رشع

 هلسارفلا ةيمك اوررقو

 عقو نورشع سايكلاب ملاو
 سايكلا ةفرعم اشت ناو

 لقانملا ةعبس وهف شرقلاو
 ريدقتلل لخنلا صرخ زاجو
 انصرخ حالصلا ادب اذا

 لكألا حاي اهصرخ دعبو

 جرختو اهلهأ اهنم لكأي
 طقف لخنلاب صرخلا صح ليقو
 رثالا يف هوكح صرخ ال ليقو
 يلجلا قحلا نع ينغي ال نظلاو

 ححصي هل مهعفاش عم
 ركذ ناك ام فيك اليلق ولو

 اعقو هارت ملسم حرش يف
 اركذ ثيح حاضيالا انل هب

 القن ضعب نيلوقلابو نزو
 يعاو اي هعف رضي سيل
 امسر دق مهنع لاقم وهو

 ارظناف هوأر ام فرعاف كلذ

 يتات نيح قسوألا ةسمخب
 داجمأ نع لاطرذلا اذكهو

 تحبلا نازولا لسارفب يأ
 ررقت انه طقسم نزوب
 هلماك كانه نانمأ ةرشع

 عبت كانه اهل عبرأو

 سانلا دنع شورقلا ةتسب
 ليالدلل تقولا رابتعا بسح

 ريرقتلاب باصنلا فرعيل
 اضملعاف ةاكزلا جرختل

 لصألا كاذ ررق ىتم اهنم
 جرخلا حص نيح ةاكزلا اهنم
 طحي ريغلاو بانعألاو هيف وأ
 رهظ دق هيف نيمختلا هنأل
 لبقاف ماقملا ةحح فكلذ
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 اصرخلا نا لوقي نم لوقو
 ىدهلا بابرأ دنع هيجو ريغ

 بطرلا انهاه رماب عيي مل ذا

 هببازملا جهنم يف نكي ملو
 فرع لخنلا يف رمتلا عيب كاذ ذا

 ىلع لخنلا رمثت نورزحي لب
 مانألا ىلع اورسيُي ىتح
 لصح دق هارت نندارملا الك

 ام لطبي انه ريض نم سيلو
 بسع كاردلا دعب اوبهذا ام

 املعاف ذاذجلا لبق ام لكو

 عرشي مل ام بسحي ال ليقو
 اباصن اوبهذأ ام اذا الا

 صرخلا ليلد صرحلا اوففخول
 ربخلا صن يف فيفختلاب رمالاو
 درو تايرعلا لاملا ف ناف

 اياصولا يف بدنلا كاذب ىنعأ

 ىلع يقافناب هليهأ يصوي
 تاهاعلا بياون اذكهو

 رمتلا يف ابجاو نوكي امو
 الاق نيصراخلل اذكهو

 اوغذئ مل ناف ثلثلا اوعد مغ
 لسري كانه اصراخ ناكو

 انم مهنع كاذك ابرلا هيف

 ادسف هوللع دق هب امو
 بسح ذا كاذل رزخلا امناو

 هنباز نيح لض لوقن ىتح
 فلسلا لاق انهاه عيب سيل ذا

 اللا يف داهتجالاب هسوءر

 مارملا يف ةاكرلل ظفحلاو
 لصو اضيأ انه قحلل لكلاو
 املعلا ضعب صرخلا يف هب لاق
 اوبجوأ باصنلا مامتال كاذ

 امًّمَت داصحلا لبق ام لنمك

 عمساف يلج لوق يف كاذ يف
 اباجيإ هبجون انناف
 صنلا اذهب يداهلا نع ءاج

 ربتعت ايضشأب كاذ للعم

 دعي اصيالاو تالكألا كلذك

 اياضقلا لمكا يف اهب يصوي
 المك دق اهريخ رب هوجو

 ةادهلا ديس لاق لاملا يف

 ركن ريغب قحلا تباث نم
 الاللملا كلذ اورحت اضيا

 ع رشي كانه عبرلاف فثلنلل

 لقني اذه صلاخلا بهذلا يف
.- 
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 بنعلاو لوقي لخنلل صرخ
 املعاف اهنم لكؤي نا لبقو

 راصنلا ريتمي مهنيو
 الكا دق ام لكأ نآ كلذ

 لقف يقب امو هلنم رسبلاو

 ىلإ...لكالا انل شرعلا وذ حابأ
 دامحلل ةاكزلا اورحجتأو

 ىقب ام داصحلا دعب نم ىكزي
 امت باصنلا يقابلا يف ناكو

 نم تيافلاب باصنلا اولمكو
 هب لخنلا ىلع اضيأ بطرو
 رمتلا ليك ةاكزلا يف لصألاو

 بسح باط ىتم يقابلا رمنلاو
 املعلا بطق صر رخلا كاذ دروأ

 اباصأ دق داصحلا ام دعب نم

 العلا وذ هيف صخر بطر نم
 لقن ضعب اذكه ةاكزلا هيف

 ال ثيح ةاكزلا جارخإ ناوأ
 دارملا كلذ يف اعسوت

 ققحم هل ءاقنإ دعبو
 امكحلا اذه صن ضعب كاذك

 نكز دق لوق وهو كاردلا دعب
 هبتنتلف باصنلا اوممت دق

 ردتلف اقنلاو سابيلا دعب
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 ب وجل ا ة اكز

 رشبلا رتكا توق بوبحلا نإ
 زبكألا ىلعلا هللا اهلزنأ

 ريعشلاو ةطنحلا يه يمهو

 رشبلا ةوفص راتخلا دجأ نع

 لخد مهدنع ريعشلا يف تلسلاو
 هرذلا ليق دق عاونألا لانو

 تبجو دق ىرولا روهمج دنعو
 هرذلاو اضيأ ريعشلاو ربلا ف

 خلس دق ريعش ليق دق تلسلاو

 انباحصأ عم عاونألا هذه يف

 امو يفكي ام رمتلا ف ىضم دقو

 بيبزلاو ريعشلاو ربلا

 ربتعي اهيف جارخلا مظعمو
 رثكألا شيعي قلخلا نم اهب
 ريهشلا ىدهلا انل اهب ءاج

 رنألا ءاج ام هللا هيلع ىلص

 لزن اموي ةطنح يف هنإ وأ

 هركذ ةاورلا مظعم كلذ

 تصصخ دق اهل ءايشأب ًاعرش

 هركذا تلُسلاو بيبزلاو رماو
 خسر الوق ةطنحك هترشق

 انباهذ عم بهذي ىعخنلاو
 امهبا دق ام حضوأ امو يفشي

 ىئأ ثيح هب قحلا حضوي ام

 قاستا ىلع قاأي هباب يف

 ارجز أموي ناك نا هفصنو

 امهف اميف سيسأتلاب كاذ ىف

 رظن هيف مهضعب باسحلابو
 بير نود عامجالاب كلذ
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 ةيقب ىلع مالكلا

 ابجوأ ضعب نوتيزلا كلذ نم
 رباج ديز لجن مامالا لم
 ادرو اضيأ يرهزلا بهذمو
 عقو هرصع موي هنم ذخؤي
 عبت نمو يعفاشلاو كلامو
 سمرتلا لثمو لوفلاو صمحلاك
 رخمو هب تاتقم لكو
 بهذ دقف ةفينح وبأ امأ

 بطحلا : الخ دق شيشحلا الا

 بهذملا لهأ هيلع ام قحلاو
 "7 دق داصحلا ىرت ام دنعو

 هقح اوتاف هداصح موي

 حنج ةفينح وبأ نكي ناو
 ءامسلا تقس ام هلوق يف

 لبج نب ذاعم نع ثيدح اهنم
 هريهش ةلدأ هريغو

 ىفطصملا مث نارقلل عبت
 املعاف هيف ليلدلا

 ىرن ال ليلدلا نم الخ امو

 تبت ام

 رامثلا ةيقب

 ابجنلا هيلعو ةاكزلا هيف

 رهاش لاقمب هنع كلذ يف
 ىدهلا بابرأ راثأ يف كلذ

 عمس اذكه ةنسلا يف كلذ

 عرز دق اميف مزلت امهلبس
 سدعلاو مهدنع ايبوللاو
 رهظ دق تبن لك نم هشيعل
 بجو ضرألا هجرخت ام لك يف
 بصقلا اضيأ اذكو ةاكزلا نم

 بصت نيملا ليبس عبتاف

 رظتنم اذ يف لوحلا سيلف كز
 هقدصأ امو ءاج دق ركذلا يف

 حضتا انثيدح يف مومع للا
 ءابنالا اندنع هتصصخ دق

 لقن هل مهدنع ىنطقرادلاو

 هريتك تدرو دق مهدنع

 ىفتقا دق هل نمو هبحصو
 امهفتلف هعبتن دمحأ نع

 ارثأ اياضقلا ىف ةنلبقن نا
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 اًمات رشعلا هيف مزليام

 ىفتكا هقورعب 7 ٠ وأ

 ءامسلا تقس اميف رشعلاف

 امريغ م امسلاب دا رمل ا امو

 زاهنأل ا هذه نويل ابو

 نكم اب رف رعي ام | ذكمه و

 ىفتكا هقرعب لعبلا وه اذو

 ربتعي سيل عيمجلا يف لوحلاف
 اتبث اضيأ عامجالاب كاذو

 امسلاو ًاضيأ راهنألا ىقس اميف
 افرع دق مهدنع هيف رشعلاف

 ءارتما الو بجاو نيعلاو
 امه ثيغ اهراطمأ نم هيقسي

 زاتخخلا اذب ىضق :تفرع دق

 نكز لوق اندنع تابنلا وهو
 افولا بابرأ هاور اك ًابرش
 ركذ صنلا اذكه داصحلا لب

 ىتأ اذكه ركذلا يف هدييقت
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 رشعلا فصن هيف مرليام

 نع ففخ دق هللا نا ثيحو

 املعا ماق انعلاب اميف بجوأ
 تبث ذا ماق رجزلاب ام كاذو
 ام ليبس يف رشعلا فصن طقسأ

 يلاودلابو برفلاب يقسلاو

 رجزلا اذه وحنك ام لكو
 فزالملاب فرعي ام لثمك

 رشعلا فصنف انعلاب موقي
 رجز دقف هرهظب ولو ىقسي
 ماقملا يف هارأ يذلا اذه

 نمم رابجلا هب ًافطل هدابع

 املع دق ال رشعلا نم ًافصن
 تدرو دق ةح انعلا هيف

 املعلا دنع ءانعلا نم ناك

 لاحلا اذهب رجرزلاب فرعي
 رمالا اذه ةلاب ىنقسي

 رجر ع ون ٩ تلا ف كاذ ذا

 رهتشا اهنايب رجزلا ةلاو
 مانألا ايغأل ةدافإ
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 هف مزليام

 ربتعاف : رشعل ١ ہحلل

 ٠ اهيف _

 افولا 1 ٥ س
 1 عبر مرلي

 عرش هللا عم باصن ل : ”

 _ ي باس كلملاو ف  اضيأ نيجللا

 لصاح عقت : :7 7
 امةقم كل اح

 هب وم انيبم . | ن

 ب ملعلا ب - ١ نيعلا ن :

 , قبس ذا كاذ 5 ء

 عن الف ديعن لصح يف لوقلا . املعاف هيف لصا تفرع
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 تبا و رضخل ا ة اك ز

 عقر اَهَكفت ناك ام لكو
 ءاتقلاو خيطبلاك كاذو

 يناطقلا نم ءىيش يف سيلو ل
 الإ » ثيدحلا اذه يا هنمو

 تاورضخلا لوقبلا يف سيلف
 راتخلا نع صنلل كلذ

 ىتأف اهنع ىبنلا لأس دق

 نالخاد نامرلاو نيتلاو
 لجرفسلاك راجشألا رياسو
 ايبوللا مث لوصبلاو مونلاو

 قبس ام ريغ رامتالا رياسو
 ربخلا كاذ يف ءاج ام ادع امف

 ىففاشلاو كلام هيلع امو

 ابهذ دق ةفينح وبأ امو

 رايخألا انبحص هيلع امو

 بهذملا لهأ لاق اميف قحلاو

 اقلعت اهب تامومع امو

 تبث دق مومعلا كلذ لوقن

 همومع ىلع مع ام لك ام
 اقلطم اناتأ ام عيمج الو

 اقلطم نورقلا تاذ يف لوقن

 عد كاذف هب تاتقم ريغو

 ءايشألا هذه وحنك امو
 يناندعلا يبنلا 4 ةقدص

 الدتسا هب 3 ايشألا

 ةاك زل ١

 لكأملا ليمج روجلاو زوملاو
 ايور لاقم صمحلاو جنملاو
 قح لكلاو ىفطصملا يبلا نع
 ردص انيبن نم هيف وفعلاف

 عماجلا : هدروأ ك ىضم

 ابذهم ىضم دق اميف هيلا

 يبنلا باحصا اهيلع يذلا وهو
 اقلطم اهارن ةفينح وبأ

 تبي اذب هلبحف هصيصخت

 هموهفم للع ارهج هذخأ

 انقلطأ ذإ هقالطا ىلع يرب

 اقلطأ انيف كلملا كيلم وفع
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 ءايشأ يف لالجلا ىذ وفعو

 افع دق ريثك نع ؤؤفعلا وهف
 ايشا ةاكزلا نم افع دقو

 عفنلا لجأل انديبع يهو

 ريمحلاو لاغبلاو ليحلاو

 حضتي ه اهوبكرتل ث هلوق يف
 افع دق اهنعو اهب اَنَمَزك
 رشبلا ةلومحو نوصح يهف
 ةاكز نم راجشألا يف سيلو
 تاورضخلا عيمج اذكهو

 بجت ضرألا نداعم يف سيلو

 هللا وفع نابلألاو بيطلاو
 رجللل تذختا ام اذا الا

 ركسلا ملظعلاو نطقلاو

 رجتلا ع ون نم وهف اضيأ تقلاو
 ارم الو نعمجت كاذ نامأ

 اعمجاو هوبسك دق ام صحأو
 الكلا كز لوحلا مامت عمو

 لاومألاب حشلا نأب ملعاو

 دمصلا يلولا هللاب ذوعن

 عنغغرو هلضفب هعمجن

 ءابنألا قداص يف انل ءاج
 افخ الو دراو صن ركذلا يف

 ايلج ىنضم دق مظنب ترم
 عنص نم همورن امو مهب

 رينم دصقم هب اهوبكرتل ل
 حضو .لوق انل .هللا دصق ام

 افرعا قحلا هل اهباقر يفو

 رهظ دق اهيف ءايشأ نم عفنلاو
 ةاقت نع م ام ادع ام ىأ

 تابنإ نع ايشألا رياسو

 بستكت راحبلا رهاوج الو
 هابتشا الب ايشألا هذه ىف

 رجتلا ةاكز اضيأ اهكرف

 رهظت ةاكزلاف راجتالا ين
 رهتشا اك هل سانلا ذختي
 ارظناف عيمجلا يف طرش لوحلاو
 اعمتجم رتافد يف كلذ

 الصالا ماقملا يف تفرع دقو

 لاجرلا رنكأ انيف كلهأ

 دبسلاب انلخبو انَحخش نم

 عمجن دق ام رش اي هق وقح
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 ىمعملا فشكي ًادشرو ىضم امع اوفع مهللا كلأسن

 افرع دق نمك قحلا فرعنو افخ الو ىدهلا لبس ىرن ىتح
 دمتعي ايلج نقحلا ىنأر الو دحأ ىدتها امل هللا ىده الول

 اقدص هاري نمل هلضفب اقبس دق انل هللا ىده نكل
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 ةاكز

 معنملا يلعلا هللا معن نم
 اجرخأ ذإ هتردق مهارأ
 قاوذألا يف ناك ءىيش لأ
 افخ الو افشلا هيف هنا عم

 يلعلا صنلا يف هللاو ال فيكو
 جرخي بابذلا فذق نم كاذو
 املأ دق رداق نم هناحبس
 لسعلا يف املعلا نيب فلخلاو

 رشبلا ديس رشعلا دأ لوقي

 لعف دقو اذك ضرأ يل محا لاق
 املعاف كاذل ةحام نبا ىور

 ىتنا اذا كلام عم هتحو

 ىري ليق ةفينح وبأ امأ
 مزلي قز قاقزألا ةرشع يف
 رمع نبا ىلا بوسنم كاذو

 ملعا لحنلا يف ةاكز ال ليقو

 ىرن هيف ىتأ ام لاق بطقلاو
 ىرولا ريخ نع لقنلا كاذ حص ذا
 لسعلا رشعل يداهلا ذخأو

 ربخ يف كاذك لحنلا اهب ىعري
 املعاف لابجلا يمحي يوز امك

 لسعلا

 معنلا فونصب مانألا ىلع
 اجهبم ًابارش لحنلا نم مهف
 قالطالا ىلع ايشألا بيطأو
 افشلا هيف اوأرف هوبرج دق

 يلج قوطنمب هيف افشلا لاق

 جضني يا اهسافنأ نم خبطلاب

 امظعلا راحأ ام افيعض اقلخ

 لمكلا ضعب دنع ةاكزلا هيف

 ركذ مهضعب رابخألا يف كاذك

 لقن ضعب اذكه اهامح ىنعأ

 املعلا بطق دنع حصي ملو
 اهبنلا لاق قارفألا ةرشعل

 ارثك ام وأ لق كانه اميف
 مكح ءاملعلا ضعب كاذب

 رثألا لهأ عم هاور يذمرتلاو
 مهناف اذه قحلاو مهضعب عم

 ارظناف ةاكز ال ةاكز هبش

 اركذ دق امل هل ىلمَح ثيح

 لجرلا كاذل ضرألا ىلمح نيح
 رنألا لحاطف ضعب هلقني
 امهفاف كاذل ماوقأ ضعبل
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 افرعاف كاذل رشعلا ذخأيو

 هيامحلا ضوع كاذ ناكف

 فرعي ةدحب كاذ نكي ملو
 القن دق رمع نع اذكهو

 مكيلا هرشع ىدأ ناك . نم

 ثيغ بابذ هناف ال وأ

 اعقو اضيأ دواد يبأ ينو

 رشعب هءاج لاله وهو

 ىداولا مسإ ك ةبلس ت هل ىمح

 نع مكحلا اذه رابخألا يف عاشو
 لسعلا بر اذل ىأ نكي ناف
 ال ثيغلا بابذ هناف ال وأ

 رق رشع ادغ نا هيف رثنلاو

 ىفطصملا يبنلا لحنلا لسع نم
 هيابجلا مزال نم هنأ ال

 فصوت دودحلاب ةاكزلا امأ

 البلا دنع لامعلل لوقي
 مكيلع الو اضرأ هل اومحاف

 ثبللا لاح ءاش امه لكأاي

 اعفر انيدح يداولا هل ىمح

 ركن نرد حص دق هلحن نم

 داجما نع ءاج دق ربخ يف

 ننسلا يف هوور رايخأ ةلمج

 مكلا لك عم ةالفلا هل ىلمحت
 الصح دق هل نم هنم عنمي

 بهو رمالا كلامل ةبرقف
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 دافتسملا لاملا ةاكز

 ىفتخا بيغلا يف قزرلا نا ثيحو
 ابتك ام هتوفي ال ءرملاف

 لجألا كاردإ لثمك هكردي
 هالوم نم قزرلا هاتأ نمو
 بجو يذلا عفدي نا هركشو
 رظنيلف لاملا دافتسا نم

 درو اذه ىفطصملا يبنلا نع

 برضي مل نكي نا كاذ ليقو
 لقف تقو هل ابورضم ناك روأ
 رمتسا ةدافتسالا رمأ نأل

 رهش لكو ةعمج لكو
 ءايشالا لكاشم نم كلذ

 ءاج ام ىلع نظفاحي ىتم

 اكاذ ... ديزيو لقي غ

 ارانآلا رظناف طرش لوحلاو

 اف رع رم أ ل اجال ١ افخ لنم

 ابح ,ا و أ و هل نق ز رل ١ نم 2 ر

 لني مل يتخأ هقزر ريغو
 ٥هامعن هبرل ن نركنيلف

 بهو اميف بجاو هيف هيلع

 ركنتسي ملو لوحلا كلذب

 دشرلا بابرأو ملعلا يلوأ دنع

 بجؤاف هلبق نم هل تقو
 لدج الب هتقو يف اهجرخ

 رظنلا لهأ عم داك موي لك يف
 رمألا اذهف نتقوي مكف
 ءالبلا قيضأ نم . هنأ لب

 ءارتما الو ددعت للع

 اكانه يأ سانجألا بلغأب
 ارانم اهحضوأ يخأ كلساو

_ ٢٣٩٥



7 
 لاومألا نم لوحلا هيف مزلي

 . . او
 مزلي راثلا ريغ «
 ١ اهديق ر "

 7 ١ ىلجلا صنلل كلذ

 ذ زا ل ةي هداصح موي

 رلاو حص نيدملا ي لوملا
 ا : اودصق ءيش لكو

 .ام لكو
 - ذا ناويحلا ةاكز الا

 771 كلت نم ذخ ؤي ام نكل

 ني ِ ٢ ". ف ذخ ؤي ام هبشي

 ابجوأ نيعبر

 رشعلا عبر اهارت يهو
 دق ل . " هذف دافتسملا لاملاو

 ف هنأل

 ملعي لوح لبق ة ةاكز الف
 ا ذ۔سز | ف ةتست كاذب ناف

 عل برلا انهلإ نم ركدلا ي
 7 مف الو هقح

 ربتعت ة هم ِ

 ٠ ك اذف

 بجو لوحلا هل و ةاكرلا .

 طبضي كانه رشعلا حبرف

 1 لصأاب كاذ

 1 7 1 دق هبش هيف ضرف _ ت ف لوأ

 7 ن ود فورعملا رجتلا

 7 7 اهؤزادا هدحاو

 اف

 ر ل _

 دنف ف الو انه ع رشلا هبجو
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 ىرولا يف ىعار عرشلا نا ثيحو
 ادرو رارض الو ررض ال
 لاوحألاب مكحلا عراشلاو

 انل ىعار دق ناك ءيش لك يف

 ةاعسلا ىلع ايشأ تعسو

 ابر .... وأ ةلخس نوذخأي ال
 هشمره يأ ةفراش اذكهو

 نلا راوعلا تاذ اذكهو

 درو اذك نذخوت ال لفاحو

 دعت يعارلا اهلمحي ةلخسو

 يعاسلا َنمزلي ال اهذخأو

 محللا ةاشو ةلوكأ الو

 ادلولا يبرت ىشبزلا كرتتو
 نبللا تاذب ضخاَم كاذك

 ادعأ اذا لحفلا كلذك

 هعفنم ال هنأل هكرتو

 جرح الوا ةعذج نذخأتو

 رايخ الف لدعلا وه اذو
 ارمأ ةاعسلا هب يذلا اذه

 ادبأ روجي ال لدع ع رشلاف

 الو ىدرألا لبقي ال اذكهو

 ارجح ايشأو اهحابأ ايشأ
 ادمحأ نع انءاج ًاصن عرشلا يف
 لاومألل ا حلصي امو ىردأ

 انطفاف الامو الاح انحالص
 ىتا .... رمأل اهنوذخأاي ال

 ابلأ العفو ةلوكأ الو

 همدس اهعدف ةليزه الو
 نكمي مل اهذخأ تازرحلاو

 دبسلا لك نم طاسوألا ذخؤتو
 ددعلا اهب نلمكيو مهيلع
 عامجالاب رانآألا يف كاذو

 ملعلا لهأ رابتعا ىلع ىعدت
 ىدهلا بابرأ لوق يف نذخؤت ال

 نسحلا ماقملا اذه يف فرعت

 ان ال بارضلل كانه

 هعد مهل هكرت يىلوأف هيف

 جرخ لوق ىلع ةين م
 رايخالا تلاق ءانغ الو

 ارمع ىنعأ نيتفيلخلا ينات

 ادعام يفني وأ ىلعألا ذخأي ال

 الطبمس ىعسيو سانلاب رضي
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 ىلإ ... ءرملا دمعي ال اذكهو

 ىن عرشلاف بيطلا كرتيو
 انسحألا نجرخي نم مكريخو
 ىتأ مُئسك ام تابيط نم
 اوقفنت ثيبخلا اومميت الو
 رورغلا نع يداهلا ىهن دقو
 هدعب نقيبحلا نول اذكهو

 رومتلا درأ اذه نأل

 عنتما هذخأ يدربلا اذكهو

 فرشلا لان دق دوجالا جرخمو

 نسحألا .اهنم ةبجلا لمجو
 هبحاص ىلإ ذودرم ضرقلاو
 اعربت نا لضفألا ذخؤيو
 الضفألا كاذ راتخلا ذخأ ذا

 بجو بح نع بايثلا ذخؤتو
 نمبما لهأ يف ذاعم هلعفي

 ا١لنم ىكزي هلام رشأ

 ىهتنا دق ىتف زوف اي كاذ نع
 انسح هوور دقو هلام نم
 اتبثأ اصن ركذلا يف اوقفنتلف
 قطني ارهج نارقلا هب هنم

 روهشملا بهذملا يف نذخؤي ال

 هدرن اعم ةراف نارصم

 روهمجلا يف مهدنع
 عفز اذك اهدوجأ هنأل

 فرغلا عفرأ سودرفلا يف لزني
 نسحملا اهيف كانه هبكري
 هبهاو نم ركشي دق لضفلاو
 اعفد ام اذا هب : هبحاص

 البق دق ىفطصملا ام نلبقنف

 بتكلا يف ءاج ةميقلاب كاذو

 ننسلا لهأ ىور مهيلاو ناك ذا

٢٣٦٨



 ةاكزلا يف ضعب ىلع سانجألا ضعب لمح

 لصحت تسيل سانجألا ىرت ناو
 املعاف كاذ دنع اذه لعجت

 يف كلذ نم ةاكزلا

 ذخ سنجلا نم سنجلاب كاذو
 املعلا دنع ةضفلا كلذ نم

 عم ةضفلا ىلع ربتلا لمحتو
 املعاف اضيأ رومتلا لمحتو
 ىلع اهنأض مانغألا لمحتو
 لمحي سنج يهف بوبحلا امأ
 عنم دق ناك ثيح ضعب لوقو

 لقتسم سنج ربتلا نأب ىري
 ريعشلا اذكو سنج ربلاو
 ملعلا لها هيلع يذلا وهو

 اجرخأ اسنج كلذ ىار نمو
 ىتم سنج يف ةاكزلا بجت ال

 قبس اميف ىضم ام وهف قحلاو
 صقن ام فيضن لمحلا ةفصو

 املعاف نالمحي ناصقان وأ

 بهذملا يف اموي باصنلا غلب نا

 بهذلا ىلع يا ةضفلا لمحتف
 املعا اذكهو سكعلا اذكهو

 .مه

 لمحي اهنم ضعبلا ةاكزلا اهيف
 اممت دق له غلبملا رظنتو
 فرشلا لهأ ملعلا لهأ لاقم

 ذفنأ اهنم سانجألا ةميق وأ

 املع دق اك نيعلل لمحت
 عدبلا له أ ال ملعلا لها قيقحت

 امزل دق اك اذه ىلع اذه

 لصحت ام ىتم كاذ ىلع اذه

 عد كاذ لوق نادقنلا لمحي نا

 لعج دق سنج ةضفلا اذكهو

 ريهشلا وه قحلاو هاري
 مكحلا اذهب سنج اذ نا نم

 اجهنم هيف باطو هتاكز
 اتبث دق ابوجو رخآ يف
 قدص دق كانه الوق ًانمظن نم

 رصقي قحلا بجاوو لماكل
 املعلا دنع كلذ ىلع اذه

 بجو اضيأ ةضف يف نكي ملو
 بجو دق كانه ام نذخأتو

 اتح دق اهلمح رومألا يتاب
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 يف باصللا غلبي ل نا كاذك

 مهاردلا نم هل نم لثمك
 بهذ ريناند اضيأ ةرشعو

 ازإ ريناندلا هذه لعجت

 ىتف اي عيمجلا نم نجرغتو

 لمحت اضيأ كيرشلا ةصحو
 راتخا نع صنلل كلذو

 اقرفت ام لك نعمجح ال

 عمتجا قرفي ال كاذك

 انه لمحلل عنمي نم لوقو
 ربتعت ةاكزلا ىري هلعو

 مزلت اهارت تادابعلا نا

 مزلت ام ىتم اذه نمزلت ال
 ربتعي كاذ نا لوقن نكل
 تبجو دق ىتلا تادابعلا امأ

 حضاولا يلجلا قرفلل كلذ
 رهظ هجوأ ةدع نم كاذو
 املعلا دنع لمحلا حيحصلا لب

 بجت مل لك ةصح نكت ناو

 يف كيرشلا ىلع نلمحت لوقأ

 دحاو درفك اهناعفدي وأ
. ٠٠ 

 فرعا مكحلا يف لكلا لمحف سنج
 مزال لصأب مهرد ةلئام

 بتتسا لكلاب باصنلا انهاهف

 ازوج امارم مهرد ةئام

 اتبت دق اهب ذا ةاكزلا قح

 لمعل ١ هيلع و كي رشل ١ ىلع

 رانآلا يف ةداقلا هعفري
 اققح ةلوق ةاكزلا جرختل

 عفنألا لاقملا وهو اهتيشخ
 انيب هارن هجو هل سيل
 رقتسا دق اهنأشو ةدابع

 ملعي دارفنال درف لكل
 اوملعاف اهيف لاحلا اذهو كاذ

 رنألا حص اك تايندبلا يف

 تبت اذ ريغب اهرمأ لاملا يف

 حجارلا نايبلاب نيتلاحلا يف

 رصبلاو مولعلا لهأ هفرعي
 امكح انيف كاذب مهلكو

 بحالا امو اهدحو ةاكزلا اهيف

 فرع ارم ايسح كارتشا لاح

 بدتني هيلع ام ردقب لك

دياز ريغ ناك طسقب يهو



 بجو ام بسحب امهيلع ىنعأ
 املعا اهعفدل اماق ىتم اذه

 املعا زعملاو نأضلا التخا امو
 ملعاف عيمجلا لماش سنجلاو

 ربتعت سنج بوبحلاك كلذ

 الو عرزلاب صتخي ال لمحلاو
 نأ حصي ام لك فيف هنكل

 ال نيدقنلا يف كاذ نا لوقلاو

 عقت تاناويحلا يف مهلوقو
 عقت اهنا نيدقنلا يف لوقلاو
 ءايشأ ىرث اهنا كلذ

 اذل اهفصنو اهفصن كاذل

 ءازجألا رياس اضيأ كاذك

 ف ةكرشلا حضتت ذئنيح

 املعاف كارتشا ازجألا يف سيلو
 اذل تاناويحلا فالخ يهف

 رهاظ ريغ قرفلا اذه نكل
 هلنئافخ يف ضمافلا عبتنو

 مزلي كاذب انلق اذا مث

 املعاف كانه أًمشارد ناك

 ابرض دق نكي مل ام يقب دقو
 انه رمألا ملس ام اذا م
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 بجع هيف امو ةصح لك يف
 امزل ام نذخأي مامالا اما

 انملعا انهاه قارتفا
 املعلا ةادهلا اربتعم

 رظنلا دنع اهعاونأ ىلع يهو
 الضفلا هاري تاناويحلاب

 نكز .امك هب سانلا كرتشي
 الطب ام ع دف لطاب

 عرز ام كاذك ايشألا قلطم يف
 عقو قرفلاو عومجملا ةلمج يف
 ءازجألا تنابأ ةدودعم

 اذك اهعبرو فورعم فصنلاو

 ام نودب ةحضاو

 نود

 دنع

 ءارتما

 فرعاف حيحصلا ىلع اهدارفأ

 ىمتنا فيك انه توافت ال ذا
 اذك اهرمأ ع ورزلا اذكهو

 اشلا ىللا نع نلدعنا

 هئانب يف لصألا انيرد امو

 ملعن اميف بورضملا يف كلذ
 املغ لاقم ريناندلا وأ

انطفلا لاق بورضملا كلذ يف



 يف ةكسلا دحتت نأ همزلي

 اضقتناف نبرضي مل ام فالخ

 ىتأ هيف انه برضلا ام كاذك

 حضتي مل ضماغ قرف كلذ
 ىفتخا يذلاو رهظي ام عبتأ

 دلب يف يا ةعارز هل نمو
 املعاف كاذك ىرخأ هل ش

 اتبث ام ىلع انه ام لمحت

 نع كلذ نم هللا قح جرخت
 مزل ام عرز لك نم نذخات وأ
 فرع عرز هل ناك نا كاذك

 كرتشم وهو رخآ هل م
 ةمسقلا لبق باصنلا هغلبي

 اك رشلا كاذ مسقت ىتم ىنعأ

 تبجو دق انهاه ةاكزلا نا

 اكرتشملا هعرز نا كلذ

 عقو هتاكزل لصأ كلذ
 ددعت اذ ناك ام اذكهو

 اكرشلا لك معت ةدعاق

 اوكرتشا مانألا نم ةلمج وأ

 كارتشالا مومع يف كاذو

 اكردأ ناكو الام عيابو

 طرتشا لاملا ةلغ فصنل ىنعأ

 فصنم لك دنع فرصو نزو
 اضهني مل هلوص أ نم كلذ

 اتبث ضقنف توافت للع

 حبج هلانل نمم تسلو
 افرعأ ىتح هيلع نمدقأ ال
 دبسلا كاذ يف باصنلا غلبي مل

 اممتف اهم ىرخأ ةدلب ف

 اتبثتأ اعرش ذافنالاو كانه

 نلمحت ذا هعورز وأ هيعرز
 ملع لوق يف ةاكزلا نم هيف
 فلسلا لاق ىأن دق باصنلا نع

 كش نود نيرخاو هنيب ام

 ةكرشلل اذك سيل اهدعبو
 اكلم اميف باصنلا تبني م

 دصقملا حيحص يف كارتشالاب

 اك رتشا كاذك نانثا اذا اميف

 اوكلم دق ام عيمج انه اوكز

 كالملا ددعت عم ناك ول

 اكلم طرشب هرمت فصنو
 طقس دق باصنلاو اهومستقاو
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 قحلت سيل مسقلا كاذب ىنعأ

 عقو انه اهديق ةاكزلا دنا

 اعفد ام اذا نيتميتيلا يفو

 نيمألا ىلا نيفصن لاملاو
 هدحاو لك ةلغلا هب ىنعأ

 ىلع اموسقم لاملا كاذ سيلو

 اميق امهم باصنلا كي ملو
 طقست كاردلا لبق نم مسقلاف
 لام مأ لكل نكي ناو

 افرعاف كاذ عم اذه لمحي

 هشسنلاب هرامثأ عيابو

 لجألا ةاكز يبالا ذخاي

 اررقملا نمثلا نا ليقف

 لجألا مزلي ةاكزلا يف سيلو
 جرخت ةاكزلا نا لب ليقو
 دق كلاملا هلجأ يذلا سيل

 لجألاب دازو هلام كلذ
 هلاومأ ىلع نومأم ءرملاو

 ىلع لخنلا رمث أموي عاب نا
 بجو ام ذخأل اوءاج امدنعو

 يرتشملا كاذ ريغ دق لوقي

 ةحص نود لبقي ال ليقف

 رهظي مل اذا لوبقم ليقو
٤.٢٣ __ 

 قدصي بيصن ف ةاكزلا انه

 عبتت دق هلو كاردلا مكح
 اعقو بصقل همأل لك
 نيقي نع كلذ اوعفد دق

 هدصاق حالصل ًافصن ذخأت

 الضفلا دنع ثاريملا ةدعاق

 املعاف رابتعالا يف هقحلي
 اوطقساف اهلف ةاكزلا هب

 لالغ هبو اذه ريغ يا
 افولا لهأ عم ةاكزلا جرختو

 هيفوم ةاكزلا اهيف ةيلاغ
 لجعملا ردقلاب نذخأي مأ
 اررق ام نعفديلف اهل لصأ

 لجع ىلع اهعفدي هنكل
 جرخت ام ىتم تقولا نمنب
 درو ىنفوألاب ةاكزلا هقحلت

 لمعلا اذه ىلعو حيحصلا وهو
 هلاصخ نم كلذ نخم ل ام

 اللا ف ةاكزلا بابرأ ةرضح

 بتك دق ام ىلع ,صقانب لاق
 رظنتلف ىرج عيبلا يف صقنلاو

 ةجحلا توبت دنع نلبقيو
رهظملا حيحص يف كاذ فالخ



 بجت مل الام رجزلاب يقس ناو
 برش رهنلاب رخالا هلامو
 رهلا ىذ ىلع رجزلا لمحأ
 تبنت هلام لكلا نا كلذ

 يف ةاكزلا غلبت مل نا لخنلاو

 رمثلا كلذ عاب دق الغلابو

 ىلإ هقاس هللا قزر كلذ
 لمك دق باصنلا هيف يذلا ىنعأ

 ضوع هلام ةلغ عفادو

 دقو الخن ىف ىطعأ اذا اك

 لكأ دق كاذل ىطعملا كلذو
 ىلإ ىطعملا ىلع يأ كاذ لمحب

 درو دق اياطعلا يف اضيأ فلخلاو

 الذب دق هل هلل ناك ام
 انه يطعملا مزلت ةاكز الف

 ليبس نم نسحملا ىلع امو
 رقفلا لهال تناك نا ليقو.

 ارقفلا يف نعرشت ةاكزلا ثيح
 ىون نا الا مزلت لب ليقو
 تبت اطعإلاف وني مل نا كلذ

 اَبهَو نكل ةاكزلا جرخي مل
 ال مامإلا نمز يف اميسال

 .ه

 هيقاب ةاكزلا ىرت ذئنيح

 بجنلا رارحأ دنع ةاكزلا هيف

 بسح نا هيف ةاكزلا غلبت م

 ركن نود لمحي معن تلق
 تبجوأ ةاكزلا هطسقب لك

 فرعا نزولاو ليكلاب هرامنأ
 رقتست مهعم ةاكزلا انه سيل
 المك اميف ةاكزلاو كلذ
 لصح دق باصنلا هطورشب يأ

 ضوعلا كلذ يف ةاكزلا همزلت
 دهع تقولا يف لخنلا كاذ كردأ

 لضف ام رف رما لضف نا
 الضفلا ماركلا دنع هلاومأ

 دنسلا تبات نقحلا ءاملع عم

 اللا يف ريقفل وأ اينغألل

 انسحأ دبع كاذب هنأل

 ليلدلا اذل يأ ةاكز الف

 ردقلا يف نمزلت ةاكز الف
 اردص هارت مهيلا اذو

 ىور نم هاور اهتاكزب يأ
 تيقب اضيأ ةاكزلا هلام يف

 ابجنلا هاري هلخن ةلغ

 اللا يف مامإلل الا فرصت

هيفاو عيمجلا نع اهعفدي



 يفكي ال هلام متي يفو

 عفد دق متيلا حالصإل نكل

 ليفكلل لاملا كاذ ملس

 هل جاتحي ام ماعلل هقفني

 ليفكلا كلذ فاضأ دقو

 لام يف انهاه ةاكزلا نإ

 عفدلا لبق كاردلا لصح وأ

 مقي ل ةاكزلا بجاو دنال

 مامالا لماعل لقي نمو
 هقدصلا رمت زيم دق ناكو

 سفي نا وحنو ةئر لكأك

 لصي مل مامالا لماع نا يأ
 ةابجلا ىلع نا ىري نمف

 لعافلا كاذ ةاكزلا نمضي ال

 لاومألا ىوذ ىلع ىري نمو
 ةاكزرلل نامضلاب لوقي

 ىنشسا ناكو لاملا ىنط نمو

 لصو قحلا ملعي ىتح ربي مل
 لجرلا كلذ نكم هنال

 يرب دق انيمأ ناك نا ليقو

 نمأ دق قوقحلا قاب ىلع وهو
 رشبلل اتوق ناك بح لكو
 حصي ضعبلا ىلع هضعب لمحف

 فكت مل ةلغ نم هقافنا

 عفد دق ارضو لاملا انمكاح

 ليلقتلل متيلا كلذب

 هلكام نم اهريغو ةوسك نم
 لوقن انه كاذ هلا
 لادج ام نود متيلا كاذ

 عضولاب نمكحاو ةاكز الف

 مزتلت ةاكزلاف الاو انه

 ىماقم يف ةاكزلل لاعت

 هقحم نأ ىلإ رض هلانف

 سمت اهرضب ةدم لوطل
 لصح رمتلا يف رضلاو هدعو ىف
 ةاكزلل ذخألل اومدقي ذنأ

 لماعلا ءىيجناب اطابت نيح
 يلاولا كاذل يأ ةاكزلا لمح

 ةابجلا يجم دنع اهنمضي

 ىنطأ دق انيح ةاكزلا مهس

 لصح اهنامض ال وأ هلهأل

 لخد كلت هتلغ يف قحلاو
 يرتشي ام نذخأاي نيمألا نا

 نكز دق مهنع نايبتلا يف كاذك

 رمثلا لاح يف لبنسلا
حضو هعم ذا ح اًنضَلا هب لاق



 اناك امهم نيتعارزلا يفو
 حص رهشألا ةثالث نم لقأ

 يف رهشألا ةنالن اوأر
 لقألا يف ناك ام اوربتعاو

 ءزجلاب راديبلا يف لوقلاو
 دلاخو اذكه ورمع دنعو

 يف .... ةاكزلا قحلت ال هنكل

 بجت كاذ عمجي اذا نكل

 املعاف كارتشالا مكح كاذك
 سلعلا يف اضيأ ءاج دق مهفلخو

 مزلي ايرج نيتس نم ليقف
 ىا لصي ملو افص اذا نكل
 دق قسوألا ةسمخ نع هنأل
 لكؤي مل اذا ناك نا لاملاو

 بجت مل ابطر كلذ اولكأ نا

 \ حيبأ مه كاذ نأل

 امسق هنم رمت نا لاملاو

 بجت ةاكزلا عمجلاب ناك دنا

 انلمحي ربلا كاذ لوقأ

 يفو اضيأ هضرأ يف عرازو
 ىف ... كلذ ىلع يا اذه لمحم

 الوأ ... مهعم باصنلا رظنيو

 معي نا ليبق سياد ذخأي

 تيح
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 انامز ىضم دهع امهنيب
 حصي مل مامتا يفو امهلمج
 فرعاف عرزل الصف مهراظنأ

 لصف يف دحاو عرز مكح يف
 هلنم ديز دنعو دلاخ عم

 دجام دنع مث ديز دنعو

 فرعاف ءابصنألا كلت دارفأ

 به ذملا بوج ول اف ة اك رل ١ هيف

 امرزل لمح كلذ ىلع اذه

 نوكي هل هباصن مك نم

 ملعن اميف رشقلل اهنود ال
 ةاكزلاف ربلا بح باصن

 دمتعملا هيلعو لقأ راص
 يلجلا لصالاب ةاكزلا هقحلت

 بجنلا رثكأ دنع ةاكزلا هيف

 احيرص قأ صيخرت كاذو

 امكح يل لقف يقابلا لسب
 بوصألا لاقملا امف الف الوأ

 انيكزي رمتلا ىلع اموي
 فرعا لكلا يفف هريغ ضرورأ
 فصنم لك دنع ماقملا اذه

 الو دعب نم فاوشلا ذخأيو

مكح لكلا اذبو باصنلا كاذ



 ةاكز نم فاوشلا ىلع امو

 المثاف ًأريجأ ناك نم لكو

 دقنلا ةاكز تقو نكي نمو
 ىنطأ هدقن عم هدنعو

 قرط دق ناك لومشلا ةةقنف

 اجرخأ هنم هانطأ ام ناك ول

 املعاف ةاكزلا

 نم خايشألا ةبوجا يف كاذك

 اللغلا نرخدي نكي نمو
 رخا كلذ ناك ماع توقل
 املعاف ةاكز نم هيلع سيل

 رخدا مهاردلا ناك اذا اا

 امهفاف اتوق كت مل اهنأل
 مزلت له هغوص : يبصلا يئر
 بالا لام ىلع لومحم كاذو
 لمحي لوقن همأ دنع وأ

 يلحلا يف اضيأ ميتيلا مزلتو
 لاملا يف اهلصأ ةاكزلا نا

 ىرولا رامثأل ليسلا ىرت ناو
 بجت مل كاردلا لبق نم كلذ

 مزلت كاردلا دعب نم ناك وأ

 فرعي داصحلاب كاردلا اذو

 رامثألا يف ديقلا داصحلا نا

 هيف ةذعاق
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 تابنالا يف ساوذلا ىلع الو
 الصح اميف باصنلا غلب ول

 دصقلا كاذل يباجلا هءاج دق

 ىحعملا مَعَف ادقن هب ًلام

 قح وهو كاذ عيمج نيكري
 اجتلم اهنم فلي مل هتاكز
 اممع كانه اطلا ةميقو

 .ملايع قحلا ةمنأ

 الكأم اوبيطي يكل هلهأل
 رظتنملا ةاكزلا رهش هءاجو

 املعلا دنع هاكز ام لك قيف

 رنالا مالعأ دنع ةاكزلا اهي

 امزلأ اهيفف دقنلا اهنكل

 ملعن موزللاف ةاكزلا هيف
 بجعتست ال بألا دنع ناك نا

 لنمألا وهو مألا ةاكز للع

 لمك نع هيلح نم جرخت
 لاح لكب هيف ةضورفم
 ارهق ودع ناك وأ حاتجي
 بتكلا رابحأ دنع ةاكز انه

 ملعن ماقملا يف ةاكزلا اهيف
 فصؤي . سابيلاب كانه ارمت
راكنا الب دراو كاذو



 ينطتسمللو يناظطلل كاذو

 ىتف ىلع يأ ةاكزلا تناك نا

 مرج الو انهاه اذه مكحلاف

 اك ردأ ناكو لخن عيابو

 راثملا هذه ةاكز دنا

 مكحلا يف اعياب ًنمزلت لب
 هل يهو ةاكزلا اهيف تبجو دق

 مزلت تسيل لوقي مهضعبو
 ال كاردلا لوأ نا كلذ

 ملست مل اذا هنا حص ذا

 ربتعي ذاصحلا دوهعم نأل

 رمثلا ضعب فالتلا ىرع ناو
 مزلت سيلو ىقيي ام يكري
 دصح ام ناكو انطق عرازو

 ةشيعملل كاذ ذا هعيبي

 رهش لوخد لبق هعاب نا
 رهشلا لبق نامثألا بهذأ دق

 يقاب كاذو رهشلا لخد وأ

 مهارد انه هدنع ناك ذنا

 نامثألاب نطقلا كاذ يكزي
 مهاردلا تناكو هعاب وأ

 املعلا دنع نادقنلا اهلمشي

 رايخلاب لاومألا ىرش نمو

 يشي نيح لكلا معي مكح
 ىتأ انطلا وأ لصألا هل ناك

 ملع هلصأب دحاو قحلاف

 اكردملا راثلا يراشلا طرتشاو

 ىراشلا كاذ قحلا يف نمزلت مل

 مسالاب هل اهكارد ثيح

 هلكشم تسيلو اهموزل اذل
 مسري ماقملا يف لوق عاب نم
 القعلا دنع داصحلا ديقي

 مكحلا يف نطقست سابيلا ىلا
 رنألا لهأ املعلا دنع كاذب

 رطخلا فونصب كاردلا دعب

 مكحن كاذب امو فلات نع

 درن هيف الغلا ىتح هكرتي
 ةيضقلا يذل مهفاف الغلا لاح
 رمألا اذهف مهفاف هتاكز

 يرجن ماقملا يف ةاكز الف
 قاقش الب حص هلمحف

 مزال ... لومشلاف اهنيكزي
 نايعالا ةداق هنؤقي

 مزال اهيف لمحلاف ةيقاب
 امسر مهنع راتالا يف كاذك

 راثلا كرد عم ثيدشفاو
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 عقو دق مهعم كارتشالا ناك وأ

 دلاولا رجحب اوناك ام كاذو

 هكرتشم ةراديب يف لوقلاو
 افرعاف اهيف باصنلا غلبيو

 ىنط ضعب اكرشلا نيب لاملاو
 ةاكزلا انيباج ذخأي

 ىنط امك مهضعب نم اشي ناو
 ريخلا انه وهو هل ذاذ

 ةيصولاب لاملا قحتسمو

 هيف ةاكز نم هيلع امف

 ىصوأ دق يذلا ىلع اهمكح لب
 مرجالو تبجو ديز كلم يف
 هلصأب ديز ىلع مكح
 مهسلاب دجسم ليكو يفو
 بيصنلا يف باصنلا غلب نا

 الف هيف نغليي مل اذا امأ

 ةاكز نم دجسملا ىلع ام ذا

 بجت مل اذا نيكيرشلا يفو

 بجت ام هل دحاو ناكو

 املعا يناثلا ىلع ال هيلع ىنعأ

 لمحي هيلع هل دعاق ال

 ةاكزلا غلبت هيف لاملاو

 دارجلاكو موقلاو حيرلاك

٠ 
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 دنع نيكزت

 عسي لمحلا ىرنف ضرأ يأ يف
 دعاوقلا عفنأ نم ةدعاق

 هكرشلا لصأب ةلمج نيب ام
 افرلا

 انطفلا لوقي نطي مل ضعبلاو

 ملع لصأل لخنلا ر ن
 انطفافارمت ذخاي مهضعبو

 ركذي اذه ريغ لوق هيفو
 ةلغ نم هب ام كارد دعب

 هيلع انه لقن مل لصألل
 اصتخا ذكاذب ناك ىتم اهب

 ل ا ارمع اذ نا لوقن فيك
 تلخ مكحلا ةمذ هنم ورمعو

 بابرا

 ةادهلا عم قحلا وه ذاو
 بهذملا اذه ةاكز يأ لكلا يف

 بجوت انهف ةاكزلا هي
 امزلي نلف يلاحلا هنأل

 لمهم اذهف اذه هبيصن
 تافآ هبر نم هب تلح

داسفلا ىذ شيجو هلكأي



 بحخألا مكيدل ام ةاكزلا هيف بجت ل بيصن هنم ىقب دقو

 امهفاف كاردلا دعب نم ناك ول املعاف هيف ةاكز ال ليقف

 بطعلا اذ هنم اهلني لو هل ببس كاذ يف كي ل هنأل

 يفخلا هماقم نف رظناف هيقاب ف ةاكزلا مزلت لوقن فيك

 ادنسأ لوق هيلع انلد اهم ىدهلا لهأ نع راثآلا يف ءاجو

 عبتي ًاعطق عرفلا لوصأللو عفرت عورفلل لوصألا نا
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 ةاكزلا هيف ذفنت ىذلا لحملا

 لجم هلف ءىيش لكو
 ىبتنم ةاكزلل كاذ نوكي

 لاح يف ارقفلا وهف كاذو

 عفدتو ىنغلا لهأ نم جرخت
 ىرولا ىداه نع ةنسلا يف كاذك

 مامإلا مهيلا اهعفدي

 رمأ ناك نا مامالا لماع وأ
 نكي مل نا اذك لاملا بحاص وأ

 اهل عفادلاب نوبطاخلا مه

 اه عفد مامالا ىأر اذا

 افخ الو عبر رأ اهفصن وأ

 هيأرب هتاكز مسافو

 املعلا دنع ةاعسلا كلذك

 يفاك ريغف هرمأ نودو

 ارقفلا يف اهفصن نا ليقو

 لين ىتم يهتي هيلإ

 ابتناف هب لكلا ي

 عفدت مهنع رضلاو ارقفلل

 ارصبلا ةادهلا انل هلقني

 مالم هب امو هدهع يف

 ردص رمألا اهم دنع مامالا هل

 ننسلا حضاو وهو مامإ انل
 اهلهأ وحنل اهنوعفديف

 لدع نع هوحنو ثلث وا
 افولا بابرأ دنع هيلا كاذ

 حضتم كاذل عاد اعد اذا

 حلاص رمأ لكب مباقو

 حاجنلاو ريخلل ايعادو

 ارمألا ىلوت ذا ةاكزلا ف يا

 حضتا ليلدلا ىلع هدهع يف
 مالي ال كاذ عم هناف

 هئارا نع لفعي هزجي م
 املعتل اهن ربجي هرم اب

 فالسألل راثألا يف ءاج دق

 ارم الو مهل يناجلا هعفدي
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 عفدي روهظلا لاح يف ليقو
 ةلودلا زعل يتابلا لعجيو
 قحأو ىلوأ فصنلا نا ليقو
 درو ركذلا اهب فانصأل يهو

 ةيناثلا اهفانصأ يف لوقي

 عمج مه ارقفلا نا كاذو

 املعا .نيكاسملا مت ارقفلاف

 فانصالا عبار نومراغلاو
 امسقلا نورضحي ءالؤهف

 مامإلا مهيطعي يقب نمو
 عقي مل نيلماعلا مسإ نأل
 املعاف مامالا لماع راص ذم
 ىهلا اذاي الماع هارت نمل

 لمعلا ةرجأ ةاكزلا نم هل

 هفلؤملل لعجي ام كاذك
 ابياطعلاب مامالا اهفلأ

 فلؤي مهل يذلا وه نمف
 املعاف نيملسملا يف مهدوقي
 ناميالا نكمت اذا ىتح

 مالسلا ىلإ كاذ مهدوقي

 لمجي مهس هللا ليبس يلو
 املعاف مامالا ىلع هقحف

 فنص يف اهعضر ماماللو

 اوعفداف ةاكزلا ثلث مهيلا

 ةيرم ريغب مهل ام تيب يف
 قح وهو هوظَحَال كانه امل

 دري سيل هلثم احيرص ًاصن

 هيئاج اصن كاذب ةيآ يف
 عقي انهاه مكحلا ١

 املعلا لك دنع باقرلا يفو

 فالخ الب لكلا يف رقفلاو
 امكحلا اهيف نوفرعيو اه

 ماهسلا مسقت ذا مهقوقح

 عدص رمالاب مامالا نم الإ

 املعلا دنع كاذ قحتسا دق

 اهقفلا هرجأو
 لدج الب انه هقح كاذو

 هفلتخم تدغ امل مهبولق

 اياربلا عم تفلأت ىتح

 اوفرعاف أموي قحلا مامالا ريغ
 امظتنا مانألل ماظن لىلع

 ناهذألا هب تران دقو مهنم
 مامالاو لوسرلا ةعاطو

 لزني فيض وهو ليبس نباو
 املعلا دنع ليفكلا هب وهو

فلخ ريفب ,عاد ىضتقا اذا



 عقو كلامو اندنع كلذ

 حصي ليق دق ناتكلا يف كاذك

 ارهم الو بجاو كاذ لوقي

 بهذ صنلا رهاظل هنأك

 افرعاف قح كرشملل سيلو
 مالسالا فعض ام اذا نكل

 املعاف ةاكزلا عفد هل زاج

 ةاكزلا يف ينفغلل سيلو
 ىرولا يف ممعلا عفنلا ىذل نكل

 رثألا يف ىنغلا لهأ نم ناك ول
 فرعاف يلو ريغ يا ناك ول

 ملع ريغب ىضقي يذلا الا
 كرشم اموي هاضقتسا هنأ وأ

 لوألا مامالا ركب يبأ نعو
 اطع اموي هل ناك اذا ىنعأ

 اررقت يذلا يفوي ام ىطعيو
 املعلا ةادهلا بطق نع كاذك

 قحتسا دق نمل يفكيام ردقو

 نكسمل هب يرشي ام ردق وأ
 افرعاف يرضحلل لب ليقو
 بكرمو هتيبو مداخو
 عم مداخلا هلف يودبلاو

 مفغلاو هل ةلومح اذك

:3 

 عمس لقن يف فانحألل كاذك
 حمج دق اذه ريغل يعفاشلاو

 ارذنعت مهرمأ اذا الا

 بجع الو رهاظ هجو كاذو

 افخ ام نود ةاكزلا هذه يف

 مامإلا ةيوقتلل جاتحاو
 امزل ام نفرعاف ىوقتي يك
 ةاقنلا ةمناا نع قح

 ارَصْبلا لك دنع تزاج ىضاقلاك

 رصبلا لهأ قحلا ءاملع نع

 يفخ ريغ لب حص كاذ زاوج

 ىمترم مثإ رحب يف هناف
 كلسي سيل حاص اي هؤاطعإ

 لمكم باسحب ىنغلا ىطعي
 اطعلا لزني هتاكز قوف

 ارظن ىعار ءاطعلا يف ناك دنا

 امسر اذه صلاخلا بهذلا يف
 قدص دق لاقم يف ماعل ىطعي

 نطولا يف يا بجاولا هنأل
 افولا بابرأ دنع نانجلا هل

 بجي دق هل هماعلا فرصمو

 عست ةشيعو بكرمو تيب
مسري مهنع راثألا يف كاذك



 الالا اذه داتعي نمل وهو

 داتعملل كلذ لب ليقو

 رظنلا ىضقي امو دح ال ليقو
 فلتخت مانألا لاوحأ ناف

 امو لق ام هيفكي ىذلا انم
 ال ريثكلا هقح يف انضعبو

 عرهت اموي سانلا هيلإ نمف
 ةديدعلا جياوحلل هيتأت

 مركي موقي اهرمأب وهو
 بجو عفنلا هل سانلا عفن نم
 هللا دنع هللا قلخ بحأ

 لمعلا باطقأ دنع هيجو وهو

 فرتحملا يتوقلل ىطعت سيلو
 حص رذعلاف ةفرحل دبي مل وأ
 بلطل اموي جاتحا امهم ليقو
 نكمم ريغ ملعلا رشن نأل
 لاحلا قاض رقفلا لهأ نأل

 الف لهجلاب نوكلا ةايح امو
 املعلا دنع ريخلا لك نا لب

 ةشيعملا بلط يف اذكهو

 الامقلملا عف داتعم ريغ ال

 دابعلا الضف نم هريغو

 رشبلا رارحأ قح يف بجاو نم
 فرع نم يارب دهاشم وهو
 املع رمأ وهو ًاريسي ناك
 الضفلا دصق دنع ائيش دعي

 عرست هيلإ مففانع ام
 ةمألا يف بجاوو مزال نم
7 
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 مرتحي هموق يف هقحو
 بعللا ىفو هول يف ىشم نم ال
 يمألا ال هقلحل مهعفنأ
 لمكلا لمهابعلا قحلا ةدمعأ

 فرتحي نأ نع زجعي ىتم الا

 حلص نمل ةدوجوم اهناو
 بلطلا كلذ دنع ىطعيف ملع

 نطفلا دنع كاذ وحنب الا

 لاني ال ملعلا نيأف مهب
 القعلا دنع هيف ريخ نوكي

 امظعلا ءايلوألا دنع ملعلا يف

 ةمالا ضعب دنع حصي ليق

 عفدني كاذب اذه اي رقفلاو
 ركلا لاعفل ىَوقتي وأ
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 يوسلا صنلا يف ةرملا بحاصو
 افرعاف ةاكزلا نم هل سيل
 قحأ اندنع بهذملا قسافو

 ارهج اولض موقلا نا كلذ

 اًردَص لالض ىلع اورباكو
 مالسالا يف لطابلاو قحلاو
 نيدلا يف اطخلا مكح دقتعي نم

 املعاف نلبقت مهنم سيلو
 افالخلا اوملعي مل اذا ىنعأ

 املعلا دنع لح هوملع وأ

 هعاط كلت نأل نذخؤت ال

 راكفألا ىوذ لوقعم كاذو

 نسح لاقم يف اهنم طعي م
 ةيضقلل رداف هدجت مل نا

 لقنن لاقملا اذه انبطق نع

 املعلا ءالضفلا دنع طعي ل

 ىتأي ام ىتم بتاكم الو

 بجو انه ام بسحب هسفنل

 فرع دق باصن هل نكي مل نا

 عفري لاقم يف ىطعي قحلل
 عمسي لوق حصألا ىلع اهنم
 بجنلا انؤايلوأ ةادهلا ضعب

 املعلا ضعب لوقي الف ال وأ

 يوق لاحلاو باصنلل كلمي
 افصلا بابرأ ضعب لاق كاذك

 قدص لصأ ىلع موقلا عرو نم
 اركن اوباصأو داقتعالاب

 ارهج دق هب مهلكو مهنم

 مانالا القغ دنع نادض

 نبمألا دصقم دري اقح

 املغ ًاموي فالخلا اذا الا

 ىفاو لصأل الف مهل ان
 املظ ذللا نم اقلطم ليقو
 هعاضم اذ لثم نم اهناو
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 نيدلا يف انتوعد تلع ناو
 ىنات طرشب انم هل تزاج

 مامالا نكي مل ول ليقو
 انل مهنم اهذخان نأ ردقن

 فرعاف زاوجلا لصأ ىلع وهو
 املعاف هيلع ًارودقم ناك ام

 مزلي ال نم دالوألا غلبو
 اليق حاكنلا لبق نم تنبلاو
 ابلجت نأ ىلا ثجوزت ولو
 امهفاف اينغ جوزلا كي ملو
 ىتم اهجوزل ىطعت ةجوزو
 قفنت مل هل اهنأ كلذ

 بهذلا يف هاور عنملاب ليقو
 ةدجلا لنم دجلاو دلاوو

 الف هلوع مزلي نم نأل
 املعلا دنع لوعلا قح نأل

 درو عنم اقلطم بيرقلل لب
 النلوعي مل فيعض وهو

 تاجوزلاو بألل لب ليقو
 رانالا يف مزلي ام نوضقي
 افو هل اودجي ل ام لك نم

 اماق نميف عقاولا رظنلاو
 لب لعفأ ىننا لوقي نم ال

 نيمألا ةجحل ةرهظم
 ناميالا للصيف مامالا انم

 مالسالا يوق نكلو انم
 انسحلا مارملا اهيف نلعفنو
 فلسلا ذوفن ناتك لاح يف
 امسر دق همكح روهظلا لنم

 ملعي عنم لعفلاب مهقافنإ
 اليبسلا حضوي فعضل ىطعت
 ابجنلا ضعب لوقي اهجوزل
 امزلاف هلف نىتففلا امأ

 ىتأ اذه يف لصالاو هل تحص

 ققحت نع قفنلا هنكل
 بجع الو اهناطلس هنال

 تبنأ ًأاعنم قافنالا مزل نا

 الو الو هتاكز نم هيطعي

 امس لصأ اهلو ةاكزلا ريغ

 دهع دق هيلع هقح نأل

 انملعا املعلا دنع هيلع

 ةاكزلا نم ءاطعإ حصي

 راكنإ الب تاعابتلا نم

 افرعاف اضيأ قافنالا مزليو
 امار ًءءافو تانامضلا لىا

 لزه نم لاحك هيخارت حص
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 املعاف نيقفاوملا مدعمو

 عفدتف اومدع دق مه ناو

 الضفالا فالخلا يوذ مهدعبو

 ةوادعلا يف لقالا وه نمو
 ارط ءالؤهل مدعمو

 مالسالل برقألا مدقي

 اذه ولخي سيلو اذكهو
 اقحتسا اهل ىذلا ىأن ناو

 املعاف ةاكزلا نامثأ لسرت

 ال .... حالصلا رظنل هنكل

 عمست رجأ هجول اهكل
 دجسملا ءانب ليق هلنمو
 ربتعي قيرطلا حالصإ كاذك
 عنمي اهارش بتكلا كلذك

 املعاف ريقفلا اهنذخأايو

 بجو قح هل اهناف تلق
 اهنم يّرستلا هل زياجو
 تايموزل نم هيلع امو
 مامالا رظن هاضتقا امو

 اجر نا فالخلا يوذ ولو ىطعي

 لصحت مل ةدلب لهأ ىطسو
 الضفالا ش لضنالا مدقو

 امدق اضيأ ةجاحلا بحاصو

 امزل ام نيطعي فوقولا ىوذ

 عمسن اميف هنم اربت نمل

 الصأ لوق دايق لىلع مهنم

 ةلادعلا عم ملعلا وذو انل

 ارهج انعفدي نيكرشملل

 ماحرالا ىوذ لثم بسنب
 اذ ىلع ىتف اي حالصلا نم

 اقحلا ىطعيو اهعيب زوجي
 امزَح دق افرصت اذ سيلو

 >»)طظحع امل حالصلاو قشي

 اوعربت امو لفنلاو جحلاك
 يدبأ عنم تێلا نفكو
 رثألا يف ءاج فحصملا ىرش اذك

 عفري حيحصلا يف ةاكزلا نم

 املعلا لوقي جوزتل يأ
 بجعال و اشي اميف هفرصي
 انق فني كاذ يف هءاش دنا

 ةايحلا بجاوو ةينيد

 مانألل ناك حالصلا نم

 ىجتري مانألل احالص هيف

 لعفاف حالصلل ةاكز اهنم

 المكألا ىطعي كاذك ًالضافو
 املعلا دنع نسلا وذ اذكهو

_ ٤١٨ _ .



 الضفلا لاق فعضلا وذ اذكهو

 قحتسا ماعلا ةنوئم ىفكامو

 رشع ةسمخ كاذ فقوف ليقو
 لايعلا بحاص اضيأ ناك نا

 الملا يف اينغ ودغي هب ام وأ

 درو دق باصنلا نود ام ليقو

 رظنلا ىضتقا ام لوقي مهضعبو
 يصفاشلاو كلام هيلع اذو
 قحتسا ماعلا ةنؤم مراغو

 ةعاط َنيد نيدلا كاذ ناك نا

 ببس ناك هل فارسا ريغو

 فارسإ اخأ ناك نا ليقو

 لصوي هلام ليبسلا نباو
 جاتحي ال ايزاغ طعاو

 عوجرلاو باهذلل ىفكي ام
 مامالا ىري ك لماعو

 بهذلا يف اذهف بطقلا ححصو
 اهفانصأ نم نماثلا هنأل

 بيت ماعلا ةنوؤم لب ليقو

 رثألا يف لوق هانع لب ليقو
 ببت ماعلا ةنوئم اذكهو
 ينغ ناك ناو ًاجاتحم ناك نا

 ىدهلا ىوذ يف ناتكلا ةلاحو

 الضفم ىدهلا 1 نم نبعارو

 قح لكلاو ةتيدو انريقف
 رنتالا يف ءاج مداخلا ةميق عم

 لالا ضيفب لاحلا عستاو

 دهع مهنع اذكه فيعض وهو

 رصبلا لحاطف نم داهتجالاو

 عطاسلا ليلدلل حيحصلا وهو
 قطن هب رنأ يف هتيدو
 هعاضإ اذ ءاج كاذف ال وأ

 بكر منإلل فرسملا امناف

 فالسألا عم نيطعي باتو

 لذبي كانه هل هرادل

 جاهنملا عستي ول هيلإ

 مالعألا ققح اميف هاطعأ

 بتكلا يف كاذك نمثلا حنمي وأ

 اهفاصوأ يف باتكلا ىتأ اك

 بتكلا يف هوكح دق كاذك هل

 رصبلاو مولعلا لهأ هدروأ

 بجنلا يأر يف مامالا كلذل

 نطفلا لهأ دنع اهنع فعي
 ادعلا ءاملعلا ىنعأ قفتت

٤١٩



 ىرولا يف مانألا ملعأ

 رومألا يف نومجري هيلا
 ةاكزلا هذه نوعفديو

 بلطي نم يفو مهيف اهقفني

 املعلا ريغ بهذملل يحن م
 بلط ريغ نم لاني ال ملعلاو
 لاوقألا لوأو ال ليقو
 الف ملعلاب نيدلا ةايح نا

 اقرف امهم دنوغربي ليقو

 اذغ نميف اهقفنأ نا ليقو

 افرعاف ايلو مهفل نكي مل ول
 اميقأ ىذلا اذه نكي ناو
 يج هل انهاه نوردقي

 دجوي امل ملعألا كلذ وأ

 ال اظفح انهاه هنع موقت

 عفدت اضيأ ةاكزلا مهيلا

 ر ابج ١ ةد وشنأ هنأل

 م عفدلاب ينغلا رمأ روأ

 اماعط اهلعجي ال كاذك

 نايكلا ةلاح يف هل لهو

 ارصبم اهيقف اننيد نايع ا
 ريكن الب هنوعبيو
 هملكلا لك دنع نوُءربيو

 بهذملا كاذب ايحي يك ملعلل

 امتهت ىتم هتانب مهف
 بجو هناف هيف اوبغريلف
 لاحلا اذ يف لوصألاب بسنأ
 الهجلا ةافحلا هريغب ايحي

 اققح لوق هيلها يف كلذ
 اهلهجي كيو لاح ناك وأ

 ادشر دق اقلطم ًايلو هل
 افولا بابرأ هيلع يذلا اذو

 املأ هرقف نم ةجاح اذ

 امزل دق هل قح نم نوري
 دصقملا اذ يف مالسالا ةعامج

 امرزلأ دق امو هللا هبجوأ

 عقي حالص نم كانه امل

 راربألا لهابعلا ةيغبو

 مرج نم هيلع امو ارقفلل
 مهيلع لقف صنلا رمأ دق
 مسر لوق ىلع اهنم نأربيو
 اماقملا عف تافايضلا لنم

 نايغطلا يوذل يرادي اهب
٤٢٠



 معن ليق دق مالسالا نع ىنعأ
 يلج ههجور علملاب ليقو
 اَملعلا بطق دنع ريهشلا وهو

 ةكرلل عفادلا ربخيو

 ض وعل ١ اهيلع و نانتما اهيف

 ة اكزل اب ر ابخإل ١ ف ناو

 رياعشلل راهظالا كاذ نم
 راهظالا قوقح نم ضرفلاو
 رارصالاب نظلا ءوس عفدو

 املعاف اهنرهظي مل نكي ناو
 مزلي لوبقلا ظفل نكي ملو
 يلج هسيلر جاتحي ليقو
 قحتسا اذا غلاب ريغ طعأو

 ماؤقلاك ليكولا هب ىنعأ
 بستحت ةأرما كاذ ناك ول

 هحلصملا لين دوصقملا امنأل

 هنايخ ترهظ نا هنكل

 ارقفلل اهمعطي نأ زاجو

 انَصِصاقي ركب وبأ ناك

 اياطع مهل تناك اذا ىنعا

 قبس اك مهتاكز نم طحب
 يف رذضظانلاو رصانلا هنال

 مزل دقو هظفح نم هنأل

 لطم لكل هللا عفدي
 امسر ليلد نم هيلع
 ةانأ الب ًاعرش اخ

 هيس قرط ايادهللف
 اوضرعت دق كاذل نا همزلي

 ةادهلا رظن يف ادصاقم

 رباكأ نع مالسالا رياعش
 راعش هراهظإ اندنعو
 راهظإلاب فرعي هلكو
 امثأ اذه نا لوقن انسل

 اوملعاف حيحصلا ىلع ذخآ نم
 لوألا لصأ حيحصلا حضاولاو

 قحب تءاج ةطساو اذ ناك نا

 مالسالا يف ناك باستحا ىذو

 بتكلا كاذب تءاج دقو هل

 هحنم يبرو نقفؤي نمم
 تعاض ذا همزلت

 ارم الو اهب مهتوسكي وأ
 انملعا اطعلاب ةاكزلا لهأ

 اياطملا اهتعب اورقوأ ول
 قح وهو هنع راثألا يف كاذك
 فرعاف ارط ةمألا حلاصم

 اح

\ 
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 نالف ىلع ام ذخ لقي ناو

 املعاف كاذ هاطعأ نا هازجأ

 ينغلل ريقفلا كاذ لقي ناو
 بجو دق ينغلل هيلع ىنعأ
 املعاف ًانالف ىنع اهطعاو
 ايلوألا ءاملعلا دنع كاذك
 عضوملا كاذب اهلعجا دهلنمو

 ءاعولا كلذ يف اذكهو

 لصت اموي هيدي ىلا

 حصي ضبق اعولا لاق مهضعبو
 ىتف ىلإ هتاكز عفادو
 حضتا لاحلا هل اهعفد دعبو

 نيبلا حيحصلا هرزجت مل

 رهظ اهعفد دعب نم هلنمو
 عقو دق ءالؤه نم نكي ناو
 انه اهل عفادل اهدري

 اهلهأ يف اهقفنأ
 لعف ةريبك وخأ اذكهو
 7 هل بات نا ليقو

 تب هبوت ذا
 امتةقت لمع دري هل

 هل بوتلا لعفي مل ول ليقو
 هيصعم يف اهلعجي ال طرشب

 هنأ وا

٤٢٢ 

 ناميالا يف ةاكزلا بجاو نع
 املعتل الف ءاطعا نودو

 يبّظك نيدب اهضبقا كتاكز
 بجع الو انهاه يزبت سيلف
 امزل ال يلع هنيد يف
 ايكح دق اذك اهب يل رشأ اذك

 ىعم هلنم ماقملا كلذ وأ
 ىءاج مارملا يف ضبق سيل ذا
 لمكلا ءاملعلا لاق كاذك

 حضتمب اندنع كاذ سيلو

 تأ دق ريقف لاحلا رهاظ يف

 حصألا لوقلا ام ينغلا هنأب

 نبتساف اهعاجرتسا كرديو
 رفك كرشمك دبع هنأب
 عجر درلاب باتو اهل ذخأ
 انطفاف اهنع لوئسملا هناف

 هبتناف عقاو بوت دعب نم
 لدج الب اهقفنأ اهلهأ يف
 لدع اذهو رقف اذ ناك ذنا

 تيي نلو هلعف نم ىضم دق ام
 امدقت اك هبوت دعب نم
 هلبقن نل كاذو اهكاسما

هيضترن نل وهو اولاق كاذك



 ناسحتسا اه مهدنع بوتلاو

 الصألا ناف اهلحل ىفعأ

 ارقفلا حيحصلا ىلع مهب ىنعأ
 هيلعلا انتوعد ارقف وأ

 بتي مل ولو امزج اهكسمي
 لبقي املو اهدري ناو

 ال .... ثيحب همامأ اهكرتي

 لهج روا

 يلع نع ديز نيد حصي الو
 ام كطعأ هطحغا لاق ول كاذك

 لاحلا اذ يف صخر مهضعبو
 نم ةاكزلا عفدي نا هرماي

 بيافغل هتاكز لسرمو
 لاحلا اذه هازجأ تلصو ذنا

 ىف بولطملا اهلوصو اغنأل
 يفغلل ةاكزلا عفد دماعو

 ريابكلا بحاص اضيأ كاذك

 قافنالا مزل هيلع نم وأ

 ال ليقف مهمزلي اهدر لم
 مزلي سيل هللا دنع كاذك

 بجو اهدر هللا دنع ليقو

 نايتالا هب مزال ريغو

 الج نيدحوملا قلطم
 اررقت اهلح اوبوتي مل ول
 هيضقلا ىذ لصف يف اقلطم يا

 بهذملا يف هل لحلا اهناف

 للع نع اهدرل اهعفاد
 الفتحاف اهل ذخا نم يعنام

 اقلطأ لوق كلذ ارقفلا يف

 هلامعأ نم زج مل ةئاكز
 فرصي هنع كاذل هلام ىف

 لجر نع لجر يلصي الك
 امقمت ءاطعلاو ينع هيطعت

 لاومألا ف ليك ولاك هاري

 نسح وهو نلعفيف هلاومأ

 براغملا وأ ضرألا قرشم يف
 لادج هب ام حيحص وهو

 يفولا لصألا ىلع اهقحتسا نم

 رباكألا املعلا ضعب لوق يف
 قاست هدصق ىصاعملا يف وأ

- 

 القعلا املعلا دنع مكحلا يف

 مكب درب مهلع الو

 بجع الو مه اهلهأ سيل ذا
٢٢؛ؤ٤ _



 افرعاف رومالا حضوا رظني

 لاومألا يفو ىدرلا هنروت
 لالضلا نم هللاب ذوعن

 يرابلا كيلملا هللا لأسنو

 يداهلا كاذ نيأو ىدهلا نيأ

 هباجالابو اعذلا ىلإ اعد

 لعف ءاش ام ريدقلا هنأل

 القعلا كنم ملعلا رونب ألماو

 لالجلا وذ هللا الا يداه ال

 هاهن دق هنع ام نبكري مل

 ىفطصملا رمأ كاذب ًاعباتم

 عكس نمل ةكلهم ةوه يف
 لابولا ةميظع كلاهبم

 لامعألا يف دشرلاو ىدهلا دعب

 راربألا جهل اقيفوت
 داشنرللو قحلل هاوس

 هبارغ الو هللا لفكت

 لبسلا حّضَمل يهلإ دهاف

 الض دق نم كاضر ىلإ دهاو

 الاضفإلاو ماركالاو زعلاو
 عدت ًارط رومألا لطابو

٢٤؛ؤ؛



 ةاكزلا لهأ يه يتلا فانصالا

 اطغلل انفشك دق انا ثيحو

 مامالا رظن يف اهناو
 لكلا ماقم ماق هناو

 ليس نم كلذ ىلا امو
 بجو لاخلا يف ينغلا ىلع امو

 مرجالو مهدادعت ىضم دقو

 لاحلا اذه نايب يقب نكل

 تبن مكح هصخ فصو لكف

 ىدهلا يف ريقفلا
 هفلؤملاو لماعلا اذكهو

 مراغملا يف مرافلا هلنمو
 عقو كف له باقرلا كلذك

 ليلسلا ام هللا ليبس امو

 فاضصألل ركذأ انأ اهو

 درفم ماقم يف فنص لكو
 ىلعلا صنلا مدق ام امدقم

 ةقيقح امف

 اطرتشا ةاكرزلل لحملا نع

 مالسالا يف ةجحلا

 لعفلاب اهعفدو اهذخأ يف

 ليق نم اهنأش يف ىأ امو
 ببسلا حضاوو قحلا دراو نم

 ملعن ام ىلع يزبت ال ثيحو
 هينالع ةولتم ةفورعم

 مكح اهب مه هللا ام لثمك

 هنا و

 لاقملا يف قيقحتلا

 تبي هلبحو لاز نا لوزي

 اد رو اميف نيكسمل ١ وه ام و

 هفلتخم تدغ املا مهبولق

 مزال مكحب تالامحلا ىفو

 عبتيف اهف ىرشلا هنأ وأ

 ليلخ اي ليسلا كلذل
 فالسألا جهنم هاضصقا امب

 دصقملا فاشكناو حاضتالل
 ىلج ,حاضياب كاذ اتم ء

۔__. ٤٢٥ _



 ريقفلا قيقحت نايب

 هل ءىيش ال نم وهف ريقفلا امأ

 فرع شيعلا يف ةغلبلا وذ ليقو
 ىلع ممه ارقفلا نا ليقو
 بكر رقفلاو سانلا نولاسي ال
 رظنلا يف ارقفلا نا ليقو
 مادخلاو جاوزألا اهب مه

 بجاو لكو جحلاو وزغلل
 ةرجلا لهأ لاح هيلع لد

 ارقفلا لاق باتكلا يف هللاو

 نسحأ وهف ريقفلا يف ليقو
 ركفلاب عارف سكعلاب ليقف
 راظنالا يف حصي امب نكل

٤٢٦ 

 هلذتبا حالصلا يف نكل ناك وأ

 فلسلا ضعب هب لاق يذلا وهو

 الملا يف مهعم ءيش ال مهتفع

 بصنلا بلجي رسعلاو مهباقر
 رثألا يف اذك رودلا اوكلم دق

 اوماق ثيح بوكرلل قونلاو

 بياطألا رظن يف ارقف مه
 ةيرم ريغب مهلاح كلذ

 ارملا كنع عدو 2 فرعاف مه

 اونطفا لاحلل نبكسملا نم الاح

 رنألا دلقت الو هقيقحت
راملا حضاولا ليلدلا نم



 نيكسملا يف قيقحتلا اشت ناو

 بجو نيح هل قحلا فرعتل
 دجؤ هدنع ءيشال نم ليقف

 نكس ذا نوكسلا نم هذخأو

 قبس ام ركع ةغلبلا وذ ليقو

 ةنيفسلا يلوأ ىتمس دق هللاو
 نفسلا اضيأ كلمي نم ناو

 عقو محرت جهن ىلع وهو
 لاسي دق يذلا هنا ليقو

 ال كاذ نمو اذه نم بلطي
 ريقفلاو نيكسملا لناسلاف

 رظنلا لاحلا يف تققد نا تناو

 بجو قرفلا انه ًاعطق هنكل
 ارقفلا رضألا ىرأ ينناو

 لالجلا وذ رضألاب ادبي

 ىداهلا ذاعتسا رقفلا نم ئ

 ارقفلا انيلع يعنت ةيا مك

 امب تارابعلا كلت تحضتاو

 دسأ مهلاحف نيكاسملا امأ

 بجو نيح مهقح مهطعاف

 مزل نيح مهقح نيب تلح نا

 نملعا لاملل كالملا نم وهف

 عمج دق كانه مههلامو مهل

 لقني اذه نيكسملا هرقف عم

 الأللا ثبي ريض نم هانع

 ريرغ اي َنلأسي نم
 رسع انهاه قرفلا نا تيار

 بتسم اهنم قرفلا نا صنلل
 اردص دق امك نيكاسملا مش

 لاحلا كاذب يا ماتهالل

 دابعلا يف رضألا هناف

 ارُم ارمأ ناشلا نلعجتو

 املعلا هارد نأش نم هتوح

 الو ةغلب نم مهامب

 اضيأ مهيلع نكت الو
 هرمأو ملظلا هناف

٤٢٧ _



 اهيلع نيلماعلا قيقحت

 ةاكزلا للع يأ نولماعلاو

 لداعلا مامالل ةداعس مهو

 املعاف اهوبج انئاينغأ نم

 ىت اهلهأل اهنوقرفي
 قبس اك الف هرما

 رصقن هنع ماقملا يف ثحبلاو

 املعاف ةاكزلا ىلع لماعو

 بجو دق اينغ ناك ولو ىنعي
 ينغ ناك ىتم ىطعي ال ليقو
 ايباج اهيلع الماع ناك دنا

 لماعلا كاذل اهزاجأ نمو

 لماع وهف ىضاقلل اهزاجا
 اناك نم عم ةالولا كلذك
 ارهظ هارت عفن ىذ لك نم

 انبلا ناك ىذلا لصألا ىف فلخلاو
 طقف اهدحو ةجاحلا كلذ له

 رنألا يف مهل انعلا ردقو
 املعلا دنع ةارشلا اذكهو

٤٢٨ _ 

 ةاَبخلاب عرشلا يف اوفرع دق

 لصاح قحل حلأ يف نوعسي
 امسر دق اهرمأ ماماللو

 ىتف اي مامالا كاذ مهرمأي

 قح وهف هيلإ عجراف هنايب
 اعرش دق ىذلاب ةاكزلا نم

 ماهفألل حولت اهل ىسي
 لدج الب قأ الوصح ىنعأ
 ركذي ريبك هتحت سيل ذا

 امفيك مامالا ىري اك ىطعي
 بتكلا يف ءاج صنلاب هل قح
 نظطفتلف جراخ ينغلا نا
 ايزاغ ًامهش نيدلا يف ادهاج

 لياقلا اذه دنع ينغ وهو

 لماك هانغ وأ ينغ ولو
 انايع مهانعم يف كاذ ذا

 طرتشي كاذك عفنلاو يه مأ

 رظناف ةالولاو ةاضقلا نم
املس هيلا اوجاتحا ام ردقو



 درو اذك ىتفلا بصنم ردقو
 لاحلا اذ يف لماعلا اولزنأ دق

 حنمي ًاينغ لاحلا يف ناك ول

 رباج مامالا نع اذكهو
 لماك ماع توق ىطعي لوقي
 رثألا يف لحي ال ريقفللو
 اعمتجا هيف نالاحلا اذا امأ

 ىطعي كاذك رقفلا وذ ليقو

 دشرلا ةداق باحصألا رنأ يف
 لامعألل ريجألا ةلزنم

 حلصي سيل عنملاو هترجأ

 رهاطلا يقتلا ربحلا انيلو
 لماع لكل تبات كاذو

 رهظ رقفلاو لماعلا كي مل نا

 اعرش دق ىذلا لان هناف

 اطخحنا هيلع اذا هرقفل

٤٢٩ __



 هفلؤملا يف قيقحتلا مكاهو

 برفلا يف لاقي موق مهناف
 مهاطعأ نا قلخلا ريخ نوتأي

 ىف هوباع مهطعي ل نكي ناو

 برعلا يف موق فارشأ لب ليقو
 نيدلل مهموق ربجي يكل
 رشع انثإ ليق دق مهدعو
 ناوفص عم نايفس وبأ مهنم

 املعاف ورمع لجن ليهس مغ
 ىزعلا دبع نبا يدنع كاذو

 افرعاف ماشه لجن ثراحو

 ثراحلا لجن نايفس وبأ مخ

 املعاف نصح نب ةنييع مش
 امهفاف فوع ليلس كلامو
 البإا كلت راتخا مهاطعأ

 دحاو لكل ةقان ةئام

 ىتأ عوبري لجنو بطيوح
 ءالؤهل نيسح نيسمخ
 مازح ىتف ىطعأ دق ناكو

 املسأ ىنعا مالسالا وخأ مهنم

 مهل افلات يداهلا مهاطعأ

٢٣ 

 ةفلؤملا قيقحت

 هفرحنم تأن امل مهب ولق

 برطضا مهيف لاحلا وا اوملسا دق

 مهابح امدنع هيلع اوننأ

 فرعاف اذه ءاطعالا نع عنم

 بجو ام قوف يبلا مهيطعي
 نييبتلا يف ءاطعلا كلذب

 ريسلا يف اوركذ نيتُح موي
 ينانلا مامهلا ةيمأ لجن

 امسر دق اذك بطيوح ممت

 ازع هيوذ يف مكح من
 افلخلا هاور عوبري لجنو
 ثراك لك دنع موق ةاتع

 املعلا دنع فورعملا ع رقألاو

 اممت دق مهل سادرم لجنو
 الضف اضعب مث ينينح موي
 دراو لقنب ةنالث الا
 اتبث لقن سابعلا مهدعب

 ءابنألا يف ءاج كاذك ىطعأ

 ماقملا اذب ةقان نيعبس

 املسي مل ىهنلا اذاي مهنمو

مكح امفيك مالسالا اوعبتيل



 مقي مل نكل ملسملا مهنمو
 لاوحالا ىذ لكل مهاطعأ

 لهجي الام ةوقلا نم مهل
 مدعت مهنم نيدلا يف ةبغرو
 يفأ عم اضيا يبنلا مهاطعأ

 درو هلوق يف قورافلا هرو
 اياطعلا هنولأسي هوءاج
 املعاف ناك نيدلا ال كلذ
 لزب دق هارن نآلا وه امأ

 اضرلا انم هل ناك يضر نمف

 هلزن نيح سابعلا ركناو
 الالا ىدبأ هيف ًارعش دشنأ

 املعاف ًامامت هاطعأ

 امب ينع هناسل . اوعطقا لاق

 الجرلا يطعأل ينإ ىتأ دقو
 املعاف بحأ ىدنع هناو

 انغلأتت دق ينكل

 ناميالل لكوي نمؤمو

 اييفلؤلا مهس يف فلخلاو
 نوملسملا جاتحا هيلا اذا

 رمع دهع ىضم دق كاذ ليقو
 ىشتري نأ نم لاق لجأ وهو
 رظنو تافتلا انل ادب دقو

 مزل ناك امدنع داهجلا ىلا

 لاجرلا ةداق ضعب لقن يف
 لصحت ال مهب هللا ةيشخو
 ملعت مانالا يف ةاتع مهو

 بيطلا يحيرألا مامالا ركب

 دنس ف حص مامالا حلفأ نع

 اياضقلل قورافلا لطبأف

 املع افيعض ايقح فعضلاب

 لحت ال اياطعلاف هيف فعض ال

 اضرع اموي طخسلا نيح طخسلاو
 هلوقم ماقملا ف ىدبأو مهنع

 الامكلا بلط دق هناو

 امربت اطخاس هار نيح

 املعاف اياطعلا نم هموري

 ال اسي 1 رخال ١ ك رنأو

 املعلا دنع ر اتخلا نع اصن

 انملعاف هيطعأ امب اذه

 ناركن الب حص دق كاذك

 انيف موق دنع يقاب ليقف
 انوزجي فيلأتل امري
 رهتشا عنملاب نيدلا اذه قوراف

 ىشم موقلا عم لدعلاب هيلع

 ركفلا بابرأ دنع ماقملا اذ يف

۔ ٤٣١



 ىلإ مهربجي يكل مهلوق يف
 املعاف لحت ال ةاكزلا ذنا

 الضفلا دنع عامجالاب كاذو

 عقي نا لبق لحلا كاذ لعو

 لجأل يأ طعي مل كرشمو
 دصق فيلأتل ىطعي هنكل
 لقف كاذ ىلا لاحلا تأ نا

 حاضيإلا يف حرص ام لثمك
 يوق لاحلا يف نيدلا نا لوقي

 مالسالا ىلع اوفاخ اذا ىتح

 رباكألا فلأت مه زاج
 لزب دق اموي مالسالا اذا ىتح

 يوق لاحلاو فيلأتلا زبي م
 ىده هناو عضولا يف كاذكو

 نيدلا زع مهللا كلاسن

 الصأت ام دعب هلإلا نيد
 املسأ دق نكي مل ام كرشم

 الصؤم اققحم ىضم دقو

 عسي دق لاتحا وهو مهعامجا

 لصالا اذهف هباصأ رقف

 دنفام نود كاذ زاج نيدلا ف

 لحي مهعم انهاه ةاكزلا لذب

 حاحملا ةلدألل كاذب

 ىور انل اذكه ينغ مهنع

 مافطلاو لالضلا ةداق نم

 رداص مانألا يف رشل ًاعفد
 لزن دق اموي ضيضحلا يف رفكلاو

 يور انل اذكه هيجو وهو
 ادهع يلاعملا ىلا ملسو

 نكمتا عم قحلا ةرصنو

٤٣٢



 باقرلا

 عقت ةيانكف باقرلاامأ

 ينرعلا ناسللاب ءاج ع رشلاف

 نففت مهتاغل يف برغلل
 افخ الو اهكف باقرلا يفو
 كلمت تسيل رهقلاب ةكولمم
 دقف اذك يل تيدأ نا لوقي

 ادرو دق املعلا نيب فلخلاو

 يقب دق نكل ريرحتلا ىري ضعب
 تعقو اموي هيلع يذلا ينعا

 ىقب ًاكولمم ناك ول هنأل

 ةاكزلا يف كولملل سيلف
 املعلا دنع عامجالاب كاذو

 هالوم هبتك نم نكل
 قشعلاب كلام هيلع ن
 البق اضيأ لاملا كاذ هنمو

 املعاف ىطعي دبعلا اذه لوقن

 ا ىلوملا كلذل هلذبي

 اهارش يف لبق باقرلا يو
 ةناعإ ىلع ضحلا ىتأ دقو

 انيع نأ باقرلل كفلاو

 دهجلا دح كلذ يف لذبت

 ةرقرك“"

 عضوام مهفاف سفنألا قلطم نع
 برغتسي مل وهو هيف كاذو
 اوب مهنع كاذل املعلاو

 افعض هارت اهرمأ قرلاب

 كلمي نم اهبتاك اذا الإ

 ىدهلا بابرأ دنع ماقملا اذ يف

 ققحملا دأب هيلع رهق
 تعضو امل ري رحتل ١ ةباتك

 قلطي الو كلام رهق يف
 ةاقنلا نع ءاج اذك ظح

 امسريف اندنع فالخ الو

 هارن انه رح هناف

 قر نم انه هل هجرخأ

 الفتحاف هل هلك لصالاو

 امزل ام نعفدي ةاكزلا نم

 املعلا دنع هيلع هطراش

 اهاري اذك ضعب نقتعنل

 ةباتك اخأ ًاموي انءاج نم
 انيه امهرهقي ابتاكم

يدنع يلج لقن يف كاذك



 ربخلا يف اهقنع ريغ كاذو

 ادأل طرش ريغ نم اهقتعت
 بجو دق ام ىلع نوع اهكفو
 املعا اهجورخ يف باقرلا يفو
 اشقتعتل اهعايتبا سيل
 تابتاكملا لبق هنأل

 ارح راص هوبتاك نيحو
 بتكام نعفدي هيلع نكل
 افرعاف هيلع كلم مهل امف

 ةباتكلاب روهقملا هنكل
 ديبعلل ةاكزلا تسيل

١ - 

 ىضم دق اميف كلذ ىضم دفو

 طبتراو هي

 ارهظ هيلع نيدلاو رقفلاف
 هللا لاق باقرلا يف كاذل
 ةاكزلا اهكاكف يف عضوت
 املعاف يلجلا قحلا وه اذه

 افخ الو انبهذم هناو

 رظناف ًالاذتبا كنم اهقتعف

 ادنسم اصن ءاج كاذك ءىش

 بتكلا ف هوكح تاباتكلا نم

 امسر ذلا ادألا كلذ قيض نم
 انملعا هل رهاظ كاذو
 تاداسلل عجري هلان ام

 ارمألا رداف لاني ام كلمي

 بجو انيح نيدلاك هناو
 افولا بابرأ دنع عابي الف

 ةنايدلا ىدل نيدلا خأ رهق

 دينفت الب عامجا هيفو
 ىضتقا دق ىدهلا هل يذلا وهو

 هاطع اتتاكز يف نياف

 ابجنلا لاق كاذك هريرحت

 ارقفلا لان كاذب هناو

 طرتشا هل يذلا هالوم نيدب

 اررق امكح طعيلف امالك
 هارت ال فرظ اهنأك

 تاداسلا اهبتاك ام رهق نم

 املعلا لج هيلع يذلا وهو
ىفطصملا ليبس ىلع نحربن مل



 مراغ لك وهف نومراغلاو
 لمتحا ال اذا تالامحلا يهو

 املعانف نويدلا مهيلع تلح

 ف لاومألا اوقفنأ اونوكي ملو

 بهذ لاملا ىرت ليسلاب ناك وأ

 مهناف كاذ لح نويدلا نزم

 انه تاعابت نم كانه امو

 مه مهنأ صاصجلا يف ءاجو
 الضف نوكلمي اونوكي مل نا

 ىرولا ريخ نع صنلا ثيح نوطعي
 اركذ دق يذلا لضفلا اونيعو

 بجوت امهمو مهارد يهو

 رهظ هرقف فورعملا مراغلاف
 نا ترمأ ىفطصملا يبنلا لاق

 رقفلا لهأ اهدرأ غ

 الد هي نيمراغلاو ؤ هلوقو
 باستكا ىلع يا ايوق ناك
 هلامحلا نم نيلا كي ناو

 عقو اهريغب هنيد ناك را
 ةصيبق نع صنلا هيلع لد

 مراغملاب ضهبي يذلا وهو
 لدج ام نود لهاكلا تلقنأ

 امن فارساو ريذبت ريغ يف
 فرعاف اموي داسفلا نم ع ون

 بهللاو اضيأ ران قيرحب وأ
 امزل دق امو مهيلع عاض

 مكحاف ءاطعلاب لحي مل روأ
 ات انه مهنع اهؤادأ

 اوملعاف حالصلا يف نويدلا لهأ

 الها يا ارقف مه مهنيد نع
 ارتما ام نود ريقفلا يف لوقي

 اررقت مهدنع نيتنامب

 دصقملا ىنغ وهف هنيد نع
 ربخلاو حص ركذلا يف هقحو
 نملعاف ينغلا نم اهذخأأ

 ربلا لاقم يف ءاج كاذك

 الج تحضأ مراغلا قلطم
 باتكلا دراو قرفي مل ذا

 هلاحلا كلتب قحلل تبنأ

 عضو ضعب اذك مراغ ريغف
 ةنالنلل لح لاؤسلا نا

_ ٢٣٥؛ؤ. _



 لأس ةلامح وخأ مهلوأ

 ام حاتجت ةحياج وذ ىنانلاو

 نم مث اماوق شيعلا نم ىنعأ
 مهو هل ىجحلا بابرأ دهشي
 ادادسلا كردي ىتح لأسي

 درو دق تحس كلذ ىوس امو

 امو تالامحلا لاق مهضعبو
 هلامحلا اوفرع دق مهناف

 ليفكلاب ليمحلا كلذو

 هلأسملا زاجأ هل ىنفطصملاو

 نو يذلا رياسب ىرد دقو

 فرس ريغ يف ليق نيدتسملاو
 صاصجلل ماكحالا ف كاذك

 الف اقلطم نيدلا هيلع ىنعأ

 داسف ام رغ يف هنكل

 اعقو نيد ناك امأ

 ةاكزلا نسم نلمحم سيلف

 هدسفملا يف هلعجي نأ راذح

 دجي مل لايع هل لجر وأ

 ىلو هلام بهذي اذا امأ

 نيد ريغب مراغ ريغ يأ

 اذا

 ٦ّ؛

 لحي هلاؤس اهيدؤي يكل

 انغم بيصي ىتح هل ناك

 مسر ةتالت دق اصن كاذك

 ادافأ اذك ذعب نكسيو

 دنف الو هصن ءاج كاذك
 املعاف ءاوس نيد نم هيلع
 هلافكلا يه مهعم اهنأب

 ليمحلا دصقم مهفاف فرعي

 هلتحت ىتم هني لجأل

 مزل اهنم امو تالافكلا نيد
 نوئشلا يذب نقرفي لهو
 فرع ام ىضقي مامالا ىلع قح
 صاصتخا ام نود نم هدروأ
 ا١لفتحاف هب تصخ ةلامح

 داجمألا نع ريذبت ريغو
 اعنص اميف داسفلا ىلع هنم

 تابوتلاب ءاج اذا الا

 هدصق اميف قباسلا هدي دك

 دنف الو مهيلع نقفني ام

 اتبثت لاقم يف نادتسا دق

 مرغ لقن مل نيدلا هيلع نكي
نيبتلاب ءاج ءالؤه عم



 افرعاف ميرغ ريغ هنأل

 ملعاف موزل انهاه سيلو
 اوجرخأ دق هل ظفللا نم اذو

 فرعي ريقفلا مساب هنكل

 مرغمو مثام نم ىفطصملاو
 عظفم مرغ صنلا يف ىتأ دقو
 الَح لاؤسلا هب يذلا وهو
 ماقملا يف لاوقألا يه ىذه

 افولل موزللا هانعم مرفلاف
 مهفاف ءادألاب بلاطي ملو

 جهنم ماقملا اذ يف مهف وهو
 فصوي نيح نيكسملا هنا وأ

 مكحلا هلالاب ذاعتسا دق

 عفري ضعبل نيدلا كلذو
 الحي ل حاص اي هريغو

 مالعألا ذباهجلا نع تءاج

_ ٤٣٢٧ _



 هللا ليبس قيقح 2

 املعلا دنع هللا ليبس امأ
 درو اودهاج هللا ليبس ىفف

 اوعج ريل هءادعأ اودهاج ىأ

 نطوم لكب مهل اودربت
 اوملعاف داهجلاب متلغش ناو

 مرَج الف مكل هللا لفكت
 معحنم سيل مخغخللا امنأل

 املعلا دنع ةازغلل كاذو

 ارهج روغنلا ىلع اوفقو دق
 روفنلا يف رفكلا نيمواقم
 اينغأ لاحب اوناك ول نوطعي

 ىنغلا لاح يف نوطعي ال ليقو
 هللا ليبس يف يفغللف
 ارقفلا ىطعي لوقي يعفاشلاو

 املعاف مالكلا رم دقل تلق

 دصق هنا لوقن انه فيك

 مالكلا هدافأ ام نيأو

 دَّصق جحلا بحاص نا ليقو
 جرخ انيح ةاكزلا نم ىطعي
 لمتحي هل ظفللا اذو تلق
 دق جورخلا اهل ةعاط لكلاو

 املغ دق انهاه داهجلا وهف

 دحج دق ودعل هاضر يف يأ

 اوعجوأ موي لتقلاب وأ نيدلل
 نظطفاف ًاراهج مهومراقو
 مفغغملا مث ةاكزلا مكقزر
 ملع دق ظح ةاكزلا نم مكل

 مسر اهيف مكظح ةاكزلا نا

 امهفاف اضيأ نوطبارملا مث

 ارفكلا داهجلاب نيرصاحم

 رومألا مزال نيظفاحم
 ايكح مهنع راثألا يف كاذك

 انطفاف كاذل اورطضا اذا الا

 هابتشا الب يداملا نع لح

 ارظناف حص هنع كاذك مهنم

 امدقت هصنب ارقفلا يف

 در ادصق رقفلا لهأ كاذب

 ماسقالا هب تددعت دقو

 درو اذك انهاه هلإلا هب

 جعي ىنحضأ هليبس يف هل
 لسرتسم هليبس يف لكلاو
 دريال لوق وهو ًاعرش مزلي
_ ٤٢ _



 عطقملا وه ج اجلا كلذو

 ىفطصملا لاق _ ةرمعلاو جحلاو
 ةازغلا يف فسوي وبا اما

 دلبلا يف ىتفلا ناك امبرو

 عطقني هنع كاذ داهجلا يفو

 هلاوحأ ترفوت هراد ىف

 ىف ريجألا ىلا جاتحا امبرو
 اذو اقلطم ةدعلاو ليخلاو
 البنلا نبا اي ةاكزلا نم ىطعي

 داهجلا يف لاومألا لذب نم

 نيلاحلا يف هللا لضف لضفلاو
 اوقفنأ ىلضف كلذ انل لاق
 امظعألا لجألا هنع مكيزجأ

 يقارلا غلي مل ىبأ نمو
 دهاجملا ىلع لذبلا كلذل

 مالعألا عفرت داهجلاب ذا
 دوسأ هجوب رفكلا عجريو

 رنألا انل اهب ءاج ةلاقم
 فرعاف اموي لالجلا ىذ ليبس
 جعلاو هجت هيف متي

 ابنألا هب تءاج دق كاذك

 نسح لاقم يف يأ دمحم
 اوعضو دق اذكه ليبسلا هب

 افرع لوق هللا ليس نم _ يا
 يتآ لقنب اصيالل قفني
 دبسلا كاذ عسوب ىنغ اخأ

 عمس لوقعمب رقفلا مزليو
 هلام هنع زعي انهاهو

 فرعاف اضيا حالسللو وزغ

 اذك هب الياط ارمأ يعدتسي

 الضفت اذإ زاح دق لضفلاو

 داعملا ي هللا لضفب زاف

 نيرادلا يف هلإلا هب نم
 اوقدصت نيح ياضر يف كلذ
 امركألا زعألا مكنحنسأو

 قافتاب ضيضحلا يف ناكو
 دصاقملا يذل هللا هبجوأ

 مالسالا مظعي داهجلابو

 دهتجاو مقف كرشلا ًاسخيو

٤٢٣٩



 اراهج هئاطعا يف شرعلا وذ اراشأ دق هيلا يذلا اذه
 هرهاظ تلبت عرشلا دصقم نم هرهاطلا لوقعلا لهأ همهفي

 هاضر للا عاس لزي ملف هالوم هقفر نم هلل

٤٤٠



 ليبسلا نبا قيقحت

 رافسألا وخأف ليبسلا نبإ
 امزل دق امل اهنبإ راص دق
 عبت ءابأل نبالا هنأك
 ابستنا ىتح رافسالل مَرال

 املعاف كاذب ثك دق برلاو

 العلا نباك اذك نبا هل اولاق

 برعلا يف زاجملا ىلا هلصأ نم
 اعطقنا هارت نم ليبسلا نباف

 ينغ ناك ول ةاكزلا نم ىطعي

 نكمي غالبلا هب ام ردقب

 ىلإ هلوصو دعب يقب ناو
 ءاش ام هل كاذ لب ليقو

 لح هجوب هذخأ ناك دق

 ىرت ةجاحب نديقي لهو
 عجري كانه دح اهل لهو

 امزل دق اهمرغو معن ليق
 اذغ جحلا وخأ لاق مهضعبو

 نم معأ رفاسم مهلوقو
 يبأ نعو هب دهاجم لاق
 ام صاصجلا يفنو ةداتق نعو
 مزع ناك نم لوقي مهضعبو

 راكنا الب هب نصعطقنت

 املع دق أي أموزل اهنم

 عبتلا مكح ىلع مه امزالم
 ابأ وأ اَأ مار اهيلا اموي

 امهفاف رمأ مزال نم لكل
 القن لوق دجملا نبا هلثمو
 بدألا ضايفب مهيف ةّيجس
 اعسش دق رفس كانه هب

 نطفاو يتخا مهناف هراد يف

 نسحي كانه نوع هرادل

 الاف اريقف هاطعأ هانغ

 ءارم ال حص هيف عنصي
 لصالا اذف يا كاذك وهف

 اربخلا هاكح ال مأ ةديدش

 عقت ام ىتم هرمأ هيلا

 امرغ ةاكزلل عوجرلا دعب
 ادرو دق اذك هب اعطقنم

 نطفلا بابرأ ابتعا يف ججحلا يذ

 بتكلا يف انءاج اضيا رفعج
 املعلا لاقم نم هيلع لد

 ملع اهنبإ رافسألا ىلع أموي
. ٤٤١



 ىلإ هتلمحي ام هل سيل

 راثآلا يف ةاكزلا نم ىطعي
 رظنلا يف احيحص اذه ىرأ الو
 عطقنا دق هب نم ليبسلا نبا

 نا لبق ليبس نبا نوكي الو
 ليبسلا حّوط دق نم نكل

 ارقفلل تبجوأ تاقدصلاو

 القن ضعب كاذك همارم

 رايخالا ةداقلا ضعب هاور

 ركفلا لهأ اهفرعي هجوأ نم
 عرش هللا اك جح وأ وزغلا يف
 نكز امك هرافسأ يف بهذي
 ليلسلا انهاه اذهف هب

 ابجوأ اموي هللا ام هطعاف

 اررق اذه ةنسلا يف ريغ ال

 ىرع مهليبس اتتاقدص نم

 هققحم ةرجأ وأ ضوع لب
 عمس لوق يف نوفلؤي نمم
 عبتيلف ىدهلا سومانب الل
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 ةاكزلا هل لحت ال نم

 تتأ دق باتكلا ىف يف ةاكزلا نا

 ىلا اهنايب هللا لعجي م
 احضروأو اهيب هنكل

 ىضم دقو اهفانصأ يف لوقي
 عناملا ديعو اضيأ ىضم دقو
 ربتعمأباصن ناك اهلامو
 اذكو اضيأ نيدقنلا يف كاذك

 لحت هل يذلاو راثلا يفو
 نم يبغلل سيل يتفلا وهو

 4ىض رهظام تبل ازيقف
 املعا هلهأ دنع كاذ ملعي

 ىري ضعب امهرد نوعبراو

 لاسيو ةيقوأ
 املعاف نيعضوملا

 مهاردلا نم نوسمخ ليقو
 راتخملا ىفطصملا يبنلا

 لأس نم لوقي دوعسم نبا نع
 املعاف انيش ءىيجي هلاؤس
 رهظت اشودخ كاذ يف لاق وأ

 هدنع نشم

 ف

 تنيب ارهج ليصفتلا حضاوب
 الو الو هقلخ نم ىتف يأ

 احتضو ًارط لهألاو اهليبس
 اضرف دق اه ك اهنايب
 عراشلا ءانتعا اهلاصخ نمو

 رقبلا ىف وأ منغ وأ لبإ يف
 اذإ ليخلا يفو تاراجتلا مكح

 لح هيلا نكت مل نم يقب دقو
 نكز دق مارح يهف انتاكز
 انكز لاقم رمجلا رتكتسي

 درو دق مانألا يداه نع كاذك

 انضطفاف ءاشعو ءادغ لاق
 امهفتلف انهاه ينغ وهف
 اربخ هيف قاسو ىنغلا تدح

 لقني ثيدح اقاحلإ لأسي
 املعلا ءايلوألا فيلح شعو
 ملاع نع قأ ربت اهلدع وأ

 رارشألا جهنم نع ىرولا يداه
 لقن صن ف هانغ هدنعو

 امقر ًاحوذك كاذ يف لاق وأ

 ركذي كاذك ًادغ ههجو نف
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 هللا لوسر اي هانغ امو

 مهاردلا نم نوسمخ لاقف

 القن دق ةديدع قرط نم

 فرعت ضعب دنع ناتئامو

 تلضف دق هتجاح نع نوكت

 سرف مث هتيب ثانأ اذك

 قرط نم مهدنع اذه ءاج دق

 لأسي ءاجو كاذ هل نمو

 ينغ لك نم ذخألا ثيدح يفو
 املعلا ضعب دنع ليلد ىدهأ

 رفسلل معف قلطم كاذو

 (١)«ؤدمتعملا ليلجلا انباتك يفون

 قرط اضيا هلو ثيدحلا ءاج

 لبج نب ذاعم صن اذكهو

 نميلل هلسرأ دق ناك ذا

 افرعاف ينغلا نم اهذخاي

 لقن اذك ةفيحج يبأ نباو

 لعج دق يبنلا ىرت ذئنيح

 عفدت اعرش ةاكزلا هل فنص

 ىرت انه ةطساو نم سيلو
 فصتا دق ىنغلاب هارت نمف

 هابتشالا عفدل هل اولاق

 مكاح صنب ربت اهدع وأ
 الضفلا مولعلا لها اهعفري

 اوفرعتلف الدع وأ امارد

 تبث هل نكسمو مداخو

 سرفلا ققحت هبوكرل يأ
 ققحلا اهلقنب ةديدع

 لمكلا هاور افاحلإ لأسي

 نسلا صن ريقفلل درلاو

 امرحت يفغلا ىلع اهنأب
 رظنلا لهأ عم داهجلاو جحلاو

 دنس ف ثيدحلا نم انتجح

 قح كاذو هصن ةاورللو
 لسرلا ةوفص هايإ هدز
 ننسلا يف يكح دق اهيلع يلاو
 افولل انعفدي ريقفللو
 لسرلل اتخ ثوعبملا دمحأ نع
 لدج ام نود نيفنص هتمأ

 عفدي انيف ةاكزلل ينانلاو

 ارقفلاو اينغالا تفرع دقو
 فرع لصأ ىلع هنم اهذخأت

 )١( ىمسملا هب اتك ىلا هب راشا ٠ ه نيلسرملا ديس ثيدح نم حيحصلا يف نيململا ةجح ١ مه ١, نأ ١ م / :
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 لقف رقف اذ ءاج هارت نمو

 افرعتلف انهاه ناتدعاق

 ارقفلا يف مهوق تفرع دقو
 راكفألاب رانألا ربتعاو

 لمجلا اهيف رانالا امناف

 لبقن كاذل ءاج ام لك ام

 املعلا دنع يغلا نأش كلذ
 قبس امهرد نيعبرأ كلمف

 ةهارك يف كلذ ىري ضعب
 عفدي ام وأ ةغلبلا هل نمو

 املعلل ىنغلا نا ىنغلا وهف
 لوقعملا يف ءيشلاب ىنغلا سيل
 عدف ءىيشلا نع ىنغتسن تنا نا

 ىلع ربصلا ىفطصملا بحتسا دق
 دلجلاو اضيأ ربصلا ماركلا نأش

 درو ىنغتسا نم هللا هيغيو
 بطحلا لمحل لبحلا كذخأو

 لاوحالل يعاري ىفطصملاو
 دسفي دق ىنغلاب هاري مهنم

 املعاف لاؤسلا نم هعنمي

 عقي اطعلا نم عنملاب هاري

 اشطعلاب نيفلؤملاك كاذو

 بجو دق قح لئاسلل ءاجو

 لحت نيدلا يف ةاكزلا هل اذه

 افخ هيفام قحلاو امهنأش
 ارظناو هيلع مكحلا عزفف

 رانتالا لمجم دلقت الو

 لقعي خسنو صاخلاو ماعلاو
 لسرتسن هل قيقحت ريغ نم
 امهفاف عاد لك نوعبتي

 قدص لقن يف نوسمخلا هلنمو
 ةياور يف مرحلا ال ةلأسم
 عفري انم رضاحلا ررضلل
 امكحلا هارت ءىيشلا كلذ نع

 لوحفلا عم هنع هنكل

 عمس اذك مهنع لوق كلذ
 الح دق مزع وهو رومألا ىندأ
 دبسلا ضفريو رحلا هسبلي
 دمصلا ةقعب هفعي إك
 برعلا العأ لأست نأ بيطأ

 لاجرلل يعاريام لنمك

 دوعأ هيلع هعفن رقفلاو
 امهبني ملو ضعب يف سكعلاو
 عد ممالا ىتخأ مثإلا رخاز يف

 اطخس لقالا ىطعا يذلا ىرت

 بدتنا دق هسارفأ ىلع ناو
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 درو يذلا سرفلل هكلمو
 ىداملا لوقي قح هل وهو
 سرفلا كلمي سيل ينغ لاح
 لأس دق مانالا ريخ لجرو
 نيكسم اهب انأ له لوقي
 دعت قرط نم ملعلا لهأ هاور
 ىفطصملا ىبنلا دمحأ بحصو

 فالآلاب حالسلا هل مهم
 انذخأي ةاكزلا نم وهو

 فرغام عاركلا نم مه من
 درو مداخو تيبلا هل نمو
 قبس ليصفتب لوقعم كاذو
 يفغلل عنملا ثيدح امأ

 مقي مل نم ىلع لومحم كلذ
 ام نيدلا رومأ نم هيلع سيل
 بستكي نأ رداق يوق وهف

 ال ... هيركتلا ىلع لومحم ليقو
 مرحي لاؤسلا لاق مهضعبو

 ةرملا ىذ عم ىنغلا ف كاذو

 ارقفلا مع باتكلا يف صنلاو

 نمو بسكلا ىلع ارداق ناك نم

 مورحملاو لناسلا يف كاذك
 املعاف باستكا ىلع رداق يف

 دعي دق ينغ هب هلينمت
 داجمألا عم كاذ هلاحو
 سعت هلاح رقفلا نا رقفلا وذ

 لمك هعم امهرد نوعبراو

 نيمألا انين « معن » لاق
 درفنا قيرط هب نكي ملو
 افرع اميف هللا قلخ مركا
 فالخ الب برحلا ةلاو

 النبقي لاملاو هبيصن

 فلسلا انل ىور تاراقع نمو
 دبسلا كاذ انتاكز نم ذخأي

 قح كاذ لكف اطعالاو عنملاو
 يوسلا ةرتلا وذ اذكهو

 ملس هلامو هسفنل الا

 املع لوق هنم هيخأ ىلع

 بتكلا يف ةاكزلا نم هل سيل

 البنلا ضعب دنع هيف ميرحت
 اوملعاف لاؤس نود تتأ نا ال

 ةوقلا حيحص هيف اهب ينعي
 ارتما ام نودب نيكاسملا مث

 نكز دق وهو هيلع نردقي م
 مومعلا رهاظ هارت صن
 اممع دق هل رداق ريغو
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 املعاف باتكلا قرفي ل ذا

 >)مجلا نت الكل

 ىرولا ضعب عم باتكلا خسنتو
 الاق هوضرعاف مكاتأ امو

 ادرو اصن عيبرلا يف كاذك

 ربخ يف عقدم رقف لاقو
 رخا ٤ ةحباح قأ دقو

 ماقملا يف زجعلل قأ الو

 درو نيح اولك بحصلل لاقو
 بستككملاو يوقلا مهفو

 الأس دق ةورع ثيدح يو

 عفر امهيلإو تاقدص نم
 لاق ئ راظنالا بوصو

 افرعاف ظح ينغلل سيلو

 يفغلل اهيف ظح ال هلوقو

 دلج ىلع املاح ىأر نبح
 املعاف رومألا لضفأ ناكو
 دلجلا عم اطعلا هكرت ناو

 هقدصلا لاؤس لئاس كرتو

 هعس لاح ىلع ناك نم ناو

 ام لأسي نأ هنم قيلي الف

 املعلا ةادهلا ضعب نع كلذ

 بابلألا ىرذ دنع نفانت

 الكشملا ماقملا يف نفشكتو

 ارهش ام ىلع هصخت اذك

 الاقملا اوفرعت باتكلا ىلع

 ىدهلا يف يأ ةفورعم ةدعاق

 رنألا يف ربخ يف ةقافو
 رهاطلا صن ةوقلا ركذي م
 مانالا ديس نع انه ركذ
 دنس يف تاقدصلا لام هيلع

 بهذملا اذهو قلطم رمألاو
 البنلا ريخ قلحلا ريخ نانثا
 عمس ال ًادعصم هراصبأ

 الالا نيطعال اتئش دنا

 افرغ باستكا ىذ يوق الو

 امزحئ ملو لحلا ىلع لد
 نطفاف اضيأ هيركتلا هب ىنعي
 دببلل نالاسيو ةوقو

 املَو امع لاؤسلا امهكرت
 دشرلا لهأ املعلا دنع بسنأ

 هققح دق انه لوق يف هزنأ

 هعم اذه اي هيفكي ام ناكو

 املعاف رضأ هريغ هلا
٤٤٧



 يوق بسكلا ىلع ناك نم كاذك

 الاجرلا لأسي نأ ىغبني ال
 دق عرشلاو مهضعب لاق كاذك

 راصنألاو نيرجاهملا يفو
 رقفلاب اوفرغ نيذلا ىنعأ

 ايوقأ مارك مهنأ حصو
 راتخملا يزلا صخي ملو

 عفدتو نجرخت ينغلا
 ارهج ماقملا يف كيلع ترم
 درو ام بسح ىنغلا يف دحلاو

 ينغلا ليق دق باصنلا كلامو

 املعا هب ىفتكي ام لب ليقو
 درو ىرخألا للغلا ءيجت اىتح
 ينغ هوعدن سيل كاذ نودو
 بكري هيلع ام كاذ دعبو

 افرعاف هيلع نيد نكي ملو
 هل لحي ال كاذك نكي نمف
 لاحلا كاذ نودب نكي ناو
 لهأ راثأ يف كاذك

 مالسالا دعاوق يف هرظناف

 نم كولمملا يف رظني ال ليقو
 ىنغ اهنع نكي مل رومأ يهو

 رطانقلا يف دجوي هلنمو

 يور لصأ ىلع بسكلا هب ىلوأ
 9 رسكي ىلوأ ناكف
 و ىلاعملا نأش ىلع ضح

 " الب ىداهلا اهمسقي

 ركن نود حيحصلا ىلع مهنم

 .ايور دق اذكه نيستكم

 رانآلا تحرص دق كاذب

 عفرت صوصن يف ريقفلا ىلا
 ارمالا كاذ حضوت ةموظنم

 دشرلا ردب نع صنلاب هديدحت

 نطفلا ليهأ نم ضعب لوق يف
١ 

 امسر ًاماع لايعلا ىفك امو
 دبسلا كاذ عم مداخلاو تيبلاو

 نلطفاف حص رَضحلل كاذو

 ببي بوكرلا لهأ نم ناك نا
 افخ ام نود راثآلا دصاقم

 هلئسم ريغب ول ةاكزلا ذخأ

 لاؤسلا عم ذخألا هل زاج

 برغملا لهأو نييقرشم نم
 ماكحألل حاضيإلاو عضولاو
 نكسلا مزالو مداخو تيب
 انطفلا رابتعا يف ةايحلا لاح
 رياخالا ةداقلا ةادهلا نع
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 ليلقتلا يف نفلايي ضعب
 افرعي ىتح لوقي مهضعبو
 ربتعي باصنلا دح ىنغلا اذو

 املعاف باصنلا كلذ ذخأي

 يرتشي ًاردق ذخأي لب ليقو
 هعس ىفو ىنغ يف شيعي اهب
 ىرولا ءانغا عرشلا دصق نال

 رقفلا كاذ ءاد لوزي ىتح

 يداهلا لاق كاذ عيجضلا سنب

 مهفاف ًارفك نوكي نأ داكو

 نغ تقبأ ام لوقي اهريخو
 ادرو اذه راتخا نع صن

 هئاونغاف اومتيطعأ ناه كاذك

 يللا لذبلا ىلع لد هنال
 املعاف ىفنأ حشلل هناو

 ىلاي الو ايندلل لذي
 هراكملا يف دتعي هناو

 رقتفا دق ىنف يتأ اوأر ىتح

 ىفغلا كلذ دوعي هب امو

 فورعملا عسوتلا نم وهو
 رظنأ لادتعالا دح نكل

 ىري ال ضعب عايضلا ىرش ىو
١ 

 رفوأ اذهف ماعلا ىفك امو

 ليلقلا لصالاب يفتكيف
 افولا لمهأ عم ينفلا هنأب

 ركذ اذنجكه لايعللو هل
 امهفتلف اذكه درف ' لكل

 رظناف هانغل آاعايط هب

 هعسوم
 ارقفلا
 رداف

 دابعلا ليل

 مظعألا يبنلا كلذ دصقم
 انعلا انريقف نع تحازأ ىتح

 ىدهلا ةمئأ انل هففري

 رْسُح يدنع هيفو رمغ نع

 ةبينه ةشيعو

 ةاكزلا ىذب نينغيف
 لاضع ءاد هناو

 يف هيردي امل هيف

 نسح

 لمكلا دنع دومحلا مركلاو

 املسأ دبع لك ناش كاذو

 لالحلا نم لذبلا ىري ثيح

 مراكألا يف قالخألا لماكو

 ررضلا نليزي ام اهنم ذخاي
 انطفاف اموي لوالا هلاحك
 فورعم محل دصق ف ٥ا رت

 ريخألا وهف ءايشألا طسوأو
 ارظناف لام فارسالا ىلا وهو

 رسيأ لاح ١ لكب هرمأو
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 الو قييضت وهف كاذ نودو
 رظن هيف كلذ ىرو امو
 اكبللق اذاي رومألا يف تفتساو

 عرولا بابرا قييضتلل لامو
 تاعاطلل يوقنلا ةينب

 هعفدي هنع لضفي ام لكو

 ىتف اي ب يؤوقتلا ةينو تلق

 لام نم هبسكي ام لك يف
 تاينلاب لامعالا امناو

 اومتلمع املو متلعف امل

 رابجلا مفنأب رذفاكو

 امعنأ دق ءرما هللا قتيلف

 هللا دابع ىشخأ املعلاو

 ىفك ام ةاكزلا نم اوذخأ نا

 هربابجلا نع مهنوصي امو
 اقحلا نوديؤي هب ام وأ

 بجو دق ثيح هيف مالم الف

 رناكتلل مذي دق عرشلاو
 عنمي لال لنتات وذو

 بلط دق ملعل ناك اذا نكل

 امو رم امك هيضقي نيلاو
 ابججروزتي نا زرياجو
 لاحلا كاذل ًاجاتحم ناك نإ

 الضفلا ماركلاب لاح قيضي

 رثؤي اذه قحلا ءاملع نع
 اك رمأ فرعاف كوتفأ مه ناو

 عمطلا خايشأ عيسوتلل لامو
 ةاكزلا ذوخأم لكي
 هعمجي نيحلاصلا ءارقفلا قيف

 اتبت رمأ تاعاطلا ىلع أموي

 لابولا ىلا عاد لقف الوأ

 تاعاطلا ىلوأ لئاس هللاو

 ملعأ مانألا لاوحأب وهو
 راللا يف اهقفنم
 امعنلا ىدسأو هبر هيلع

 هللا يف مهفوخأ لب هلل

 افرعاف اموي ملعلا زعي امو

 هرخالا قيرطل مهنتغو
 اقلخلا يضارملل نودشريو

 بجع نم سيلو مهيلع كاذ
 رهاش صنب يهلملا نم وهو
 عضوت كاذك يف تسيلو اهنم
 بستكملا قاضو ةشيعم يف وأ
 امهفتلف ةعابت نم هيلع
 انملعاف ءارشلا اذك اهب

 لالحلا نم هل هناف

 تابجوم
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 لعفي سيل دجسملا انب امأ
 عفدت سيل نافكألا يف كاذك

 افايضالا اهب نمشعطيل الو
 ادالوالا اهب نج رزيالو
 دق هللا نا كاذ لك هجوو

 املعاف اهنم دجسملا انب امو
 براقالاو نافكالا كلذك

 اعرش امم سيل ًالفن جحلاو

 عم رومألا هذه وحنو
 لال ... الو يداهلل سيلو

 ىرولا لاومأ خاسوأ اهنأل
 رذقلا وهف ءايشألا خسوو
 انه لالا ةف رعم درت دن او

 " دبعو ليق مشاه نم
 سمخ نم مهقح لب
 عفر اك مهردق زعأ دقو
 لاومألا خسو نع مهناص
 املعا نوطعي مايألا ىدم مهو

 حضوملا بسنلاب اوفرع ام
 ىلع هنم اوعنم ام اذا امأ

 رانآلا يف ةاكزلا نم مهل
 لصح دق رارطضالا مكح كلذ

 لمكلا هيلعو ةاكزلا نم

 اوعنماف اضيا قرطلا حالص يفو

 ىفاو ضرفل ال الفن جحلاو
 ادارملا .ع برقألا لصي روأ

 دع كاذك اهلهأو اهيع
 املع قحو نيد هنأ ول

 بجاو انيلع هقح فيضلاو

 اعمتساف اندنع ةاكزلا

 اوعحأ هيلعو ةاكزلا نم

 لادج الب اهنم دمحم
 ارظناف نوكت خاسوأ هبش يأ

 ركذي لجأ لآلا بصنو
 انطفاف يبنلا براقأ مه

 ليلجلا ىدم يف هوعبتاو

 بتكلا يف ةاكزلا نم مهل سيل
 ةمألا ىف هب هللا مهانغأ

 عبتملا يبنلاب يا مهتبتر
 لالحلا نم كانه تناك اهنأ ول

 . 2 كانه . م
 انغم ناك رمح نم

 حجرملا دراولاب اورهتشاو

 البلا لوقي روجلا نم جهن
 راربألا انيحص ال انموق نع
 لقع دق ماقم رضللو مهل
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 لاومألا نم ءىيش ام ريغب يلالا ليسلا يف نوكرتيأ
 رضلا مسر ليق نوعفديف رقفلا مسا كانه مهمعو
 امهفاف ثيدحلا يف دعي مهنم املعلا دنع موقلا ىلؤَم ناو

 بهذملا يف اذكه ةاكزلا نم يبنلا لا هقتعأ نمل سيل

 ملاع ربح لوق يف مهل اك مناغملا سمخ نم هل نكل
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 / مالسالا يف مامالل ثيحو
 لكلا ماقم ماق هنأل

 داهجلا يف تايارلل دقعي

 ةاكزرلل ةابجلا ثعييو

 لداعلا مامالا رمأ نع نوعسي

 حصت هرمأ نود سيلو
 لسرملا يبنلا ةفيلخ ناك
 مامإلل سيل لاقي الو
 عفدي ينغ لك ىلع تيح
 ارقفلل تتأ دق باتكلا يفو

 راتخا

 املعلا

 نع ثيداحألا يفو

 يف كاذك
 ركذلا يف ةفورعم اهفانصا
 لالجلا وذ ةاكزلا مسقو

 نم نوصحلا انبو مامالا امف

 حالسلاو تالآلا ىرش امو
 ارقفلل الوصو نع لوحي
 لاقملا اذب تئج دق لوقأ

 لغتشي نيح قحلا ءايض نكل
 ليالدلا نم تمر ام كيلا

 ماقملا يف لدعلل احضوم

 دنع رانألا

 ماكحألا نم ريغلل سيل ام
 لحلاو مهرما دقع لك ي

 دالبلا يف ةاضقلا
 ةاعسلل كاذب نرمايو

 لماك باصن يذ نم اهنوبجي
 حصأ هرمأ لب ةيابج

 يلولا قح يف ماق نيملسملا يف
 مالسالا ىده يف ةاكزلا رمأ

 عفني ريقفلا اهب هتاكز
 ارهش نايب يف مامالل ال

 يرابلا هيلع ىلص دمحم
 امو لب ةاكزلاو مامالا امف

 رمألا يتلو هللا اهيب
 لامعألا احلص ءارقفلا ي

 نمق كاذ اهب سيل انتاكز
 حابملا نم اذ سيلف اهب
 ارم الب مهقح يهو كلذ
 لادجلاو طسبلل ايعدتسم

 لدجلا ف مالظلا قهاز غمدي

 لناسملا هذهل اققحم

 مامالا بجاول ام

 بصني و

٥٢؛ _



 ةاكزلا يف لح ام افشكم

 ةمئألا فرش نع ًايماحم

 رهظ لهجلا وخأ قحلا ىري ىتح
 لداعلا مامإلل ةاكزلا نا

 ىرولا ٤ مقأ هنا كلذ

 اطخس ول ىنغ ىذ نم اهعزني

 كاذ لاقي الو

 اماق دق ىرولا يف مامالا ثيح
 ىبنلا كلذل ناك امب ماق

 مامالاف راتخلا لعفي ام
 يبنلل لوقت امك لقن ناو
 ىهنلا اذاي انهاه نوكت نمل

 مهل يهف انهاه يفانث الو

 لداعلا مامالل دودحلا لنم

 هميالل يهف تاعمجلاو

 درو دق يبنلل باطخ لك
 اك اهذخأب هللا رمأ دق
 عقي مل هيلا اهودؤي مل نا

 تابخملا ديسلا مامالل . يأ ا

 همغ لك يتخأ افشكم

 رضحلا يفو انوذب يف ًالعتشم

 لداجت الف لقعلاو لقنلاب
 ارقفلا لك قوقحلا غلي
 اطسق دق اهل, رقفلا يلوأ ىفو

 لامعألا , حلصمو حلاص نم
 امرلألا اهيف ىغلا غلبي ال

 ليفكلا ىرولا يف مامالا نا

 افعضلا لاجرلا

 يضرملا لداعلا مامالل ال

 اماقملا فرعتلف هماقم

 بهذملا يف هب صخ يذلا الا

 مامالا امف ال وأ هلعفي

 بجعاف يبنلل لحت سيل
 ابتناف اهلهأل اهنكل
 ملع دق مامالا ىلا اهرمأو

 لضاف ميرك نم هاوس نود

 همالا اياقب نم مهاوسل ال

 دنف الو هدعب ماماللف

 امهب مل احضاو ًاصن هارت
 عد لطابلاو هفرعاف اهل ذخأ
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 ال ذخألف ادأ مهنم عقي مل نا

 ابتر دق بجاو هيلع امو
 اوعراسي مهيلع بجاوو
 عنقت ةزايح هلصأ ذخألاو

 ىنغلا لاح ىدل مهنم اهعنمت

 ةيكرتلاو ريهطتلل ذخؤت
 حص كاذب ىفطصملل هرماو

 اعقو اهيلع هل مهزمو
 امدقت اهضبقل نكي مل ول
 ىلي ىحضأ دقو هل اهنكل
 حلاصملا ىضتقمب ىرولا ىطع
 عماجلا ماظنلا نم ىري اك

 اضرلا هنم ىنأر هاطعأ ناك نم

 لقأ ىطعملاو مورحملا كلذو
 فرعت ةاكزلاف تاقدصلاو
 هربابجلل فيلأتلا اذكهو

 امالسالا اودهاج نيذلا ىنعأ

 اوماق مامالاب نولماعلاو

 فلؤي نم سانلا لك ىردي ال
 عفدي دق ام رادقم اورد الو

 ربخلا يف ةالولا ىلا عبرأو
 افرعاف دودحلاو تاعمجلاو

 همئألاب ةالولا اوفرعو

 الصح مهنم نايصعلاو نوكي
 ابحنلا هارت بجاو كاذف

 اوفعنامي الو هل اهعفدل

 عمطلا لهأ نع مامالا اهزوحي
 ايت مهيلع اهعفدو

 ةلملا يف اهب موقلا رهطف
 حلص ذا مامالا كلذل رمأ

 اعفريف هريغ ءىيش سيلو

 املعاف اهيلع زمللا عقي م

 لمع نم ىري اك اهقيرفت
 حلاص دصقب تءاج ةجاحو

 عراشلا دارم يف نيملسملل
 اضرتعا اهيف زمللاب هريغو
 لدج الو مهل حضاو كاذو
 فرعي عيمجلا اهل مهدنع

 هرهاجهلا اذكو مامالا نم

 اماق نبح دانعلاو ربكلاب

 مالغ اي بجاولا لمعلل
 اوفلتخا هيف سانلاف هريغ نم

 اوعضو ام ىلع دحاو لكل
 رظنلا يف تاقدصلا مث ُءيفلأ
 ىفطصملا يبنلا لاق مهلام

 همألا ىذه رمأ اولوت نبح
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 املعاف نوحلاصلا ءارمألاو

 مهانعم يف كاذل نكي نمو
 لوألا مامالا ركب وبأ م
 رنألا يف اذكه اهوعنم نإ
 ملعلا كاذ لاق هين وعنم ولت

 لاتقلا امل هل نكت مل ول

 قح ريغب سانلا لققيأ
 ارجح ًارما بكري نا هاشاح
 لمعلا كاذ يف هوعبات بحصلاو

 ىلع أموي ىرولا لتاقي لهو
 اَكَش امو هريغل نكي ناو

 ال كلذ نملعي هارت لهو
 دحأ ركب ينأل فلاخي ملو

 املعاف نيعناملا لاتق ىنعأ

 الف ريغلل رمألا كاذ ناك ول

 ضهني وهف ريغلا كاذ نكل
 ىدعت دق مامالا لتاق نا
 عطاوق نم عامجالا امناو

 عمتجت ال ىفطصملا بحص دنال

 ىلع امدلا اوكفسي نا مهاشاح

 ءايشألا نوهأ نع اوعروت
 راربألا ايلوألا ماقم هرن

 امدنع نوتكسي ال اذكهو

 املعتلف مهل ساللا ةميأ

 اوملعاف انيف قحلا ءامعز نم
 لذبت ةاكز للع مهلتاق

 رصبلاو ىدهلا لهأ هعفري

 ملعت مامالل ةاكزلا ثيح

 لاضفملا لصيفلا مامالا وهو

 قسفلا لهأ لاعفأ نم كلذ

 اركنم مانألا يف نلعفي وأ
 لعف ناك الطاب نورت لهف
 الفمألا عارف هريغل ءىيش

 ىكتشا امو هل نلتاقي فيك

 ا١لهجت م ةرثكل هملعي

 دهع هلصأو اعامجإ ناكف

 املعلا دنع مامالل كلذ

 الملل هنع مامالا لتاقي

 ضرعي عنم دنع لاتقلل يأ
 ادح اموي هلإلا هل امل

 ع راشلا صنب ع رشلا ةلدأ

 عفر صن يف لالضلا ىلع اموي
 اللا رياس مركا مهو لطب
 ءامدلل نوكفسي فيكف

 رايخألل رومألا شحاف نع
 امدترا لاعفلا لطاب نوري
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 اودرجت الو ىوه
 الو الو ةيقت نم سيلو
 رثكألا كانه مهو اميسال

 املعاف ديدج كاذ ذإ رمالاو

 رنألا يف تاقدصلا ماماللو

 ينغلا عنميو لينلا ي كاذك

 رمأ دق اموي مامالا اذا نكل

 الو هرمأب ًامساق يرجتو
 درو هلتق ةاكزلا عنامو

 لداعلا مامالا نع اهعنمي

 قحتسا دق اهذخأل نم عنمي

 ةديبع وبأ لاق دق كاذك

 قح اهيف ملاظلل سيلو
 قافنالا يف نوماملاب سيلو

 ىفطصملا يبنلا يداهلا ةريس نع

 لطبلا ىلوت ىتح مهفويس

 دمحأ نيد راصنأ ىار نح

 لمعلا لهأ قحلا ءاملع نم

 لمكلا ةادهلا لعف نم كلذ

 اودريت يخأ هللا ف هلل

 عراشلا رمأ فالخ اوأر نيح
 مكحلا لوصأ ثزرَد ةجهلو

 اودصق قحل نكل لطاب
 اللا قلاخ ةعاط .اهنكل

 ركذي ادعو أنامياو انيد
 ىمعلا فشاكب مهدهع برقو
 رهتشا دق اذك هروهظ لاح

 نطفلا مامالا دهع اهمسق نم
 ردص ناك ىتم ضام هرماف

 الصح دق هل رمالا ىتم ريض

 دنس ف حص مامالل كاذو

 لماكلا عيبرلا رفس يف كاذك

 قح عمللا ناك ملاظلا نع امأ

 ةمألا ءاهقف نم هناو
 قحتسي كاذ ذخأل الو
 قاقش ام نود ةاكزلا ىلع
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 جرخي هيلع لاملا بحاصو
 لداعلا مامالا ىلا اهعفدو

 هيناتلا اهفانصأ ىفف الوأ

 عقي اهنم نيقيلا ىلع ىتح
 عقو دق مامالا ناك اذا ىتح

 همسقلاك اهذخأب بطاخ

 لحي اهل عنام لتق كاذل

 اتةحَح هوأر هلتق نأل

 لداعلا مامالل دودحلا نا

 دحلا اذه رياجلل سيلو

 هل زاجأ نم بهذم ىلع ىنعأ
 ةهبش عون دحلا اذه نال

 املعلا لاق فانصألا ةرثكل
 قرسلا يف دودحلا رياس فالخ

 املعلا دنع دودحلا أردتو

 عقو هحرشو عضولا يف كاذك

 لجر نع ىتأ هنأك اصن

 لجألا لينلا يف مامالا لماعو
 مامالا كي نا هيلا عفد

 ىرت كلملاك عفادلا زذعيو
 افرعاف هيلا ادألاب أربي

 تتأ اهنا ملعي ىتم ىنعا

 دجن هرظناف جاتلا يف هلثمو

 جرحلا اهيفف الوأ هتاكز

 لياوألا نع لوق يف مزلي
 هينالع ىنغلا كاذ اهجرخا
 عرشي مهعم كاذك ادألا نا
 عفترا رضلاف فانصألا عقوم يف
 همألا عيمج عم هنم نوكت

 لمعلا لهأ عم مامالا كلذل

 ىدعت اهعنمب نم لتقي
 لهاجلا موشغلا ملظلا ىخال ال

 دعي ذإ زاوجلا ىلع ىتح
 هلمكلا ضعب دنع دودحلا رمأ

 ةاده قيقحتب هيف

 امهبني ملو حضاو كاذو

 قطن .هب رتنا يف اهوحنو

 ةم ر ١

 ارظناف هيف مامالا كلذل

 افولا لب اذب اربي ال ليقو
 تلصو هيلا يا مامالا ىلا

 دنف الو احضاو كاذ قيقحت
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 يلو ريغ انمامإ نكي ناو
 مرج الو ةنامأ اذ ناك ول

 هيقت هتاكز عفادو

 عفد امهم اهديعي ال ليقو
 العف الاو هنم اهبلطي
 ىرولا يف ماق رياجلا لماع وا

 ىعدي كانه رابج ناك وأ

 اعفد نم ىرولا ناطلس معزي
 الب هل اهملس اذا امأ

 رانألا يف كاذك اهداعأ
 ةاكزلل كرشملا ذخأ وأ

 بزَح ضرأب ناك ملسمو
 مامالا ىلاف هاري ال وأ

 فلتت ام ىتم اهننمضيو
 الصت نا اهطرش لوصولا ثيح
 مامالا لماعل نلصت روأ
 تيب يف هتاكز لعاجو
 ينعأ نيملسملا لام تيب يف

 لاحلا كاذب رب هنأب

 تبث دق ةاكزلا مكح ذئنيح

 الاق مامالل باتكلا ىرت

 افرعاف مامالل ةاكزلا نا

 ہلعلا لهأ راثا يف كاذك

 لفتحاف هل ًالماع ىطعت ال

 ملظ نمل اهعفدي هنأل
 هيضرملا ةمألا يف اهداعأ
 عفدنم هاتأ ملاظل كاذ

 القن لوق هاوهب ىذلا هيف
 اربجت مهيلع, اه ذخأل

 اعقو نا اهديعي الف هل

 الذب دق بلط نودو رهق

 رايخالا ةداقلا ةادهلا نع

 ىتأي فالخ الب اهداعأ

 بتكلا يف ملسمل اهعفدي
 مالعأ نع ءاج دق اهثعبي

 فرعنام ىلع الوصو لبق
 القع رمأ كاذو اهلهأل
 مالعألا نع حص دق كاذك

 تحبلا صالخلاب ماركلا لام

 ينع هذخ مامالا ربخأو

 لادج الب ملعلا يلوأ دنع

 تبي فلخلاو مامالا كلذل

 الادج الو يداهلا ةنسو

 .افخ ام نودب اهيلو وهو
 مكحل ا اذه توبت هل حص
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 ىدهلا لها نم عامجالا كلذك

 همئألا عل اطي نمو

 هللا نيد

 للج رمأل ىعدتسي كاذو
 الو الو هرما موقي سيل

 مقي مل نكي ناو اهب الإ

 ادرؤ .... احيحص هتفرع ك

 همألا يذ نم حلاصلا فلسلاو
 ادرو ام هللا قح فرعي

 دمتعا امب كلاه نفلاخي

 ارطخم ًارمأ فراق هناو

 همالملا نم ايندلاو نيدلا يف
 لضافالا املعلا فالخ نمو

 مالسالا يف ةجحلا هناف

 رهاطلا يلعلا نيدلا رياعش

 نكز رمألا هلو دلجو ملق
 قح ريغب ىرولا يف نيدسفملاو
 هللا يف هنكمأ ام بسحب

 لمعلا اذ ىف مامالا بجاو نم

 القع رمأل لمنلا مظتني

 منغلا يحيرألا مامالا رمأ

 مامالا كلذب مقي مل نا
 لرلزتلاب مالسالا ضقتنال

 معدلاو هيف نكرلا مامالا نا
 ماكحألا نم حضاوب تحص

 لذبي اضيأ لاملاو نمزلي ام

 بتك دق مكحلا ركذلا يف صنلاب

 باحصالل عامجالا يف كاذك

 د >)بل ١ بج ١ و نظفحيو
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 ءادعالا بلطم نم اهنوصي
 ركاسعلاو شويجلل عمجي
 ةاضقلاك لامعلل مقي
 ىري اسح قازرألا ضرفيو
 ىرولا يف مهم لك نلمعيو
 داغوألا قشاقش ىري ىتح

 مانألا ىلع نمألا طسبيو
 الب قافنإل ىعدتسي كاذو

 لعج دق نيملسملا لام تيبو
 املعاف ةاكزلا اندنع كاذو

 رابجلا نيع ةاكزللو

 منافملل نيع دق كاذك
 هارت ملام تيب نياف

 لالا تيب تيار ذننيح
 مامالل لاملا تيب ناو

 امدنع مامالل ةاكزلا ىرت

 مالسالل مامالا يرتنيف
 امالسالاو نيدلا زعي امو
 تايحالصلا ايشألا قلطم نم

 امذخحلا يرشي مامالل زاجو
 ددملا عيمجو ناويحلاو
 لاتقلل حلصي ام لك نم
 قردلاو بارحلاو عوردلا لثم

 ءاقشلا يلوأ نم اهنظفحيو

 ةالولا رياس نم مهوحنو
 ارظناف اهاوس ال ةاكزلا نم

 ص

 ررق نيذ ريغ نم
 لادج ام نود ةاكزلا وه

 مالسالا بجاو يف هفرصي
 ىمتنا ثيح انلام تيب تفرع

 مانألل مالسالا ظفحي ام

 امالعألا اعلا قوف نعفريو

 ةايحلا يذل مزاول نمو
 املعلا دنع حالسلاو ليخلاو

 دفت الب نيدلا ةزعل

 لاطبألا اقتلا دنع هوحنو

 قطن لينلا اذبو كاذ وحنو
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 لالا لقنل تاناويحلاو

 اكاذ وحنو ريغلل هنم روا

 املعاف هيلا اوجاتحا ام لمحو

 لاومألل تويبلا يرتشيو
 لالا تيب ةمدخ اذكهو

 ىلإ ًاجاتحم مامالا كي ناو
 مالسالا ةلودل زعل ىنعأ

 املعاف مامالا فيضلا أجلمو
 دصق ام هعم بغارلا دجيف

 فوهلملا فياخلا ىوأم نوكي

 الظَر يجتلم لك فمهكو
 الو مولظم لك هيلا يواي

 اهقوقح ىلا سانلا غلبتو
 ثلثلا ليق دلب لها ىطعيو
 اقفنأ ىناغت اهنع اذا ىنعأ

 مرج الو اعبر وأ اهفصن وأ
 كرتشت اهيف مالسالا ةلودو

 لبسلا نمأب عفنلا ب

 عفن انلام مظعأ نم كاذو

 لكلا زع ةلودلا ةزعو
 ارقفلل هئاطعإ نم كاذو

 قحأ لكلا هلضف معي امو

 ملعاف دب سانلل نكي ملو

 لالا تيبل هل هلقنت

 اكاذك يأ ةازغلل لمحلاو

 املعلا هتققح كاذ عيمج

 لاجرلل لاقي اذكهو
 لالحلا نم مهعم هلكف

 اللح دق هلف ةاكزلا لك

 امهفاف انم لكلا هيلا يواي
 دمتعي هيلعف ليبسلا نباو

 فيعضلا رياخلل ةدعو

 الذألا ءارقفلا ءافعضلل

 التبإلا دنع هاوس هل اجلم

 اهقيرط ىلا اموي يدتهتو
 ثدح نا هانغ دنع ارقفلل

 اققح ام ىلع مهيف كلذ
 ملع اك ىنغلا دنع اهلهأ مه

 كش ريغ نم اهعيمج انتما
 لدعت ام ىتم لدعلل رشنلاو

 عقي نمألا وه عفنلا مظعأ لب
 لضف لك ليب اضسعت
 اركذ اذه عضولا يف اذك ىلوأ
 قحتست كاذل دارفا عفن نم

 موقألا ليبسلا ىلع عزاو نم
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 لطاب لكب اوشوانت ال وأ
 ىدرلا سارمأل اوبذابجت ىتح
 لشفلا يف اوعقو كاذ دنعف
 ارتما ام نود بهذت مهحبيرو
 دياكملا بين زاب مهنضعت

 الصح دق مهعاتجا امدنعو

 نئمطا دق هبرس يف اذ تيي

 لداعلا مامالا مالعأ فرت

 ابآقت هنامعن يف كاذو

 هماقم ىف كاذ تطسب دقو

 4 احابصملا ظ اهتيمس ةلاسر

 ةلدألا تبنأ اهيف تنب

 رنألا يف املعلا هاكح امو
 اديزملا اشت نا اهيلا عجراف

 الاق ام ىلع قحلا فرعتو

 يضارملل لكلا يدهي هللاو
 دايعالا هيلع يذلا وهف

 دحأ اموي ىدتها ام هاده الول

 ربكألا هتإلا قيفوتب نكل
 ايقتألا ةادهلا لان ىذلا لان

 اررضلا اياربلا نع نعفديو

 لهاج لك ليبس اوبكتراو

 لذرلا ةاندلا لعف اوبستكاو

 ارنأ مهيف ءادعألا كردتو
 دلفان مهسب مهنيمرتو

 الع هب مهدج مامإ ىلع

 نتفلا تارعم نم هيلع سيل

 يف يلجلا قحلا , حضوأو

 5 نم اههجو يف اوار امو
 اديدم اهًّيط يف ىدهلا ىرت
 الادج الو اهيف انرابحأ
 يض اق ام وي شرعل ١ و ذ انل ام و

 داش رل ١ ىر ولل ء اج هنمو

 دهتجا ول همار ام لني ملو
 رشبلل هرسيو هنوعو
 ايلوألا ماركلا نيدلا ةميأ
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 تقولا ذاختا هيف مزليام

 هتقؤم اهلك رومألا ثيح
 هنهترم اهلك رومألا لب
 يلعلا برلا ةمكح كاذب تضق

 ابجو رمأ تقولا ذخا كاذل

 املعا تقولا هل اوكح ام لك يا

 حضتملا سايقلاب هوأر امو

 رجتلاو مهعم نادقنلا كلذ نم
 املعلا دنع يلحلا كلذك

 افرعاف اضيأ دافتسملا لاملاو

 منغ ناك اذكه ناويحلاو

 مزلي اهيف لاومألا قلطمو
 درو دق داصحلا موي اهقحف

 يف تقولا هيف مزلي ال كاذو
 رجتلل اموي نوكي ىذلا الا

 رفم هنع امو هنم هنأل

 ماظنلا يف كاذ لك رمو
 ماكحألا يف مزلي ام لكو
 عفانلا راصتخالاب الصفم

 ىللا لين ىلع هلل دمحلاو

 هتبخحسم اهتقوب اهلكو

 هنسحلا تابسانملل كاذب

 لوألا هلإلا نوكلا ربدم
 ىبتجملا هنم تقو ام لك ف

 امظعألا 0اىتبنلا قحلا عراش نم

 حضو ذا هيف مزلي هنأب

 رثألا ءاج اهتقو يف هتاكز

 مزل رمأ ارقب وأ البإ وأ
 ملعت داصحلاب راهلا الا

 دحأ لك انل هولتي صللا يف

 فرشالا لالجلا يذ هلإلا عرش

 رجتلا ىكز ىتم مهدنع هاكز
 رنألا لقن انل ءاج دق كاذك

 مامتا ىلع هبابب لك
 مارحلا عم اموي | هلح نم

 عماج دصقل ليوطت ريغ نم
 انسحخأ انيلع ٥امعنب امو

 )١( ها كلذ وحن وأ ينعا هريدقت فوذحم لعفب يبنلا بصتنا .
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 ةاكزلا ةمتاخ
 عمج دق لاقم انل ىلضم دقل ١

 املعلا ةادملا لاق ام معي

 ةاكزلاب هللا دارأ امو
 املعاف لاصخلا نم اهب امو

 بسك دق ميظعلا منالا اهعنم
 امكح اموي عرشلا هيلع امو

 امهفاف باصنلا ريداقم يفو
 ةاكز نم نانملا ىضق امو

 ربتعملا داصحلاو راثلا يفو
 متألا رشعلا مزلي ام انيبم

 افرعاف ةاكزلا نم ىفغغ امو

 لسعلا يف انتاده ىور امو
 مزليام عم دافتسملا لاملاو
 ةاعسلا هذخأي ام كاذك

 حصي لمحلا ام كانه انيم
 ىدهلا يف ةاكزلل لحا ش

 عرشلا مكحب بجاو لك نم
 ىرولا يف ةاكزلل يلوتملاو
 هيناملا اهفانصأ اذكمهو

 مزلت رومأ نم كانه امو
 ماكحأ اهف تبقعت دقو

 يف صانصجلا ملعلا اهنم دروأ

 عرش هللا ايسح ةاكزلا مكح
 املعاف اهيف ماكحألا بلاغ نم

 .ةادهلا رظن يف ةمكح نم
 املظ ذا اهعنام ىلع امو

 بكر نيدلا يف لالضلا مظعأو

 امهفاف كاذ وحنو هلتق نم
 اسر دق امك اهعورف ىو

 ةاده نع ءاج ناويحلا ي
 رمنلا كلذل كاردإ كاذو

 ملع امك هعبر وأ هفصن روا
 افخ ام نود كلذ احضوم

 لمكلا قيرط نم اناتأ امو
 ملعي صنب لوحلا :كلذ يف
 ةابجلا اهضبقل ىعس نيح
 حضتي دق :هل صقنلا ىذلا ىلع

 ادصقملا مانألل ىدبأ ثيحب

 عنملاو ًاعم أطعإلاو ذخألا ف

 ارهظ امل لدعلا مامالا وهو

 هينالع ادب انل اهحاضيإ
 ملعن اموي كاذ نم ام بسحب
 ماري ال اهدورو ىرن
 فرشألا مارملا ىلع هماكحأ
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 افرعاف يبرعلا نبا اذكهو

 فرعي تاقدصلا نا لوقن

 نانجلل جارخالا يف ًاطاَو
 املعا حص نا ناميالا اكز ىتح

 فرعاف ءزج جارخإ اهلصأو
 عقت نامأ جارخا اوزوجو

 ال عضولا يف ارقفلا مسا معو
 اققحت دق ملسملا يف عرشلاف

 ميهفاف لوقي مكئاينغأ نم

 عضوت اضيا ملسملا هلثم يف
 درو زجلاب فيلكتلا ىري ضعب

 نامتلل زاجأ مهضعبو

 نمثلل اموي جرخأ نا لوقي
 امهساردلا لبقي هيلع لد

 مهناف ضاخلا تنب تفلب نم

 عفدي نوبللا تنب دجي ملو

 لمك أمهرد نيرشع نلبقيو
 ىراخبلا يف نيتاش نلبقي وأ

 دق ماللاف ارقفلل هلوقو

 ىلعو ديزل اذه اي لاملاك

 املعاف صاصتخالا مال ليقو

 اصتحخا ناصحلا كلذب ىنعي

 انه نبيلاقملا ىلع اوعفو

 افلخلا ةادهلا نم مهريغو

 اوفرعاف اموي قدصلاب اهجرخم
 ناكزألاب لالجلا ىذ قح يف
 املعلا دنع كاذب هصالخإ

 يفو لصأ ىلع لاملا كاذ نم

 عضو لادباب ءزجلا كلذ نع

 ىلجنا عرشلا ىلع مكحلاو عرشلا يف
 اقدص دق هل لوق دمحأ نع

 ملسم نم يأ ريغ ال اهجارخإ
 عفري مهنع نامثألا يف فلحلاو
 دصق سنجلا نم ءزجلل عرشلاو
 يناعملا ةحضاو هجواب
 نكز جارخاف ءزجلا كلذ نع
 امزاوللا مهفاف ناويحلا يف
 يمترت تءاج ةاكزلا يف هيلع

 عضي اهنع كانه اهناف

 لقن ىداملا نع حص هناف

 راربالا انتداق نع هاور

 دمتعم كلم مال ضعب لوقي

 يلجنم أل وق هفرعاف هكلم يا

 املعلا دنع ناصحلل لجلاك
 اصخ دق هب يأ هاوس نود

 اضطفلا هاكح !إك مهلاوقأ
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 ماقملل قيقحتلا مزليو
 نا ىلإ ارقفلل هلوقو

 يمذلاو كرشملل معي
 ح رقف لهأل مكتناينغأ

 املعاف ةداعسلاف نولماعلاو

 ىتم ةيافك ضرف اهنأل
 اوححص هيلعف كاذك امو

 تايئافكلا مكح اذكهو

 ةالصلا يف ماتنإلا هنمو

 ىلع قافنإ دعب ثكرت امو
 يلماع رمأل ًاموي ىفك امو
 هقدص ءالؤه دعب نوكي

 لماعلا كاذ هيفكي ىذلا ىطعي
 ببس هل مهدنع كاذ لصاو

 درو دق نيفلؤملا يف طسبلاو
 ىفتكنف ىضم مهطسب نكل
 مه ماوقا ةدع نع ءاج ذا

 اماغطلا فلؤي اطعلا دنا
 ىضم مهرمأ نأب لقن ناو

 فانصألا ةيقب ىلا ليق
 مرج الو هجارخا ىري اميف

 زَمَع نمل مهمهس فصن ليقو
 لبقي ليلد نم هيلع لهو

 ماكحألا يف لد هيلع امب

 ابنلل همومع امهرخآ

 يبنلا نع صن هَّصخف
 مكبر رمأب مكل ةعورشم
 امزرلا هلإلا اه مهترجأ

 ىتأ اذك ىفك ضعبلا اهب ماق
 اوحرص دق اهب ةرجأ زاوج
 ينا لاقملا اذه مهضعب نع

 ةادهلا نع ضعب هب لاق

 القن ثيدح ي لايعلا لك

 لماك لقنب ءاج دجأ نع

 هققحو هل لقان هاكح

 لحالحلا ديسلا لاق كاذك
 بجو دق كاذك هل لمع يأ
 دنسلا حضاو قحلا ءاملع نع
 فرعاف ماظنلا نم ىضم امب

 اوملعتل اظطعلاب نوفلؤم
 امانللا اذكه نعفديو

 ىضق مكحلا هب نمل مهمهسف
 فاصنالا ىذ مامالل ليقو

 مزتلا انحالصب مامالا نا

 رن٥ُأل ا يف هوكح هللا دجاسم

 لقني يبنلا نع ربخ وأ
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 لب ليلد الو نكي مل كلذ
 الع اهفانصا ىرت لهو
 لمعلا باطقأ نيب عازن هيف

 ىرولا ضعب ضعب عم كاذ اوقحتسا ول

 اطقس ام ىتم هطوقسب يأ

 ىصوأ ام اذا اصيإلا نم مهس

 طقس همهسف دحاو تامف

 درو دق ىنراسألا كف يف فلخلاو

 راثألا يف زاجأ دق ضعبلاو
 دقو قرلا نم اهكف حص ذا
 رفكلا ليهآ قر نم فيكف
 لهف نيد ىلع تام مراغو
 ارم الو هنيد ىضقي ليقف
 درو اصن انب ىلوأ ىفطصملاو
 نمل هل امف لام اذ تام نم

 ربخلا يف قاب نيدلاو تمي نمو
 لالجلا وذ هللا هيلع ىلص

 ارم الو انل ةمحر ناك دق

 رمأ هب ام لاثتما انركشو

 لهف نيكسم لوقي قا نمو
 حضوي هيلع انيد ىعا اذا

 ىتفلا ةمذ ولخ هلصأو

 لبق هلوق كلذ ادع امو

 لمعلا رابحأ ضعب هار يئأر
 الصألا عارف نيقحتسم همأ

 لمكلا موقلل راثالا يف ءاج دق
 ارظناف كاذب هطوقس ناك
 اطقسأ دق امك انئاينغأ نع

 اصخ امري نينعل يأ

 طرتشي ًاموي نيقابلل سيلو
 دسف دق اهجو كلذ ىري ضعب
 رابتعا ىف ءاج سايق وهو
 دنف الو ملسمل هتفرع

 ركن نود لوقلا اذه ةجح

 لحي ال مأ انتاكز نم عفدي

 ارهش لوق مرافلا هنأل
 دمتعملا مامالا اننويد ىضقي

 نكز اذك هترإ قحتسا دق

 رقتسا هؤافو انيبن ىلع

 لاح لكو ةظحل لك يف
 اركشنلف ةميظع ةمعنو

 رطخلا نم انتتاجن هناف

 لبق لوق مأ ةجحلاب بلطي
 اوححص دق هل اذو هتجح

 اتبثاف ةجحب اهلغشو
 لقن انل املعلا ضعب كاذك
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 لاحلا اذ ىلع مهيقاب كاذك

 هباتكلا اعلا هيفكي سيلو

 ةاكزلا نم ىطعي نم لوأ
 نأ لبق نم هرجأ ريجألا اوطعأ

 درو لوق ىف ريقفلا هدعبو
 امه انلق نا نيكسملا هدعبو

 رابتعا يف هللا ليبس ىف وأ
 يرابلا دنع لجأ مهردق

 لالجلا يذ هلل اود رجحت

 ارم الو اطعلاب قحألا مه

 ليبس ىلع رقفلا اومتقو
 ادب هللا هب امب لقي نمو
 مدقم هب هللا أدب ام

 الو ةمكح نوناق هناف

 امهفاف بيرقلل تاقدصلاو
 اعرش دق عوطت يف كلذ
 بجو اموي هلوع نم ىلع امأ
 دلب ىلإ دلب نم اهلقنو

 يف ملعلا لاجر نع فلخ هيفو
 دلب يف ىتفلا ناك اذا لهو

 الف مكحلا يبني هيلع الصا

 لاحب مل دهاش كاذو

 ةجح لك حاضيإ نع هيفكي
 ححصف نكت ناف هتجح
 هبارغ الو نيبي ىتح
 ةاقت نع ءاج دق اهلماع

 نملعا لغشلا قرع هنم في
 دنف ام نود رضألا هنأل

 املعلا لاقم يف حص نافنص

 راثالا يف قحلا ةارش مهو
 راكنا الب اوماق هلام

 لاعفلا حلاصل اودمتعاو

 ىرأ دق اميف لجأ مهردقو

 ليلعتلا رضاح رضل اير
 ادصقملا ماقملا اذه يف باصا

 اومدقف هلف هاوس ىلع

 القعلل حضاو كاذف بير
 املعلا هارت ىلوأ هناف

 اعقو هادع ام هيلع لهو

 بتكلا يف هوكح عنملاف كيلع

 دشرلا رارحا دنع ديدس ريغ

 يفخ ام ريغ لقني مهراثآ

 ذبسلا يف ىرأ ىرخالا يف لاملاو
 القعلا لك دنع هنع صيح
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 لالا برل عبات لاملاف

 دلبلا كاذ يف لوقي مهضعبو
 حص لقنلاف تلضف امهم ليقو
 رظنلا كاذ يف ماماللو تلق
 مالسالا حلاصم يف رذني
 ىبنلل ةاكزلا بحصلا لقن ذا
 املس مث هللا هيلع ىلص
 يبأل يا اولقن دق اذكهو

 حص قورافلل كلذ اذكهو

 لاب تدتفا دق ةجوزو

 مزلت ئ لوحلا ام اذا ليق

 يضقني ىتح لوقي مهضعبو
 ابجوأ ةاكزلا انه ذئنيح

 فالآلا ةنالن هل نمو

 لمك فلأ ىنفل هيلع م
 ىري دقف ةدم هيلع تضم

 اردقلا كاذ طحي هل سيل
 لقف طحلاب مامالا مكحي وأ

 اقبس ام ىلع طحني ليقو
 نأ نيمألا هلاومأ يف ءرملاو

 هرشع يلام نا لوقي نأاك

 قطن اميف ةير حصت ملو
 مهرج الو هقنع يف ةنامأ

 لاحلا اذ يف كاذك هتاكز
 درو مهنع اذك هنع نلقنت ال

 حجر مهضعب دنع هجو كاذو

 رشبلا اذه يف نيمألا هناف

 مازلإ اذ ناك وأ زياج نم
 يرع يبن ريخ دمحم
 املعلا لاجرلا قحلا عبتا ام

 بذهملا لماكلا مامالا ركب

 حجر لقن يف ةاورلا هعفري
 لاجتت يف بتكي اهجوز نم
 اوملعاف قاب ناك ول هتاكز

 يضثرا ش هدنع هيلع لوح

 ابجنلا دنع لالجلا وذ هيلع

 يفاصلا نيجللا نم هدي ىف
 لصح ام ىكزو هردق ظحو
 ارخأ كانه ام هيلع ضعب

 اربتلا نلذيي لب هسفن نع
 لدج الب انهاه هنع طحني

 اققحم ىضم اميف انلوق نم
 نطفلا لهأ عم ةمهتلا رهظت م
 هرد قم امارد هتاكز

 قح ةاكزلاو نيمألا هناف

 مزتلت ةالصلاك ةاكزلا نا
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 رهظأ لاقي ال ىلص لاق دنا

 رصأ نا ةالصلا كرات ىتح
 ةالصلا يف كلذ ىضم دقو

 اللا يف رقأ ىتف هل نمو
 عفدي نالفل كلت لاقف

 املعلا ضعب كاذ هنم لبقي

 رجتلا دصقل تناك نا ليخلاو

 امف ليخلا نمث ىردي سيلو
 الو ابر مزلي اهميوقت
 افرعاف نيمالا لاملا بحاصف

 ارهم الو هسفن ناخ ناخ وأ

 مكحام ردقب قيباجلا ذخايف
 متك هنا كاذ دعب حص نا

 بجو دق اقح لطيال ملظلاو
 ارخؤي نأ دارأ نكي ناو
 لخد دق كانه هرهش ناكو

 بجو ىذلا هرهش يف نمؤقت
 لمحي هيلع هنبا لامو
 ددع مهارد اهعم ةأرماو

 لمج اهريغل هنا لوقت

 يلح يأ هيلع ناك نا نبالاو

 دلب يف لام ةلغ هل نمو

 ربلا قدص حضرت ةجحل
 رنألا ءاج اذك كرتلا ىلع اموي

 ةاكزلاب ءاج ماقم اذو

 ا١لبق كصب مهرد فلأب

 اوعمسلتلف هسفنب اهتاكز

 امهفاف اموي رقأ هب امل

 انطب ام ننيبت ةمهت وأ
 ردقي امل ميوقتلل ياجلاو
 املعلا ةادهلا دنع همزلي

 القع لصأل يبالا ىلع ءىش
 ىفو ًاموي نا هللا لضف لاني
 اربتعاف هتاكز هنيد نم

 متألا لاحلا ىري ىتح اهكلام
 ملظ ءرملاف ةاكزلا نم ائيش

 بتك دق هيلع ام يدؤي نكل
 ىرتشا ام عيبب ىتح اهميوقت

 لحي سيل اهعيبل اهريخأت
 بتك دق هيلع ام ءادأ هيف

 اولّصأ ام ىلع هدنع ماد ام

 دجو اضيأ اهدنع يلحلا مش

 لبق اهلوقف اهعم ةنامأ

 لمحاف كاذ بألا ةاكز لىع

 دمتعملا ليكولا اهعابو مءان
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 اذإ اهتاكز نم هيلع سيل
 مزلت ةاكزلا ملعلا عم نكل

 ليكولا كلذ عم تيقب وأ
 دق هيف يكزي يذلا هرهش ول
 متحنت ةاكزلا ملعلا عم نكل

 ريتعت ليكولا عم هنوكف
 نمثلا ظفحيو الام عي نمو
 للغلا ىكز هعيب ليبق ىنعأ
 قبس نا نكلو ءاج هرهش ول
 لخد دق هيلع يذلا هدقن عم

 مزلت ةاكزلا هيف هذعاق

 ىتأ يذلا يف ةاكز ال ليقو
 حجرأ اذه لاوقالا رهاظو

 عقو دق طرش لوحلا نا كلذ
 للغلا هنم اوفقوأ امهم لاملاو
 دمتعم لوق وهو ةاكزلا هيف
 افخ ام نود نايبتلا يف هرظناف

 لقتني الو اكلم م راص

 املعاف هنم برقأ هنا لب

 يف كالمألاك نوكي ال فيكف

 افلخ أموي ربتلاو تمي نمو
 لعج ىذلا هرهش لحي ملو
 ددع ًادالوأ فلخ دق ناكو

 اذخأ لصأب اهعيب ردي م

 ليبس نم هيلع امف ادقن

 دنف الو هل ملع الو ءاج

 مرج الو هلاومأ يف هيلع

 رفم الو اهبر عم اهنوكك

 نملعا هاكز ناكو هدي يف

 لحي مل نا انهاه ةاكز الف

 قحتسا هتاكز دقنلا هدي ىف

 اتبث لصا لوحلا لوحي ىتح
 اوححص دق هلو مهعم كاذ نم

 عد لاملا كاذ لوحلا نود دقنلل

 لصح نييعتب ةليبق ىلع
 درو دق انيف قحلا ءاملع نع
 افرع دق مهدنع ههجوو
 لصحت نيح كالمألا رياسك
 املع دق مهل يقابلا هنال

 فرعاف هيف هللا قح بجاو
 افخ ام نود ةضفلا هلنمو

 لخد اذا اهعفدل هتاكز

 درفنم ءاج لاملاب ادحاو وا
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 امسقي الو هرهش لحو
 لقتنا دق انهاه هاري ضعب

 دق لوحلا هيلع لاح اذا نكل

 اناك اذه انا لوقن 'اثيح

 مرج الو ثراول هفلخ
 افرعاف ةاكزلا هيف لب ليقو
 اقلعت دقو تام نمل ناك

 ملو لاملا ىلع لح هرهشو
 قفتاو بوجولا اهلصأ نأل
 يلولا دشرم لجن هيلع اذو

 هرصع ءاملع هنع هاور

 دبعلل هلام فقوي نمو
 املعاف ةاكزلا لاملا كلذ ي
 فرصتلا هل هلام هارن

 هبيدقن امارد جرحمو

 رجتا اذه اي يصولل لاقف
 جحي ىف زججأ تمأ ناو

 رجتي تاونس اهيف لظف

 رنألا يف اهيف ةاكز ال ليقف
 بجت اهيف ليق ةاكز الف
 لوأ نم اهزيم هنأل
 رظن انل انهاه لوقأ نكل

 افخ الو انهاه ةاكزلا ىرأ

 املعلل دراو فالخلا هيف

 لدج ام نود لوألا هلصأ نع

 دنف الو اذكه هيف مزلت

 انالف اورظناف نالف لام

 ملع ثراو رمأ هيلع ىضم
 افرع هيف بوجولا هلصأ نم
 اققحت هدنع ةاكزلا رمأ

 مزتلت ةاكزلا هيف لقف مسقي
 قدص دق لاقم هرهش لوخد

 لمكألا ليلجلا ىقتألا انمامإ

 هرصم لهأ راربألا هبحص نم
 دصق يأب هقتع دعب نم
 امہهبني ل نييعتلل كلذ

 فلسلا هيف لاق كاذك هيف

 هيصو اهب ىضمأ هلام نم
 ربتعملا ياضرو ىنذاب اهب

 جحلا ءىيجحي نيح اهب يئع
 رثك اموي اهدادع ىأر ىتح

 رظنلا اذل ةجراخ اهنأل

 بسحي ريل فوقرمك يهف
 لومتا دصقم نع ةجراخ

 رثألا لاق دق كاذك نكي ناو
 افرعتلف هلام نم اهنأل
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 ىلإ أموي انهاه عوجرلا هل
 لضف اهنم ام نوكي اميس ال
 لكوملاك ليكولا عم يهف
 مامالا وأ يلاولا لماعو

 عقو عفدلا كي نا نوُءربي ال

 ىلا عفدلاب مامالا رمأ وأ

 لجرلا رمأ اوملع ام اذا اذه

 ملعي مل هنم اوملع مه
 ىلإ مهتاكز عفد اولفك ذا

 ىرولا يف اموي قوقحلا بلط نم
 يفاك ريغ هيلا اهعفدف

 عرز دق ناكو دقنلا بحاصو

 ملو عرزلا ىلع دقنلا قفنأو
 دقنلا ةاكز نم هيلع سيل

 رجتلا عرز نيكزي نكل
 لخنلا اهيفو ضرألا دعق نم
 املعلا دنع لخنلا ةاكز ذنا
 اكردأ دق دعتقم عم ناك وا

 لخد دق ذإ دعتقم ىلع نكل

 لاومألل بهولا لثمك وهف
 رافسألا يف لاومألا هل نمو
 بكارملا يفو نفسلا بشخ يف

 الدب مارم نم اهيف " ءاش ام

 لدج الب اهب يصوملا ثراول
 لحترت مل هكلم نع اهنأك
 مارملا يف حص نيمأ ريغ
 عمتساو عارف اذكه هيلا

 القع لصألا اذه هلماع
 ادصقلا رداف مامالا كلذل

 لقن اذك ةقن ًاموي كي م

 ملؤملا ليبسلا نم مهمامإ
 المثأ رمأف الوأ ال لها

 ىرت امك اهلهأ نم نكي ملو
 فالخ ام نودب نلصت وأ

 عمتساف حيرل ًاعرز هلام يف
 ملس دق اذهف هرهش لحي
 يدنع اميف حيحصلا وه اذو

 رظنلا حيحص ىلع هقحب
 ولحي نيح هايإ هحنمي
 امهفاف هعم كردأ نا هيلع

 اكبترا هارأ هرمأ ناف

 لصح دق اميف حنماب هكلم يف
 لادج ام نود ةاكزلا اهيف

 راجتلا رباكأ اهب تراس

 بساكملا يف حبرلل ًايغتبم
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 رايخلا هل هرهش ءاج ذنا
 هل ةاكزلا عفدي هنع ءاش نا

 الاح دق ىذلا لهجلل كلذ

 ارم الو تبهذ دق اهلعل
 قرغلا لثمك اهباصأ دق وأ
 بجو دق هيلا تءاج اذا نكل

 لاملا ةاكز ىدأ لياقو

 مامالا اذ موقي نا لبق يا

 ماهتا رهظي مل نا قدص
 عفدت مامالا ىلا اهنأل
 اتَما مهارت نيدلا يف سانلاو

 لاحلا كاذ فالخ مقي مل ام

 رجللل يأ رجاتلا ةلآو

 افرعاف عيي نيزايلا لنم
 رجتلا يف هلغشل يذلا اما

 اقفني نأ هدقن نيعي نمو
 لمحم كاذف هرهش ءاج نا

 ريغ نيع نم فالخ
 ةاكز ال ماعطلا دنا

 ىدهلا لهأ نع راثألا ف كاذك

 مهاردلا ضرتقي قأ نمو
 اهيف يطرش ضرقملا هل لاق

 راجتلا بهذ دق هب اميف
 هلمكلا هاكح ريخأت ءاش وأ

 الاقملا مهفتلف امهنيب

 ارسخ دق اه ناك وأ بہنلاب

 قرسلاب تفلتأ وأ قرح وا

 بتكلا يف ةاكزلا ضورفم هيلع
 لاضفملا ديسلا مامالا لبق

 مالعألا هل نعفرت سانلا يف

 مازلالا هقحلي نكي مل وأ
 عنمت تسيلو ادوجوم ناك ام
 انيدت ىنتأ ام مهنم لبقي

 لاقملا قداص ىنعمل مهفاف

 رثألا يف اذكه ةاكزلا اهيف
 افخ ام نودب ليياكملا اذك
 رظناف ًاعطق هيف ةاكز الف
 اققح دق ةس لايعلا هب

 اولَصأ ام ىلع لكلا لمشيف

 يدنع لاقم يف ماعطلا نم
 هيغتبل توقلا هنال

 اشاتعا كاذ دقنلاب نكي ملو

 ادب هباوصو هيجو وهو
 امزال هار اضرق لجر نم

 اهيبغبت ذا كيلع اهتاكز
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 هل كلذ ىرا امف معن لاق

 مُرَح دق ًاعفن رج ضرق كلذ
 ضرتقملا ةاكزلا ىتأ نكي ناف

 ف حصي ال طرشلا اذه نأل

 الثام اموأ ضرقلا نيع ةدر ذا

 ابهذي هادأ ام نيأو

 ىلج هرمأو اضيأ ًابروهو
 اماوعا ةنامأ هدنع نش

 عفدي نيحف اهًؤي ملو
 عفدي م هنأب مهربخي

 لاومألا يلوأ ىلع اهنأل
 امتك ام بوتي هنكل

 ماوعألاب مايألا ربخيو
 الو اهورحت نكي مل روا
 رايخلاب لاملا هنم قف نم

 لهف دعب هرهش لحي ملو

 ةيرقلا يذهب لاملا هل نمو
 الاق ةاكزلا هنم اوبلط دنا

 هنم لاقملا اذه نلبقي مل

 تضم اماوعأ ةاكزلا ممتاكو

 يلاو دهع ناك كاذ نأ ول

 لاقي الو هنم اهذخأي

 يناغلا ىفكت لوألا ةيامح

 هلمكلا رابتعا يف حصي الو
 مرتجا هيتا ش اذه ع رشلا ف

 ضرتقا امم املعلا دنع طقست

 فرعاف لحي الو ىدهلا نيد

 ا٧١)لماك هنعفدي هيلع اهف

 اسنسمرحن كاذف ةعاضا

 لمعلا لاجر انيف هفرعي
 امازلا نمزلت ةاكزلا اهيف

 اوُعَقو ام ىلع تانامألا كلت

 ىعم اميف يربو ةاكزلا كلت
 لاملا نيمأ ىلع ال لصألا يف
 املعلا لاق كاذك اهرمأ نم

 مامتا ىلع اهيردي ناك ذنا
 الصح دق مهل لهج مهرضي
 راكنا الب دقنلا هدنعو

 لقن دق لوق لكلا يف همزلت
 ةدلبلا ىذه ريغ يف ننكسيو
 الك ىدلب يف اهتملس

 تققحت امدنع هنم عزتت

 لاح يف رخآ ءاجو ىنضم

 نايكلاب طقسي ال قحلاو
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 متك ناك نم نمزلي بوتلاو
 ةاكزلا ادأ نع رصأ اذا

 مالسالا ىف دسفملا هنال

 ةراجتلل عرزي ام لكو
 املعاف نالجلجلاو ركسك

 فلعلا فانصاو نطقلاو تقلاو

 لصح يذلا ةميق وا هسنج نم
 هلجأ لوحل هلام عاب نم

 ام نعفدي لوحلا دنع ليقف
 مهاردلا ىلع لاح دق لوحلاف

 يناث لوح لاح ىتح ليقو
 يلم ىلع عاب نكي ناو
 ةاكزلل عفدي نا لبق نم

 يتلم ىلع ناك ام كلذ
 لمش دق كاذل لاملا دعاقو

 رجتلا ةاكزف هعيبي ناف

 رجتلا كاذ نم ناك ام عي ناو

 لخد هرهشو ًارضاح ناك ام
 ىدهلا لهأ نع راثآلا يف كاذك

 رايخلا ىلع الام رتشمو
 اراص الصأ ةدملا تمت نا

 مكح نم هنبدؤي زياجو
 ةاقنلا نع ابوجو دعب
 مامالل حص دق هلتقو

 ةنايدلا بجاو ةاكزلا هيف
 املظعلا نيكزن اذكهو

 فرع ناك هعرز راجتال نا

 لعج دق لودعلا ىلا هميوقت
 هلسرم ةاكز هدنع سيلو

 املعاف هيف ةاكزلا نم حص
 مكاح لك دنع طرش كاذو

 نايبلا يف ركذي هدي يف
 ينيعلا لجألاب هرهش ىف
 ةاقنلا عم هيف اهعفدي

 يفو نم روضحلا همكحف
 لمح اذه اي هيلع انهاهو

 رثت نم هريغو هرمو
 املعا دقنلاب كاذ عيبي ىتح

 ررقملا هلعفب همزلت

 رظنلا يف ضعب نود ًاضعب دقنلاب
 لجألاب عيبي ام نود هاكز

 ىدرلا بجوم لوزي مهب نمو
 رارقلا ةفورعم ةدمب

 اراجتا ىلرج ناك نا هاكز
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 رجتلا هليبس ناك اذا يىنعا

 ىرولا نم ًاعياضب رتشمو
 رجتا مث ةمولعم ةدمل

 مهملا ىرولا لاومأ عفدي

 مزلت ةاكزلا هيف ىقب امو
 املعلا دنع لصألا يف اهموزل
 ىضم لوحلا امدنع هيلع لهو
 عفد دق ناك ذنم لوح دعب مأ

 طقف نالا هل راص هنال

 افخ الو رهاظ هجو كاذو

 لخد ًاموي هرهش نوكي نمو
 رخا فلاللو هلثم عابو
 افلألا يكزي نا هيلع ليق
 لخد ال هرهش نا كلذ

 مزل دق كاذ لوحلا ماتبو

 دشرم لبن ليق هيلع اذو
 مدقي ال نيدلا نا ليقو
 لالجلا يذ قح نمدقي
 نم خايشالاو هنم قافتا ىلع

 له ةاكزلاو نيدلا يف اورظانت
 اولعجي نأ ىلع اموي اوقفتاف

 ارم الو تبان كيرش يهف

 رنألا لحاطف دنع الف الوأ

 اردقم ًاردق درف لك نم
 رظنلا اذه ىلع لاملا كلذب

 مهيلع انه نقيضي الو
 ملعن اميف ليلقلا هنأ ول
 امزلاف انه اذك ررقم
 ىضتقا نود انه هلك لاملاو

 عمس دق كاذك مهل مهلاوما

 طقس لكلا يف هيردي ال لبقو
 افرعاف املعلا دنع هيلع

 لصح دق فلأب الام ىرتشا مث
 رهظ دق دصقل نىفاثلا هب ىنعأ

 ىقَو امهم لوالا هب ىنعا
 لدج الب هب مت دق لوحلاف
 ممألا راربأ ملعلا ليها دنع

 يدتهملا مامحلا ربلا انمامإ
 اوملعتل هدنع ةاكزلا ىلع

 لاجرلا رياس قوقح ىلع
 نحالا ىف ةادهلا هنامز لهأ
 ربكالا هيقفلا دوعسم خيشلاو

 ليحلل اعطق ةاكزلا مدقت

 لزنت كيرشلاك ةاكزلا ىذه
 اررق اذه لاملا كاذ سأر نم
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 دق نيد ال ذا نيلا لبق جرخت

 مامالا عم دوعسم هيلع

 رضح دمحم خيشلا اذ دنعو

 ملعلا مامالا كاذ نع كاذك
 انذخأ دق لوقلا اذهب لاق

 مالسالا ةلودل اندارم

 ازرم الو ةلود موقت الو
 لاملا اذه ديبع ىرولا ثيح

 لالجلا ىذ ردق نوفرعي ال

 حضاو ظفلب اذكه هوَؤَر

 ام ركسلا هعرز نم دصاحو
 برض هعيب دعب نم هتاكز

 اركسلا ىكز لوحلا مامت عمو
 الجأت دقو ًادوخ حكانو

 عقو اهوحنو نيماع ناك وأ
 ادولا نمزلت ةاكز الف

 بجت هتاكرف هلوح لاح دنا

 رمألا لصأ ناك ام اذا اذه
 الجاع ناك لصألا يف اذا امأ
 الاح نيح ةاكزلا اهمزلت

 هل ليجأت كلذ

 نكي ىل وأ ىتف اي لوخدلا ناك

 اقادصلا كلمت اهارت ىتم

  

 دجو دق ةاكزلا بجاو قحلي

 مالعالا فراعم نع كاذك

 رظنلا اذه ىضتقا ام ريغي ملو

 مركألا مامهلا دشرم ليلس
 اندصق انهاه حالصللو

 ماكحألا 'زياجب اهحالص

 اررضلا : نعفدي لامب الإ

 لاجرلا رثكأ لب مهرنكا
 لاومألا يف عورشملا هقحو
 حلاص دصقل هتعفر دقو

 املعلا دنع ةاكزلا هقحلت

 بتكلا يف اموي لاجالا كلذل
 ارجتلا نيكزي ام لثمك

 الخُغ اقادص ننعفديل اماع

 عضر دق حاكنلل طرش هيلع
 ادهع لوحيو لحي ىتح
 بجنلا لاق اذك لح ام دعب نم

 ركن نود هيلع اسسؤم
 الجا دعب راص اهاضر نعو
 الاوقألا مهفاف هيلع لوح
 تبجو انلق كاذل اهسفنب

 نطفلا يوذ نع ءاج فالتخا ىلع

 اقاس قادصلل لوخدلاب
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 ليصأتلا ىلع دقعلاب ناك مأ
 لاوقالا ةجح ليلدلا نا

 افرص امم ةاكزلا ىلع امو

 للجلا ريساخلا دَع اذا اك

 ناريثلا ىلا جاتحا ام كاذك

 رماقفلل جاتحي اذا اك

 مزلت يهو ركسلل رصعت
 ماقملا يف ةاكزلا ىلع امف

 هللا لضف لكلا نا كلذ

 هللا لجو زع نكي مو
 انث انفلك هككل
 ىلع اذه يف فرصملا لعيأ

 عفدو ًادوخ بطخي لجرو

 ىلإ ذعب هجيوزت عقي مل يا
 املعا هيكزي دوخلا ىلا امف

 جرخي مل هلام كاذ نال

 افرعاف عوجرلا هل هنال

 ةبطخلاب هكلمت ال دوخلاو

 نم ذعب اهيلع الو اهل سيل

 رفسلا يف ةجوز قلطي نمو
 نمز هدنع قادصلا يقبو
 رفسلا يف ىتفلا كلذ ناكو

 ببت ةاكز نم اهلع لهف

 ليلدلل رداف ماقملا اذ يف

 لابت ال ليلدلا عم نكف
 افخ ام نود لاملا كاذ بحاص

 لدجام نود دامسلاو رجزلاك

 يناعملا ىذ وحنو هل ىلرشت
 ركانت الب يلاعلا نمنلاب

 اوملعاف ميقتسي ال اهنودو

 مالعالا رظن يف فرصم نم
 هابتشا ام نود كاذو اذه

 ةاشح اللامل ًارقتفم
 ىدهلا يف بيصنلا كلذ جارخإ

 العَر يهلإ زع انكيلم
 عقي مل يا هدصقو اهل الام

 العج دق ىذلا هرهش لح نأ

 املعلا دنع جم وزتلا كي ل ام

 جهنملا حيحص ىلع هكلم نع
 افخام نود جيوزتلا كلذ نع

 ةمصعلا يف نعقت مل اهنأل
 نطفلا بابرأ دنع هيلع مكح

 رضحلا كاذب اهرادب يهو

 نملعا دعبلل هنم هلتت لو

 رضحلا فالخب ءانغ اخأ

 بهذم وهو قادصلا كلذ نع
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 يله عم ناك نيد كلذ

 ىقب نكل الجؤم نكي مل لب
 املعلا دنع بجاولا هنال

 قحب رذع هل حص اذا الا

 امارد ىتف نم نيدتسمو
 ملظعلا لثمو ركس لثمك
 هيف ىكزي يذلا هرهشو
 ادأ نكي ملو رهشلا زواج ذا
 لبق نم ادألا ناك اذا اما

 افخ الو انهاه ةاكز الف

 رجتلل هعرز ةاكز ىنعأ

 ىرتشا اهب مهارد هدنع نم
 مرج الو اهتاكز همزلت
 دقعني مل ىخأ عيبلا دساف ذإ

 ممهاردلل ةرتسي يراشلاف
 ىتف اي ةاكزلا ماكحأو اذه

 ملعلا لها لاوقأ نكي نمو
 يفتكن نكلو كاذ هزعي

 ماكحألا نم يقابلا لكنو
 لاوقألا لمكأ تعمج دقو

 ىلع دعاوق نم تعضو مكو
 راتالا يف كاذ تدجو دقو

 معنلا يلوم هللا تركش دقو

 يفو رضاحك همكحف

 قلطم لطمب ىتفلا ةمذ يف

 اممتم همزلي هؤادأ

 قدص ناك ىتم لوبقم رذعلاف

 امراغم هنرح يف اهقفنأ

 مرحلا يف داصحلا لصحو
 هيلع لق ةاكزلاف لاوش

 ادتق ةاكزلا اذه يف هيلع
 لصفلا كاذب هرهش لولح

 افرع ام ىلع اهطرش لوحلاو
 رذخذضتنيلف لوحلا مامت اهب

 ارهظ ام للع عيبلا دسافب

 مرح لكلا ىلع عيبلا دساف ذا

 دهع لصأ ىلعا عيب الك وهف
 مزاللا بسح يعيابلل ءىيشلاو
 اتبخساو املعلا رصح توفت

 مكحلا لصفل اهعمج لمأي
 فرشألا نايبلل اذهب انه
 مالعألا ةداقلا ةادهلا ىلا
 لالدتساب ماكحالا حضوأو

 الصؤم ىده رفكلل ناب ام

 رانملا اذب هعضو دعب نم

 موقألا مارملل يغولب ىلع
٤٨١



 هب تلاق املعلا نأب بسحأ تنك ام
 1 ىلع لالجلا ىذ ةتم نم كاذو

 نكلساف ادشرلاو ىدهلا هللا لأساو
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 هشهدص

 ىعدت كلت ةاكزلاب ثيحو

 الاق ضعب نادبالا ةرطفو

 مايصلا بقع هارت ضعب
 املعاف مايصلا باوبأ متخي

 اقحلأ دق مهضعب ةاكزلابو

 فرعت اعرش ةاكزلا نم يهف

 املعاف ةاكزلا مكح اهب ىلوأ

 رطفلا ةاكز نس دق هللاو

 اعم ىننألاو فورعملا ركذلاو
 بيبزلا وأ رما نم عاص
 اهبوجو ىفو طقأ نم ناك وأ
 هقراشملا انباحصا اهبجوأ

 روهمجلا انموق نم اذكهو
 رذنملا نبإ عامجالا ىكح دقو

 رذنملا نبال ربلا دبع نباو
 هبراغملا انباحصأ نم لاقو

 الاق كاذك انموق ضعبو

 لعف نمل ةليضف اهلعفو
 ياك لوقي ةلع نباو
 خسن امهيدل ضرف اهنكل
 بهذملا يف اندنع لوق كاذو

 رظنفلا

 اعرش لاقي يِنادبأ ةاكز

 الك نعفري مايصلا اهب
 ماقملا كلذب اهدروأ

 املعلا هتققح لاقم اهب

 اققحت ضرغ نع انه اك
 اوفلتخي مل كاذ يف مهلكو
 امكح دق اهل عرشلا ام كاهف

 رحلاو ىرج دبعلا ىلع امك
 اعمساف ريبكلاو ريغصلا ىفو
 بيجعلا انريعش وأ ربلاو
 اهبودنم وأ نونسملا وأ فلخ

 هقطان كانه ةياور

 روهشملا وه اذو اهبجوأ
 رهتشملا هبهذم نم كاذ يفف

 رونألا ماقملا اذ ىف قفاوم

 هبجاو ال ةنونسم اهنأب
 الالض نكري مل اهكرات
 لمكلا نع هتمدق ام قحلاو

 بهذملا يف اك ناسيك نب ركب
 خسفنم ىحضأ لاملا ةاكزب يا

 بتكلا يف ربخ هيلع لد

 تبسح
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 رمأ انين هيوار لوقي
 ةاكزلا ضرتفت نا لبق نم

 ىهن الو نرمأي مل اهدعبو
 يورملا كلذ مامت اذه

 لوهجم هدانسا ىف ليقو

 مدقملا ربلاب اولمعف

 ناسنالا ندبل ةراهط
 نادبألا ةرطف ىعدت كاذل
 ىلا رطفلا ةقدص اذكهو

 ىرغصلا ةاكزلا لوق نسحو
 بجت رطفلا ببسب اهناف
 ايبصلا مزلت ال اذكهو

 ديسلا اهيف بطوخ دق دبعلاو
 ريغصلا يف يلولا بطوخو
 هلام نم هل لام نكي ناف

 الاق ضعب ةجوزلا يف فلخلاو
 اهسفنب اهجرخت لب ليقو
 نمف ةينغ تناك نا ليقو

 اهجرخأ ةريقف نكت ناو
 ال لصالا نا فالخلا اشنمو

 هيبجأ نوكت اهنأل
 ابجو دق اهلوحف هدعبو

 بجت مل لاق لصالا يعاري نمف

 رنألا يف هودروأ ام ىلع اهب
 ةاورلا تحرص دق كاذب

 اهلعفن هيوار نع نحنو
 يمالا انيبن نع كاذ يف

 لوحفلا هتبني ال كاذل

 ملسم رح لك اهومزلاف
 نادبالا يذل تايونعم نم

 نايب يف رطفلا ةاكز لثم
 ىلألا لوق ىلع ةرطف ةاكز
 ىربكلا ةاكزلا كلت تفلاخ دق

 بتك ام موص نود ناضمر نم
 ايورم ىتأ نيناجملا الو
 دجوي كاذك هنع اهعفدي

 ريخات الب هنع اهعفدي
 هلاومأ ىف يلولا ىلع الوأ

 الك انه جوزلا اهجرخي

 اهسمر لولح ىلا تيقب ام
 نجرخت اهيلع اعرش اهلاومأ
 اهجوز اذ ىف قيقحتلا ىلع اهنع
 الفتحاف انهاه ًاعرش موزل
 هيضقلا فرعاف حاكنلا لبق

 ابجنلا ءاملعلا دنع هيلع

 بختنملا يلجلا لصالل هيلع
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 املعاف بوجولا ضراع نأل
 ةنولا بجاو يعاري نمو
 اقفني نا ابجاو هيلع ىري

 مزلي هيلع نمع اهجرخي
 بهذ دق هماقملا يف قيرف لك

 ماكحالل كلذ ىلع اوت

 بجت دمعلا ىلع دواد لاقو

 هنكمي نأ ديسلا مزليو

 هلبقن انبهذم يف سيلو
 هقدص اموي ملسملا ىلع سيل

 ه لاق ثيدحلا رخاو

 هديس لىلع اهنأ لدف

 ادبأ ائيش كلمي ال دجعلاف

 بستكي نا هنكم نكي ناو
 امدعُم ًاريقف دبعلا رهظف

 هللا لاق ه هالوم هل ىلع لك

 نادبألل مزلت نكت ناو
 قلعي ملو ينيع موصلاف
 بجو ذا مايصلاب ساقت الو

 املعاف امومع بجاو موصلاف
 اكلم نم نمزلت ةاكزلا امأ

 رقفلا يذ نع ةاكزلا ىرت الأ
 امدعنا هنم لصألا نا كلذ

 امزلت ل اذلف هنم لوزي

 ةيرم ريغب جوزلا اهمزلأ
 اقدصت ذإ كاذك هتجوز

 اوملعاف كاذك يهو هقافنإ

 بجو دق مارملا يف هجول أموي
 ماقملا مزاول اوشو
 بسك امم اهجرخي هسفن يف
 هنسح لاحب اهل نبستكي

 هلقنن رنأ نم اللا

 هققح عيبرلا انل هدبع يف

 الد ايلع ه“ رطفلا ةقدص

 هدبع سفنب نديقت ل ذا

 ادغ هالول هلامو وهف

 بسح هل هبسكي امو وهف
 امدعملا نمزلت ةاكز الف

 هارت انه هلام نياف

 ناديعلا مزال مايصلا لثم
 قدصف هب لام للع أموي

 بتك هللا اذكه ديبعلا ىلع

 املعلا رذعب الإ

 اكلمي ال دبعلاو اهلصأل

 رح درف لك نع ةطقاس
 امدعلا نمزلت ةاكز الف
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 امهفاف ادبع ريقفلا كي ملو

 ىتم انع تطقس رومأ مكو
 فرغ سانلاب هللا فطل كلذ

 اركذ امم جرخت له فلخلاو

 تاوقالاو ماعطلا رياس نم

 ربخلا ظفل يف ءاج ام اوربتعاو

 هرصع توق بلغأ هنكل

 اعستا هارن هدعب لاحلاو

 دوجوملا انتوق نم اهجرخن
 لرنملا باتكلا كاذ ىلع لد

 متمعطأ ام طسوأ نم لاق دق

 رابتعا ىف ديقلا اذه لدف

 دصقت مايصلا ةرهط رطفلا يف
 اذا عفدلا بناج نم نمهفنو

 ىرن لكلابو ثنحلا هب ىنعأ
 اهضعب نم اهبرق ناعم يهف
 امهدصقم يف حولي اذكهو

 ادرو اضيا ثيدحلا يف طقألاو

 اجرحلأ ام اذا يفاكلا هنأب

 بهذملا هيلعو حيحصلا وهو
 ال ليقو هب لاق دمحأو

 هب لاق هب ًتاتقم كي مل
 الدب يأ هزاجأ هنكل

 املعلا هتققح دق . اهطوقس

 اتبن انيدل اهلصأ كي م
 فرشلاو لوقعلا لهأ هكردأ

 ىرن امم اهجرخن مأ طقف

 ةاقنلا رثكأ اذهب لاق

 ربتعي ًاديق , كي مل هنأب
 هرصم توق ةدمع هنأ لب

 اعسوتلا كلذ يف ندصقتف

 دومحملا انززأك انرصع يف
 لمعن اميف ةدمعلا هناو

 مكيلهأ يأ ريفكتلا ةلاح يف

 . راطفالا ةقدص ىلع ىنعم

 اودمتعا هيلع حضاو كاذو

 ىذألا اذوحم ريكفتلا نع ناك

 ارقفلا بيصت ةصاصخ عفد
 اهظفل نم همهفن اهضعبل
 اهدروم يف مكحلا اذه زاوج

 ادنسم احيحص هتفرع ك

 اجلبأ الوق رطفلا ةاكز يف يأ

 بهذي اضيأ هيلا كلامو
 اللغ دق هبام كاهو ىرجي

 هبتناف هل ةفينح وبأ

 الثم هيف نوكت ةميق نع
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 ىفك هريغ تمدعأ نا ليقو

 هبتناف هل لبنح نبا ىنعأ

 هيدابلا يلاهأ نع يزجي ليقو
 حص ةيفينحلا ةلوهس قفو

 دجي امه دحاو لك جرخي
 اججرخأ ايأ لكلل دجاوو
 ال ... لاق ضعبو ريخم وهف

 الاق ضعبو لصفلا كلذ يف
 امتحت ىنف لك نع عاصلاف
 مدعملا ريقفلا ىلا نعفدتو

 هل تزاج ذا لاملا ةاكز سكع

 طرتشي اضيأ رطفلا ةاكز نكل
 نم ملعلا لهأ راثآ يف كاذك

 ام لوقلا اذه هجو يردأ تسلو
 عقت انيد اننادبأ نع ناك نا

 اعرش ًاموي هلإلا ام لكف

 املعلا لعو نيدلا نم يهف
 ىلولا ىلا اهعفد تاقدصلاو

 هرطبت تاقدصلا هاوس امأ

 عفدت ال اذكه كلتف تلق

 ىضم دق اميف كلذ ىضم دقو

 بجي اهتقو روضح اذكهو
 هيده نعفدت ال اذكهو

 افرغ مامالا دمحأل اذو
 هبشلا ىلاج راتخلا دمحأ ال

 هيوار خيش لوق يف مهريغ ال

 حمس ىلوملا هب هللا نم رس
 دلبلا توق نم ناك فنص لك نم

 اجرح هيلع ىرن الو ىرجأ

 الكأ دق ام بلاغ نم نكل

 الاقملا فرعاف ناضمر يف

 امدقت ذا عاصلا تفرع دقو

 مرحيلف ىخأ اهنم ىنغلا وذو
 هلهجت نلو لاح يف ليق دق
 طقف انيلو ىلإ نعفدت نأ
 ننسلا مالعأ رابحألا انخايشأ

 املعلا لاجرلا دنع هقيقحت

 عفر لوق يف كاذك اهريغف
 اعضو انيلع نيد هناف

 امهفاف طقف الضف اهنوري
 ىلعلا ردقلا مهدنع هل ثيح

 هرمأت ىعاسملا يف لالضلل وأ

 عسي اميف نايصعلا ىخا ىلا

 ىضترم الاقم هفرعت هرظناف

 بتك دق كانه طرش اهعفد يف

 هيربلا رياس نم دحأل
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 بيافل ذنأتخئ ال اذكهو

 بجاو يف نقفنت ال اذكهو
 نأ زوجي له فالخلا اذكهو

 اهميدقت يف فالخلا اذكهو

 هل زاج دق حاضيإلا يف لوقي
 بهذ نم ةميق اهنع عفدي

 ارقفلل ىنتأ قح اهنأل
 حاضيالا بحاص زاجأ دقو

 ليجعت ىلع مهيدل تسيق
 ريخأتلا زوجج دق اذكهو

 هلجاع رب ريخ » ثيدحلا ىفف
 نارقلا يف ءاج دق اوعراسو

 ةجوزلا يف انل لوق ىضم دقو

 اهترطف يعم جوزلا مزلت ال
 بجو دق اهيلع نيد اهناف
 مل وهو اهيلع قح اهناو
 هيرب ىتفلا ةمذ ناو

 بجوي تاقفنلا توبت امو

 قالطلاب لوزت اهناف

 ماقملا يف ءالؤهل
 هينغ تدغ نيح اميسال

 لاومألا يف ةاكزلا ىرت الأ

 لاملا يف اهجوز ضَوفت ناو

 بياو رضاخ انكل

 براقألاو هيدلاو لوك
 نمت عاصلا نع ةميق عفدت

 اهميلست ىدل مهدنع لبق يأ
 هلثم اهنع ةميقلا ىطعي نأ
 بهذملا صن كاذو ةضف وا
 ارصبلا ءاملعلا هيلع اذو
 حارشلا رياسو اهميدقت

 ليق ىف مهلاومأ ةاكز
 روكنم اندنع ليلق وهو
 هلضاف اذ يف ريخاتلا ىتأ لهف

 ينات ليلد وهر احضوم
 ةرطفلا ةاكز نم اهيلع امو

 اهئؤذق هلاق سايق ىلع

 بتك دق اهيلع بجاو موصلاك

 مكح نم لوقب جوزلا ىلع بجي
 هيضقلا فرعاف اهنم لصالا يف

 لاقم اهنيد هيلع

 قافنالا ةحح دق ؤ هنع
 مازلالا بجاو نيظحالم
 هيضقلا يف ةرطفلا اهمزلت
 لاح لكب اعرش اهمزلت
 لاح لكب هنم اهجرخأ
٤٨٨ _



 رطفلا ةاكز ئرت ذننيح

 بجت مل اهنؤمي عضرمو
 همزلت ال اهقلط لماحو

 هعضرملا لثم لماحلا امنأل

 الفلا شياشحب شيعي نمو
 نادبألا ةرطف هيلع امف

 الف ديصلاب شاع نم اذكهو
 نابلألاب شاع نم اذكهو

 نبللا يف اهبجوأ مهضعبو
 حاضيإلاو عضولا هيلع اذو

 لمعلا هيلعو حيحصلا وهو
 عقو جارخإ نيسنج نم سيلو
 اهجارخإ يف تاقوالا لضفاو
 رمأ اذه يف يبنلا كلذب

 رمأ دق هيقفلا سابع نبا اذك

 ربتعتف اهرحتأ نكي ناو
 خلسي نأ ىلا ةرطف ليقو
 ىرت دقو ةقدص هدعبو

 حضتا دق ىذلا ىلع ىنب لك

 الو الك ىوه ىلع اوجرعي م
 ىشم دق ماقملا قيقحت نكل
 رجفلا دعب دولوملا يف فلخلاو
 سمشلا عولط دعب كلاهو

 رمألا اذ يف لاملا ةاكز لنم

 بهذملا يف يأ هيلع اهترطف
 هملعن لوق كاذو اهترطف

 هعفر دق نم دنع ذناتريجأ

 الخلا كاذ نم لكؤي ام لك نم
 ناسنالل كاذ دعي مل ذا
 ىنلتجت كانه ةرطف هيلع

 نادبألا ةرطف هيلع امف

 نمنثلاب ول لوقبلاو محللاو
 حارشلا قبطأ هيلع اك

 لهجي ال هجارخا يف ليكلاو
 عبتم لاقم وهو دحاو نع

 اهجاهنم يف ديعلا ةالص لبق
 ربخلا يف ىلصملل ,جورخلا لبق
 رمع نباك مهرتكا اهقفلاو
 رغألا ىنحضألا ىلا ةرطف كانه

 خسر دق حيحص لوق يف لاوش
 ىرج دق كانه لوق ىلع الك

 حص نيح اضيأ ليلدلا نع هل

 الطب نم عدف لطابب اوشم
 اشن ذا ليلدلا ىرد نم هيلا
 رطفلا ةاكز هنع نمزلتأ

 سفنلا ةاكز نم هنع سيلف

٤٨٩



 رجتلا ديبع نع ةاكز الو
 رنألا يف اهبجوأ مهضعبو
 دق عيمجلا ىلع اهبوجو ىرت
 الف ءىبش ٠ هل سيل ىذلا الا

 الاق اذهب ةريره وبأ

 ةيلاعلا يبأو ءاطع لنم
 لوألا نيملسملا ءاهقف نم
 ةاكزلا يف لاقملا اهتنا اذه

 لالحلا يذ نوعب تلمك دق

 ينانلا متي اهماتبو
 ىضرلاو لوبقلا هللا لأسأو
 يدهيو قرتع ليقي ناو

 حالصلا ىلع يننيعي ناو
 اعمجأ مظعلا بنذلا رفغيو

 ىوطنا دق ىذلاب ريبخلا وهف

 دق هيلا ىذلاب ملعلا وهو

 ارسعت ام ريسيت ىلع وهو
 احنماو يهلإ ملعلا نم يل به
 لمألا ةياهن وجرأ اذكهو
 يتلا كيدايأ ءلم اذكهو

 راتخملل هللا ةالص م
 ماودلا ىلع عرشلا يلت ام

 ردهأ هنعف مهنم قبآو

 رجتلا ديبعو ريقفلا ىلع

 درو هدضب لوق لهف حص

 الثم ماقملا يف اهنم هيلع
 ىسلاؤئ ةداق هتعبتو

 ةعامج عم يبعشلاو ليق دق

 لسرملا يبنلا نع يور امل
 ةاورلا عم اهمومع يىلع
 لامكلاب فوصوملا وه نمو
 ناسنالل دشرملا انمظن نم

 ىضترم نوكي ال امع حفصلاو
 دشرلا ليهأ جهن ىلا يبلق

 حالصإلا ىلإ يننيدهيو
 اعدلا صلاخ ينم نلبقيو

 ىوح بلقلا هلو يرس هيلع

 دمتعي حالص لك نم بغرأ
 ارتما نود رداق لك ردقأ

 اجحتفاف يلعو يل هتياغ

 لودلا بالغ هنم ريخ لك نم
 يتيغب كنم نوكلل تعسو دق

 راربألا هبحصو هلآو
 ماتخلا ىلا ىراقلا ىتنا امو

٤٩٠



 نايدألا يف مانألا داشرإ باتك ل نم يناثلا ءزجلا خسن مت دق
 داشرا باتك نم ثلاثلا ءزجلا هقيفوتو هللا نوعب هيليو م ماكحألاو
 هاضر ىلا ةيادهلاو ديدستلاو نوعلا لوئسملا هللاو جحلا باتك هلوأو مانألا
 . ها بيجم بيرق هنا

 موي حابص هديب يناضمرلا نسحم نب نسح نب دمحم هلل دبعلا ملقب
 ماع رياني ٤٠٣ ١ه = ٢٩ ماع ينانلا عيبر رهش نم ٥ تبسلا

 . مها ٩٣

_ ٤٩١



 تيب فالآ ةعستو تيب ةئامسمخو أتيب نيعست ىلع ءزجلا اذه لمتنا

 قيفوتلا ىلاعت هلأسنو هدفرو هئالآ ىلع هدمح قح هلل دمحلاو (٠٩٥٩ر

 لّوع نم اهب عفني ناو اهخسنو اهريرحت ىلع نوعلاو ءازجألا ةيقب مامتال
 رابكالاو لالجإلا ةيؤرب اهقمرو ملعلل مارتحالا نيعب اهيلا رظنو اهيلع
 لجو زع هلل يتاذلا لامكلا ناف ةيرشبلا صقن ىلع لد امع حفصلاو
 . ملسو هلآو دمحم انيبنو انديس ىلع هللا ىلصو

 فلزلا

٤٩٢



 يناغلا زجلا تسرهف

 مانألا داشرا باتك نم

 هيعجارمل ابيرقتو هبعلاطمل اليهست

عورلا



 ............................................. ءاقستسالا ةتس

 ................................................. رهظلا ةبتار

 ................................................ .. 7 مايق

............................................. رشا لاصخ



 ..................................... ءاعذدلا

 .................... لجو زع هللاب ةذاعتسالا نايب
 ................................ ءاخرلا يف ءاعدلا

.................................... ءاعدلا لضفأ



.................... م وصل ١ بي اغ ر



 ................................... . مل ١ ة ةاكز

 ................................... رجتل ا ة ةاكز

 .................. لاومألا نم لوحلا هيف مزلي ام

............................ ةاكزلا يف ذخؤي الام



 ةحفصلا ع ورضوم ١

 ٣٩٩ .......................... حلا ضعب ىلع سانجألا ضعب لمح
 غ ١٢ ................................. ةاكزلا هيف ذفنت يذلا لحلا
 ٤٢٥ .............................. ةاكزلا لهأ يه يتلا فانصألا
 ٤٢٦ ........................................... ريقفلا قيقحت نايب

 ٤٢٧ .............................................. نيكسملا قيقحت

 ٤٢٨ ............................................... نيلماعلا
 ٤٣٠ ................................................. ةفلؤملا ....

 ٤٣٣ ................................................ باقرلا

 ٤٣٥ .............................................. نيمرافغلا قيقحت

 ٤٣٨ .................. ............. ............... هللا ليبس ....

 ٤٤١ ............................................ ليبسلا نبا ....
 ..................................٤٣& ..... ةاكزلا هل لحت ال نم
 ٤٥٣ .......................................... ةاكزلا رمأل يلوتملا

 ٤٦٤ ..................................... تقرلا ذاختا هيف مزليام

 ٤٦٥ ................................................ ةاكزلا ةمتاخ

 ٤٨٣ ............................................... رطفلا ةقدص

 ماماو انيبنو انديس ىلع هللا ىلصو هقيفوتو هللا نوعب تسرهفلا تمع

 . ها نيعمجأ مهيلعو هيلع ملسو هبحصو هلا ىلعو دمحم انتلم

 ملق
 يناضمرلا نسح نب دمحم

 هديب

٤٩٨



 ] ديالا مقر ١ ع ٥ ٢٢ / ٨٨

 ٥٦١٢٢٧٢٦ : نوفيلت ةثيدحلا ناولالا ةعبطم

  


