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 نا س و 2 1 ( 7

 ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو

  

 كمعالالعتتلناتك
 ق ي
 ١اكخلزكتاتللا

 فيلآتو مظن

 حيقلا ليلجلا هيقفئنا ةمالعلا

 ش ل اينالئتاش اهدوست

  

 ثلاذنلا رجل ١

٩ه _ ١٩٨٨م





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 جحل ١

 رمتؤم العأ جحلا نأ ثيحو

 ةرومعملا نم موقلا دفيو
 دحاو ديعص ف نوعمتجي

 افخ الو

 فالتخا ىلع مهنيب قرف ال

 ال نيدلا وهف مظعألا عماجلاو

 اوعمسا موق اي لوقت ةلاح ىف

 عزلا يرك مكنيد ناف

 رظنلا ىف اونوكو اوقرفت الف
 اوفلتخت ال هللا ىف اوفلتئاو

 ءاخالاب بولقلا اونكمو

 طباورلا مظعأ وهف جحلاو
 ههج لك نم هيلا ىرولا يتأي
 اعم لهألاو ناطوألا اوقراف دق
 انادحؤ الفلا ءامأدب اورَس

 مهو ديسلاك ديبلا ىف مهلاخت

 اقرحأ نا ىلإ رحلا مهامظأ

 اهب اهجوأ بوؤدلا ريغو
 ام اه امظأ ١ و َسيعل ١ رممضأو

 7 رم ال و ى رسل ا ىف اه وحلطأ ا دق

 اسكام بوحشلا نم اوسبلو

 رشبلا فانصأ مالسالا ىف عمجي

 ةمأ لكو لب سنج لك نم
 دحاو برل هيف اوعضخ دق
 افصتا هارت اهب مهلك

 يفاصت ىلع اوءاج مهلاوحأ

 اللا قلطم عمجي مهف ريغ

 اوعبتلف ىفطصملاو مكبجاو

 عمجم ىف مكعاتجا ىلا وعدي
 رفك دق دبع لك هجوب ادس

 فلتي ماظنلل فالتخالاف

 ءاوس ىلع رفكلا اورذناو

 طبار نم هلثمك له نيدلا ى
 ههجوم اهبرل ممه ىف
 اعقو لهس ريغ رمأ كاذو
 اناسرفلاو صولقلا اوبعتأو
 مهبر قحب ةدابع اضنأ

 اقرغأ مومسلابو مهدابكأ
 اهبر نم تدب ةدابع اميس
 املغ دق بصن نم اهقاذأ

 اركتعا مالظلاو اهودأسأو

 اسبلم كاذ باطف مههجوأ
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 رحبلا اذه بابع اورخم دق

 مهأك املا ىلع اوقلَحَو
 يلعلا بر يعاد اوباجأ دقل

 ىرولا ونعي امل هب اومثافت
 ادو ... اذه وحن نحي اذه
 عمج ذا كاذ وحن ليمي اذو
 دمحأ نم ةينيد ةوخأ

 لكلا نيب لالجلا وذ فلأ
 يلولا هللا ةمعنب اوحبصأ دق

 ىنضفاي ماقملا تلمأت ناف
 دحار. نيدل ةمأ تيأر

 اميظع ًادحاو ًاهلإ وعدت
 ارم الو ةدحاو ةصرع فيف

 بدأ لك قوفي بدأ ىف

 لالجلا وذ بيدأتلا ىف نسحأ
 اراشأ دق مع ًاعاتجا ىرت
 نيدلا اذه لوقي هناك

 ةقرف نيد سيل داحتا نيد
 غلفرت الف ةاواسم نيد

 كلَم ناك نم سانلا نورت الأ

 هللا دابع اي اونوك كاذك

 يضارملا ىلع ًاناوعأ نيدلا ىف

 ةوسق نم الخ محارت نيد
 لضافت الف ةاواسم نيد

 مارحالا ىف يزلا نورت الأ

 رمألا اذه اريس اولبقأو

 مهئرصبت نابقعلا نم برس
 لهجي مل اعمجم ماع لك ىف
 اردص دق امب اولاعت دقو

 ىدعت دق هيلع نم ضغي
 عضو بحلاو مالسالا امهنيب
 دصقم ريخل اهالويه ناك
 ل لك هللا حازأ ك

 لمكالا ليبسلا ىف قدص ناوخإ
 اتبث طيبر لقع اذ تنكو
 دصاقملا نسحأل تهجوت
 اتارك ردتقم انميهم

 ىرثاي ميظعلا يرابلل فتهت
 بدؤم نم ءاج ذا افخ الو
 لاضفالاو ناسحالا وذ هللاو

 اراكفألا رهبت رومأ لا
 نيبم هرس عاتججا نيد

 ةلذ نيد ريغ رع نيدو
 اوعد اذ لكف ربكت الو

 كش نود ءاوس اكولمم ناك وأ

 هابتشا الب ًاناوخا نيدلا ىف

 ضارمألا قلطم متيفن هب

 ةدحو مامتو مانو نيد

 لماكلا ومسي هللا ىوقتب الإ

 هاقلا اذب ةاواسم يز
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 دحاو برل دحاو نيدلاف

 مجعلا فونص ىف يرعلاف
 يف كولملاو كولمملا اذكهو

 رشحملا ماقم نع ماقم رهف
 لغتشم لك نافكالا اوسبل دق

 دقو رشحلا فقوم ىف مهنأك
 ا ميهاربإ ةوعد مهتداق

 ةماقتسالا ليهأ هباجأ

 ىهلا بابرأو اوركذت
 اورظن اقح ماقملا اوظخأل ا نا

 املس غ "ةللا هبلع ٣

 يلعلا هللا همزحا دلب ف

 اقاقنلا ن هارت ا

 الاق لادج الو فر ال
 عفر دق كاذ لك قوسف الو

 مظعأ نم هنامأ مرح ف

 فطخت مشوح { إ نم سانلاو

 ت تاريخ اب ضيفي عمتجم

 انرظنت لالجلا ىذ نيعو

 ارًّمض ًانعش راطقألا نم اوئأ

 يءان ,جف لك نم اولبقأو
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 اودتهب يك

 دعاص دجن دحاو عرشلاو

 مهفاف اضيأ رقفلاو ىنغلا وذو
 يفتخم ريغو قرف الف لاح
 رصبلتلا يذ لقاعلل فشكي

 لمعلا صالخإ لمأي هسفنب

 دمصلا برلل باسحلا ىلا اوماق

 اميوقلا

 همارم اوملع ذا مهنيد ف

 اهبنلا ليس ىرت مهراكفأ

 رهزي ارون هللا يحو طبهم
 لسرم ١ يبنل ١ دمحا دهمو

 اممع اضيأ بحصلاو هلا و

 لهجلا لك لعف نم هناصو
 لمعلا قيرط مهناف همظع

 اقارتفا ببسي ام لكو

 الا دجلا لعفت كارت لهف

 عت رشللو افصلا دلخأو

 ملعاف اقح تايالا رهاوب

 اوفرعي مل نردكي امل مهو
 يش بجعأ اذو رادلا عساش نم

 تاعاطلاب رهزي فقومو

 النلعفت مانألا ام كانه

 ارَسحح اربص ءانعولا نم ًاربغ

 لطيغلا ىف اهنالصف تعيض دنإ
ءالآلا اذ كلملا كيلم اول



 بالصأ ىف هللا مهاعد

 لالجلا ىذ هللا فويض مهف

 ماركالا محل هيلع قح

 قح العأ فيضلا اذه نقحو

 هللا دنع هللا فيض ماركإ
 ادعو دق هل فيضلا مركا نم

 مظعألا ينغلاو ميركلا وهف
 همظعم وأ دصقلا وهف جحلاو

 ىلإ اندصق عرشلا ىف هنكل

 اعقو صوصخلا ىلع لمعب
 رركتلا مدعب اوعمجأو

 حص لفنلا امأو هبوجو ىنعأ
 مالسالل ديدجتلاو رذلنلاك

 مظعألا ىلعلا هللاب ذوعن

 ابَو يخارتلا ىلع له فلحلاو
 ضرف ةرجه لبق نم له فلخلاو
 تلخ دق تسل اهدعب ليقف

 نينسلا ةعسات ىف ليقو

 دق عادولا ةحخحل ىتلا يهو

 اكسانملا ىفطصملا اهيف نب

 احضتا ىتح زياجلا نييو
 ايس ًاداشرا سانلا اهيف دشرأ

 رمأ هللا اك اهيف مهاصوأ

 ادبأ امكح راتخلا كرت ام

 باوصلا جهل مهئابآ

 ىلاعلا ليلجلا هتيب راوز
 مارتحا وه لب بوجو الب
 قدصلا ضحمب ءاج هناف

 هاجلا يلعلا ردقلا هل العأ

 ادغ هفيض فيكف هماركإ

 معنلا انيلا نطسبت هنمو
 هملعن اذكه ليلخلا نع

 المعاف مارحلا تيبلاو ةكم

 اعرش دق انل نيدلا نم وهو
 رظناف كانه ضراعل الا

 حضتا لضفلا هبو ماع لك ىف
 مانأ ىف ناك دادترا دعب

 مأشألا لالضلل عوجرلا نم
 ابجَّص اموي روفلل هنا مأ
 ضرتفم انيد ناك دق اهدعب مأ

 تبث اضرف ةسماخ ىف ليقو
 نييبتلا ةرشاع ىف ليقو
 دمتعي لوق نيدلا مامت تناك

 اكلاسملاو ماكحألا حضوأو
 اححص لوق نقحلا جهن سانلل

 امهبأ ام عم لمجملا حضوو
 ريسلا كاذ انل تلقانت اك
ادسف دق امو حصام لك نم



 جحلا ريمأ

 نيدلا رومأ ىف ريمألا ثيح
 ىدهلا ىلإ دياق ريمألا نا
 دحاو ماظن ايندلاو نيدلاف

 رمؤي ىفطصملا ناك كاذل

 هللا يضارم ىلا مهدوقي
 سانلا لكل ًاردصم نوكي

 جمهلاك مهاضوف ىف سانلاو
 ىرن جحلا فو عار مكلكو

 ةيلعلا رماوالا لمحم ىف

 ىرت اثيح رساللا رمأ نأل

 ف معزلل نوجاتحي كاذل

 نيدلا ىف مهدوقي ملاعو

 عقو مكحلا امدنع نوعجريف

 لمهلا لثمك سانلا كرتي ال

 ةنمزألا هذه ىف اميس ال
 انرمؤي ناك ىفطصملاو

 ةيدملا حراب نا اذكهو
 ىرأ .. جحلا لب جحلا ىف كاذك

 لهَج لهأ سانلا نا كلذ

 ينرفلاب يقرشلا طلتخاو
 ىف سانلا نيب ناطيشلا خفنيو

 راحتناب نيدلا مده موري
 ماكحألل سانلا لدي نمو

 نيمألا فراعم ىف مزلي
 ادشرألا ليبسلا سانلاب بهذي

 دياق انيف عيمجلا ىف مزلي

 رهظي حالصلا هنم نَم سانلا ىف
 يهانلا نع مهئع دريو
 سابتلا الب اقح مهنيد ف

 جهخملا حيحصل نودتهب ال

 ارم الو ارهاظ كاذ بوجو

 ةمألا ىف نياك مامإ لنم

 اررقت مهقاقش مهتوجو

 فرشألا مارملل يهنو رمأ

 نييبتلل ناكمالا ىف مزلي

 عمس لوق ىف هيلا ةبجوم

 لضعم رماب ىتح دياق ال
 ةمألا فالتخا نم اهب امل

 انع حالص اذ شويجلا ىلع
 هيمأ مهيلع نرتؤي

 ارَصُبلا دنع هاوس نم همزلأ

 لهسلاو مهنزح نم اولبقأ دق
 يماشلاب يدجنلا اذكهو

 فقوملا اذهب ةدع لاوحأ

 راكنا ام نود ضعبي ضعب

 مالسالا بجاو نم انه امو
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 فاصنالاب عزاولا وه نمو
 يلعلا نيدلا انه سانلا ذخأي نم
 ىضوفلا يتخأ سانلا حلصي ال

 لسرلا لكو لب لوسرلا الول
 ارَمالا ىذه ناونع مه لسرلاف

 ارمألا نود سانلا يفكي ناك ول

 ةمئألا ىلا اوجاتحا مه الو
 مرج الو اولعف هودصق ام

 ةمألا ىف ةمحر ريمألا لب
 ريمألا ىلع اشساقم نكل
 نم ةنسلا ىضتقم كاذ لوقن

 جيجحلا بكومب ةيانع
 هربتعملا ريسلا كاذب تءاج

 قيدصلا ةعساتلا ىف ءاج دق

 املعلا دنع .جحلا ريمأ ناك

 ىفطصلملا جح ناك ماتخلا ىفو

 ريهشلا ةعساتلا ىف ناكو

 جحلا مامز ركب ابأ ىل
 يلعلا بضصنملا كاذب صخ

 ىرولاب يلصي ركب ابأ اورُم
 امامالاو جحلا ريمأ ناك

 لوسرلا ةرشاعلا ىف جحو

 اليلد مكلذ سيل ليقو
 لجألا يحولاب ملعي هنأل
 لبق نم هرحتأ لب ليقو

 يفاصتلا ىلع سانلا لمحيف
 لطخلا لهأ دشرملا وه نمو
 اضرف وا ةنس نودتهي }ل

 لهجلا لك قحلل دتهي م
 ارهظ مهنع عرفلاو مه لصالاف
 ىرولا ف السر هلالا ثعب ل

 ةمألا رايتخاب كاذ ناكو
 ممالا ىلع ةحح ريمألا لب

 ةميألا ىف كاذ قأي فوسو
 ريهشلا انمارم نم ججحلا ف

 ننىلل مانالا ىداملا انيبن

 جيرحتلا جهنم نم مهظفحي
 هرربلا ءايلوالا هتققحو

 قيقح اذب وهو مهب جح

 همالا

 افولاو مالل رشع ةس

 رينكلا هب لاق ًاضرتفم
 جهنلا كاذل هضارتفا دنع

 يورملا ىف ءاج ةالصلابو
 ارمأْلا ريخو مكمامإ وهف
 اماكحألا مهفتلف مكنيد ف

 ليد اذ ليق يخارتللو
 اليصاتلا رظناو ىخارتلا ىلع
 لدتسملا ليلد روفلا ىف ناكف

 يلقن مهفاف حتفلا لجأل حتف
٨



 هرخأ ءىيسللل حتف دعبو

 هعساتلا دعب ريخأتلا امناو

 اوفاط ةارع كرشلا اولوأ يهو

 هدسفملا عطق قلخلا ريخ مارف

 ارهج. كاذ عنم عاذأ ىتح

 ىف ملعلا لهأ هاور ربخ ىف
 اعم بحصلاو هللا هيلع ىلص
 ىرولا ىف ريمألا هللا رسي نا

 ىتم اضعب مهضعب نع مهنوصي
 مهيلع ادع اذا اذكهو

 مزحأ كاذو

 ءادعألل ظيغي ام لكو

 هركذ دق مهلك رمأ كاذو
 هعنام تناك كاذ نم ةجل

 فاوطلا رضحي امهم تيبلاب
 هدصق رمأ كرشلا لعف عفدو

 ارسق ومسي مالسالا ىأر امل

 فرشألا ينبلا نع ممرانآ
 اعطس دق ىدهلا ام نيعباتلاو

 ارهش دق مهظح نم كاذف

 ىتف اي لاجرلا تاشيه روفت
 مهنع عافدلاب موقي داع
 امرزل اهاده جحلا كسانم

 ملع مارحا لاعفالا لوأ نم

 ةجحب هبجاو نيب

 لبلا ريل عورشم لكب
 عرش هللا ام كانه ىضقنا ىتح

 مزلي ءاملعلا لاق كاذل
ءابنألا ىف مزلي بجاو نم



 جحلا بوجو
 رماوألا ردصم باتكلا ثيح

 اعقو هاوسو بوجولا هيف
 افخ الو دراو هيف جحلاو

 رهاظ باتكلا نم هبوجو

 .هرورضلاب عامجالا اذكهو

 لعيلف ججحلا دارأ نمو

 الو ... ءرملا ضرمي دق هناف

 هلحارلا كلت لضتا اذكهو

 ادَوعت دق ناك نا اميس ال

 ىففاي بوكرلا دوعت نمف
 املعاف ارذع كلذ نكي ناو

 للج لضف هتاف دق دهناف

 عم جحلا ءازج هتوفي نمو
 ازج هلام روربملا هجحو
 يداهلا لاق ضرعت ةجاحو

 بلقت وذ رهذلا اذه ناف

 بجو ةرم رمعلا ىف هناو
 ماع لك ججحلا نأ ثلق ول

 بجو اضيأ هنا هيف تلق ول

 ةكرت اذك مكاتأ ولو

 ضورفم هنأ لدي وهو
 الف ةمحر ثوعبملا هكل
 ةالصلا ىف َراَبَجلا عجار ذا

 هلحارلا كلتو دازلا لم نم

 رهاش لوقب سانلا ةدمعو

 اعجرمو ىدهلل الصأ ناك ذا

 افصلا بابرأ ةجح هناف

 رصانت هللارغلا ةنسلاو

 هريكن عدف :امولعم راص دق
 لسرملا يمشاهلا يبنلا نع

 الضعم اضيرم جحلل ردقي
 هلصاح نوكت ةعاطتسا الو
 ادصق دقام دنع بوكرلا رمأ

 ىتأ فيك هنودب نردقي ال

 امزتلي ملو جحلا هب طح

 لدج الب هتوفي هؤازج
 عطقنا دق هب ريخلاف هالوم

 ازجلا معناي ةنجلا ىوس اصن

 دابعلا ىف ةصرفلا منتغاف

 يبأ نبا اي نتبنت مل هلاوحأ

 بجع الو انل هللا نم ًافطل

 مازلالا تبانب ك ءاجل

 بجع الو اذك هللا هتبثأ

 مترفك هلعف متكرت ولو
 ضرفي كاذل ءاش ول هيلا
 الضعأ رمأ لكب انرمأي

 تابتالا ىف سمخلل تهتنا ىتح
هلفاقلا ريسم ىف هفغلبت



 اك تمييلف جحلل مقي ملو
 درو دق ىراصنلا نمض ىف ءاش وأ
 ىلع هلل لاق باتكلا ىفف

 املعا سانلا نم لكلل معف
 دق ديدهتلاب بوجولا نم وهو
 ف تبنت نأ لبق اوجح لاقو

 دق كالملا اهب راجشأ كلتو

 تقفن دق اهب مث اهلكأت

 عابتما ىلع ةمالع رهو
 لبالا ىذه ىلع نوجحت متنأ

 اهاعرم اهكلهب ذننيح

 نأ لبق لوقي اوجح اذكهو

 ُغعمصأ يشبح دبع كللذ

 ارجح ارهج ةبعكلل مده

 اضقلا قح ىتم ًاضقن اهضقني
 اكاذ ... ديعب مكجح نيأف

 ىدهلا ديأت مهللا كلأسن

 ربخ ىف حاكنلا لبق نم جحلاو
 حاكنلاب نيدلا اذه فصنو

 امدق اضيأ حاحصلا ىف جحلاف

 يلع هرمأو هب ةيانع

 املعا سانلا ىلع لاق دق هلل
 ليبسلا ةعاطتسا هطرغب

 دق لوصولا هنكمأ نم لكف
 هناكمإ ليبسلا ةعاطتسا اغأل

 امرجم انيبخ ايدوهي ءاش

 ٩ لك ىف مع ديعو وهو
 2 صنب جحلا ىررلا اذه

 | لكل انيع ناكف

 فلتملا قافنلا تاذ ةيداب

 دنس قن باودلا هذه قرطي

 تكله ينعي ريسفتلا ىف اهانعم

 لفتحاف شيعت ىعرملا نم يهو
 اهانعم . اذو نوجحت الف

 نكذز ثداحب جحلا عنتمي ح
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 اضقن حص هلف ءىبش لكو

 كاذك ىتأ مودهم تيبلاو
 ادسفأ رغ لك درت ناز
 ربتعملا مامهلا بطقلا هدروأ

 حاحصلا ف ححص دق ظفحب

 امهفاف يتخأ اي حاكنلا ىلع

 يلج نيدلا نم نكر هنأل
 اتح ضرف جحلا عاطتسا نم
 ليلدلاب كتءاج ةطيرش

 دنف الو اذكه هيلع حص

 ليصاتلا ىف لوصولا
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 املعاف ليبس نم له هلوقك
 ارتما ام نود لوصولا ىلا ىنعي

 ليبس نم ةرملا ىلا لهو
 افخ الو ةلحار عم دازلاو

 جحي ملو ادجاو كاذ ناك نم
 ررغلا ثيداحألا نم ةدع ىف

 الو اهركذ لوطي قرط نم
 ادازلا ندجي مل نكي نمو
 دجي الو دازلا دجاوو

 ربتعت كاذك مسجلا ةحصو

 ءادعألل فياخلا كلذك

 ارهظ دق هفعض اضيأ خيشلاو

 لوصولا نم عنام لكو

 نالا قلخلا رخ لوت
 رخا ءايشاب نورقم كلذ

 رثألا ىف لوقي ام فالخ رهف
 هلحارلا ندجي مل ىذلا ىلع
 املعاف قشي ناك دنا يشملاو

 فرغ هرسي هَللا نيد نأل

 جرح نم يتخأ نيدلا ىف سيلو
 افخ الو انه قيضلا جرحلاو
 دازلل تدجو دق ةأرماو

 بجي مل اهف مرحم سيلو
 انرفاست سيل اهنال

 املع دق ىذلا فعضلل كلذ

 , هعاطتسالا

 امسر دق اذكه جورخ ىلا
 ارهظ ايلج صنلا ىف كاذك

 لوصو نم صنلا كاذب ينعي
 ىفطصملا لوقي ةعاطتسا كلت

 جرخ صن ىف ديعولا هقحلي
 رصبلاو مولعلا لهأ اهدروأ
 الضفلا ةادهلا كاذ ىلع بير
 ادارملا عف حص هرذف

 دصقملا اذ ىف كاذك ةلحار

 رهظ مهعم هرذع ضيرملا نا

 ءاودألا قلطم فاخ ناك وأ
 ارذغغ مهعم كاذب هنأو

 ليلدلاب حص رذع كاذف
 هعامجلاو دازلاو ةلحار

 رنألاو مولعلا لمأ
 رقتسملا بوجولا نم مهضعب
 هلياق نكرتاو مهفاف دازلاو

 املعي مل انهاه بوجولا ضرف
 فلسلا لك هدر قشي امو
 جبهتبا لكلا هب هللا نم الضف

 ىفطصملا لوقي نيدلا ىف قيض ال
 دارملا مزال نم هريغو

 بهذملا ىف اذكه اهيلع جح

 امرحلا نيعدتست ةروعو
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 راربألا ديس لاق كاذك
 املعاف ًاديق ثالثلا ىرن الو

 املعلا دنع بلغألا ىف كاذ لب

 درو يهنلا ىف قالطالاو سكعلاك

 ةارماب لجر ولخي ال
 مرج الو ةشحاف ىلإ وعدي
 ال ةأرملا ةروع نا قحلاو

 قحأ اذه لب مرحلاك جوزلاو
 نكي ملام ةجوزلا نمم هل
 املعاف اهعم جح يبنلا لاق
 اعدص دق دهب ج وزلل كللذ

 رافسالا قلطم كاذ معو

 راهنلاو ليللاب اذ كمهو
 تتأ هجوزو وزغلا دصق دنا
 يف ... ةجوزلل بحصي مهنكل
 راتخلا ىفطصملا رمأ كلذ

 عوطتلاب ءاج ضرف وزغلاف
 نمو رُح نم رداقلا ىلع رهف
 مزحلا دعب ءاسنلا ىف طرشلاو

 جرخت ال غنام دادتعالاو

 ىف نجرخي الو نهوجرخت ال
 قالطلا نم اهدادتعا ناك
 ادازلاو ةلحار كلامو

 نكي مل بوكرلا ىلع هنكل
 هيمعنلا صن هيلع لد
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 يرابلا هيلع ىلص دمحم

 امقر صنب تءاج اهنأ ول
 امزُح لاجرلاب ولخلا نا

 دفتساف لدي عنملا ىلع وهو
 ةولحلا بلق ناطيشلا ىنأ الإ

 ممألا قلطم لضملا هنأل

 الضفلا لوقعلا لهأ ىلع ىفخت
 قح كاذو اهب ىنلوأ هنأل
 ننسلا صنب ًارط اهلهأل
 املعلا دنع ةجوزلا هب ىنعي

 اعفر صنب هلاؤس دنع

 يراربلا ىفو ىرقلا ىف ناك ام

 ىراج ثالثب ديق نود نم
 تبث َوزَع الف جحلل مورت
 فرشالا ليلجلا اهجح ءاضق
 رابجلا بجاول ىرولا ىداه
 عمساف كاذل ينيع جحلاو

 نكز دق لاقم هطرشب دوخ
 ملسم نم ةدع تاذب تسيل

 جهنملا بيطي ىتح اهتيب نم
 فرشألا رينتسملا باتكلا صن

 قاقش ام نود ةافو نم وأ

 ادافتسا اذكه اضيأ ريخلاو

 نكز ًاضيأ هل رذعلاف ردقي
هيضقلا ىف ةداقلا هعفري



 جحلا ةضيرف تكردأ دق

 ربخلا ىف هفعضب ترذتعاف

 مارملا ىف هيلع .متحني مل
 معف سانلا ىلع لاق دق هلل
 هعاطتسالا راتخلا رسفو

 هلحارلا كلتو دازلا ذجاوف

 سلا نمأو مسجلا ةحص نم

 رثألا ىف مهلاثمأ ىلع نكل
 لصألا ىف مهمع هنأل

 الف ماق انه مهرذع ًركل

 الوصولا نكمي ام دوجو
 بجو دق نيينعمب هنال
 هلحارلا كلت مث داز نادجو
 دجو اذا هسفنب هلعفي

 الف دازلا دبي ىل نكي دناف

 حضتم ًارض كلذ نف نأل

 لحي هل كاذ نكي ملو

 ابجو هيلع هسفن ظفح لب
 ضرم اموي هباصأ نا كاذك

 املعلا دنع جحلا هنع طقسي

 ضرملا عوقو دنع هناف
 ام لعفي نا ناسنالل سيلو

 اطقس دق هلعف نع ذئنيح
 دق هلام ىف هنكل

 بهذملا ىف يور صنلا رخآل
 رظناف اضيأ جحلا بوجو دعب
 ماقملا ف رم مومع دعب.

 مملغ دعب نم رذعلاو مهلك

 مارملا ىف ايشأ هيلع

 ركنتست الف هب مهؤاصيإ

 لعفلا كاذلا اولان دق لاملاو

 لبقاف ريسمملل نوفلكي

 اليصأتلا .عقاصيالل بجوي
 بجع الو املعلا دنع لصألا ىف
 هلعاف يتخأ نكف هلعفو

 دعتسا ناك دق دازلاو ةلحار

 القعلا لك دنع هيلع جح

 حرش لصأ ىلع هسفن كلهي
 لطب اعرش وهف كاذ وحنو
 ابجي امل جحلا هنع كلذل

 ضرع دق مارملا ىف هيلع ناك

 امهفاف اذاي كلذ هرذعل

 يضر نكي ملو هسفن كلهي
 امرح اعرش كاذ لب هكلهم

 اطرتشا كانه رمأ ىفتنا نح

 ماركلا دنع هب يصوي

يمترت تءاج رذعلاب اهناف



 لالا ىف ىقبو اهنع طقسي

 ضرملا ِءرب نم سيآ نكي نمو
 هيفاع كاذ دعب نم ىأر ناف

 ارجأ دق ىذلا هيزجي سيلف

 امرحم كاذ دعب نم تدجو وأ

 اصعيطتسملا ريقفلا مزليو
 بجو دق عاطتسا نا هناف

 ربتعم از دوجو نكي ملو
 ارم الو دحأ لك سيل ذا

 انبكري سيل نم مهيف لب
 بجي دازلا هل ليق اذا معن
 ىتم ضرألا قرشم ىف ىذلا امأ
 دق رارفلا ردق نم اذكهو

 الصو هيلا رمأ هل نمو
 املعلا دنع تيبلا جح هيلع

 رشبلا ديس لاق ام نلعت ال

 ررضلا رمأ ًاعفار ءاج كلذ
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 لادج الب اقح هب يصوت

 ضرع معنال هنع نرجؤي
 هيفاو هلالا نم ةمعنو
 ارَصُبلا ةادهلا لاق اذك هب

 املعلا هاكح جحلا اهمزلي

 اعيمج مهلك اولاق كاذك

 بجع ام نود عاطتسا ىذلا ىلع

 رشبلا اذل ةلحار عم كاذ ذا
 ارصْبلا دنع بوكرلا دوعت

 انكردي بوكرملل ناك ول
 بجع الو هب لاق انلكف

 اتبن هيلع يشملل عيطسي
 دمتعملا بوجولاب هيلع حص
 الصح اموي ناك هجو يأب

 املعتلف ةلحار نم سيلو

 رهظ دصقمل ءاج دقف اديق

رطخلا رمأ ىرولا نع ًاعطاقو



 جحلا ف يخارتلاو روفلا

 املعلا نيب فلخلا نا ثيحو

 بهذي هارت روفلا ىلا ضعب
 لياد مهلف موق لكو
 ماقملا ىف حجارلا وه امو

 امارملا نيأ انأ اهف

 مانألل داشرالا ىرت ىتح

 لجعيلف جحلا دارأ نمو
 درو ءرملا ضرمي دق هناف

 هلحارلا ثيدحلا ىف لضت دقو

 ربخ ىف ىتأ دازلا َكَلَم نم
 جحي ملو ةلحار اذكهو

 املعاف تومي نأ هيلع الف
 ىراصنلا ةمأ نم هنأ وأ
 لزن سانلا ىلع اذه اي هلل

 فختسا

 ءادأ نع رحتأ نكي نمو
 ارهج فختسا هب هناف

 يف تبنت نأ لبق اوجح لاقو
 املعاف اهنم باودلا لكأات ال

 ارذح نامزلا لوهجم كلذ
 اليجعتلا بجوي كاذ ناكف

 نكمم ًاعطق لاحلا ىف هعوقز

 ربخ ىف ىتفلا جيوزت لبقو

 هللا بجاوب نم ناف

 املغ ام يخارتلاو روفلا ىف
 اوبهذ دق مهضعب يخارتللو

 لحاطفلا ررق ام ىلع تلد
 ماكحألا ىف لدي هل امو

 امانللا كلذ نع نفشكاو

 مالظلا ىف ساربنلاك ءىيضي
 لبقاف لد روفلل ربخ ىف
 دصق ناك :ال هب اللعم

 هل زانلا ليبق هل اوعراسف

 رطولا كاذل هخغلي

 جرخ ارهج هنيد نم هناف

 امرجم ًانيخ ًايدوهب هب
 اراهج انل روفلا ىلع لد
 لقع هروف تيبلا جح ركذلا ى
 فلتلا قمع ىلا واه هناف

 ءالالا ىذ قح ىف هبجاو

 ارفكلا باصأ هب هناو

 فرعتلف اهثتبن ةيداب

 امهفتلف هلو تبيصأ الا

 ىرولل مارملا ليجعتل هب
 الوهجم انملع نع ادغ نيح

 اونضطفاف لحي ريخأت نيأف
 رظناف لد ليجعتلل كاذو
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 دق ناكمالا امدنع ىنخارت نمو

 ىلإ ثح اولّجعو اوعراسو
 بجو امعنلاب هللا ركش نال

 رايخألا نع ةلدأ كلت

 راربالا املعلا لدتسا اهب

 ابجو دق ةمذ لغش طحو

 حص ةنسلا ىف يخارتلاب ليقو
 ليجعتلا ةلدأ اولأو

 املعاف هاوس ال ماتهالل

 لضفأ رومألا ليجعت ناو
 ءايشألا لضفأ كش نودو

 ىتف اي يخارتلا اهيف زياجو
 دق عييضتلل دصقي ىذلا امأ

 جحي مل يبنلا نأ ىرت الأ

 لمك انل اهب نيدلا يتلا يهو
 حضم ليلد انه اهناو
 اَمَل روفلا ىلع ًادراو ناك ول

 ةكم نم اهلبق يَح ليقو
 رمتعاو ارينك جح لب ليقو
 ادبأ فاضي ال ضعب لاقو

 رنألا ىف عادولا ةجح ريغ يأ
 املعاف اهاوس جح نكي ناو

 ةكم نم هموق عم هجحو
 انولقنيو نوجح اوناك
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 ة
 دحألا بجاو عيض هل حص

 حضم لاقم ا ىف فالخ الب

 العلا ىذ هلالا بجاو ءادأ

 بتك قلخلا ىلع هنم اذو الاح
 راكنإ الب قحلا ةمئأ

 راكنا الو روفلا ىلع انيف
 ابجنلا دنع ءادألاب كاذو

 حضو ًاناهرب هيلع اودروأو
 ليلدلا ىف حولي جهخمل

 املعلا هارت نواهت نعو
 لمهم اموي ناك ام ال نيدلا ىف

 ءالآالا ىذ قح ىف اهليجعت

 ىتا اذك اهل عييضت نود نم

 دنفام نود كالملا ىلا ىعس

 جلبلا ةجح يهو عادولا ىوس

 لمعلا باطقأ كلذ ىلع اك

 حص لوقلا كاذ ىخارتلاب لوقلل
 ىمعلا نم ىرولا ىداه هرخأ

 ةكب ىف يأ نيتجح ليقو
 رمع ولتت ًاججح دعبو لبق
 ىدهلا وهو اهريغ يبنلا ىلا
 ريسلا ىف ةادهلا انل هعفري
 املعلا فاضأ هل ىتلا يهف

 ةنس ريغل مهجح ناك دق

انيد هوأر _ايسح جحلل



 ماع لكب هنورخؤي

 ربخلا ىف ءىيسنلا اذه يور دقو
 ىلع جحلا ىفطصملا دارأ دقو

 ريسيلاب حتفلا دعب كاذو

 اذبني نأ ىلا جحلا رحتأف
 هررحا ةعساتلا ىف كاذو

 كرشلا كاذ موسر احَما دعب
 يخارتلا ةجح كاذ ناكف

 روهمجلل روهشلا لوألاو

 دمح عم فسوي وبأ غ

 هنأ انم بحصلا ضعب لاقو
 لوقي هب انموق ضعبو
 لجالا ةفينح وبأ اذكهو

 هضارتفا ةرشاعلا ىف ليقو

 ابجو دق اهلبق نم ول ليقو
 رفكلا سجر بهذي نا كاذو
 ملعلا سابع نبا نع اوور دقو
 ضرعي دقام ضرعي هنال
 ضرمي دق رخا ثيدح ىو
 هلحارلا كيدي نم لضت م

 مه قورافلا رمع نع اوور دقو
 قيقحتل ١ ةي اغب اورظنيف
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 ماودلا ىلع امويو ارشع
 رسلا تراشأ هلام لنمك

 البقم كوبت نم يأ هلفقم
 ريبكلا كرشلا ركذف

 مرحلل نولهاج ةارع هيف

 اذنتح مكحل مهدوهع مهل

 هرفؤوللا ةرشاعلا ىف جحو

 يمزنلاب مالسالا لبقأو
 خاييذألا رثكأ هيلع اك

 ريثكلا نع ءاج دقو انم

 يعاو ربح وهو يعفاشلاو
 دنس ىف ىتأ القن انموق نم

 هنملعتل بجاو روففلاب

 ليد مهلو كل اك
 لوألا ةيعفاشلا موق ضعبو
 ىسنتنا ددرتلا ىلع هنأب

 هظافتحا اهب لب ىخارت الف
 ابلط رمأل هيخارت ناك

 رذعلا اذهل هدعب جحو

 مزتلم رمأل ججحلا اولجعت

 ضرعي كيلع ام ىردت تسلو
 ضرعت دق ةجاحو انحيحص
 هلصاو ًالييس هل ىرت الف

 ممألا لك ىف نويعلا ثعبي نأ

قيوعت ام نود ىخارت دق نم



 لمعو لوق ناميالا امناف

 اكرت دق هل اهجو كراتو

 كنل ١ انثمك انكر كراتو

 اه قورافلا ديسلا لاق كاذل
 ١ بت دق نيملسم . مهام

 املعاف لدي روفلا ىلع وهو
 اعاش دق ىرولا ىف هنم مزحلاو
 امَلَع امامإ هرد هلل

 اك همزح نآرقلا قفاو مك
 امهفاف لدي روفلا ىلع سيل
 رثألا ىف اذهل بطقلا دروأو
 حضتاف مارملا افولا ىف حضوأ

 اابجو اموي جحلا هيلع نمو
 ارضتحا ام اذاو ًايح مادام
 ارفاك تام صوي مل نكي ناو

 ركنملا امأ نيهجو ىلع وهو
 نواهت اخأ هيف نكي ناو
 ناميالا ىف هللا دهع ناخ دق

 مسز دق هيف ةيزجلاف جحي
 ارظنلا كاذ ءاش نيكرشملاك

 نيم ريغب ًاصن يوز هنع
 لطب هنيدف ًاولخ هنيد نم
 ناميالاب دراولا هنيد ىف

 لزن انل اذكه داقتعا ش

 اكڵله دبع كاذب هناو

 مرجملا كاذ بجاولا كرتي لب

 ركنتسي ملو كرش اذو هل
 املغ رمأ ديدهتلا نم لاق
 اًرصأ ىولاب نمم كاذب

 امزحأ نكلو روف ال ليقو
 اعاذ دق مهنيب هلعفو

 املعلا لك مقأ هلضفب
 املعلا ءايلوألا كاذ دروأ

 ىمتنا نيدلا ىف روهمجلا ىلا اذو

 رصبلا لهأ عم نيهجولا هب ينعأ

 حرَش اضيأ انل لينلا نم امو
 ابتك نيد وهف جحي ملو
 اركشاف عيبرلا دنع هب ىصوأ

 ارهاش الاقم نقحلا ىف هفرعاف

 ربحعي كرشملف هضرفل

 .نياخلا لنتمك ءاج نقسافف

 نارفك اخأ كاذ ىف ناكف
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 اضرفلا كاذ يخارتلا ىلع فرعاف اضيأ يخارتلل ليلد وهو

 ىعدملا كاذل هب اققحم اعقو اذه حاضيالا ىف كاذك

رطولا لين ىلع هلل دمحلاو ربتعي مظعلا فطللا نم وهو



 جحلا رركت زاوج
 حضتم رمأ نيدلا رسي ثيحو
 لاحلا فعضل هب انل ىعار

 ةطيسبلا هذه ىف اندعبو

 رمتسي داكي ال نمألاو
 ناسنالل ضارمألا ضرعتو

 رظنلا ىف ًالاحم افيلكت ناكو
 بجو ةرم جحلا ناك كاذل

 دحألا يلعلا هللا نم ًافطل

 لزي مل هفطلو ال فيكو
 مقي ل ماع لك كاذ ناك ول

 ملسم لك مزلي ةرمف
 سباح نب عرقأ نع اوور اك
 انيلع بجاو ماع لكأ
 تّرمحا ىتح راتخملا بضغف

 ابجوأل معن ثلق ول لاقف

 اولعفت مل تبجو ول هدعبو
 لالجلا يذ ةمكح ىف سيلو
 اضرف دق هنا ليلد وهو

 اولعفت ل ول لاق دق هدعبو

 ابكرر دق اننيد ىف هناف

 ماع لك ناك ول هناو

 لصحت دق نكت ناو
 رهاظ كاذو سكعلا اذكهو

 ارفاك ىمسي ضرفلا كراتو

 حلص دق دصقل رمألا كلام نم

 لاحرلا عم دازلا ةلقو

 ةقش نم انه اه انيلع امو

 رهدلا يفاصي نلو ةمأ ىف
 نامزأ ىف قيفرلا مدعيو
 ريسع قحلا ىف وهو لاحلاب يأ
 بجع ام نود ناسنالا رمع ف

 دصقملا اذ ىف حص دق هقلخب

 لمعلا اذه لصأ ىعاري انب

 ممألا ىف ريسيلا الا ىرولا هب

 ملعاف تابجاولا ياب فالح

 سلاجملا ىف راتخلا لأس ذا

 انيد نوكي جحلا كلذ يأ

 ةياورلا ىف حص دق هثتجَو

 ابضغ تءاج هنم نيمي ادعب

 لمعلا اذه قفرلاب هنكل

 لاضعلا دصقلاب انفيلكت

 ىنضق ءاشام رمألا كاذ هيلإ

 لمعلا هيلع اذو مترفك
 ابلقنا انيف رفكلاب ةريبك

 مايقلا نع انزجع حصل
 هعامجلل لصحت ال درفلل

 رهاب رس فطللا رمأ نكل
 ارهاظ ءاج نارقلا ىف كاذو
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 ةحيحصلا ةنسلا ىف قأ اك

 اقلع عاتملا هنكل

 امفيك دابعلا ءاش ول

 ادابعلا محري ام 7 فلك

 لمعلا نم متعطتسا ام لاقو

 هلك نكردي ال ام نكل
 اولظماف مكترمأ اذا

 ماع لك عاطتسا نم نكل
 يلعلا لضفلل جحي نا هي

 ردقي ال جحلا لضف ناف

 ارم الو هطسب ىتأي فوسو
 هل تححص لاق ًادبع ناور

 دفي الو هل قزرلا ىف تعّسور
 افولا ىف ءاج (مورحملار هناف
 ىرولل ثحي جحلا . ىلا وهو
 ىرت مسجلا ةحص نا هيفو
 تمظع اعطق كاذب هتنم

 لعفي مل نا مورحلا هناو

 امورحملا ىتفلا تنأ نكت الو
 ماع لك لضفلا باستكال مق

 رادتقا اخأ ناك نم هلل

 همايأ ىف ءايلعلل دصري

 معنلا باستكا ىلوملا معن نم
 يلابلا اهب يني هناف
 مستقت دق ةنحلا امناف

 اهيأ اي.

 هيرص هب تءاج اهناو

 اقّيضي مل رسي دق هللاو

 امحر ذا نكي ل نكلو ءاش

 ادارملاو ليسلا حضوأو

 لخما امفيك طقسي هدضو

 هلعف اموي نكمم ١ كرتي ال

 اولبقتلف مكتيهن اذا اذ

 مانألا ىف ينلعلا هردق

 لفنتلا نم لب بوجو نود
 رهبي يتخأ ىهئلل كاذ لب
 اررقم هلضف يردت ثيحب
 هلمأي ام لانو (همسج ىف
 درو (ةرم ماوعألا ةسمخ ىف
 افرعاف ةادهلا نع هريغو

 ارم الو مهرداق هب ىنعأ

 ىرولا ةعاطتسا قزرلا ةعس عم

 تلبق دق ةجحب نركنضيلف

 لخشخمتلف رداقلا

 امولم ىتف جحلا ككرتب
 مالم الب ناكما ناك ام

 يرابلا قوقح هب ًايآؤم
 هماعنا نم نقحلا ىف هناف

 ملعاف يش ذلأ اهناو

 ناركن الب دلخلا ةنج ىف

 ملعن اميف لامعالا صلاخب
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 رمعلا ماوعأ لك تعطتسا ول
 رثألا ىف ريخ ريخلا لعف ناف
 ةنجلا ىف بتر ثاجردلاو

 يسدقلا .ثيدحلا كلذ كبسح

 دمصلا ناحبس بتعلا قاسم قيس

 عجري وهو ريخلا انم بحي
 عقي وهو انل رشلا ضغو
 يرابلا يلعلا هللاب ذوعن

 ةناعالا انل هللا لأسنو

 رثك هللا عم ًاريخ لنت لعفاف
 رصبلاو مولعلا لهأ هدروأ

 ةيرم نود ديعسلا اهلاني

 سسألا لنشمك ءاح هناف

 دنف الو هفطعب اببتعب

 عفنتنن هبو انيلا اعطق

 عنص هل ىتف لك ىلع اعطق
 رانلا باذعل تابجوم نم

 هناكما نرَسَيِل لو مخلل
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 فلكي مل هللا نا ثيحو

 اذ دبعلا لاح كي مل اذا ىنعا

 ارسي دق هلضف نم هناف

 تبث ىرولل هللا رذع ناو
 اعقو طرش غولبلا كلذ نم
 فلكي ملو لقعلا كلذك
 ال ... ديعلاف ةيرح اذكهو

 دجي ل نمف دازلا كلذك

 مرج الو ةلحار اذكهو

 هعاطتسالا كاذب اورسف ذا

 درو متعطتسا ام ثيدحلا ىفو

 نض سبحت ةديدش ةجاحو

 املعلا دنع ةحصلا اذكهو

 ةيرم ريغب نمألا اذكهو
 لاوحألا ىف نمألا طرش معو
 الف لكلا تمع طورش يهو
 مرحلا طرشو اسنلا اذكهو

 طقس له يبصلا جح نا فلخلاو

 ال نونجلا ىخأ ىف فالخ الو

 يفاك يلولا مارحإ ليقو
 بهذلا ىف امهنع يبلي اذك

 املعاف نيذ سبلي هنكل
 امهيلع نظفاحي اذكمهو

 الو حص نلعفي نيح دبعلاو

 ىفتخم سيلو قيضلا ةلاح ىف
 اذك هل ةعاطتسا اذو ,عسؤ
 ارتما الو بجاو طوقس . انل

 تطقس هعم فيلكتلا ةجحو

 اعرش اميف بوجولا ىلع انل
 فرشألا ليلدلل لقع نودب
 القن الاقم جحلا همزلي
 ددصلا اذهف انع هطوقس

 هزتلتف ةعاطتسا اهناف
 هعامجلل روهشملا كلذو
 دشرلاب انيف ثوعبملا دجأ نع

 نكز صن هل رذع . ىلتبا اهب
 املغ رذع فندملا ضرملاف
 ةحصلا طرش نيدلا ىف بجاو ذا

 لاطبألا رظن ىف اهعيمج
 القعلا دنع ججحلا اهعم مزلي

 ملسم لك يأر ف اهجوز وأ
 طعي يأ كاذب هنع هبوجو
 القعلا ءاملعلا دنع هيزجي

 فالسألا ةداق دنع نيآل
 بهذملا ىف املعلا بطق هاكح

 امرحأ دق نمك مرحم ساب
 املعلا لوقي روجحم لك نم
 القن لوق رّرُح نا هيزجي

  

٢٤ 



 اعقو دق هريرحت نكي ناو

 املعاف تافرع لبق ناك وأ

 قتع دق فوقولا لاح ىف ناك وأ

 امرحأ ثيح هيلع مد مم

 املعاف هيلع مد اذكهو

 قر لاح لاحلاو اهم تاب

 افلكت نا عيطتسملا ريغو

 عن روج ناطلس اذكهو

 رانتالا فو عضولا ىف هاور
 طقس دق مامالا نع ذئنيح

 ربابجلا نم فوخلل كلذ
 ميوقلا بهذملا اذه ءادعأ

 مامالل فوخلا ىفخي سيلو

 افخ ام نود نوعمطي كلملا ىف

 جمم ريغ مامالا جهنم ذا

 ةمألا ىف همايق اميسال

 اذه ءا دع نع اذه د ري

 هتي ١ ر تحت س انلا نأمط ١ دق

 مالسالا ىف دودحلل ماقأ

 رمالا ىشالت مهنع بغي ناف

 دالبلا ىف داسفلا رشتناو

 ىرولا ىف لالضلل نوبكريف
 مهيلع نفلختسي نكي ناو
 ىرولا كالما نا فكش نودو

 ىندهلا ةمئأ ىوتف اذكهو

 اعمساف هافك دق فوقولا لبق

 املعلا ضعب هاري دق كاذك

 قح وهو ليق سمشلا بورغ لبق
 املعتل هتيدوبع لاح

 اك ادبع ىنم ىف تيبل يأ

 قحلا لها ضعب لوقي هب
 افرع لاقم هازجأ كلذ

 عفري مانالا ريخ نع صنلا ىف
 راربأ ةمئأ نع كاذك

 طحب انمامإ نع بوجولا ضرف
 رهاش لاقم ىف كولملا ينعأ

 مقتسللا طارصلا ىلع نمو

 مافغلطلا ةداقلا كولملا نم

 افرع اميف نقحلا نوضغيو

 ج رهلا لهأ رهدلا اذه كولم

 ةمئألا رظن ف يأ مظعأ

 اذهك ىرولا يغاب نعفديو
 هتمامإ نم د اسفلا م دعناو

 ١ مارح او لالحلا بجاوب

 اورداف ماظنلا كلذ لحناو

 دابعلا ىلع ىضوفلا تمعو

 اركنملا دالبلا ىف نولعفيو

 مهيف يخأ .هنوكك . سيل

 ارهشام ىلع انمامإ ادعأ
 ادروأ يبرغلا مامالل يأ

_ ٢٥



 اَجَحلا مامالا كلذ دارأ

 ىئرن ال ميظع رمأ ىف كنا
 ربتعي طرش نمألا رمأ ناف
 كلاهملا ىلا سفنلاب قلئ ال
 لسرلل مامالا كلذ لسرأ
 هل زاجأ دقلف عيبرلا امأ

 هاضري ىف نرجؤي ىنعأ
 يلج ههجو طايتحا وهو
 عقي نونظم فوخلا نأ كلذ
 ارسيت ةلحار عم دازلاو

 املعاف ليبسلا ةعاطتسا كلت
 اققحت انه نكي ل نمألاو

 طقس دق هاري دابع نبا امأ

 برغملا لهأ لوقي اذكهو
 بجي لاملا هلضف نم له فلخلاو
 هللا لضف ةلغلاو لصألاف

 نمل يفكي ام ةلغلا نم ىقي
 انه امهيلع اوعَرف نالوق

 ةلحارلاو دازلا نود جحلاف
 ندبلاب ال لالاب زداقو

 ضرملا ءرب نم سيآ دق ناك نا

 هيلام اهنا اذه لصأو

 لالاب كرتشم هنا رأ

 هلحارلا ش دازلا هيلع لد

 نأ ةقفرلاو نمألل مدعمو

 اجبنلا هورأو هوضراف
 ارطخلا نبكرتو هكرتت

 رقتسم انيلع ضرف هناو
 كلاه دبع يعس ف مقت الو

 لجالا دابع نباو عيبرلا ىلا
 هلعف دق نم ةرجألا يطعي نا
 هاتفأ اذكه هنع جحي

 يصقلا هل ءاض هرونو

 عمتساف كاذل نمألا عقي وأ

 ارجأ كاذل مسجلا ةحصو

 املعتل انه نمألا ىقب نكل

 اقدص دق ىدهلا ىف لوق كاذو
 طعي جحلا انهف هنع رذعلاب

 بجنلا ةادهلا موقلا انبحص نم
 بجع الو هلصأ نم اهنا مأ

 هابتشا الب حص ىنفغلابو

 نكز هلوصأ نم وأ هنومي
 انطفلا رابتعا بسح مهلاوقأ

 ةمنألا رظن ىف فلكت

 نظطفتلف هريغ هنع جحي

 ضرع ناك امل هب نيصوي وأ
 هيلاح ناو ةعاطتسا ينعأ

 لادج ام نودب ندب عم

 هلعاف كارأ لالاب كاذو

 نيصوي نأ بجاو بوجولا حص
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 نادبألا ةحصل مدعم وأ

 اناك ايأ حص امهم رذعلاو

 هعاطتسالا كاذ ديق ناف

 لاومألل كلمي نم ناف

 ندبلا حيحص ناك نم ليقو

 نايعأ نع ءاج ىلصوأ لاملا ال ١
 اناسنإ نرجؤي هب ىصوأ

 لادج الب ارداق دعي

 ننسلا حيحص ىلع همزلي
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 ةباينلا
 انيعس ام نيدلا ىف انل ثيح
 ممألا قباسب ىضم نم فالخ
 ابجو .نيدب خأ انل ىعسي

 ىضترُي نم مهنم انع :
 ىتفلا لام نم نوكت ة

 رابخألا قداص هيلع 7

 املعاف زاج عامجالاب ليقف
 يأ جحلا ةضيرف تكردأ دق

 بجي ليق دق ضيرملا ىلع وهو
 فعضلا رذعب تلدأ اهنال

 نمزلا خيشلا ىلع ًاضيأ اذكهو

 امدعب بوجولا ناك نا ليقو
 ربتعي سيل دعب نم هنال

 الف فعضلا عم لاملا ثدح دق

 جحلا ى
 انيد نوكي انل يمجس امو

 معنلا هذه مظعأ نم كاذو

 ابجنلا هتطقسأ رذعل نكل

 اضقلا مزاولب انيف موقي
 اتتت هارن عربب وأ

 راتخا يبنلا ىداهلا دمحأ نع

 ضعبل يآر ىف ليقو
 بتكلا ىف دراو افيعض اخيش

 مزل دق قحب ىداملا هساقو

 البنلا دنع كاذ عم همزلي

 ماعلا عيبرلا خيشلا دنسمل__ يماسلا مامالا حرش ف كاذك

 اضقلا حص نا نيدلا لثم جحلاف
 عم جحلا رذن ءاضق اذكهو

 ىرولا ريخ نع ناخيشلا هعفري
 هللا نية ءاضقلاب قحأ

 املع نم نججحي زياجف
 ىجري سيل كاذ ءرب نال
 ادشي نأ ردقي نم ليقو

 ىضم دقف ىتف يأ نم نيدلل
 عمس دق لاقم نيدلا ةميأ

 ارهش رمأ نيدلاب هسايق
 هللا قلخ ةوفص دمحأ نع

 امره اخيش حبصأ هنأب
 اجلم اموي كاذ نم دجي ملو

 ادصقلا دشيلف لاجرلا ىلع
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 هنع نججحب الو ادب ]

 هذه ف اوقفتاو

 مره وأ ضرم نع هزجع وأ
 عقو نا الا ضرفلا ىدؤي الف

 ناوخالا نع ناك نم نأل

 لصح هرجأو لفنلا ىف كلذ

 دق هوور امو يرزبي ال ليقو
 حصي مل صاصتخالا نأ ةرو

 املعلا دنع صيصختلا تبني ال

 ىرت جحلا ةباين لب ليقو
 دلولل ناك هوور ام نال

 هعقاو اذه نا اضيأ دزَو

 رخأ ثيداحأ ىف اضيأ ءاجو

 5 نيدلا ىلع ىداهلا

 دلولا ريغ هيضقي دق نيدلاف

 اعقو قافتاب رمأ كاذو

 ببحت لكلا ىلع ضرفلا ةّجَحو
 ارج;جؤي نأ بدني اهدعبو

 رثألا ىف ىرخأب يصوي هدعبو
 ىف ضرفلا برز لفنلا نا كلذ
 هدابعلا رياس كاذ مف

 عقو امبر ضرفلا لعف ناو
 املعا جح نا ءرملا جح حصو

 اجَح اموي كي مل نا ليقو

 هباينلا

 هساق و

 ادرو صن راشأ هل اك
 هناص أ دق ناك توم ط رشب

 عسي لفنل ١ ف و هت رك ذ دق ام

 ناكمالا ىدل اعربت جح .

 لعف انيح هنع هاون نمل

 درو دق صوصخلا هجو ىلع ناك

 دنف ام نود دلاولا نع بان

 هعنام تسيلف لاح ىلع تءاج

 رهتشا اك هتخأ نع مىئف بان

 امهبني ملو اصن هتفرع

 دنفت الب دلاو ريغو

 ىعدملا ًنتبي مل ذثننيح

 مهي مل جهنم ماقملا اذ ىف
 بجع الو اهل ةعاطتسا دنع

 اركذ طايتحال ىرخأب هنع
 رشبلا ةداس ةداقلا . نع اذه

 فرشألا يبنلا ىداملا نع صن

 هداهزلا يوذ بح هناو

 عفن ام هارتف لخم هيف

 املعلا ةادهلا دنع هريغ نع

 اجحي مل ريغلل هسفن نع
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 لقن ةهاركب حص ليقو
 نع جحف مهدنع نوعناملاو

 رانآلا ىف ةرجألاب زاجو
 ةرجأب دجسم ءانب لنم
 .فحاصملا ةباتك اذكهو

 ابجو اموي هيلع نم صويلف
 ضرف دق يخارتلا ىلع هنال

 صوي مل لقاع تيي الف
 عجفملا موجه نم ازارتحا صرا

 ءادأ ف دج امام نكو

 ةرجألاب ههرك مهضعبو

 رثألا ىف مارح نيدلاب لكألاو
 ىري انهاه كاذ سيل ليقو

 ريجألا اهب ماق ةدابع

 ىئرولا باونأ لسغي نم لنمك
 س نالل لسغي ا ذنكمهو

 حصيو هتقحل نم ىلع ضرف
 درو ةرجاب موصلا اذكهو

 حصي ةرجأاب حبذلا اذكهو

 لقأ هرجأ ريجألا كي ملو
 املعلا دنع زاوجلا ىلع لد

 درو يصوماك ذفنملاو جاحلاو

 يلج حضاو ذفنملا ف كاذو

 ربخلا اذه ىف ةرجألاب جاحلاو

 لمعلا ذباهج نيدلا ةداق نع

 نطفاي تججح كنع نا كريغ
 رابحألا ةداقلا ماركلا نع
 تبنشخساف ةدابع املك

 فراع لك يأر ىف ةرجاب

 ركنتسي الو هب نيصوي روأ
 ابجنلا يأرل هب ًازرتحم
 ضرتفا هاصيإ توملا فوخل نكل
 صنلا مكحب اصيالا ضرف ذا
 عرولاب دعاسلا رمشو

 ءالالا ىذ قح ىف هبجاو

 ةمئألا نع نيدلاب لكألل

 رصبلا بابرأ قحلا ءاملع نع
 ارَ{جأو هب تئش دنا صروأف

 ريض اهيف سيلو هريغ نع
 ارجاتسا كاذل ىتم ةرجاب

 سابتلا الب ةدابع وهو

 حضو لوق ةرجأب اهل لسغ
 دنفام نود نقحلا ءاملع نع

 حضتم اهاده ةدابع وهو

 لقن صن اهب يصوملا كلذ نم
 امهبني ل كاذ ذا هلضفو

 دنسلا ىلاع دمحأ نع ربخ ىف

 يلولا ذافنإ لالاب هنأب
 رصبلا ىذل حضاو ليلد وهف
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 املعاف يلولا ريغ نع زاجو
 للزلا نارفغب هل اعدلا ينعأ

 املعاف كاذب هنربخيو

 يف تلا نع يأ جح ناك دنا

 رابخالا همزلي ال ليقو
 فقوم ىف ندهشيو

 ىلل ةجحب ديز نع تمرحأ
 هرايزلاو فوقولا ىف كاذك

 اودهشاف نالفل اذه لعفأ

 ام حضاولاو مزلي ال ليقو
 لعفي ءاسنلا نع اذكهو

 نالف نع ةينلاب طرشلاو

 اكاذ هنع كالمألا بتكتف

 ىلإ دازلاب جحلل بجومو
 نأ مزلي مرحم اذ دبت ملو

 اتلا دنع جحت رياجو

 انمألا دنع قلخلا ريخ ءاسن

 رمغ اضيأ نيعا ك

 ىرولل نهنأ هوضرتعاو
 ماقم ىف كلذ مهل انلق

 ... م رظن لحي ال ذا

 انه مهل ةولخ حابت الو
 تاهمالا نفلاخ ذنتنيح

 حصت جحلا ةباين ذثشنيح
 املغ دق عربت نع كلذ

 .مارح الا

 امرح ام نزرتحم هنكل

 لح كانه امب وعدي هنكل

 املعلا دنع ثراولا ربخي وأ

 فرعاف انم ملعلا لهأ رانا

 مالفلا كلذ نع هلعفي

 القن اميف رمألا كاذ رخآ

 هراجااب لعفي هنال

 اودروأ اذه راثآلا ىف ينع
 املعلا ةادهلا نع هتمق

 لمعي اهنع ريجألا ادغ نيح
 ناميالا ىف رمألا اذه لعفأ
 اكانه امب ىردأ انبرو

 اند ماقملا ف هبيع 1

 ا ضعبل لوق ىف نججح
 7 ماقملا ا ف فوع لجن عم

 ماكحأ ق حص اذه ريغ يأ

 ١ لك دنع نهنادبأ

 _ ءاملعلا

 ةادهلا عم قحلا وه اذو

 حضتلللا نايبلا اذه نم نيدلا ف

 املعلا دنع ةرجألاب ناك وأ
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 لصح رذعلا ذا ينلا نع وهو
 بجو لاملاب جحلا هيلع يح
 ام مجهي نا فوخ ىصوأ ناك وأ
 ىتم اصيالا بجوأ لالجلا وذو
 لعج لالا ثلث ىف انل اك
 ناسنالا لمع ىف ةدايز

 نع نوكت جحلا ةرجأو

 تيم نم ةيصو ىف كلذ
 املعا تاراجالا ىف ىتأي فوسو
 ةباينلل نايبلا انه اهو
 هناعالا هتأسن هللاو

 ردقي عيمجلا ىلع ىذلا وهف

 لدج الب تيم نع اذكهو

 بتك فوخ وأ ضارمألاب رذعلاو
 املعا طاتحا هب توم نم لوحب

 اتبت انيلع بجاو ماق ام

 لصح دق لضفب هنم أاعّسوت
 نانملا ةمارك اهب تتم

 رنالا باطقأ دنع يصرلا

 ةمألا ىف لداع نم رظن وأ

 املعلا كاذ ققح ام لثمك

 ةراجالا ىف مالكلا ال طقف

 هنابالا هلضفب نحضويو
 ركشي كاذل دبعلا بجاوو
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 دصقلا تامدقم

 ىتم جحلل مزعلا نأ ثيحو
 اهوبجوأ ملعلا لهأ ءايشأ

 ةورملا جهنم ىف ةبجاو

 داوزألل عيسوتلا كلذ نم

 عستت ام ىكل دازلا عسوي

 مركلا بابرأ تافص نم كاذو

 قلح ريفوت ناك كاذ نأل

 تضم مراكم ممتحل ءاج

 سانلا اياقب ىف الا ىقبت مل

 لأسي نيح ريقفلا معطيف

 ىهلا لهأ اي جحلا كاذ نأش ام

 هعابتلل تيأ ام دعبو

 ابراقألا لصاوت اذكهو

 عةوي نمك مهنلحتستو
 اممجأ مهنم نآربلا بلطتو
 مهقوقح نم ترصق هلامو
 راجلا رمأب ينيصوي لاز ال
 هنتثروي هنا تننظ ىتح

 نم عادو مهعدوت من
 مهقارف ىلع نزحلا رهظأو

 اتبث دق انه ام لعفاف حص ام

 اهوبحصتسا لاوحألا ةلمج ىف

 ةلمجلا ىف تبجو ايشأ لثمك
 داجمألا ىف بولطملا

 عمج ناك ام لذبب هقالخأ

 مجعو برغل قحلا ةمأب
 قح وهو يبنلا هل اعد دقو

 تبهذ ىتح رهدلا اهيلع ىنخأ
 ساسالا للطابب هجوزمم

 لمكأ لضف كاذو ًامعطتسم

 اققحت بجاو اهادأ نا

 ارهش لوق هاوس نم بجوأ
 نسح دصق لين نع هرهقت
 ا١لنخماو اهلهأل اهاف

 اهبتناف هل هللا لبقي ال
 هعاطلا لهأ ناريجلا لصاوف
 ابجاو كيلع اقح مهل نا

 عجري ال هلعل هبابحأ

 اعّيضم هل تنكام لك نم

 مهقوقع نم دعيام لكو

 هناف

 ر اندخا انيبن نع ء اح دق

 هنبشت انه حص دق كاذل

 نمق فطعلابو هدو صلخأ

 مهقافشإ نم هيف ك وبحصيف و
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 ناوخالاو لهألا قارف ذنا
 افصلا بابرأ دنع مظع رمأ

 ناضطروألل قارفلا اذكمهو

 (اوجرخا وأ مكسفنأ اولتقار لق
 دوعي ال جرخي نم لمل
 اقيالعلا ..... عطقيلف كاذل

 ةالصلاب لزا عدوت

 اعجرئ ىتح بياغلل ظفحت
 اونيعتساف ةالصلاو ربصلاب

 ىدهلا لياسو نم اذه نكل

 معنلا ىلوم انهلإ نم لكلاو
 سيمخلاب جورخلا اونسحتساو
 جماوحلا اضق اهيف اولقن دق

 درو دق هيف راهنلا لوأو
 املعاف هيف كروب هنأب

 اياربلا ىف لالجلا ىذ رارسأ

 لعلف تاحفنلل اوضرتعاو

 اعمجاو تغرف ام ديعب عدا

 اعم ايندلاو نيدلا ظفحل عداو

 دهتجاو رومألا ريسيتل عداو
 ىلإ بغراو منغم لينل عداو
 ارط ممهملا ةيافك لسو
 افلس ام ىلع ثيغلاك بصتت

 ناميالا صلخن نم ايفصألاو

 افولا بابرأ ناوخالا صلخو
 ناهذألا ىف سفنلا لتق هبشي

 جلبأ باتكلا ىف رايدلا نم
 دوحللا هصخش مضت ىتح

 اقراف دق نم جورخ نجرخيلو
 عجفم جورخلا كلذ ناف

 ىتفاي لعفاف لاحرتلل تعمزأ
 تاعاطلا لضفأ ةالصلا نا

 اعةوف اهب لهألا ظفعحتو
 نيعم مكل وهف مكبرو
 ادصق دق امل دبعلا غلبت

 مو متو ننم نم هل مو
 سيساتلا ىف ءاج راهنلا ىحض
 جياح لكل ,ضاق اهب مقف
 دمصلا ةجح عراشلا نم صن
 انغم هيف تشعام ذختتلف

 اياوزلا مكلت تطاحأ اهب

 لمأ اهيلو ام لانت ًاسفن
 اعدلا ىف ًاحلم ريخلا عماوج
 اعمحاف ارط دالوالاو لهالاو

 دمتعا لكلا ىف كالوم ىلع ش

 المعا هلل صالخالاب كبر

 ىرذت عومدلاو هيلا بغراو
 افرتقا كلتل ذا بونذلا نم
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 بابحألل قارفلا ىلع نزحاو
 بوكرلل امدنعو
 ىفو رب ىف لمحي ىذلا وهف
 ماقملا ىف ةينلا رضحتساو

 تاينلاب لامعألا امناف

 هججوتلا ىف ءرملا نأب ملعاو
 تاعاطلاب هيلا اوهججوت

 لالجلا ىذ هللا نيعب مهف

 روللا اهنم عشي مهبولق
 انيلهألاو دالوألا اوقراف دق

 اوماه دق مهتاذل ىف سانلاف

 بلغ مهبولق ىلع هركذف
 انروربكيو نوجتسي
 يعادلا بل هوعد املكف

 انينع ._ تراط

 ىلع مهو ىجدلا نيباهر مه
 ىرولا ىف تاقرشملا سومشلا مه
 شحو دوسأ ال نيد داسآ

 اريغ ًاربغو ًانعش اوفجوأ دق

 ارون ءىيضت مهلاعف نكل
 رافلاو إ يفايفلا عطق مهل ّذَل

 مط ذا مضحلاب اولاي ملو
 : ضرالاب لاخي مهلكيه

 ىف كالمألل شرعلا وذ مهب ىها
 جرخي ريجألا مزليو اذه

 اهنأك

 باحصألاو ماحرألا ىلع فطعاو
 بومزللا كلملا مساب مقف

 فرعاف كاذل هلضفب رحب

 مارلا اذب هتدصق امل

 ةادا رظن ىف اهتحص
 هبتناف العلا مار هبرل

 تاباغلا بهايغ ىف دسألاك

 لاوحألا لماكب مهاعري
 روبت ذا سومشلا

 اييللاعلا ترب اودرفناو

 اوماق هلالا بجاوب مهو

 بدح لك ىلع هب اوجمل دق

 انوركذي لالجلا اذ هللاو
 عازن الب هل ةباجا

 انيف ًاهلب نوشمي مهو ًافوخ
 الكشملا اونابأ هللا رماوأ
 ىرشلا داسا نيعب مهو

 شحف لك هللا ىف اورجه دق
 ىرسلا بآدت هجوألا ةراضغ
 ارينم انس شرعلا ىف عشت
 الو الو ادبأ اول لو

 امطتلا نيح جاومألا رخاب
 شقن دق يلعلا شرعلا ىف مسالاو

 فرشالا يبنلا نع قأ لقن

 ج رخمي ذا هرج ا نم تيب نم
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 7 ى

 رجؤملا
 عقي دق ج ورخلاف جح ناك ول

 رجؤملا اذ ناك امهم كلذ

 ابان نبح بيانلا كلذك

 انه لوقلا قدصي هيلع هب
 املعا ججحلا لياسو نم كاذو

 نوكت ىتلا ةفاسملا ىنعأ

 رظنلا ىف رهاظ كاذ هجوو
 عنص دق ريجألا اذك هتيب نم

 رنكالا لاق كاذب هتيب ىف
 اباوص اذ ناكف هريغ نع

 انطفاف جح كاذ نع هنأب
 امزتلا امه هيلع هصعلطقو

 نيمأ اذو ىنصوأ نم تببا نم
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 ١ رهش أ

 اممَكَحلا لالجلا اذ هلالا منا ,
 ك فللاكتلا ماكحأ /د

 ادبأ ءىيشل اجاتحم كي م

 ابتر نيح فيلكتلا بترو

 عقت مل تقلطأ رومألا ضعب
 رهشاب هديق اهضعبو

 لعفي سيلو رهش ىف موصلاف
 تاقرأ ىف ةالصلا اذكهو

 هرهنأ : جحلاو

 ىلإ لاوش قيقحتلا ىلع يهو
 ةجحلا ىذ ىف عامجالاب جحلاو

 ارادتسا دق مكنامز ذنا

 ىسني اذهب رهش الف حص
 ةجحلا يذ نم رشاعلا همامت

 علط اذا همامت لب ليقو

 رنألا ىف يقفاشلا هيلع اذو
 تانققوملا تادابعلا دنا

 جحلا موي رشاع ادغ ولو
 الاق كاذك جحلا تفي م
 مارحالا زجي مل هناو
 اَمَن جحلا رخآ كاذ ناك ول

 ادألل لحم رهظلا رخاف
 هردابملا ىف رتصق نكي ذناو

 لجألا مويلا هنا هيف ليقو

 ام رد و كر ول لبرت -
 اسرزلتللو دمم_قنخلا_تتكم

 امحريل هتمكح تضقا دق

 ادشرأ , نكل كلما ملإاع ام
 اببسلا ماقأ دق لكل :1

 عمساف ءىيش يأب ةنورقم

 ركنتست مل نيدلا ىف ةفورعم
 لفتني ىتم الا هريغ ىف

 ةالصلا يذل تصخ ةفورعم

 هرداف نلعفي اهاوس ىف ال

 البقا جحلا لوأو اتتدعق

 ةمالا ءاملع نع هبوجو

 اراكنإ الو ناك ام لنمك

 ىسمأ اعطق عبتت ادغ ذنا

 ةمالا دنع رحللا موي كاذو

 عطس ىتم رشاع رجف ءايض
 رظنلا ىف يلج هعم ههجوو
 تاقوالا اقب دنع ةيقاب

 جعلاو مهت هرخا

 الاكنضاا عفري الوق هفرعاف

 مالعالا تلاق هيف جحلاب

 امرَح هيف مارحالا هب اولاق

 ادسف هيف ضرفلا لاقي الف

 هرخآ هارت طقاس ضرفلاف

 لمك موق ىلكح جحلا ربكأل
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 ربتعملا فاوطلا كلذ هيف ذا

 عقو نيدلا نم نكر هناو
 لقني كاذك سابع نبا نع

 دق عمجلا ظفلب اّمَل لب ليقو
 برعلا دنع عمجلا لقأ نا
 جحلا رمأ ناك رهش لكو
 اذك رهشلا رخا نوكي ىنعأ

 ىرت رحنلا ةليل لوقي نمو
 اهب جحلاب مَرحُي نأ زوجي
 لعفت ةالصلا هب ىذلا وهو
 ام ردق تافرع ىف نفقيو
 لصح جحلاف رجفلا عولط لبق
 رحنلا موي دعبام ىذلا اما

 لمعي دق امل رهشلا رخآل
 لعفتف تيقب دق كسا
 فاوطلاو رامجلل يمرلاك
 عقو دق فالتخالا كاذ أشنم

 حصي هيف امب ضعب اهرسف
 اداز دق اهلو فوقرلابو

 يقبام هيف لمعييام لك نم
 دق ةجحلا وذ لوقي مهضعبو

 ىرولا ضعب ىدل لاكشا هيفو

 لمعي اهيف ردق دق بطقلاو
 اذك رهش ىف كاذ تلمع وحن

 اردق لاقم نم دسأ وهو

- 

 رقتسا دق ةضافا نم كلذ

 عدبلا ءادعأ قحلا ءاملع نع

 لمكلا لاق لاوقألا دحأ ىف
 دصق لكلاف رهشألل دروأ

 بوصألا لاقملا ىلع ةنالن
 جهنلا اذهب مع هللأ
 اذخأ دق ىرولا ضعب هب لوق

 اركذام ىلع جحلا رهشأ نم

 اهبتناف اضأ رجفلا ري ملام
 لطبي كاذ رجفلا ءاضأ ناو

 امم تاحلاصلا تايقابلل

 لمعلا رابحأو ملعلا ةداق نع

 يرجي مومع جحلاب ُهوَعَد
 اولقن ام ىلع جحلا نم هيف
 لظحت تسيلو تقولا كلذ ىف
 فالسألا نع لوق ىف يعسلاو
 عفر ضعب هل جحلا رهشأ نم
 حرش لوق ىف جحلاب انمارحإ

 ادارملا

 قنثوم لقنب جحلا ننس نم
 ددصلا اذ لعفل هلك نوكي
 ارهش دق امك اهمتي مل ذا

 ركشي سيل ريدقتلا كلذو
 اذ لعف طقف موي ىف ناكو
 ىرولا رارحأ دنع زاجملا هيف

 بساني اب ضعب
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 عضو دق كاذ نيرهشلل نأب

 هتسلا يتاب ىف ةرمعلاو اوزوجو
 ىرن جحلا نم ىقابلا ىف لاق لب

 ال ... جحلا اذه تقو دنا لوقي

 رمع ىنعأ انقوراف نع كاذك

 لقني هنع كاذك ةورعو _

 ال جحلل اصلخم ناك هيقاب

 ىوس ال جح رهش كاذ ناك ذا

 رمع انشامإ َسانلا برضتو
 املعلا دنع ةيقاب ىف كاذو

 رمع نبا نع لقني مهضعبو
 يف ترمتعا ينتعطأ ول لوقي
 ذأ ةرك ةفينح وبأ امأ

 درو دق ناضمر ىف اذكهو
 انه ىف هعقوأ اذا نكل

 لمعلل هتقو ذنا معزري

 لقن اذك . هتقو ىف هلامعأ

 الف عنملا وه قحلا بهذملاو

 ىلع لاوش كاذو هتاقيم

 املعا حص دق رحبلا هيلع اذو

 ىتفلا قاحسا ش ىعفاشلاو

 ضرف نمف ةمولعم هرهشأ
 دقعني سيل جحلا نهريغ نف

 يروذنلاو هيبأ كلامو
 ذَقَع جحلل ناك رهش ي ا ف

 عمج دق ليخد جحلا لوأو
 هنسحتسا ءاملعلا ضعب كاذو

 ارهش دق كلام نع اههيركت
 الو الو هريغ هيف نسحم

 رثألا يف ليق هيلع هنباو
 لكشي سيلو اهبحتسي ال
 الو الو ةرمع نم هريغل

 ىور نم لك راثآلا ىف هاور
 ركذ دق راتعا ىلع ةردب

 املغ يهن كاذ نع ىبن دقو
 رنألا ىف هندجت اذه فالخ

 فرعاف قرع تاذ نم مرحم

 نملعا نابعشب جحلاب مرح
 دنف الو هرهشأ نم سيل ذا

 انطفلا هاكح اذكه هاضمأ

 لفحاف اذ ىف مارحالا جرخاو

 لجألا ربحلا ابطق هاكح هنع

 الخدي غ ا ا جحلاب لهت

 العلا بابرأ 7 لهأ قيقحت

 املعلا ثيل قورافلا ديسلاو

 اتبن هنع كلذ دمحأو

 ضرتفم نهريغ ف ال نييف
 دهتجاو عارف ديقلا كلذل

 ر , ذلا 4 ةينح ييأ ١ ثو

 دنف الو ندقعني هناف

٢٣٩



 بجوف نيدل ةسفن مزلأ
 امََقي نا مارحالا اوزّوجف
 اندقي نأ زاج رذللاك

 ابطوخ ام هب هنأ ةرو

 امدقم ىضم ام لطب هيفو

 املعا اهب نبطاخي مل رهظلاك
 الو ... اهتقو لبق حصت الف

 يف ضرفلا موصب نبطاخي ملو
 هقتقوملا ضيارفلا اذكهو
 ليلدلا هل ماق ىذلا الا

 افرعاف ةاكزلا ميدقتك كاذ

 امقي نا حصي ال رذنلاو

 ىلع يزجي الف همدقي ناو
 رظنلا ىف هل حص دق جحلاو

 متي متاوخ هل اذنكمهو

 تامدقم ةالصلا لنم

 يرحتنلاف ةالصلا لوأو

 مارحالابف جحلا لوأو
 يف جحلب ةيبلت اذكهو

 عم ةينلاب لوخدلا تبنيو

 ةينلا لوصحب حصي الو

 ام نود ةالصلا ىف حصي الك

 امعز دق يعفاشلاو كلامو

 لك دنع لاوزلا لبق
 البقاف كاذك اهريغ حصي

 فرعاف كاذل عنملاف نابعش

 لوحفلا عبتت ليلاللف

 افخام نود ريقفلا ةجاحل

 املعلا لج يأر ىف هتقو نع
 القع هيف هجولاو مهقيقحت

 ركفلا لهأ دنع تامدقم

 ممألا ةوفص ةنس ىلع اهب

 ةالصلا ننس نم تفرع دق
 ملستلا اهمامت اذنكمهو

 مارلا ىف ةبنلا اذكمهو
 فرعاف حيحصلا ىلع هلوأ

 عقو مارحا دعب نم ةيبلت
 ةيبلتلابو اهب لب طقف
 املعتلف ةينو انمارحإ

 امرحأ امهم مارحالا دقعني
 هيضترم ىنهنلا اذاي نكأ ملو
 عقت نيح ةين نع ةرابع
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 هيبلتلاو همازلإ نع كاذك
 ىري الف ةفينح وبأ امأ

 مارحالا ىف عورشلا تبني ال

 يف يدهلا قوسي وأ تايبلت عم
 هرهشأ لبق جحلاب مرحمف

 ةالصلاب مرحأ نم لثمك
 ال تقولا طرش ثيح حيحصلا وهو
 ىون ولو هل تقو ال لفنلاو
 تاينلاب لامعألا امناو
 عقو فيك ةدابع هنأل

 رهشألا ثيح تبني لب ليقو
 لطب دق لاقي وأ فيعض وهو
 امرحن ال نأ ةنسلا نم نا
 “4تسلا ىف اهراركت اوزوجو

 رركت ال جحلا روهش الا
 ىلع اينبم ماعلا ىف ةرم وأ

 ةرمعلا لاقم يفوتسن فوسو
 ,فنألا

 متت رشاع ةليل ىعفاشلاو
 رهشلا لك لوقي كلامو
 ال جحلا رمأل جحلا رهشأف

 ام قورافلا انديس نع رمو
 ىفف يتتعطأ ول لاق كاذل
 هدرفم نوكت اهنأب ىري
 ىوسال اهيف جحلا نا لوقي

 هيڵبلن ام دنع كاذ عبتت

 ارنأ هوور دق حصي كاذ

 مارلا اذل ةينب الإ

 فرعاف هنع ملعلا لهأل .

 هرمغ نم يأ نوكت ة
 أت ًالفنف اهتقو لق ن نم
 الص أ ام ىلع هنود حصت

 ى ونل ١ نود ري لفنلل ٥اوس

 تابنالا ىف لفنلا ىات سيل

 عمس اذك اهل جاتحي سيلف

 اوركذ دق اذك ىلوألل نوكت
 لصح ةرمعلو تقو ريغل
 املعا هروهش ريغ ف جحلاب
 ةمألا بطق لاق رهش يأ ىف

 ركذت ةرمع ىوس اهيف
 البنلا دنع ةرمعلا ةيضرف

 ةحح لكب هماقم ىف يا

 رهنألا ىف ةفينح أ دنع

 مسر اضيأ اذكه هنع جحلل

 رمألا اذهف همامت ىلا

 المأ راتعالالف هريغل
 امدقم هلوق نم هتفرع
 فرعاف ترمتعا دق مرحم

 هدصق رمأل جحلا رهشأ نع
 ىور انل نم لك هنع هاور
٤١



 ةجحلا ىذ نم نورشع لب ليقو
 طقف جحلا نم رشع لب ليقو
 هرشاعلا رجف رهظي امدنعو

 يلايللا ىلع رشعلاب لوقلاو
 ججحلا تقو صنلل اوزتقو

 اك مارحال تقو لب ليقو
 اورحتؤي نأ زاجأ كلامذف

 لحم ناك ىتم رهشلا رخآل

 اعنم اموي نيرشعلا ىري نمو
 مايالا ةرشعب لقي نمؤ
 بصي ل اذا فاط اشي ىتم

 نأ هيلع فطي ملو جراخو

 امدعب نم وأ كلذ هماع ىف

 اذك هرصمل ًافلاب ناك ول

 ىضم دق امهم لوقي مهضعبو
 جرخ يێكللام لوصا ىلع وهو
 فرعي كاذ ناك نم هفرعي

 صاّصجلا ىف ءاج اذه لثمو

 لقن دق يبرعلا نبا اذكهو

 اولصف دق املعلا نا كلذ

 جذامنلا هذهب ي ذتكتف

 ماقملل قيقحتلا اشي نمو

 ادمصلا كيلملا هللا لأسنف

 اودهاج نيذلا رصبي ناو

 هيرم نود ججحلا متي اهم

 طرتشت كانه عست لب ليقو
 هرهاظ لوصأ ججلا هتوفي

 لاتحا ىف مايألل عستلاو

 جعلاو مهن ىف هلامعأ

 املعلا ةادهلا نع هتمدق

 اورظناف اوضافأ اذا مهفاوط

 لقن هنع هلك ءادألل يا

 اعضو لصأل اهئاضقنا دعب
 مارلا اذل دح ال لوقي

 بهذملا ىف اذكه ءاسنلل يا

 نكز لوق ىف فاوطلل عجري
 اممتيلو عجري ىضقنا دق
 اذخأ دق هبو ضعب هاكح

 اضقتنا كاذ جحلا رهش هيلع

 جرح نود هبهذم ىف كاذو

 فقي صن رهاظ ىلع وهو
 صانم .نم كلذ نع سيلو
 لمي دق ماقملا ىف كاذ طسبو

 لصؤي هبهذم ىلع لك
 جهانملا يذل حاضيال انه

 مالعالا دعاوق نم طسبلاب

 راربالا ةداقلا ةادهلا نع

 ادشرلاو ىدهلا انل نحضوي نا
 ادشارملا محل نيبثئ ىتح
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 ارفسأ دق ىجدلا ىف هاده هب ىري ام لوهجلا غلي ناو

 ىرخألا ىف ىنضرلا هب نفغلبيف ارط هاغتبم لاني ىتح
١ 

 اعفن العأو رمألا ىهتنمو اعطق مارملا ةياغ كاذو
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 ججل ١ ك ر ات ديع و

 مظعأ وهف جحلا نا ثيحو

 عمج ىذلا رمتؤملا هناو

 قبس ام ىف اهتركذ ةمكحل

 ىرولل هلآلا هب اركذم

 بجو هتيب جح انيلع هل

 جحي مل مث جحلا عاطتسا نم
 اراكنإ هكرات كرشمو

 عقو كاذ نواهت نع ناك دنا

 ابرضي نأ ىدهلا قوراف مهو

 املعاف لاق نيملسمب مه ام

 ابجو ًاموي جحلا هيلع نمو
 اشي ناف هب ىصوأ نكي ملو
 تميلف ىراصنلا ةلم ءاش وأ

 ىدهلا بابرأ دنع ديعو وهو
 ناكرألا مظعأو ال فيكو
 ىبأ ىذلا ىوس رفكلا وخأ لهو
 رفك نمو انل ءاج دق هيفو
 ا١لعفي ل اذا ارفاك هامس

 ىلإ ًاقيفوت مهللا كلأسن
 ٥ ابر اي ك اض ر ىلع نع أ

 ملعن ام ىلع اننيد ناكرأ

 عرش دق رمأ ةمألا فلتخم
 قحألا هلصأ نيدلا ىف هناو
 ىرثلا كاذ ىف ميهاربا ءىطوم
 بتك دق يبر ركذلا ىف ام لثمك

 جرخ اعطق هنيد نم هناف

 اراص ًاموي نيدلا ىف ًاقساف وأ
 عدبلا بابرأ لاوقأ عدف هنم

 ابجنلا هتور لوق ةيزجل
 املعلا ءايلوألا هتور لوق

 ابجلنلا رابتعا ىف جحي ملو

 ىرغم رفكللو ايدوهي تام

 تبث دق ثيدح صن ىف كاذك

 ىدرلا رحب ىلا هيتآ قوسي

 ناميالا دعاوق نم عاضأ

 ابتك امم هللا رمأ لوبق

 روسلا ىف هنع ينغلا انبرف
 المع هيلع هللا بجوأ ام

 المألا نكردن ىتح كاضر

 هاضرت ام لكل نقفوو
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 ةرمعلاو جحلا لياضف
 ملغ هلضف نيدلا نا ثيحو

 عمج دقو ىتأ لضفلل نيدلاف

 امع ًالضف شرعلا وذ انفلك

 لضف انيف نيدلاو ال فيكو
 لابتت اضرلل هيف كبسح
 العلا تلن ىضرلا تلنام دعبو
 ىف ةرمعلاو جحلل اوعباتو
 (ارقفلا نايفنير لوقي ام

 يفني هارت ريكلا ام لثمك

 ىنغلا بجوي رقفلا يفن ناو

 فرش نم ىنغلا قوف ىرت لهو
 ارفك نوكي نأ داك رقفلاف

 اهف سيل ةروربم ةجحو
 ىلعلا ةَنَج ريغ باوت الو

 رادقم نع لج لضف كاذو
 يتلا يه ةروربم ةجحو
 ادهتجم ها ف نسحأ

 لوبقلا ببس وهف كاذو
 داتحلا ةلآ ف ريكلاو

 اجح نم ةريره ىبأ نعو
 رفغ دق هيف :قسفي نكي ملو
 امدقت هل ناك ىذلا ىنعأ

 ىتفلا داليم موي لنم ءاجو

 ادلو نم ىلع بنذ نم سيلف

 ممألا قلطم دنع لاح لك ىف
 عفر دق لاقم . لضفلا عماوج
 امتالا فرشلا انلق هنم

 لقعلا هارد دق لاعت هنم

 لاملا يهتني هيلإ نم

 المك لانم هنم ىضرلا نا
 فرشألا يبنلل ثيدح صن

 ارس هذخف ايندلا ف كلذ

 فصولا يف يأ ديدحلا ثبخحل

 انطفلا لك لوقعم ىف كاذو
 فرعاف يخأ ايندلا هذه قف

 ارض ىحضأ ناميالا ىف كاذو

 اهقفلل ىتأ لقن يمث نم
 العف دق هججَح نم اهلاني

 يرابلا هلالا بهو نم ءاج دق

 ةنسلا ىف اهبحاص اهداجأ

 ادألا نسحأف اهادأ هلل

 ليلجلا نميهملا نم اه
 دارملا ىف ليثمتلل ءاج دق

 اجلا ماقأ ثفري ملو اموي

 رهش دق ثيدح هبنذ عيمج

 امده هارت بنذلل جحلاف

 اتبت دق اذكه اّتقن ىنعي

 ىدهلا لهأ عم كلذ هلاح نف
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 ىتف يأ ىلع بنذ نكي مل لب
 ادلؤ دق هموي ىف نم نكل
 ىرولا ديس ةبش دق كاذل

 رفكي ةرمعل ةرمع نم

 رابخألا ىف روربملل سيلو
 ناوضرلا ةنج لوخد الا

 اذ قوفي ازجلا نم. ىرت لهو
 مالسالا ىف جحلا رب ناو
 املعاف مالكلا بيط اذكهو

 درو جحلا ةداجا نم كاذو

 بجو ام لك متأ نم ناف
 ال ربلا لعفل لينمت ليقو
 نأ جحلاب ادبأ عافتنا الو

 مدهب دق هلبقل ام جحلاو

 ربخ ىف اضيأ بونذلا لسفيو
 هللا دفو جاًجحلا ىتأ دقو

 رفغتسي نم لكل نرفغيو
 يعادلا اوباجأ دقو مهاعد

 اج اطعلا رسي هولأس ذنا

 مده دق بونذلا جحلا كي ناف

 تبت دق لضف بنذلا مادهنا نا

 بنذملا بنذ مده دعب سيلو
 مركلا ىف متأ بنذلا هلسغو

 (هللا . دفور حدملا ىف مهبسحو
 دوفولا فرشأ مه هدفوو

 ىتأ دق صنب ثنحلا غلبي ل

 ادعبأ ناك مانالا بجوم نم

 ارم الو هب ججحلا صلخأ نم

 رفغتسي ايح ي ] هبنذل

 اذك ءىيش نم سيل يتخأ لبال

 مانالل ماعطلا انماعطإ

 امسز لوق مالسلل شفأو
 دنس ىف ءاج ناسحالا هلثمو

 بصي ل اذه نودب هججح يىف

 البللا هاري ديق الو رصح

 ننسلا مكح ىف بجاولا لمكي مل

 ملعي نم عم حص دق ربخ ى
 رقتسا لسفغلل ءالا كاذل اك

 هابتشا الب مهيعاد بيجي

 بيط ءازج نم وأ فرش نم
 معنلا ٍ ىنسا نم حاصاي هناو

 هللا حادم فصو هناف

 ١ و دف و ذا د وبعمل ١ كلملل
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 اوكرت
 اورفغتسا كيو جاجحلا هل نمو
 راتخملا رفغتسي هل نمو
 رمتعا وأ ةجح ىف تمي نمو
 افخ الو فرش اميس كاذو

 عبط ريخلا عباطب نم زوف اي
 باسح نمو ضرع نم ملست
 جرخ اموي هتيب نم نكي نمو
 اجرخ اموي ناك راتعال وأ

 مدقلا عفري ناك كاذل اذإ
 ندبلا نم هبونذ

 نم قاروألا رغتنت ام لثمك
 لوسرلا ةنيدم ىتأ ناف

 دحألا هلالا كنالم هل
 ةفيلحلا يذل اموي قأ ناو

 بونذلا نم هللا هرهط

 انه نيديدج نيبوثل ناو
 ماركالاو لالجلا وذ ددج
 ابيجأ انه اه يبلي ناو

 هالوم يأ لوقت ام عمسأ

 ربخلا كاذ نم كيلا نرظناو

 اوفاط مث ةكم اوتأ ناف

 ت رنب انت

 معنلا هنم ضيفت مهيلع
 العلا دبعلا هب لان ةعمسو

 جاجفلا مكلت نم اوتأ ثيح

 انادلولاو نيلهالا اوقرافو
 رهطالا ىبنلا يداهلا رفغتسي

 رادقألا هب هل تلع دقف
 ربخ ىف ءاج ًربتكي كاذك

 افرع اميف كلذ هعباط

 عفر هب هل هبر هيلع

 باوذنلاب زاف كاذ هانعم

 جحل ًادصاق جورخلاب ناكو

 اجرعم اموي نيدلا ىف الع دقف
 مزع ذا هيف مادقالا عضو وأ

 ننسلا ىف هوور دق ثيدح صن
 نبهذت كاذ دنع يأ اهراجشأ

 ليلجلا فرشلل ًاحفاصم

 دحألا مالسلاب ًرحفاصت
 ةئيهلا نسحل اهب الستفم

 بوبحملا انديس نع صنلا ىف
 ايزت دق كاذب يأ سبلي

 هاقلا اذب هتانسح نم

 ابيطت هلثمب هبر نم

 هال و أ امو هبحي اذك

 رقتست فوس ي اضر ف هانعم

 فاعضأ انه اه ءاج لضفل اف
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 ةورملاو افصلا نيب اوعس ناو

 تاريخلاب هلالا لصر دق
 اوفقو تافرع يفي مه ناو

 اكانه مهتاوصأ تعفتراو

 راهقلا مهالوم مهب ىهاب

 اورظنا يتاومَس لهأ اي لوقي
 دق ضرألا جاجف نم جف لك نم
 اوبعتأ مث لاومألا اوقفنأ دق

 مظعألا يلالج مث قزعو
 نيسحلل مهئيسُم نيعغأل
 اوتأ مهتاهمأ نم ام لثمك

 اوقلتحاو مهراج اومر اذا

 سدقالا لالجلا ىذ نم مهادان

 هللا شرع نانطب نم كاذ ذا

 دقف اوعجرا هئادن يف لوقي
 اقشلا لهأ اي لامعألا اوفنأتساف

 اكاذ دعب قيفوتلا مرح نم
 درو دق اذه سدقلا ربخلا ىف

 دق جحلا ىف نكت نا تاقفنلاو
 ىف قافنالا ىلع ةئامعبسب
 فرعي ال هردق لضف كاذو
 ربخلا ىف طق رعمأ ام جاحلاو

 ببس ىنفغغلل جحلا نأ دارأ

 نم ناسنالا قفنأ ام اهلوأ

 بيجتسي ةللا نا نىفانلاو

 ةيرم ريغب ريخلا اوكردأ دق
 تالًّصلاب نمو مهلبح
 اوفحلأ ماقملا ىف لاؤسلابو

 اكاذنك اهب موقلا تّجضو
 رازوالا تطح ذا هكالمأ

 اورؤك قيفايفلا ىف يدابع لىا
 دنف الو ًانعش ًاعارس اوءاج

 اوبستكا ينم ريخلاو مهنادبأ

 يمرك عم يتوطسو يتردقو
 نسح يللاب مهنجرخأو
 اونج ام عيمج نم نورهاط يا

 اوقدص اوراز تيبلاو مهسوءر
 سفنالا مارملل دانم انه
 هاجلا مظع نم كاذ ناكو

 دنف الو مكبنذ لك ترفغ

 اقفوم نكي مل دبع لكو
 اكانه هلاعفأ ىلا داع

 دشرلا حابصم ملاعلا انبطق عم

 دمصلا برلا اهلهال اهفعاض

 يفولا ناشلاو لالجلا ىذ ليبس
 فصوي سيل مظعلا هناشو

 رقتفا ام مانالا ريخ هب ينعي

 بجع الو ةرهاظ هجوأ نم
 نملعاف َنفعاضي هلاومأ

 بيطي هب ثيح هءاعد
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 قحتسا ىأ نم هجوألا لانو

 اعضو دق انهاه لضف كاذو

 هبيطل ١ تاقفنلل اب جر اخو

 دق زرغلا ىف هلجر عضو لبق نم
 يدانم امسلا نم هباجأ

 يجار لالحلا كدازب تئج

 الوبقم ىنع روربم كجح
 ىلع ضاف دق هللا لضف كلذ

 مارح نم دازلا ناك ثيحو
 لكأ ىذلا ةوعد بيجي فيك
 ىضرت ال امب هالوم هجاو
 بجو ام ةأو قحلا ىلا عجرا
 لجألا لضفلا هل ًايشام جحلاو
 رصبلا باهذ دعب ًافتسأت

 فَرَع ءىيش ىلع رحبلا فسأت
 الياضفلا انهاه دعأ مكو

 ماقملا عستي ال كلذ

 رصحي سيل لالجلا ىذ لضفو
 تافتلالا هيلا ىضمامو

 لكلا هيلع انبسح هللاو

 ةرمعلا ىف انلاقم ىضم دقف

 رفكي ةرمعل ةرمع نم

 هل ءازج ال روربملا كجحو
 لمقلا اذل يا هنم حدم كاذو

 قدص ىلوملا نم ًادعو هديزم

 اععص نم هب ىزجيي انبر نم
 هبكرم اموي براق اذا ىتح

 دصق هبرو ًايبلم ىدان

 داعسالاب يدبعاي كيبل

 جاهنملا ىلا ًاداشرإ كالوم

 اليلجتلا ىرت روزأم ريغ حر
 اللا ةوفص راربالا هدابع

 ماقملا ىف كاذ دضب يدوئ

 لظح دق مارحلاو مارحلا نم
 اضرف وأ ادغ الفن هلطبأ

 بتك قحلا ىف هللا كيلع اذك

 لفتحاف لوقي سابع نبا اذك
 ركفلا اذاي كلذ ىلع هنم

 فرشلاو ليلجلا لضفلا نم هيف
 الماك الضف ةرمعلاو جحلل
 ماظنلا هب لاط اك هل

 ردقي وأ كاذ ىصحي سيلو
 ةاقنلا تلاق ةادهلا نم

 لدجلا هلضفب نم ىذلا وهو
 ةمألا يبن لوق نم جحلاو
 اوربتعاف امهنيب ام ليق دق

 احلصلا ءايقتألا هيلا وحني

 ةلضفملا ةنحلا الا حص دق

 لقع اهرمأ ةعاطلاو ريغ ال
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 ريابكلل ةرمعلا رفكت

 رياغصلا نم بات نا هانعم

 ردقلا ةليلج لياضف كلت
 باتملاب بنذلا

 حضتا انموق بهذم ىف كاذو

 رثألا ىف آريثك ءاج اذ لثم ذا

 هلنل قأ دق ناضمرو

 ةالصلل ةالصلا رفكت

 ىردي ال اذ لثمك ذننيح
 رفغت بونذ تناك اذا الا

 رفغت ةالصلاب بونذلا ضعب
 ال ... قالطالا ىلع امأ اذكهو

 رهاش لوقب جحلا اذكهو

 رهاظ مكحب ريابك نم روأ
 رطخلا ةريب رك ناشلا ةيلاع

 باونلاب لامعألاو طقسي
 دبعلا كاذل هنارفكي

 حصي الف انبهذم ىلع امأ

 ربخلا ءاج ةعمجل ةعمج ىف
 هلوق قف يأ ةالصلا اذكهو

 ةاقنلا نع ءاج اذكهو

 ىرحألا قحألا لوقلا ىف هانعم
 اوربتعاف هريغب ال كاذب

 ردهت اضيأ موصلاب اهضعبو
 المأ دق هبنذ ذا هل ىنعم

 ربتعاف نرفغي اذام جحلاف

ءارتما ال قحلا وهو لعفي



 م ١ رح ١لا

 مرحلا ناص دق هللا نا ثيحو

 دضعت ال لب هالخ ىلتخي ال

 يناج اموي هيلا ىوأ ولو
 املعلا دنع حاي ال كاذل

 عن مام حيبتسن نأ اللامو

 مرحلل لوخدلا هللا عنم دق

 ناكم ىف ميظعتلا نم وهو
 املعلا دنع مارحالا ةفصو

 مارحالل تاقيملا ىتأ اذا

 احيبأ بيطت هتكل

 ارقفلا رطع ءاملا لاقي اك

 اينغألا لك يز نم اودجت
 افخ الو وضولا يفكي لب ليقو
 السغ اناك نيبوت سبليو
 لمكأ اذهو ناديدج اذك

 نيتعكر لاستغالا دعبو

 بابحتساب ءاج كاذو لفن

 عقو ةضيرف دعب نكي ناو
 امارحالا ىون ىلص ام دعبو
 درو دق ىفكي ةروعلا رتاسو
 املعلا دنع رازالاك كاذو

 لعفي ناك يبلا كلذك
 دق ةنسلا ىف لالهالاب عفرلاو
 عقو جحلا رياعش نم كاذو

 مرحلا هل ةظفاح ةنايص

 دعبأ هيف لتقلاو هراجنفأ

 نايعالا نع هيف نلتقي ال

 اقَرَحلا ضوخن مارحإ ريغب
 عرش انل ام فالخ انهلإ

 مزتلا لكلا هل مارحاب الإ
 ناميالا لحاطف هفرعي

 امرحأ نم ةمزال ةفورعم
 مازلإ الب ائدن نلستغي
 ايرلا ًرمدعي رطع ءاملاب

 ىرج اذك مهفصو نومرحلاو
 ايفصالا يز كاذ لب امظعلاو
 افرع رمأ مالسالا ىف كلذ
 ا١لقع دق هلضف لاح كاذف

 لهجي ال هلضف ديدجلا نا

 نيمألا ةنس ىف اذك ىلص

 بابيإ الو ال بوجو نود
 عرش هللا اذك حص همارحا
 ا مالسلا ههلإ ايبم

 دشرلا لهأ عم يورملا رثألا ىف
 امرحأ نم نسبلي طيخلا سيل
 لقني ام ىتم عوبتم قحلاو
 درو دق اميف ملعلا لهأ هاور

 ع رش نيدلا انل ىذلا دجأ نع
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 املعاف نارفعزلا سمت الو
 انارفعزلا سم بوت كاذك

 بحت ام َنسبلت كاذ ريغو

 سبلت تسيلف نيزافقلا امأ

 صمقلاو ءاسنلل لح زخلاو
 عطق نود فافخألا تلحو

 بهذلاو ريرحلا سبل لب ليقو
 عنمت اضيأ ةضفلاو ليقو

 الهج صيمقلا ىف يأ مرحو
 مالسالا لوأ كاذ ليقو

 عيارشلا ترقتسا انحو

 خسولا ىأر هبون ىف مرحو
 افخ الو هريغ نلديو
 اعرزن لمق هاذآ نا كاذك
 املعا هلسغو هعزن زاجو

 لحي هعبهرو لح هعيبو
 اشطيخلا يقلي نأ اوهركو

 ملعاف ًالدس ناك سبل ريغ نم
 رمع نبإ هدقعي ال ناكو

 امرحأ نا هزرفي هنكل

 مارحالا ىف حالسلل سبللو
 رذحلا ذخاف فاخ اذا الا

 ىرولا سفنأل ظفح هنأل

 ىلع لدام ةنسلا ىف ءاجو

 يف هجولا يطغي نانع ناكو

 امرح رمأ كلذ لب سرولاو
 اناك فيك ةسبلئ ال سرولاو
 بتكلا ىف كاذ لح نول لك نم

 سبلتف رفصع نول لحو

 صن لكلا ىف ىتأ ليوارسلا لثم
 عرشلا ىف قأ صن ىفف نه
 بجن نع لوق لحي ال نهل
 عفري لوق مارحالا ىف نه
 الصا ءادف الو هعزني

 ماكحألا هذه ىف ادف ال يا

 عزاتت الو امتح ادفلا ناك

 خسف هل هوحنو اسجن وأ

 افرعاف يلعلا هللا نم زسي

 افعفتلي هريغو هبونل
 امهناف كاذ دعب نم هسبلو

 لدج الو ا ذكه دكاذ وحنو

 اطير طيخلا ناك ول هيلع

 مزرخلاب سيلو هوحنو
 رنأل ١ ىف هوكح هرازإ ىنعأ

 املعاف حابأ انعشلا وبأ امأ

 مالعأ ةداق نع ىغبني ال

 روسلا ىف دراو فوخلا دنع
 اررقت انعرش ىف اهظفحو
 الضف موق كلذ ىرد اذه

 يفو لقن ىف سأرلا ال همارحإ
٥٢٣



 افولا ىف ءاج باحصألا هدرو

 دعي نقذلا ىلع أموي الع امو
 مرحلا هجول اورمخت الو
 أر كاذك

 انابكر تفداص نا ةأرماو

 ىلإ سارلا ىلع اهبوث لدست
 جرخ بكرلا ىتم بونلا عفرتو
 ىف ةجحلاب مارحالا ةلاحو

 علخاو قولخلا راثآل لسغاو

 وأ .... نمل اذكه يبنلا لاق

 عقو رَحع نم لالظتسالا زاجو

 ىفطصملا يبنلا يداهلا نع ًاصن
 درو انل ةداق نع هسأر نم

 ملعاف مانألا ىدهأ نع تام نا
 داعملا ىف كاذك ننعبيو

 اجلي لي نشي

 اناك دق اهف مارحا لاح نف

 البنلا ةادهلا دنع ندعبت نا

 جحب بوثلاب هجولا سم ريغ نم
 ةرمعلا لاح لثم يبنلا رما

 عزناف اذاي كيلع ةجل
 اتبث ثيدح لاحلا كلذب

 عنص دق ناك كاذل ىفطصملاو
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 حصي ال امو مرحملل حصي ام
 دق مرحأ نم لك نا ثيحو
 يلولا رما نع لغشي ام ناو
 لجأو العأ هللا قح نأل
 امو ايندلا ذياذل اميس ال

 املعاف ةايحلا يرورض الا

 مارحالا يخأ ىلا تهجوت

 عيبم اقلطم حاكنلا كلذ نم

 الملا ريخ نع صوصنلا هب تماق
 هينافلا ةايحلا ومل اذ نأل

 مارحالا ةلاح نف لغتشت ال

 ىف قورافلا ديسلا لوق كاذو

 عم هيلع ةرديح اذكهو

 الضفلا نيعباتلا ضعب كاذك

 دمحأ ش قاحسا اذكمهو

 حكن دق لوقي نم لوق ةرو
 مارحالا ةلاح ىف هنأب
 ام صخل دق قلخلا ريخ نأف

 رظناف ليبقلا اذ نم ُهَلَعَف

 عقو لالحإ لاح ىف لب ليقو
 يبأ نع ًاصن كلذ انءاج دق
 عقاولا حاكنلا ىف ريفسلا ناك

 لالح ىف ناك ءانبلا اذك

 املعلا ةادهلا نم ةدع نع

٥0 

 دقع ناك امب هالول ماق

 لمكالا يلعلا نيدلا دري

 لطب اعطق هنود ءىيش لكو
 املعلا ةادهلا دنع اهعراض

 اعستت ل كاذل ةلاح ينف

 امزل دق انحالص نم ناك وأ

 ماكحألا ىف ءايشأ اننيد ىف
 عد كاذ عيمج هريغو هل

 القن اميف بطخي الو مهناف

 هيماسلا يضارملل ,عاس كاذو

 ماطحلا نم ناك ام لكب

 فرعاف انم ملعلا لهأ راثآ

 ا١لقن هنع كاذك كلامو

 اودروأ اذه هنع يعفاشلاو

 مالع ] نع هنم ناك كلذ

 ا لك دنع ع اذ و ع اش

 ,7 نم ىدهلا لهأ ىلكح اميف

 عفر هف حيحص صن ف كلذ

 به ا لهأ لقنلاب عفار

 ا لالحلا لاحلا ىف لاقو

 يلاع لقنب مارحإ لاح ال

ىمتنا مهيلا اننيد باطقأ



 اجرخأ دق قرط نم اذكهو
 اهب انئج اذا اهركذ لوطي

 الو ... انمارم كاذ سيلو

 اعقو دق هحاكن لب ليقو
 ارمألا كاذ يبنلا رهظأو

 افرعاف الالح اهب ىنب من
 رمألا كاذ ناك دق فرس ىف
 تنفد دق هبو تتام هيفو

 حكن لاق نم ثيدح اولوأو
 اقاس ىنعمب امرحم ليقف
 مرحلا ضرأ ىف لخادلا هنأ وأ

 اعقو مارح رهش ىف ناك وأ
 حكن نم نيب قورافلا قرفو
 درو هجوز نيبو هنيب ام

 ربلا ديص مرحملل لحو
 ربلا ىف كاذك مكل دصي مل وأ

 مرحم ريغ يبنلا عم ناك
 دقو ةكم قيرط ىف كاذو

 لتق ناك هلو هامر دقو

 لكاي الو ىنبأ مهضعبو
 مكل ةمعط لاق هوربخاو

 يداهلا لوقي مكعم يقب لهو
 ىفطصملا در بعصلا ثيدح ىفو
 املعا هلجال هدام ليقف

 ربلا ديص هرك مهضعبو

 ىجحلا بابرأ صنلا اذه قيقحت

 اهقفلا كاذ ققح ام لثمك

 الغتشن نا كاذب انل ىرن

 اعفر دق امك لالحا لاح ىف
 ارس هذخف مارحا لاح ىف

 افولا ىف ءاملعلا بطق هاكح

 ركن هلني مل لاقم وهو
 تبت دق اذه راثألا ىف كاذك

 حصي ليوأتب امرحم ناكو
 اقالطإ امرحن يمسف ًايدمم

 مكتحم هيفو امرحم ليقف
 امعسو زاجم امرحم ليقف
 حضو قيرفتب مارحا لاح ىف
 دنف الو هلثم يلع نعو

 ركن ريغب هرديصت ملام
 رنتالا كاذ ةداتق يبا دنع

 ملعاف ًارط نومرحم بحصلاو
 دقر دق شحو رامح اهب ىأر
 لكأ دق كانه هنم مهضعبو

 لسرملا يبلا ىلا اوتأ ىتح
 مكبر ليلجلا هللا هقاس دق

 داحمألا ةجح ءىيش كاذ نم

 افرع يده وهو ا كاذ هيلع

 امرُح دق مهل ديص ام ناكو

 يربي مرح ريغ نم مرحم نم
٥٦ 



 لدتسا كاذ ىف بعصلا ثيدحو

 ارم الو هلجأ نم دصي مل ول
 مارح الا ىخال دارجلا امأ

 رحبلا دويص نم كاذ نأل
 دقربلا ديصل عنملا ةمكحو

 امرحأ ًاموي ناك نم ىرت ال يك

 فرعاف دايطصالاب نلغتشي

 الخد دق ةدابع نكي نمو

 ىضفتنا اهرمأ رحبلا دويص امأ

 دعب رحبلاو رحبلاب اهنأل
 احيبأ دق دارجلا كلذل

 ةريره وبأ كاذ انل ىور

 يصغلاب كاذ دايطصا اولعج دق
 اولك كاذ انيبن مهل لاق

 درو دق اذه بهذملا ىف كاذك

 نآرقلا ىف صنلا مومع امأ

 مُزرَح هلك ربلا ديص لوقي

 لدف

 ي دهأ دق ىذلا ريطلا اولكأو

 امو داص امل مع دق مرحلاف

 بلط نع هل مهدايطصا ناك

 لبق ام ًارهج كاذل يبنلا ذا
 ارَصبلا ءايلوألا كاذ دروأ

 مارلا نم هدايطصا سيل
 رداف لح مرحملل كاذو

 دهتجم هيقف لك اهب ىرد
 امزتلم ةرمعب وأ جحلاب

 فرشألا يلعلا نيدلا بجاو نع

 الغتشي مل نيدلا ىف اهريغب

 افرعاف كاذب يأ لاغتشا الف

 دنف نم سيلو جحلا كسنم نع
 احيرص ىتأ هدايطصا ال

 ةمألا يتبن دنع ةجح ىف
 صخلم ىده ىف طايسلابو

 لقني اميف كاذ رحب ديصو
 دمتعملا حيحصلا ىف اضيأ كاذو

 ناميالا ىف ربلا ديص عنمي

 ملع مارحا لاح نف متمدام

 املغ رب ديص كاذ نال

 ةجحب هصصخ هناف

 ةمألا ءاملع نع اققحم

 اقفرلا عيمجل

 بلطن ل ولو اذكهو انم
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 ةبغرل ةراشا نع ناك ول

 نمل طوسلا لوان ول اذكهو
 هل ديص هنا كشي نمو

 اعرولا ناو هنع اعروت
 املعاف لح كلذ ادع امو

 مرحم وهو يبنلا مجتحاو
 لعجيف تدمر امهم نيعلاو
 درو هسأر مرحلا لسغيو
 الب زياج مسجلا ىقاب لسغو
 فقو ضعبلاو ناك مالتحا نم

 يداولل مرحملا لقيو
 املعاف روقعلا بلكلا اذكهو

 نابرغلاو ةادحلا اذكمهو

 عنمي مل اهلك تايداعلاف

 اناكام ىلع اضيأ ادع امو

 اركذ اميف ردلا طرشب لهو
 اديق اذه رضلا ىأر نمف

 ربتعي مل قالطالا ىأر نمو
 نع يورملا ربخلا ىف قساوف
 هيداع يأ قساوف هلوقو
 يفو لح ىف لتقث قساوف
 رمأ هب هلتق ذؤم لكو
 مرح ىفو اذكه لح لك ىف
 دسألا اذكهو رمنلاو بئذلاو

 لتقي سيل عرزلا بارغ امأ

 ةيرم ريغب ةناعاب وأ

 نعنع عيمجلا هدايطصا مار

 هلبقت نل كلذ عدف ال وأ

 اعرش دق انل يداهلا اننيد نم

 املع موق لوق ىف هعيمج

 اوملعتل هباصأ ,عجرو نم

 لمكلا لوقي اذك ىلودلا اه

 دمتعي هيلع نمم ةدع نع

 الضفلا دنع سأرلا لثمك كش
 فلتخم هاري ريغلا ىفو انه

 يداهلا ثيدح ف عابسلا نم

 املع نع برقعو ةرأفو
 ناحرلا ابهلتق حابأ دقف

 عمساف يبنلا عرش اهلتق نم
 انايبلا عف انناويح نم

 ارهش لاقم الف هنودو

 ادصق داعل الإ نلتقي ملو

 ىسنألا تابراض كلتو اودع

 نس ريخ ىلا انيبن

 هيئاج ىذه سانلا ىدعت لنم

 فرعا انيبن نع مارح لك
 رنالا نم جدراو ىف انين
 ممهلا ووذ املعلا هنع هاور

 دشأ يذه لب رضأ هذه لب

 لقني اميف عقبألا لتقيو

 ىداهلا

__ ٥٨



 دوسأ مهعم نيبلا بارغ وهو
 اقلطم اضيا غازوألا لتقيو

 رياجلا ران خفنت اهنال

 اديص نىنمسي ناك ىذلا امأ

 ربتعي رويطلا خارفأ ضيبو

 اذكو ىوادتلا نمسلاب كاذك

 ببط نود تيزلاب ننهداو

 درو دق قوسف الو ثفر ال

 املعلا دنع عامجلا ففرلاو

 ىتم دسفم مارحالل كاذو

 عقو ةرمعب وأ جحب ناك

 عامجلل تامدقملا ىفو

 امو سمللاو ةلبقلاك كاذو
 بسحي رومألا مدقم ذنا
 لكلا ىف همزلي مدلاف
 دسف جحلاف لزنأ نكي ناف

 لزني مل ول داسفلاب ليقو
 مالسالا دعاوق ىف كاذك

 اك هلنم حاضيالا ىف لاقر
 امرحلا ينعي ثبعي ال لوقي
 انذذلتي سيل كاذك

 سمي الو نلقي ال كاذك
 مدلا مزلي كاذب ىتأ ناف

 اقلطم يصاعملاف قوسفلا امأ

 دجوي هيف كاذك سرتفي
 اققح لوق مارحلاو لحلا ىف
 رهاطلا ليلخلا انيبن ىلع
 اديق هذخف اعرش نلتقي ال

 رجح ناك ذا كلذ عدف اديص
 اوعسو اضيأ هيف كاذك امو

 اذ لثم يتخأ اي لح تيزلاب
 بيبحلا نم صيخرت هيف ذا
 دجو نا اضيأ لادجلاو صنلا ىف

 امح هيلع جحلا ضرفف نم
 ىتفلا كلانه اموي هب ءاج

 عنتما كلذ عيمج امهب وأ

 عازللاب ءاجف مهفلخ

 امرح دق هعيج امشاهاض

 بجوي هل اهمكحو اهنم
 لعفلاب يأ لزنأ نكي ملام
 دعي دق عامجلا لنم هنأل

 لمكلا دنع ديدشتلا نم وهو
 مالعأ نع عضولا يشاوح ىو
 املعلا لاجرلا هيف هفرعي
 امزل رمأل هنع يهل امب

 انملعتل دوخلا ةرذخظنبب

 سَمَل نا عنمر اهب وت تحت ام

 اوملعتل ةكم ىف هحبذي
 اققحت ازجلاف اهاتأ نمف
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 ىبن عرشلاو عاضي ال لاملاو
 ىففاشلاو كلامو انبحصو

 ناعطقي نيبعكلا لفسا َرم ا
 دق رحبلا ثيدح نا اوررقو
 د قملل قلطم ١ لمحيف

 ةقت نم ةدايز تتأ ناو

 ربخلا كاذ ىف نيفخلل عطقلاو

 املعاف لال ةعاضا الو

 ىلعلا ع رشلا ىهن هنع ىذلا ىف لب

 الو عرشلل ناعذالا بجي لب

 فرع هوركم ناحيرلل مشلاو

 رمع نبا لاقي اميف ههرك
 رظنلا ناضيأ لاقي اذكهو
 دقو بيطلا لسغ ام اذا اما

 يف نوللا لاوز ىري مهضعبو
 لجرلا ههجول ىطع نا فلخلاو
 درو دق نيبجاحلل لب ليقو
 رهتشا انه اه عنملا نا ليقو

 لقن مرحم هجو اوطغت الف
 اعد رض اذا فنالاو مفلاو

 لعف اذه نا هيلع ازج الو

 لجرلا مارحا نا لدي وهو
 ىلع اضيأ هماعط نلمحو

 ربتعي ًاسابل سيل هنأل

 دجو امدنع نيفخلا سبالو

 ىب
 اهقفلا كالوأ لاق اذك, هنع

 عطاق صنب اوءاج

 يناعملا ةلوقعم ةمكحل

 درو ذا ىلج قالطاب ءاج

 ديقتلا ةفورعم ةدعاق

 ةمألا ةاده انيف اهلبقي

 ربتعتف ةقث نع ةدايز

 املعلا دنع نيدلا لجأل اميف

 لبقا حص هب رمالا ىذلا ىف ال

 الع نيد هعابتا لب ريض

 فصرو . اذك بيطت هنأل

 رظن وهو هزاجأ دق رحبلاو
 رهش صيخرتب ةارم لك ىف
 درو هزاوج نول هل ىقب
 فرعاف اضيأ مكحلا كاذ ةحص

 لطب دق ضعب لوق ىف ةيحل وأ
 دمتعيف امهنود مهصيخرت

 ربلا نم ىدهلا لهأ همهفي
 لصح دق هاري هجولا نم اذو

 اعمس لاقم ىف نايطغي
 لوألا موقلل رانآلا ىف كاذك

 لقع دقو ههجو ال هسأر ىف
 ا١للح رمأ كاذف هتماه

 رهظ سأرلا ىلع لمحلا هب ىنعأ
 درو دق هيلع انهاه نيلعن
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 عنم ع رشلا اع ءاج ه.

 قحلي ال ىذلاب لظتسيو

 رعشلا قلح مرحملل سيلو
 رافظأللو هفتن كاذك

 ال لمقلاو مد هيف اهميلقت
 لمش عنملا هل هحرط كاذك

 لصتا دق ندب ام عطقو

 املعلا لاق نيكسملا ةرعشلا ىف

 نانيكسمو نيكسم رفظلا ىف

 افخ الو مد ةنالت ىفو

 هرمت وأ ةلمق ىف ةبحو

 املعاف نيتيانج ىنج نمو
 هرافك هرتكا ىف مزلت

 ندبلا ىف هطح امهم لمقلاو
 املعلا لوقي ساب هب سيل
 ىمدأ دق هريغل نكي نمو
 امرحأ امهم مرحملا يقتيف
 قبس بيطلاو طيخلا نم امو
 املع ديصو رفظلل صقلاو
 ىتلا جحلا ةمكح فانم رهف

 كولمملاب كولملا اغنأل
 سبلي سيل لاق هارت الأ

 لاورسلا الو ال صيمقلا الو
 ءاسنلا ال لاجرلا ىف كاذو
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 هنع لاجرلا ىهن ام لكو

 عقو دق هيلع اقلطم ليقو
 اوققح .امم كاذو هسأرن

 ربخلا ىنعمب امرحم مادام

 رانآلا ىف ءاج لوق كرتي
 ا١لعح دق ارحلاف وأ هلتقي

 لزيلف هاعد رض اذا الا

 لصح هعنم ءامدالا كلذك

 امدلاف ثالغلا ىفو اذكهو
 نارفظلا عطقف نا مهدنع
 افرغ اميف مظعأ هنأل

 هركذ دق املعلا ردب كاذك

 دنع سكعل اك هب وت نم

 امكجحلا رداف كاذ ىف هسفنك

 امدقم اهنايب ىنضم اعبس
 قح كاذ عنمف نارلل نهدلاو
 املعلا دنع عامجلا مظعالاو

 ةمألا ظعول عرشلا اهنس دق
 كوسنملا فقوملا ىف مهاوس

 سنربلا زوجي الو ةمامع
 لازت هفافخأ اذنكمهو

 ءارتما الب اسنلل زاج ذا

 هسبلت ءاسنلا امناف
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 كرتت نارفعزلل اهنكل
 هكرتت باقنلا داز مهضعبو

 نيلعنلاو نيفخلا ىف رمو
 امهعطقي مل نوكي نم نا نم
 سبللا زاوج طرش امهعطق

 قاوطألا عزتنت سايقلابو
 حامرلا اذك سوقلاو فيسلاو
 جيب مهدنع كاذ نأل

 لمحي بورحلل حالسلا نا
 لمح نمو الف نمألا ىندل اما

 الح اردع فاخ اذا اما
 درو صنلا هب رذحلل ذخألاو

 اكاذ ىنعمب ناك ام لكو

 كلسي سيل كاذ نا سرولاك
 هكسنت ال اعبصأ يطغي امو

 نينيع ىذل احضاو ءاج ام

 امدلاف ليق نيبعكلا لفسأ نم
 سبل نود روهشملا بهذملا ىف

 قازحلا اذك طبرلاو دشلاو
 حا ال لبق دق اهلمحف

 جعزي مانألاو سامحلا ران
 لعتشت ىغولا ران تدب نيح
 لعف امب انمكاح هرجزي

 الح يدنع باطو هل كاذ

 ددعلا اوئيهو رذحلا اوذخأتلف

 كانه هكرت سايقلابف

. ٦٢٣



 اقيملا

 يلعلا هلل نوكلا نا ثيحو

 نيدلا دودح سانلل ع رشي

 رومألا نم ءاش .ام عنمي

 لعفي امع هل الا لأ اسيي ال

 ةلع ريغل اشني ام لعفي

 ىرولل دودحلا نيدلا ىف دحي

 ةالصلا ىف ددح ام لنمك

 لاومألا ىف ةاكزلا ددحو
 املعاف رومألا يقاب اذكهو
 فرغ جحلا ىف تاقيملا كلذ نم

 عامجالاب حص دق هبوجو

 تاقلا هناكرأ نم جحلاف

 ١ ىفطصملا كاذ تقو

 ر اذه ىناللا هنأل

 مرحلا كلذ لخادلا لخدي ال

 مانالل بيدألتلاك كاذو
 , عيمج نم نوعلتخي

 هرحلا حيبأ مهل ذشنيح

 ىرابلا طاحا تيقاوم يهف

 قرع تاذو ةفيلح ورذف

 نبلا لمهأ تاقيم ململي

 يلولا انربح نايفس يبأ نعو
 نم لك هنم مرحي نا مزلي
 انبت دق رمع داهتجابو

 ريكن ام نود حيي اك

 للعلا هلالل وعدت سيلو

 ةمكحل اشي ام حيي !اك

 اررق ادودح نودعتي ال

 يتات تاعكر ىف اهعوكر
 يلايللاو مايألاب موصلاو
 املعلا هتفرع رمأ كاذو

 فلتخي هيف سيلو هبجوأ
 عازنلا عطاق ارمأ ناكف

 ةاورلا قفتا كاذب ا[اك

 رانآلا اب تءاج ةمكحل

 نييسبتلا قداصب هحضوأ

 مزتلم كانه مارحا ريغب
 ماعنالاو لضفلا وذ مهبأ
 ايحلا ىف مهن زم امم

 مرحلا عركلا دبعلا هلخدي

 راتخلا مرحلا دودح اهب

 قحلا ىف نرق عم ةفحجو
 نطفاف قارعلل قرع تاذو

 لمكألا قارعلل قرع تاذ ىف

 نمرحيلف ىتأ دق قارعلا

 اتبثأ دق انه لوق ىف كلذ
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 اسسأ لاقي هنامز ىف ذا

 افعلا نوكشي هوتأ مهنأل

 مرن انك ةرفص وبأ لاق
 اكاذ قش ءاتشلا ىتأ نمو

 مرحن كاذ دعب قرع تاذ نم

 ك ناسارخ قرع تاذو

 ىتأ اموي نملو نهف نه
 لبيلف نهنود نم نكي نمو
 اذك نولهي ةكم لهأو

 مرحي قيقعلا تاذ نم ضعبلاو
 هيلع مدقم هنكل

 دق ةفحجلا ىلع غبار لثمك

 بجيف تبرخ قرع تاذو

 7 دمللف ةفيلح و ذو

 هروللا نم يمهو

 لحارملا نم رشع ىلع ش

 ماشلا لمهأ تاقيم ةفحجو

 ةبيطب مهرورم نكي مل نا
 اليق اميف عامجالاب كاذو

 لوألا عم ةعيهم ةفحجو

 اححمص دجن لمأل نرقو

 ىرولا ريخ نع رابخألا ىف كاذك
 الهأ اهنود نم نكي نمو

 ةنيدملا

 اسأ امو نرقب اهساقف
 انرق اوطاعت ذا ةفلكو

 ملعي لوق :فيصلا ىف ةدج نم

 اكاللا عفدن انم رقاب

 ملَع مامإ يتارع وهو
 املعاف قارعلل ًاموي ناك دق

 اتبث نهريغ نم رأ نهنم
 لقن دق مكح كاذو هلهأ نم

 ىذتحي فالخ الب ةكم نم
 مزلي قرع تاذ ىف هدعو

 هيلا لمت نا ريسيب يأ

 دري ال ريسي ميدقتب ءاج

 اوبجوأ يرحتلا يقارعلا ىلع
 امرحأ كانه جح اذا نكل

تبنم مكج نولهي اهنم



 املعا اهجح لامعأ نلعفتو
 مارجإ يتعكر يلصت الو

 ىفطصملا يبنلا لوق نم كلذ

 يلج رتاوتب هنع هوور
 امرحي نأ هل تاأن هراد نم

 يلعلا سدقملا تيلا نم نو
 امةقت ىذلا هبنذ عيمج

 ىف .... جحلاب وأ ةرمعلاب كاذو

 دجسملا كاذ دعب يردت تنأو

 امرحأ كاذ نود نم اذا نكل

 بجورف ىدعت اقح هنأل

 : ىعفاشلا دنعو اندنع كاذو

 عجر دق كاذ دعب نم هنأ ول

 اعجر ام ىتم مد ال ليقو

 مرحم ريغ زواج اذا امأ

 امزل دق هل اقلطم ليقو
 مدال وأ كلام دنع كاذو

 راثآلا ىف بطقلا لاق كاذك

 ىتم مكحلا ةجح ليلدلا نا

 ابجو ضرف مارحالا ىف لوقلاو
 تتأ ديكأتب ةنس ليقو
 امرحأف ململي هل نمو

 قسنلا اذه ىلع يقابلا اذكهو

 التب دق هنأب ههجوو
 رظنلا ىف احيحص اذه ىرأ الو

 امهفاف فوطت ال فاوطلا الا

 مارلا كلذل ىذألا لاح

 افرشلا مامإ نيدلا ددج

 لمكلا دنع عامجالاب كاذك

 املعلا هاكح اذك هراد نم

 يلعلا برلا هل نرفغي مرحأ
 املعلا هاور انل ربخ ىف

 فرعاف ءاملعلا هاور صن
 دصقملا نايب اذو ةكم نم
 امدلل ماقملا ىف هومزلأ دق

 بكترا دق امب ًاعرش هباقع

 عطاقلا ليلدلل يأ كلامو

 عفن نكي مل مارحالا زكرمل
 اعسوت مهضعب هب لوق
 مد نم سيل مارحالل داعو

 اهلع دق هحبقل نا ليقو

 اوملعاف هنم عوجرلا كي مل ول
 راتخا نع لصأ هل لهو
 اتبت اعطق مكحلا كاذف حص

 ابه دشرلا اخأ هنود جحلاف

 تعض امهم مزلي مد اهيف
 امدلاب لوقي ضعب ةفحج نم
 قحب ءاج دق ملعلا لهأل لوق
 ا١)لفعف ذا هريغب هتاقيم

 ربخلا ىف مومعلا نم ىتأ ال
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 لالهاا

 مزل انه اه لالهالا ىف لوقلاو
 مارحالا بجاو تملع ال

 قبس ناك ام مارحالاب تينع

 مارحالا ىف لوخدلا نكمي ال
 هيف مظع نكر هنأل

 مارحالا ةريبكت هلظمو
 انباحصأ عم بهذملا وه اذو

 ىف هيلع ةفينح وبأ اذك

 املعاف يكلاملا بيبح نباو

 ىعفاشلا لاجر نم اضيأ ضعبلاو
 هيلع اذكهو

 مظعألا لم ڵلجألاك كاذو

 دمحأو كلامو ىففاشلاو

 دعت انكر الو ال اطرش كت مل

 هتاقيم نلصت نإ

 مهبملا ماقملا ف . ةشكنف

 ماكحالا نم هيف ًازياجو

 اضيرحأ
 د وقل ١ ل اح يتا يلنلاب

 عامجالاب ماقملا ىف كايإ

 تيبلا يلو كيبل لوقي
 ىربناو لهتساو لالهلا كاذ

 قح وهو طورشلاو تافصلا نم
 يمالسالا اننيد ىف اذ ريغ نم

 هيقف ىتف لك هب لاق
 مالعالا عم اهلنم وه وا

 اندنع هيلع يروغلا قفاوو
 فلسلا ضعب هنع هاكح لوق

 املعلا هاكح هنع هب لاق

 عماج مكح نويره اظلاو

 اركذ هعم سواط اطع ش

 همالع ىتف لك هلنمو

 امهزاج كانه كيبل ريغب

 حيحص هل سيدقت لكو

 مهفاف لاقملا نم هوحنو

 دمتعت ةنس اذ اوعلا دق

 دنف االو اهنود حص ججحلاو
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 مدلل اهيف بجوأ كلامو

 مدلاب نربت ضعب لاقو
 لامعالا ةلمج نم اندنعو

 ةحيحصلا ةينلاب تفقوت

 اماقم ةين موقت الو

 تف ةوت اهتحص امناو

 كل كيرش الو كيبل كيبل
 ال كل يهلإ كلملاو كيبل

 ىفطصملا يبنلا ىنل هذهب

 امو كيبل ريسفت درت ناو
 ابابلإ هل تببلأ هانعم
 اركاذ تمقأو تعطأ هل

 هرسف مهضعب تبجأبو

 سيدقتلاو ديحوتلل كاذو
 ام لثم كيرشلا هنع ىفن دقف
 هلزعلاو ةمعنلاو كلملاف

 هدايز مهضعب زؤبجي ملو

 رمع نباك اهزاجأ مهضعبو
 ىصففاشلاف ههرك ىذلا امأ

 لقع لصأ هلف لوق لكو
 املعاف هيلع رجح ال ركذلاو

 ارثكا بحأ نم ريخ كاذ لب

 ام فيرحت ىلا ىأ دنأ عنملاو

 نسحلا لضفلاو ءامعنلا اذ هنمو

 ةيضشخلاب كيدعس | ذنكمهو

 ملعاف هنبجوي مل ىعفاشلاو
 مهفاف حصي اهنود جحلاو
 لاحلا اذ ىف جيجحلا ةيبلت
 هحيرص تتبت دق لعاف نم

 اماكحألا مهفتلف انلامعأ

 تبت دق اميف ةينلا ةحصب
 كل ةمعنلاو دمحلا نا كليبل

 القع ىقيقحلا كلملا كريغل

 افصلا بابرأ كلذ ىور امك
 املعلا ءايلوألا دنع هانعم

 اباترأ نل تمقأ هقحب
 اركاش ينرو هل ًاسدقم
 هرهظأ ام هانعم ىف كاذو

 سيفنلا هديحوت ىف عمجي

 امظعم اننلا عماج بجوأ

 هردق لج نقحلا هلالا وهو

 هدافالا ذخ َصن ىذلا لىلع

 رصتقاو كاذ هرك دق ضعبلاو

 عزانت الف اضيأ كلامو
 لدج الب ىدهلا لهأ . هحضوأ
 املعلا دنع حصي ام داز نا

 ىربناو دارأ ام دازو هنم

 رنألل عارف (ًابوهرم) كاذك
 ننسلا ىف هوكح انل رمع نع
 ةيرم ريغب داعسإ كاذو
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 درو داعسا دعب نم هداعسا

 >١)ف هلك ريخل ١ كيديبو

 حضتم دايقناو فارتعا وهو

 دحألا ليلجلا هللا ةردقب
 . هدي ىف اهلك رومألا نا

 ماودلا ىلع بولطم ركذلاو
 عقت اهعيمج جحلا فقاوم
 يهتني نا ىلإ رمألا لوأ نم
 هللا ركذ نيدلا نا قحلاو
 (ىنوركذافر نآرقلا , ف ءاجو
 اتومت نا لامعالا لضفاو

 ربخلا ىف بطر هنم ناسللا مث

 اعم جحلاو ةرمعلاب كيبل
 اهب ىل ةرمعب درفم وأ

 هللأ اي كيلع اهما
 هينخلاب قأ اعماج ناك وأ

 لابقتساو دوعقلا ةلاح فىف

 نارقلا ىدل ةرمعب ادبأو

 دق جحلل ةرمعب لخادو

 اتيل ام دمب موقت ش

 اراهج اهب توصلل عفرت

 دصق لصأ ىلع ًاديكات ديفي

 يتآ هاضر ىلع
 العج ءىيش هنم كاوس ىلا

 حضو ناطنسب هلل دهشي

 دبألا ىف هل قنقاذلا مركلاو

 هدنع نم ةيتآ اهلكو

 مالسالا نم وزغلاو جحلا ى
 عرش هللا اذك هلل ركذلاب

 هبتناف ةدابع هنال

 هابتشا الب ةلاح لك قفىف

 ينوسنت الف اضيأ مكركذأ
 اتوق راص ناتجلل ركذلاو
 رشبلا ديس ضح هيلع مكو
 اعمس دق اذك ًانراق ناك نا
 اهبتناف اذك جحلا درفأ وأ

 هابتشا الو ادرفم ناك ذنا

 هيبلتلا مامتلاك غالبلابو

 لادج ام نودب هتلبق

 ناسحتسال وهو يلت ىتم

 درو رمألا لضفأ اذه لاقي
 اتيدان ادعاق انالث انه

 اراعش اماد ًاهبلعمتو
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 ةيورتلا موي لالهالا
 اققحت دق لالهالا ىف لوقلاو

 لالهالا ىف مالكلا يقبو
 املعلا دنع فيضأ ىذلا وهو

 ىنان لصأل هنوري ثيح
 هيورتلا موي لالهالا ىف لوقن
 ءالا ناك ثيح كلاذب يمُس

 رمع نبال اذو ىنم ىف كاذو
 جحلا لاله اوأر نا سانلاو

 ةكم لهأ سانلا اذه نأش ام
 انزرونهاد نونتأت متنأو

 بجحي ... لالهلا متيأر اذا

 مه نافنص سانلا ماقملا ىفو

 الهتسا انح لهي مهنم
 هيورتلا موي لهي مهنمو
 اعست ماقأ دق ريبزلا نباو

 لهأو ماق لالهلا ىنأر اذا

 لهي نا زاوجلا ىف فالخ الو
 مويل هرخأ هنأ وأ

 له لضفألا ىف فالخحلا انكل
 لهأ دق يبنلا نا يوز دقو

 اهكربم نم موقت نأ كاذو
 انرواجي نم يبلي دقو
 ىوتسا امدنع رهظلا ةالص ادعب

 مرحيف ةكمب نكي نمو

 اقدص لاقم نم هيلع امب
 لامكلا يلوأ دنع ةكم نم

 املعيل ةيورت ىلا اعرش
 ناركن الب جحلا لمع ىف

 هيبلتلا كلتب جحلا نمانت يأ

 ءامظ مهو اليلق مهعم

 رشبلا ةوفص راتخملل هيزعي
 جلا كاذب له مهلك

 ةنيز نم اولخ دق اثعش نوتأي

 انووري اذ صنب رمع نع
 بتكلا هتكح اذك مكل الهإ

 مكحي هيلع لصأ هل لك
 ا١ل)لهأ ام لوأ هلاله

 هيبلتلا كلتب هيف نلنلعيو

 امج اهيف جحو ةكمب

 لعف دق دهعم ةورع ١ ذكهو

 لهتسا قفألا ىف لالهلا ىأر اذا

 مول نم هب امو ةيورت
 لقن دقام ىلع ىلوأ هريخأت

 لحترت ام ىتم ىوصقلا ثعبنم
 اهكسنم ىلا هب تهجوت
 انملعا اطع لاق نماب

 ىور نم هاور لحرلا ىلع اموي
 ملعي نم هب لاق اهفوج نم
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 تحت نم وأ حطبألا نم اَ
 دقف نجلا دجسم نم هنا و

 هل زاج هراد نم اشي نمو
 رمتعملا امأ ةجحلا ىف كاذو

 معتتلا نم امرحم لخدي

 دمتعملا وهو لحي هدعبو
 دق ةناّرعجلا ىلا اذكهو

 لحلا نيب عمجلا نمزليو
 ةجحلا ىف اذ عمجي ام لثمك

 هفرع ىف يا فقوملل جرخي
 ىنم نم ,تافرعل دصاقو
 ( ربكملاو ءاج يبلملا انم ر
 عيبرلل دنسملا ىف كاذو

 امرحم ناكو اموي تمي نمو
 اننفكي هبايت ىو
 رشحي دق ذا بيطلا سمي الو

 هيرومأم لالهالل لسغلاو
 ادمحم تدلو امسأ ناو

 الستفت نأ راتخلا اهرما

 ا همارحإ اسفنلا نا لذو
 بنجلا ىلوألاو ضياحلا اذكهو

 لستغي كاذك ثدحم ريغو

 هفرع ىف اذك هفوقولو
 رمع نبا هيقفلا كاذ اذكهو

 الستغي دنا مرحملل سيلو

 أ

 أ

 اب نجزميو ردسلاب لسغي
 انرمخي ال هنم سأرلاو

 ركشي هيلع مارحا لاحب
 هريغل اذكمهرو ثدح

 ادجألا اهاتف ركب يبأ نبا
 اللا عم هدعب لهت ئ

 اهماكحأ تققح ذا اه حص

 بجو له فلخو بولطم لسفلاو
 لست اذا ةكم لوخالو

 هفرع نم عم لسغلا كاذ بدني

 رثأ هنع ىور دق اميف عنصي

 القن دق اذك بيط هب امب
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 ناحيرلا ىف عيبرلا صخرو

 لقن سابع نبا نع اذكهو
 افلتخا هيفف مارحالا دنعو

 رمألا كاذ قيقحت ىضم دقو
 اعنتما انيلع امو زياج نم

 هلحارلا هتصقو دق لجرو

 السىغي نأ راتخلا رمأف

 ١ ا و

 فلخل ١ و

 هسا ر ف هما رح ١

 هقحلا ضعبو هج ول ١

 هداذفأالا بلاطل ةدافإ

 ابًطغي نا مرحملل زاجو

 حضتا دق انه اهو ىضم دقو

 ىرتو نتن هاذآ نا كاذو

 حصي الف هذؤي مل ا ذا

 ىذأ اموي هسأر نما هب وا و

 مزلاو يلجلا ِ قحلا عبتاف

 اراد ثيح نارقلا عم ردو

 لالجلا وذ هلالا طرف ام

 مانألل قحلا نابأ نكل

 دق اجهن هب رئ

 نايعلا ىف كاذ ًابيط سيلو

 لحي ال ًارط بيطلا امأو ملعاف

 افتع ضعبو ضعب هزاجأ

 ردتلف ةيافك هب امب

 اعرش دق ههيركت انل امو
 هلتاق تافرع ىف هل تناك
 الف طبينحتو ردسلاو ءاملاب

 اتججردي هيبوت ىف لاقو

 مولعم هلضفو هربق نم
 هساسأ ىف عامجالاب كاذو

 هقحلي ال ضعبلاو هسأرب

 امدقت انمظن ىف ًاققحم

 املعت ملام كيرأ يننكل

 لجني مل ًاقباس لصأ فشكو
 هدافتسالا لين ىف بغارو

 ايور لوق فنألاو هتيحل
 حضو دق امكح هفرعاف هليصأت

 ىرن لصألا وهو ًارارطضا اذه
 حرش دق ةادهلل لوق كلذ
 اذخ قحلاو رداف رارطضالاو
 نارقلاو لوسرلا ةنس ىف

 ملقلا يمشاهلا بحص ةريس

 اراتتسا

 لادج الب ءىيش نم ركذلا ىف
 ماكحألا ىف بجاولا حضوأو
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 ىببناف يلجلا قحلا نيو
 ىدرلا بهايغ تفشكت ىتح
 اياربلا ىف هللا لضف كاذو
 اقفوت نا مهللا كل اسن

 مالسالا ةداق يهلإ رصناف

 العتشا يجايدلا ىفو هسابقم

 ادب نا امل ليبسلا حضتاو

 ايازرلا فشكيل مهدهع

 اقدص دق هدج كاضر ىف نم

 مانألا ىف ةادهلا مه نمو
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 ةرمعلل جحلا خسفو عتمتلاو دارفالاو نآرقلا نايب

 املعا جحلاب مرحأ نراقو

 ةجح عم ةرمعب نيبلي

 ىعسي مث نارقلل فوطي

 انه مارحال ديدبت ريغ نم
 يلولا بطقلا هححص ىذلا وهو

 امارحالا ددبي لب ليقو
 ةورملا كلتب يعسلا نم ىنعأ

 دحاو فاوط لاق مهضعبو

 لهأ ةرمعو ةجحب نمو
 املعا هزاوج ىلع قفتم
 ةرمعب هلالهإ لب ليقر

 نراق اذهف رمألا سكع وأ
 املعلا دنع نارقلا لضفألاو
 عتمتلل لمح مهضعبو

 يداهلا يبنلا جح ىف فلخلاو

 عققتا مأ ًادارفا ناك مأ

 ماقملا ىف عحيرختلا ضرفلاو
 الضفالا َنعبتي يبنلا ثيح

 لياضفلل عبتن انا

 ارمع نبا هنع نارقلا ىور

 ىتفلا سابع نباو رباجو

 امزتلم امهعمج ةرمع عم
 ةيبلتلاو دصقلاب ةنرقم
 اعطق ًامارح ىقبيب اذكهو

 لمكلا مامإ نيدلا ةمالع
 اماك ألا عف هغارف دنع
 ةحصب انل هيكحي ضعبلاو

 امسر لوق رجفلا ديقب الا
 اهقفلا هاكح جحلل كاذو

 رنأذلا هاكح اضيأ انل لوق

 دراو كانه ىعس هدعبو

 لدج الب انه نراق كاذف
 امزتلا كانه ام َنمزليف

 ةيرم نود جحلا نلخديێو
 نياب يلج انه اه فلخلاو

 املع نم ىدل لوضفم ليقو
 عسوتلا ىف وهو نارقلا ىلع
 دارملا اذب ايراج ناك له

 عفري كانه فلخ ىرج هنم

 ماكحألا هذه نم لضافل

 المع دق ام لنلمعنف ًاعطق

 لضاف لك دصقن نمزليف
 اربكالا مامالا تنب هجوزو

 اتبث دق اذكه يلع نعو
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 ادارفالا لضفي مهضعبو

 رمع نباو قيدصلا هنباك
 املعاف فالخلا ماق انه نمف

 اولمح مهارت فثيداحألالو

 افخ الو فلكت اهضعبو
 ضرغلا حاضياب انه يفتكن لب
 عققا ةقيقح درت ناو

 رهشأ ىف نياك راتعا وهف
 فرعي كانه للحت مث
 هنسلا كلت ىف لهي اهدعبو
 ةرمعلا ءاضقنا دعب هنأل

 امهنيب اشي ام نلعفيو
 معنلا يذ نم لضفلاب اعتمت
 اقلطأ نارقلا ىلع مهضعبو

 درو دق هنم ربلا دبع نبا لاق

 دق ةرمعلا ىلا جحلل خسفلاو

 رانآلا ىف كاذ مامالا ىلكح

 عتمت اخأ اموي نكي نمو
 هيورتلا موي جحلاب نمرحيو
 ملع يده نم رسيتسا ام هيلع
 دالبلل داع ام اذا امأ

 امرحأ اموي ةرمعلاب ناك وأ
 نأ لبق اهيلع جحلا لخدأ وأ

 ىتم يدهلا همزلي لب ليقو
 لصو ولو همزلي لب ليقو

 ادام هحاضيإ ىف قاسو

 رنألا ىف انل يكحي رباجو
 املعلا ةادهلا هيف فلتخاو

 لستري هماهفا ىلإ لك
 افولا لهأ نع لقنلا ليطن الف

 ضرتفملا نايبل ماقملا نم
 عمساف اذاي جحلل ةرمعب

 ررقملا انجحل ةفورعم

 فلسلا لاق كاذك ةرمع نم

 هنسح دق مهضعب لعف جحلاب
 ةذللاب اعتمت اسنلا ىشغي

 املعاف هيلإ بوغرم لك نم
 مهفاف اهنم لحأ ام دعب نم
 اققح لوق راتآلا ىف كلذ
 دمتعي لاقم ىف نارقلا كاذ

 درو ... يأر ىلع عتمت ليق
 رايخألا ةداقلا ةادهلا نع
 عمساف اهنم يعسلا دعب لحأ

 هيردتل هراد لوصو نود

 مسر اذه اي نآرقلا ىف صنلاب
 داحمأ نع ءاج جحي ل وأ

 املعا يده الف ماعلا رياس ىف

 ننسلا لحاطف نع اهنم غرفي
 ىتأ جحلا رهشأ ىف اهأ

 لصي مل ثيح فيكف هلهأل
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 املعاف جحي مل نا اذكهو

 ملو اهمتأ ولو لب ليقو
 رهشألا كلت ريغ ىف اهمأ
 ءاش تقو لك فوطي ش

 رايخالا بغري هيف كاذو
 الضفأ نوكي اذه ذننيح

 الي نل يدهلل ىقسي نمو
 ىلإ جحلا لوي اوزؤزجو
 هباحصلاب صخ كاذ ليقو

 املعاف هوهَّرك نورنكألاو

 مل يدهلل نكي نم لك ليقو
 درو لوق ىف درفأ ولو ىتح
 اوفلتخا هيف فادرألا اذكهو

 يبأ نعو كلام لوق عيملاو
 عتق دق مث جحلاب مرحُمو
 ضرم اموي هعنمي نا كاذك

 لحأ ش ىعس هدعبو فاط

 املعاف ربو هيده قاسو

 بهذلا ىف انبطق لاق كاذك

 درفناف يبنلا جحلا درفأو

 لوألا مامالا ركب وبأ اذك
 ادرفأ لك نانع اذكهو

 افولا ىف نارقلا ىور مهضعبو
 رمع لاق دق ةنسلل تيده
 ىرولا ديس بحص نم ةلمج نع

 امزلأ ضعب كلذ هماع ىف
 مزل يئدهلاف جحلا دهع لخدي
 رثألا ىف ىكح دق ضعب كاذك

 اج كاذك عتمت لاح
 راربالا ةداقلا هيضتريو

 الضفلا ماركلا دنع ىضم ام

 الحلا غلب ام اذا الا

 ا١لبنلا ةادهلا دنع هترمع

 هبارغلاب صيصختلا اذ ءاجو

 املعلا بطق دنع اذه ءاجو

 ملع لوق ةرمع ريصيب قسي
 دشرلا لهأ عم فلخلا هيف سكعلاو

 فلسلا كاذ عيمج ىكح دقو

 يبرعلا يعفاشلاو ةفينح

 عنص يعسلاو فاط ودع هنم

 ضرعي افوخو جحلا ىنضقنا ىتح
 لقع لوق لباق ىف يا جحو
 املعلا ءايلوألا دنع كاذب

 بهذملا

 لقني لوق قورافلا اذكهو
 ادكأ ناك دارفالاف جحلل

 افلس نمع هيوري انبطق نع
 رنالا ىف ءاج كلذ لعافل

 ىرد هل نم راثآلا ف هاور
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 درو دق اضيأ ةحلط يبأ نعو

 ملعلا سابع نبا نع اذكهو

 افولا ىف ءاج قلحلا دعب كلذ

 نارقلا ىف فاط يلع نعو

 دمحن هنبإ هنع هاور

 العف دق ىفطصملا نا لاقو

 يلولا دوعسم نبال هوبسنو
 ءاعنلا يبأو يفعخللاو

 نسحلا ش يرونلا اذكهو

 رمع نبال هلثم اضيأ ءاجو
١ 

 الاقر ىعسو اعبس فاطف

 عقو يعسلاو فاوطلا كلذو
 ددعتلاف روهشملا حضاولاو

 مدقي نيح ةرمعلل فرظطي
 رحنلا موي ليق فوطي ىتح
 راتخملل بسني اذكهو

 ادحاو فاط نراقلا ىف هنعو

 ام ىضقي نا لبق لحي الو

 لكلا دنع لحي ذلننيح

 ال تدرفأ نا لوقي مهضعبو

 لمعلا كاذ نسح تنرق ناو

 ركذي ىففاشلل هلنمو

 مرج الو عتمت هدعبو

 نارقلل راتخي مهضعبو
 عتمتلل راتخن اننكل

 دنتسم يبنلل نارقلا ينعأ

 منتغاو فاط ةرمعلاو جحلل

 افرغغ هنع كاذك رباجو

 ناركن الب نيفاوط ليق
 دجوي ىتنم يعسلا اذكهو
 ا١لقن دق انل اذكه كلذ

 يلج لقن فىف يبعشل ١ اذكه و

 ءارتما الب دوسأ لجنو

 نيب ليبس حلاص ليلس
 رمتعا لاحلا ىفو انراق جح ذا

 اللك اذكه ىبنلا لعف

 عمس رهاظل همردق لاح

 اودكأ امم كاذو مهدنع

 مرحم كانه ىقي اذكهو
 رداف اضيأ جحلل هدعب وأ

 رانآلا ىف دجوي ايبن

 دراو ا ءاج ةرمعلاو جحلل

 لقللا حيحص ف عيمجلا

 القع دق نسحأ اذهف ريض

 لقن دق كاذك تعتمت ناو

 رثؤي هنع درفلا بحألا لب
 مسر دق هنع نارقلا هدعبو

 نايعألا نع ةفوك لهأ
١ 

 ىعم اميف هليضفت ىضم دقو
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 ال ... دنراقلل راتخلا صخرو

 المكي نا ىلا يعسلا اذكهو

 مجه ضيحلاو جحلاب تمرحأ نا
 املعاف فوطت ال فاوطلا الا

 ال .... فاولطلل عبتي هنأل

 ىتم لحلل جرخت اهنكل
 ةرمعلاب نمرحئ كانه نمو
 ةقيدصلا ةشياع نع كاذك

 طشتمت مثو اهسأر ضقتت

 ال ... ججحلاب مهدنع لهت ش

 يلولا رسي اولبقاف رسي نيدلاو

 املعاف ءاسنلاب اولظي ال ىك

 انيذذلتم كارألا تحت

 ىرت مهججحل نوحوري م
 اردص مهعم عنملا هنم كاذل

 ىراصنالا رباج ثيدح ىفو

 اولهأ دق جحلاب مهناو

 عبرأ دعب ةكم اوتأ نمو
 ردص هرمأ يعسلا دعبو اوفاط

 درو اذك اسنلل اولحي ناو

 رظنلا ىف اني سيل لوقي

 الفتحاف ادحاو الإ فوطي

 القن احيحص ةجح .لامعا
 مزتلم رمأ لكو هلعفت
 امزَح اهيلع هلنم يعسلاو
 الزن مكحب هنع ندرفني

 الضفلا ءاملعلا دنع رهطت

 ةيرم نود كلت ناكم يهو

 ةيضقلا ةبحاص اهناو

 ططش ام نود ةرمعلا كرتتو

 الصح دق امل جحلا لطعت
 لمعلا ىف ىرولا ىلع اورّسيو
 اييرسعم اموي متسلو
 لاح لكب اعطق انمعي

 القن ثيدح ىف مايقلا موي
 عزلملا حيحص لاع دصقم

 امرزلألا نيلمهم نيسرعم
 انيهال ىدهلا دصق نع نج

 اركذ ًاصن رطقت مهسوءر
 ارتما نود ةعونمم اهنأ ال

 راملا رهاظ زاوجلا هجو
 لعفلا معن وهو هودرفأ يأ
 عمساف اذاي جحلا يلايل نم يا

 رهش صن ةرمع هولعج نأ

 دهتجا نيح اذل ضعبلا هركو
 رظناف سمخ ريغ تافرع نع
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 يدبأ رمأ كاذ لب ال لاقف

 ةرمعلل ججحلا خسف هيفو

 5 اوداز ةرمعلا هدعبو

 انه يعسلاو فاوطلا امف الوأ

 اولعجا انه ىفطصملا لوقي ىتح
 اوفاطو اوعس ام لعب كاذو

 رمأ يده هل ناك نم ريغو
 قأ نم الا سانلا لحأ دقو

 بضغف هوعجار ثيدح ىفو

 اراهعا مكجح اولعجا لاق

 اركتلا نيمألا ىداهلا ددنف
 ررغلا ثيداحألا نم ةدع ىف
 حص ةرمعلا لا جحلل خسفلاو

 لاله ىلتفل ثيدح قفو
 حصي مل ايده قاس نم هنكل
 امرحأ دق ةرمعب ولو ىتح

 ركني ًاينم ريكاذملا هيف
 عفر دق صنب تالالعلا كلت

 قطنأو امياد لوقأ اميف
 البق اصن مارحالا ىلع ىقبأ

 لزن اذ طقف اذه انماعل

 درفم ماعب دوصقم ريغ يأ
 حضو ناهربب جحلا رهشأ ىف
 الفتحاف انهاه كاذ نوري

 فرعاف طقف مهرمأ لوأ

 املعلا ةادهلا ضعب همهفي

 اديدس ىري هنود سيلو
 انطفاف : مودقلا لاح ىف جحلل

 اولفتحاف ةرمع يأ مكجح

 فالسالا انل يكحي ىذلا وهو

 ربخ ىف لحي نأ يبلا
 اتبت دق همارحإ ىلع ايده

 بحأ ناك ام فالخ ىأر نح

 اراطوأ اوضق امدعب كاذو

 ىري ملام اوأر نبح مهيلع
 رنألا ىف مولعلا لهأ اهعفري
 حضتملا ليلدلا بسح ًادبؤم
 بجنلا ةادهلا موقلا انبحص نم
 لاجرلا ةداق دنع كاذك

 حضتم ًاطرش هفرعاف هل خسف
 امزل دق هلعف ايده قاسو
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 رحنلا موي ليق لحي الف
 امرحأ اموي جحلاب نكي نمف
 ف خسفلا عنمل ةلع يدهلاف

 دق مكحلاف تدجو ام ىتم يهو

 ال نييلوصألا دنع ةدعاق

 جحلا خسف روهمجلا هركو
 رهاظلا لهأو سابع نبا الا
 رمأ انيد اه عادولا ةجح ىف

 افرعاف قاس يدهلل ىذلا الا

 البلا نبااي كاذ تفرع دقو

 ارهظ ام ىتم قحلا عم نكف
 ىف لاقملا املعلا لاطأ دقو
 هدعاوق ىلع مكحلا اوققحو

 انرشأ هب امب ىفنتكنف

 ىلا عجريلف قيقحتلا اشي نمو
 عمج انل ام ريخ نايمهلاو

 يفاش لوق صاصجلا ىف ءاجو

 هيادهلا بلاط يدهي هللاو

 دهتجا ىذلل ىهلإ حفقتفاف

 بطق رانآ

 ركذلا ىف امك هلحم وهو

 فرعاف مهعم حيحصلا هثيدح

 دمتعم لصأب اهدنع دجوي

 لهجل ا ةامعلا الا اهلهج <

 جهنلا ريهش ىلع ةرمصعل
 رهاشلا ليلدلل حيحصلا وهو

 رهش دق صنب هب هباحصأ

 افولا بابرأ ققح دق كاذك

 الضفلا دنع لد هيلع امو

 ارمأ اميف هعبتاو هناهرب

 فرشالا ليلدلاب ماقملا اذه

 هدياوف ىندم انل اوحضوأو

 انملع ام لوقلا نم انه

 الضفلا ءاملعلا

 عفن لكلاو رانآلا قياقح
 فالخلا قياقح انيبم
 هياردلاب قحلا ىف ًابغارو
 دشرلا قرط ىلا هدشرأو كيف
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 ناكرألاب ءىيشلا نا ثيحو

 املعاف موقي سيل اهنودو
 ىنابملا هبشت ىناعملا نا
 مارحالا هناكرأ نم جحلاو

 تاقيملا نم هنود جح ال

 دقو ةنس تاقيملا نم وهو

 مهفاف نكر مارحالا قلطمو
 ىتم ءاملالاب ربجت ةنسو

 تاقيملل عجري ىذلا امأ

 مد اضيأ مهدنع هيلع سيل
 ينان نكر وهف فوقولا من
 فقي مل انه ىذلل جح ال

 املعلا دنع ناكرألا ثلاثو
 املعا قلحلاو حبذلا دعب نوكي

 هيضرملا ةشياع نع هوور
 هل جح ال انه يعسلا كرت ر

 كرت دق نم سنأ لاقم فو
 مدلا هب همزلي 4

 باحصالا بهذم اذه ليقو

 راتخلا ةجوز هيلع امو
 دمجأ غ هيلع كلامو

 لباق نم تبات جح هيلع
 مدلاإ عم يأ جحلا توبث امأ

 ةفركلا لهأ ليق هيلع مش

 ىنامعملاو سوسحملا ىف موقي
 اموقت اذك تايوغعملاو

 ناهذألاب كردت ةلاح ىف
 مالعألا انل لاق دق كاذك

 ىتا صنب مح نم مرحي
 درو يلوق ىف ءامدلاب ربج
 ملعاف ماقملا ىف فالخ الب

 اتبث لوق مرحملا عجري م
 تابثا ىلع هنم نمرحيف
 ملعي نم اذل ىكح دق كاذك

 يناوت الب فق تافرع ىف

 يفو نمؤم فوقو اهب فقف
 ىمتنا ةرايزلل فاوط وهف
 املعلا لج قيقحت ىف يعسلاو
 هيربلل ىداهلا يبنلا جوز

 هلقن دق انل قحلا بهذملاو

 كش ريغ نم ةجح حص يعسلل
 اوملعاف ضعب دنع هيجو وهو
 بابلا ىف .... اتئادُه هدروأ

 رانآلا ىف ءاج يصفاشلل
 دجوي هنع قاحسا اذكهو
 لياقلا اذه دنع لصأ كلذ
 ملعاف كاذك ءاج انبحص نع

 ةمالا ءاهقف نم مهريغو
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 نسحلاو كاذك ةداتق نعو

 لقن دقو عوطت لب ليقو
 ملعلا نيريس نباو ريبزلا نباو
 ىلع جحلل ناكرألا ىه يذه

 مارحالا ىف ليق فالخ الو
 ابجو رمأ عامجالاب كلذ

 درو دق فاوطلا ىف فالخلا لب

 اتبثا دق ىذلا قحلا دمتعاف

 حلصالا وهف بحصلا هيلع امو

 عفدت ال ةلدأ نع كلذ

 _ننا دق ابهذم امنأل

 دمتعن أم وي ديلقتلا ىلا انسل

 ١ و دلقت دق و انم وق ف الح

 اوعبتي مل مهل قحلا رهظ ول
 مالسالا ىف قحلا فالخ وهو

 ىدممو ادشر مهللا كلأسن

 نمزلت كاذ كرت ىف امدلا نا

 لوالا نم كلام نب سنأ نع

 ملع لضاف لك نم هريغو
 البنلا لاقم نم اهيف حصام

 مالعأ نع حص فوقولا ىو
 ابجنلا ءاملعلا هاكح [إك

 دنفام نود يعسلا

 ىتأ دق هارت قحلا بهذملا ىف

 حجرألا ىدنع قيقحتلا ىلع وهو
 عفري كانه ديلقتل سيل

 انطفاف اعرش دييقتلا ىلع ًاعطق
 دمتعملا رومألا ىف ليلدلا لب

 اودمتعاو اهيلع ديلاقتلا كلت

 اوعمستلف مهلصأ لاقم الا

 مالعالا ةدمع هيلع امك

 ادهتجا هارت كيف نم نوعو
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 ةرمعلا فاوط

 رصتقا دق نكي نم نأ ثيحو
 جحلا ىف نمزلي ام همزلي
 املعلا دنع مارحالا كلذ نم

 مزلي يعس وهف فاوطلا مث
 اعبس مارحلا تيبلاب فوطي
 نيشميو ةنالت ىف لمري
 رجحلا كاذ نم فوطت ىتم أدباو

 ادرو دق انيبن نع كاذك

 ايراع فوطت نأ زوجي الو
 ىف كلذ اوعدتبا نوكرشملاو

 اليق اميف ليفلا لبق كاذو

 مهريغ نم مدقي نم لكف
 مهبايت هنوطعي مهنا وأ

 ىف فاطف مهفلاخ نكي ناو

 ىلع اهب عفتني مل اهرجه
 هرذق بايث ىف نودبعي ال
 ىلإ اذب اولءافت اذكهو

 امعرزلا كاذ مالسالا لظطبأف

 راتخلا ثعب الع اذب

 نايرعلا مكيف فوطي ال نا

 لخدت سيل ةنجلا اذكهو

 مبملُس نعمتجي ال كاذك
 متي هناف دهع هل نمو

 هضقن دق هسفنب اذا الا

 رهظ دصق نع ةرمعلا ىلع أموي

 جهنلا تايبلا رومالا نم

 املعتلف هدعب فاوطلا ن

 ملعن اميف هللا تيب جح نم
 ىعسيو هبر اهيف ركذي
 نطفلا ووذ ىور اذكه قابلا ىف
 ربألا كفاوط هلايح متخاو
 ادنسم عيبرلا عم اححصم

 ايصاع فاط كاذك فطي نمو

 فرعا مهاوه بسح مهفاوط

 اليلق مهلوق ىف هدعب وأ
 مهدنع اذكه راع فوطي

 مهباهذ ابهاذ اهيف فوطي

 فندملاك اهكرتي هبايت

 القن اميف دسافلا مهمعز

 هرذنعم اههومعز بونذلا نم
 ال موي بونذلا نم مهدي ربت
 ى معلاو يتفخلا فشكو
 راربألا ةداقلا هاوور اك

 ناميالا ِ
 لقني تباخ ناميالا

 هقح كاذ دنعف
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 لمرلا ىف مهفالخ ىتأ دقو

 ةنسب نكي ملو زياج مأ
 عسا و كاذف كرتلا اشي نمو

 لمرللو رمغ نع انل امو

 انهلإ مهكلهأ دق نالاو

 اذهل هكرت بحن ا١)لذف

 اولمري نأ مهرمأي ىفطصملاو

 اتَهَو اولاق نيكرشملا نأل
 مهنم تباصأ ىحلا امناف

 دلتجتلل ر اهطظا ١ هن أشو

 ىلعلا لاطبأ رارحالا اذكهو

 لفسلا تارعمل نوحبكيف

 المرأ لبق راتخلا كلذل
 النلمري طا وشأل ١ ةنتاات

 اعيمجللا اولمري نا م ًاقفر

 لوقي نم بك مهضعبو

 لياق اذهب سابع لجنو
 دلجللو ةوق هولعف دق

 باحصألا رثكأ لوقي اذب

 اولمح دق مهنا يردت تنأو
 هريغ نع اوذخأ اونوكي ناو

 هنس لوقي انبحص ضعبو

 اولَوع اضيأ هيلع انموقو
 الَمَر دق ىفطصملا نأب اولاق

 باهرإ الو فوخ نم سيلو

 يلت عرش ىلع بجاو وه له
 ةياور ىلع لمريلف

 عماجملا هب تناز نم هاور
 لمترت نيكرشملا انيأر انك
 انين نع ءاج دق هنكل

 اذالم هريغ اندجو ولو

 لقني اميف ريغ ال ادت
 انع .امل هبحصو دمحم

 مه ارسك راتخلا لمرأف

 ءاش نم

 دمحن ىف فرعت ةلاسب

 الضعملا يلاعملا ىف نوبكتري

 للعلل ليزي ام نورهظيو
 القن اذه عيبرلا انل امك
 ادنيشمي يقابلا ىف هتكل

 اعيرأ دقو مصخلا بهريف
 لوعملا اهكرت زوجي سيل
 ليابقلا هب تراس هلضفو

 دري ليق ىذلا لاز انيحو
 باوألا ىتفلا سابع نبا نع
 اولقن هنعو هنم مهنيد

 هرداف هنع ذوخأملا رثكالاف

 هنملعاف لاق لك كاذو
 لقنت مهعم ةنسلا هنأل

 ىلجنا كرشلاو عادولا ةجح ىف

 بابلا اذ ىف عادولا ةجح ينف

٨٥



 اوفلتخا كاذ سفن ىف مهنكل

 بحتسي ال ىعفاشلا بحص لاقف

 طقف دحاو فاوط قفىف يأ

 فاوط ىف نوكي هناو
 عرشي ال اذ ريغ ىف فطي ناو
 اعقو فاوط لك ىفف سيلو
 نوكي دحاو ىف هنكل

 هطرش كاذو يعس اهدعب نم
 هصصخ مودقلل فاولطبو

 دري مل وأ هدعب ايعس دارأ

 متحم ةرمع ف هكل

 ةرمعلل ادحاو افاوط ىنعأ
 املعلا دنع جحلا فاوط لنم

 يفتنت نيح لامرالا ةلعو

 ال نييلوصألا نع ةدعاق

 بهذملا لهأ هيلع ىذلا وهو

 هدبؤم ةنس لوقي نم
 المر دق ىفطصملا نا لاق نم
 بذك دق رس كاذل لقي نمو

 رمع انمامإ نع هورر امو
 لعفي كاذ قلخلا ريخ ناك دق

 بهذملا لاجر عم ءىشب سيل

 يذمرتلا كاذ لوقي اك سيل
 ىفاشلا هيقفلا كاذ هلوقي

  

 عبتتسي لمَر هيف هيلع
 اعفر لوق لامرالا مهدنع
 نوكت ىتلا تافاوطلا نم

 هطبض كاذو هيف مهدنع

 هصه وأ ايعس دارأ مهضعب

 دجؤ ًاصن مهل لاقم وهو
 ملعي فاوط ىلع اهنأل
 ةنسلا لهأ بهذم ىف طقف

 ةرمع فاوط ىنعأ

 الهجلا لاجرلا الإ اهلهجي
 بجعتلف هتمدقام لنمك

 هدكؤم ىرولا ىلع ةيقاب

 القن دق امل قداص كاذف

 بتكلا ىف ءاج خايشألل كاذك

 رفم نم هنع سيلو هلعف
 لمهن ال هلعفي ام نحنف
 بجوم ليلد نم كانه امل

 ىذلاك مهعم لومعملا هنا
 عنام نودب اسأ هكرات
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 لمرلا كرت ةنسلا انلوق لب
 ىتم هتوبنب نولياقلاو
 لوأ ىف اولمرأ اونوكي مل نا
 طاوشألا ةعبرألا ىف لطي

 امرحأ دق ةكم نم نم ليقو
 ىفطصملا اضوتي فاوظطللو

 للج هلضف ركذلا فاوطلا ىفو

 ال يويندلا مالكلا كرتيو
 ىرن ملع نع لأسي يذلا ىتح
 رظنلا ىف اهل تالاقملا نا

 ابكار فوطي نا ضيرمللو
 يبنلا لعف نم كلذ اوركذ دق

 دحأ فوطي ال ردغ نودو
 املعا عنم الف رذع نكي ناو

 رنالا ىف ليق هوركملا
 لحاورلا نمؤت ال هنأل
 املعا انه ىضتري سيل كاذو

 ىرولا نيب نم صخ يبنلا امأ

 بكري اهلع ام ثورت سيل
 افخ الو ًابكار فاط كاذل

 ف س انل ١ دها ري يكل

 لمعلا لصف هيلع ىذلا وهو
 اتبثي مل يا لوألا ىف لمأ

 لطبأ ريخألا ىفف مهطاوشأ
 طالملا اذل تاريخألا ىنعأ

 املغ لوق هيلع لمرال
 افرعاف اذه ةالصلاك لاقو

 انوقطنت نيح اولوق ريخلاف
 لسرلا ريخ نع رابخألا هب تءاج
 الفتحاف هل انه هب نتؤي

 ارجهب لب انه اه باجي سيل

 ركنتسي ملو تاماقم مهعم

 ابحاص نيذؤي ال ىرولا فلخ
 بتكلا ىف ىتأ ًابكار فاط دق
 دجوي اميف ريمألا هنأ ول

 رظنلا نم ةجح هودروأ دق

. 

 اموام كرتاو دحسىملا هزنف.

 ارظناف رومألا . ةدعب

 بجللا هتكح 7 مادام

 ىفطصملل اهفرعن ةيزم

 فرعاف هنع ذخألل مهفاوط
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 فاوطلا ةفص

 دق فاوطلا ىف لوقلا نا ثيحو

 بهذي خانملا ىف لوزنلا دعب
 املعاف امامت طاوشأ ةعبس
 امركملا رجحلا نللَنقت

 رثأ الاو لاحلا نكمأ نا

 بهذا قفرلا ىلعو محازت الو
 املعا يهلالا رسيلا نم وهو
 رابخألا ىف قيفرلا انبرف
 ارهَج انالن نربكت م

 رهجي مامالا مارحاك ىنعأ
 لصت ناو آافياط رمت مش
 املعاف انالن نربكت مث

 لعفت كاذك ةرم لك ف
 رجحلا كلذل حسملا نكمأ نا

 رجحلا دنع تعطتسا امب عداو

 دري ال ماقملا كلذ ناف

 طاوشالا ةعبس متت ىتح

 ىرابلا نركذت فاوطلا ىفو

 امو ديمحتو حيبست لك نم
 اريبكتلاو ليلهتلا رثكاو
 رجحلا كلذ لخدئ نأب رذحاو
 لالجلا ىذ كالمأ هلصأو

 الاق نوملعت الام ملعأ

 ابضغ دق مهبر نأب اونظ

 دنف الو اققحم هتفرع

 بهذملا وهو ةرمعلل فوطب
 امزنتلاف اهنود حصي الو
 امهفتلف هدنع فوقولا دنع

 ركشاو ديعبلا نم ول مهيلا
 بجنلا ماركلا نأش نم قفرلاف
 امعنأ لالجلا وذ انيلع مكو

 ىرابلا زع قفرلا بحي وهو
 ىردي ةالصلا مارحإك وهو
 ركنتسي الو هتالص ف يأ

 لهنم ىلع فقف اهبابب اموي
 املعلا لاق ماقملا كلذ ىف

 لمعت كانه ام متي ىتح

 ربالا برلا ربك الاو لعفاف
 ركذا هب انهف ركذ لكو
 دنفام نودب ىعادلا اعد هيف

 طابتغاب تزف مامتلا دنع

 راثآلا ىف ءاج ركذ لكب
 املعلا لك دنع كاذ عراض

 اريبلا نميهملا سدقو
 رنألا ءاج اذكه فاوطلا ىف يأ

الاط انظ كالمألا تننظف



 بهرلاو مظعلا هشرعب اوذال

 مل عبصاب اوراشأ دقو

 رظن مهيلا انبر هللاو

 لالجلا رذ ةمحرلا لسرأف

 يلع ًاتيب ىنب هشرع تحتو
 رومعملاب فرعي ىذلا وهو
 ردص هوفوطي نأب هرمأو
 دبألا ىلا كلم فلأ نوعبس
 دوعي الف ًاموي فطي نمو
 رمأ انبر ضرألا ىف هدعبو

 نا ضرألا لهأل يرابلا رمأو
 املعاف فاوطلا ىرابلا ررقو

 تبني بشي سيل فاوطلا كراتو

 ا مظع ثيب كلذ

 ىددص نم انه اه كاذ سيلو

 قبس هَلجأو فاوطلا لب

 ركذلا الا فاوطلا ىف سيلو

 ربتعي ةالصلاك لاح كاذو

 رجحلا كاذ نم فاوطلل ءدبلاو

 لمك رمألاو طاوشألا هب متخاو

 بضغ نكي / هللاو ,مهفيلح

 مقنلا ليسرم هلل ًاعرضت
 رهظ دق دصقل لاحلا كلذ ىف
 لاحلا كاذب تضاف مهيلع

 يلجلا لقنلا ىف جارسلاب هامس
 روهدلا مياد فاطم وهو

 ربخلا مالعأ هيوري ربخ ىف
 درو انل اذكه موي لك ف

 دوج وم اذك رهدلا رخآل

 ردق العأ هل وهو هلنمع

 نبتساف فا ولطلاب هومظعي

 املعلا هارت نيدلا نم انكر

 اوتبشتساف الأ هججَح نقحلا ىف
 رابخألا هب تءاج هرادقم

 ليلدل قوسا ىتح
 قحل حاضياو ةدايز اذو

 ركفلا كانه نغَرفي هل

 رنألا نم .اققحم ىضم امك
 رقتسا رمألا اذكه نيملا ىلع

 لمألا لين ىلع هلل دمحلاو
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 فاوطلا اتعكر

 حص ريخلا لك ريخلا نا ثيحو
 دق ةنسلاو نارقلا ىف صنلاب

 ىتفاي فاوطلا كماتخ لعجاف
 لمعلا متخ نيتعكر لصف
 ماقملا ىرولا ىلع قضي ناو
 بغراو لص دجسملا كلذ ىف
 مرحلا ىف نيلصت زياجو
 مزلي اطرش ماقملا كي ملو
 بجي ريغ ال ةبعكلا لبقتسي
 مرحلا جراخ ناك ول زياجو

 مرحلا ىف ال اهكرتي ىتم ىنعأ
 مرحلا ىف نيتعكرلا يلصي نمو
 لعف امو هلزنم قأ نمو
 عجري مل اذا ناتوفي الو

 فاوطلا كلذ بيقع ام

 ركذي ميظع امهيف رجألاو
 انل ىزجت ةبوتكم انه لهو
 القن دق انل اطع نع كلذ

 ىلوألا ىف نأرقي نورفاكلاب
 ةريخألا ةعكرلا ىف اهب ىنعا
 ناسحتسا :ىلع لومحم كاذو

 لعف اميف ادمحم فق نمو
 دشارملل لكلا ىداه هللاو

 يلعلا هعرش ديأت هلأسن

 حضتملا ليلدلل ةالصلا ىف يأ

 دنسلا قداص راتخا نع ءاج

 اتبث لضفل يأ ةالصلا هل

 لهتباف هبو ماقملا فلخ
 ماقت اننكمأ ام ثيحف

 بلطاف اذاي وفعلا ىذ نم وفعلاو
 ملعاف ماقملا كلذ قاض ذنا
 ملعن ام ىلع ىلوألا هنكل
 بجنلل ًاطرش هماقملا ىرت الف

 مد هومزلأ ةالصلا كراتو
 ممال ةادهلا لاق امل مهاف
 مزتلي كانه ناك امل ىأ

 لوألا لاق اذكه ةاش دهللف

 عمساف لاقي هلحم للا

 فالخ الو طرش ام ريغب
 رنألا ءاج كاذب انل اك

 انطفلا ضعب لوق ىف معن ليق
 الضفالا مار ةنسلا لعافو

 ىلتت اتخ صالخالا ةروسو
 ةنسلا ىف انل ءاج دق كاذو

 ناميالا ىف بجاولا ىلع سيل
 لضشتما نم العو باصأ دقف

 دصاقملا لمكأل حضومو

 لهجلا ضفخو قحلا ةرصنو
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 مزمز ءام نم برشلا
 ننملا باهو هللا نا ثيحو

 يف ريخلا مظع هللا لعج دق

 اعضو دق اهب هتاكرب نم
 اجرخ ىلصو فاط نم كاذل

 هنم بصي سأرلا ىلع من
 رنالا دروأ ةداقلا نع امو

 ال ميركلا لئاسو ال فيكو
 لأس نم دزي ال داوجلا نا

 عفني املع مهللا كلأسأ
 دشرلاو ىدهلا قرط ىرأ ىتح

 حنماو تاكربلا يهلإ ضفأ

 نَم تاريخلابو امعنلا طسب دق
 فرعاف ليزجلا لضفلاو مزمز
 اعضوملا كاذ صخ اميظع اريخ

 اجبت اهنم نبرشيل اهف
 هبساني امب نوغديو
 رتك ريخلا هل اعدلا ركمو
 الأس دق امياد نم نك بيخم

 للج هلضفو هللاب فيكف

 عطسي ارونو امياد وفعلاو
 دصقم ريخل اموي يدتمهاو

 حتفا هل ىدهلاو ًاريخ كدبع
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 مزتلملا
 عرش ىذلا اهمظع عضاوم

 عضو دقو هل هلك قلخلاو

 مزمز نم ىتفاي غارفلا دعب
 املعا بابلاو نكرلا نيب كاذو

 باب هب عضوم كاذو

 هلماكلا تاوعدلاب انه عداف

 بصلا بابصنا اعدلا ىف بصناو

 عمسي ليلجلا اهيف فقاوم
 ىف تيبلا كاذب نطبلا قصلاو

 مرتحم عضوم كاذ ناف

 ىغتبملا لان راجتسا هب نمو

 لالحلا ىذ هللاب رجتستلف

 عمج دق اهيف ريخلاو ىدهلا انل

 مزتلملا ىلع اضيا فقو مقف
 امزتللا مهدنع هنوعدي

 هلضافلا رومألا كل هب عمجاو

 بغراو داهتجاب بلطاف ريخلاو
 ع رسيي دارملابو اعدلا ىكل

 ةلسلا ريخ لعفك اعدلا لاح

 افلب دق هلاما ىبتنمو

 لادج اف نود ريجلا وهف
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 رياعش نم صنلا ىف افصلا نا
 ركذلا ىف هب هيونت كاذو

 ادبأ ءىيشب يرابلا هؤن ام

 ابجوأو اهمظع نطاوم
 مزتلملا قح تيضق امدنعو
 ام يضقت يكل افصلا ىلا ج رخاف

 جرخاف نيتناوطسالا باب نم
 لسترم اعدلا ىف تنأ لاحلاو
 اجرخمو نبلطت قدص لخدم
 رمأ هللا امك افصلا ىلع دعصاو

 املعاف هيلع ولعن نكن ملو
 ةورملاو افصلا نيبام يعسلاو
 ىفاشلا دنعو اندنع كلذ

 ايطو نأ ىلا يعسلا كراتو
 بهذلا ىف هلاق حيحصلا وهو

 ادغ هبام لصأ نأل
 ليلدلا هجرخأ ىذلا الا
 كرت دق يبنلا نأ دري ملو

 هباحصلا هكرتت نكت ملو
 اكساملا اوذخ ينع هلوقو

 دق هللا ناف (اوعسا) هلوقو

 بتك دق ةلالا يعسلا مكيلع
 افصلا كلذ .تولع ام دعبو

 ردحتت مثو ايعاد تدَعَو

 رهازلا نايبلاب ءاج يالوم

 ردقلا ليلج هل هناو

 ادهع مظع نأش هل الإ

 ابجعاف مانالا ىلع اهميظعت
 معنلا ىلوم نم منغملل تلنو
 امرل دق انه ىعس نم كيلع

 جهنملل افصلا باب نم دعبو
 لأست جورخلا ىف ليلجللو
 اجرعم لاعملل ىغبتو قدص
 روسلا ىف ايلج ءاج هب اءدب

 املعلا لوقت سمخ ىلا نكل
 ةمألا عيمج ىلع ضرتفم
 عماجلا ىف كلامو دمحأو

 ايور ام ىلع هجح لطبأ
 بتكلا تاهمأ نم هريغو
 ادرو بوجولا ىلع دمحم
 لوقي املعلا لج كاذك

 كش نود نم يأ ةحصلاب يعسلل

 هباجيإ ىضتقي رمأ كاذو
 اكرات اموي كاذل نكي ملو

 درو يعسلا ىف رمألاب هبجوأ
 بتكلا ىف نيمألا ىداملا نع صن

 افرع دق امك هب ائدتبم

 رقتسم ًايعس ةورملا ىلا هنم
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 اديعي نا لبق عماجي نمو
 عقو يعسلا ةيضرف ىلع وهو
 املعاف جحو ىدهأ اذكهو

 ج رخ اموي ةكم نم دنا ليقو

 عقو يعسلل لاطبالل مدلاو
 نكر ريغر بجاو لاقي
 عرشلا ىف هلحم ؛غأل
 الدب دق همق نم دناو

 رنالا اهاكح ليراقأ ىمهو

 لبقتساف ىقرت امدنعو
 مقف ىداولاب بصنت امدنعو

 دصقاف هنم دعصت امدنعو

 لعفي ناك ةللا هيلع ىلص

 لحاورلا ىلع زاج له يعسلاو
 رثألا ىف ءاملعلا هاكح لوق

 لعف اميف هب سانلا يفتقيل
 راتخا فقو تافرع ىف
 هماقم ىف كاذ ىتأي فوسو
 هتلحار ىلع تيبلاب فاط دق

 ركذ رذع نم ناك كاذ ليقو

 يف نجحلاب نكرلا نملتسي
 لالجلا وذو رذعلا تبثت دنا

 ماعنألا وذ نم رسي نيدلاو
 ةادلا نم ضعب ىعتا ن

 قبسو لاحر لاب فاوطلا ىنعأ

 رصبتلا مهنيد ةداق نع ١

 مدقلا ىلع هب ايعاس كانه

 دمحأ لذنم ةورملا ىلا ايشم

 اولعفاف ماقملا اذه قيىف كاذك

 لباوألل حص فاوطلا لنم

 رضم رس نم راتخا هلعفي
 لقن ضعب اذكه فوقولا ىفو
 رايخألا ىكح ىوصقلا ىلع ليق
 هماظن قنىف حولي اققحم

 هتمأ دشرل ىنعس اذكهو
 رنألا لهأ عم تبانلا رنألا ف

 فط تئش نا كاذك هفاوط

 لامعألا ىف ريسيتلا ىلا وعدي
 مانالا ىلع نيدلا ىفف رسيلاب
 يتات كنه ةنس كلذ
 قح وهو فاوطلا ىف كاذ قيقحت

۔ ٩٦



 بغراو كانه اعدلا رثكأو
 افخ الو ةدابع ىف يعاسلاف

 فيعضلا كدبع ىهلإ لمجا

 ىلع اسأبلا لسراو
 علظأ يلإ قحلا مجنأو

 ارمأ يملا اي كوزجعي ل

 لالضلا اسؤر يهلإ ذخو
 بياصلاب براي مهبصحاو

 البلا لزناو اكد مهكدو

 مالسالا ةيار يهلإ عفراو
 قحلا لهأب قحلا ديأو
 مالسالاب ةاتعلا بعل دق

 ىراصنلا بياصع ترشتناو

 ىرولا ىف تناعو ضرألا تسادو
 يفو يعسلا ىف ءاعدلا ىف حلت

 دحالا هلالا رياعش ىفو

 نم نقحلي لاق حانج الف
 ىعدي ًافا وط يعسلا هب ىنعي

 فقو هنأل افصلا ركَذَو
 تفقو اًوَح ةورملا ىلع امأ

 افصلا كلذ قوف فاسأ ناك

 ةبعكلا ىف يور اميف اينز دق
 انوجرحتي اوناك كاذل

 بلطاف اذاي كالوم نم ريخلاو

 افرع نم عم ءاعدلا اهرهوج

 افيرشلا كرمأ باجأ نمم

 معنا دشرلابو رفكلا ةداق نم
 لطبلا لهأ لك يهلإ قحساو
 رباكملا ةكوش يهلإ رسكاو
 عيضم ملاظ لكل مزهاو
 ارهق يهلإ كوتوفي ملو
 لابولابو ىمظعلا مقللاب
 بيارفغلا مقنلاب مهذخو

 الضعأ ءاد لكو مهيلع
 مافغلطلا ةداق سوءر لىلع

 قحم لماع لكل رصناو
 ماكحالا ىف ةاغطلا تناعو

 اراهج اننيد ىف تشحفأو

 اركنم تثبو ًارهج تدسفاو

 فرشالا لجألا جحلا كسانم

 دهتجم لماع لكل لضف
 نفوطي ىخأ امهيلع ناك
 اعرش ىلجت دق هيلع افرع
 فرغ لكلا وبأ مدا هيلع

 تبت دق مهعم رابخالا ىف كاذك

 افخ الو ةورب ةليان

 ةيرم نود خسملاب ابقوعف
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 ىرابلا هالا رمأ ىنأ ىتح
 رابتعال كانه اكرثئ ذا
 نمزلا امهيلع لاط اذا ىتح

 راونألاب مالسالا قأ نمو
 ىرولا يىلع همجخغنأ تقرضأو

 مياعدلا ىلع نيدلا ررقو
 رجاه لاعف هلصا يعسلاو

 راملا نم مهنوفرعتو

 اليق اميف راصنالا هركتو
 نارقلا ىف كلذ ىتأ ىتح

 املعاف اولهأ دق ةانم نمو

 رابخألا ىف كاذك مهمعزب

 ريسلا لهأ دنع فالتخا مىلع

 رصبلا بابرأل لاوقأ هيفو
 ءاميالاو زرم رلاب ىفنتكنو

 اقيقدتلاو قيقحتلا اشي نمو
 رنألا ضاير ىف يأ هكردي
 ملعلا مامالا بطقلل لينلاك
 ام كاردا ىلع هلل دمحلاو

 راكناللو درلل يعسلاب

 رانلل امهمكح دغ فىفو

 نطفلا لهأ انل ىكح ادبغ دق

 رافكلا بهايغ ىف ءاضف
 اركبم هار ام عيمج در
 مشاغ رغ لك رمأ درو
 رهاطلا ىلاعلا يذ حيبذلا مأ

 ىرابلا مالك ضعب ىف ءاج دق

 اليصأأنلا عف انهاه يعسلل

 ناهربلاب سانلل احضوم

 امرح مهيلع انه اه يعسلاو

 راصبالا يلوأ انئاملع نع

 رنألا لهأل مهنع نلدعن
 رثألا باطقأ قحلا ءاملع نم

 يءاج كانه ام لك طسب نع

 اقيرطلا هريس ىف نكلسيلف

 رصبلا لهأ ملعلا لهأ بتك نم
 مظطتلملا رخازلا نايميهلاو

 املعلا ةادهلا انل هققح
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 اهماكحأ حاضيإ ةدايزو ةرمعلا ةمتاخ

 هياغل يهتني ءىيش لكو
 فاوطلل تيضق ام دعبف

 مزمز .لالز نم تبرش دقو
 بجو امك هتلعف دق يعسلاو
 ةورملاو افصلا نيب ام ىعسلاو

 فالخ الب طاوشا ةعبس
 نع بسحي هعوجر ىف فلخلاو
 يدتبم هلالا امب ائدتبم
 ك ايعاد ةلبقلا لبقتسم

 اننلابو ًاد{ح وم ربكم

 اكاذ لثم ةورملا ىلع عنصاو

 افغعفري ءاثعشلا وأ ناك

 افصلا ىلع يقرلا ليق ةنسو

 ركذلا اذ ىف دحي له فلخلاو

 عاطتسملا بسب هككل

 يداولا نطب لحم ىلا شماف
 ركذي نيملا نيب كاذو

 ايسح شماف هنم تجرخ ناو
 ىداولا ىف يأ يعسلا كاذ نكل
 امد ليق هكرت ىف اوبجوأو

 اهمزلي ال ةأرملا كلذك

 هياهنلا ىدل اهب ىضقنيو
 فالخ الب طاوشأ ةعبس

 مزكلملاب تفقو هدعبو
 بتك هللا امك طاوشأ ةعبس

 ةنسلا ىف اك ججحلا نم نكر

 فالسالا ةداق لوقي اك
 نملعاف انم لكلل اذو طوش
 دتهت هيلع فقف افصلا ىنعأ

 املعاف هنلعفي يبنلا ناك

 اللعم هيف هلالل تحصفأ

 اكاضر نبلطأ يهلا لقو.
 ةفآ لكو رانلا نم جتت

 ايورم اذكه ءافج اخأ

 افرع لوق ةورملا هلو
 هليج دماحم هلعفو

 رصح سيل حيحصلا بهذملاو
 يعادلا كانه نبغريو وعدي
 داهتجا اذ ركذلا ىف نكو عساو
 اورركننلف ىضم امك هلحم

 امظعم نكو يشم نم داتعت

 داتعملا ىلع جحلا ننس نم

 . املعلا هتكح يسانلا نع الإ

 ايشم َنعرسث نكلو يعس
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 انباحصأ نم وهو ينال دبألاو
 لورهتلا ىف رصق دق ناك دنا
 اداعأ نرصقي ىل ناك وأ

 تاعاسلا رتكا ىف نكي ناو

 دعيلف وأ اذكه لحأ اذا

 القألا كرت دق نكي ناو

 هيلع ام لحلا دعب نكل
 ىلع هعفاوطف ضيرملا امأ
 مأ نع يور دق ثيدح قفو
 اعجو يبنلا ىلا تكش نيح
 يعادولا اهفاوط ىف كاذو

 ىفطصملا لاق (سانلا ءارو يفوطر
 ادعبت نا هتنس نم دنال

 هريغ ىف ال فاوطلا ىف كاذو

 ىلع سانلا عم تفاط اذا مث

 حيحصلل زوبي له فلخلاو
 قبس دق ايلج هتفرع دقو
 درو هيف امو عنملاب ليقو
 هاري يكل فاط هنأب

 الصح رذعل فاط لب ليقو
 اكسانملا اوذخ) هلوق نكل

 امدقت اك افصلاب ءدبلاو

 امهنم اضيأ لضفألا ام فلخلاو

 ةورملاو افصلا نيبام يعسلاو

 امدقت دقو ضعب هرو
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 انه اعرش هيعس ديعي لاق
 لدبت الب مهدنع كاذف

 اداع ام ىتم انه مد الو
 قأت كانه امدلاف عسي م
 دسالا لوقلا ىف هيلع ام كانه

 الح نوكي نا لبق داعأ

 هيف نمزلت يا ةداعإ

 القن اميف هيزجي ةلحار

 مكحلا اذه سفن ىف ةملس

 اعفر لوق عادولا ةجح ينف

 عادولا ةجح ىف ىضم ك

 افرع رمأ داعبلاب كاذو

 ادعباف لاجرلا نع اسنلا ىنعأ

 دري مل نايب ىلع لَوَؤُم
 هالوأ ام وهو جيجحلا لك

 اكلذ فالخ هناف (ينع

 املع دق دمجأ نع 11 ىلوأ

 امہين هوركذ لاقم ىلع

 ىتمنئا عم حصالا هبوجو

امحت هن او هقيقحت



 يلج وهو هلاعفأ هرصنت

 ىلإ بوسنمف هبوجو امأ

 هفوكلا لهأو انبحص روهمج
 اعم ىرونلاو نايفس اذكهو
 هرجي نكلو ,صاع هكرات
 افصلاب يعس متاخ اذكهو

 مد هيلع اذكه لحأ دقو

 هيضرفلاب بحصلا ضعب لاقو
 دمحأو هب لاق كلامو

 بسني نينمؤملا مأل وهو
 يأ عسي مل نا ءالؤه دنعو
 >»)لنف 4هحح لطبأ هناف

 لباق نم همزلي جحلاو
 عوطت هنا موق لاقو

 ىتفلا نيريس نباو ريبزلا نباك
 راصنالا تناك ةانم نمو

 افصلا ةيآ هلالا :
 افصلا نيبام فاوطلا اوجرحت

 اوملسي لبق ناك كاذ ليقو

 دق كلذ ىلع ناسغو مه

 ننسلا كلت مهؤابا مل تنس
 افصلا نيب امب نوفوطي الو
 افصلا ىلع منص ناك ليقو

 منص اضيأ ةورملا ىلع

 اعم امهيلع نوفوطي !وناك

 القع ءاملع هقف باطقأ

 هفينح يأ لنم ةداتق
 اعمساف مهعم فورعملا نسحلاو

 افرعاف طقف طاوشأ ةتس

 مزتلي دق امل هب هربجي
 هيضقلا هذه ىف ىعفاشلاك

 دجوي هنع قاحسا اذكهو

 يقفلا كاذ ءاسنلا نأ ىتح

 ىلع ماعلا كلذ ف هل جح

 لئاسملا هذه لوصأ ملعاف

 عبتي هل نمو سنأ نع

 ىتأ امهنعو اضيأ هب الاق
 راتخا لس ىتح لهت

 افنع هيف هللاو ةورمو

 اوملعاف كاذ هتالا لطبأف
 دمتعم هوأر دق اعيمج اوناك

 نملعاف نومرحيف

 افرعاف كاذ دعب نم ةورمو
 افرعتل مهدنع افاسأ ىعدي

 اوملعاف كانه نىنعدي ةليان

 ىعدملا كاذ مالسالا لطبأو

 ةانم نم
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 اكانه اذ لجأ اوكسمأو
 افصلا ةيآ هلالا لزناف
 الجر فاسأ ناك لب ليقو
 همضظعملا ةبعكلا ىف انيز دق

 اعدرر ةلجاع ةبوقع

 اكانه العج ظافعتالل

 نمزلا امهيلع لاط انيحو
 بتكلا لهأ ىلا رحبلا هبسني
 العفي نأ ىلع رداق هللاو
 لجو زع هتمكح تضق نكل
 مامت نم نكرلا مالتسا مث
 ديلاب ىناملا نكرلا ملتساف
 رشتلف وأ ليبقتلا نكمأ نا

 رهاظ وهو ماحزلا اوهركو
 ارسعم نكي مل رسي نيدلاو
 فيعضلل ذؤت محازت ناو

 ملتساف ةولخ تدجو ناف

 امالتسالا نا مامالا لاق

 للج مايخ هليقت ىف نكل
 رجح كاذه نأ ىردت تنأو

 ربكألا يلولا هللا ةمظع
 ضرتفا ءاش ام هللا قلخ لكلاو

 هللا قلخ جوجحملاو جاحلاف
 اوعد كاذهو اذه اولعفتلف

 هرابتخا انهلإ لكلاو

 اكاذ نمهفاف فاوطلا

 افَوطي نأب ىننسحلا ةورملاو
 القن دق ةليان ةأرماو
 هملعتل اخيم نيرجحو

 اعنشلا كلت لعفي نإ ريغلل
 كاذك لعافلل ةربعو

 نسحلا لوق ىف كاذو ادبغ دق
 بدألا ىف هاور هنع يدحاولاو
 الهم ملو لكلا ىف كاذك

 لهم ىلع اوتججب امب ىرولا ذخأ
 مالعأ نع ءاج دق انترمع

 دهتجاو م
 رجحلا كاذل دعب نم هيلا

 رصاتت هل قفرلا ةمكحو
 ارجحلا كاذ سيل دبعاف هللاو

 فيفختلا ىده فلاخم وهو

 ملست هنع ضماو ربكف الوأ
 امالم الف ليبقت ريغ نم
 لسرلا ةوفص راشأ دق هيلا

 ردق العأ انبر عم هل نكل

 ردصت رومالا هنم يذلا وهو
 ضرتعي ال هدابع ىلع اموي
 هابتشا الب كاذ انفلك

 عرشتلا وه ىرولل كاذو
 هراتخن ىذلاب ىردأ هللاو

 فب هنلقو
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 ريصقتل ١ و قلح ١

 بجاو لك تيضق ام دعبو

 دقف يعسلاب ماملا ىلع تفط
 لمعلا مامت قلحلا انه اهف

 لمعلا متخاو قالحلا ىلا لزناف
 اكاذب همارحا نم لحو

 ربلا ىف ال قلحلا لضفألاو
 لأس تارم نيقلحملل يأ

 ا يزتمقملل ريخألا ىفو
 ادغ قلحلا امنا كاذ لدف
 عتمت اخأ تنك اذا اذه

 اتقس يدههل تنك اذا الا

 ام غلي نأ لبق لحئ الف
 رحنلا موي نراقلا امناو

 لالحالا هل انه اه معو

 الحأ ةرمع نم نكي نمو
 مرتحملا مرحلا دويص الا
 الح نهعامج اسنلا امأ
 وأ طقف عتمت اخأ ناك
 هل لحي ال نارملا وخأ امأ
 ىدهلا ىف لحت اسنلا هل سيل

 اوفكع ًاموي كاذ لحأ ولو

 رطقت جورفلاو نوردصيف
 ايينؤملا ريمأ رمغ نع
 لالجلا يذ قح نوك رتيف

 بياغرلاب كلذ نم تزقو
 ددصلا كاذ نم كيلع ام تلمكأ

 لعفتلف هب ريصقت ناك وأ

 لعف ناك ىذلاب لك حارو

 اكانه عتمت اذ ناك ذنا

 رشبلا ريخ نارفغلا لأس ذا

 لجألا انالوم ءالآلا ىذ نارفع
 اييبنذملا نارفغ هلأسي
 ادمحأ يبنلا لوق نم لضفأ

 عسوت ىف لزنملا ىلا حرف
 اترص اضيأ نراقلاك تنأف
 املع رمال هلحم تقس

 ركن ريغب لبق ال لحي
 اولاق اميف ةرمعلاو جحلل
 الح اضيأ عيمجلا هل راص

 ملعاف مرح مرحملاو لحلل
 الحا دق ةرمعلا نم ثيح

 اوكح هل انه لحلاف درفأ

 ادغ رمالا ةدهع ىف هنال

 فلسلا لاق كارألا ىف نهب

 ركذي لوق عامجلا نم ءام
 انديف ةادهلا هنع هففري

 لالظلا ف نهب وهل نبح
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 يفاتئ ىلع ايندلاو نيدلاو
 بجي هيلع عقق وذو

 درو دق باتكلا صن ىف كلذ
 اماص يدَهل دجاو ريغو
 ىلإ جحلا عباس لاقي يهو
 عقو جحلا رهشأ ىف نإ كاذو

 لماكلا نايبلاب كاذ رمو
 عتمتلل لحأ دق ناك نم

 امزَح لبق ناك ام هل لح

 لَح طيخلاو ءاسنلا هل تلح
 جرخ رمألا كلذ نم هنأل

 هل لحي الف جحلا وخأ امأ

 ارمتعا نيح يدهلل قسي نمو
 ملع لالحإ ريصقتلاو قلحلاو
 يلصملا كلذ ملسي ناف
 ارعشلا نرصقت اسنلا امأ

 عباصألا عبرأ ردق ليقو
 ارم نم سيلو قلحلا اه سيل
 اك قلحلا ىف نميألا مدقو
 قلحلا دنع ةلبقلا لبقتساو

 عقو انه اننيد نم هنأل

 رعشلا مدعمو سارلا علصأو
 ىنرفك دق كاذو هلوصأ ىلع

 فالخ ام نود اذه لنم ىف

 برفغتس الو هبده روسيم
 دمتعملا ٥اده ردباك حولي

 امامت هججح ىف ةنالن

 عسوتل لزنملل حارو
 امزل اموي ناك ام ىضق ثيح.
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 لفتحاف ىطغي سأرلاو بيطلاو
 جرح نم لح نيح هيلع امف
 هملكلا لاق رحنلا بيقع الا

 ارصبلا دنع نراقلاك كاذف

 متخ دق ةالصلل مالسلا لنم

 لحلل جراخ ةالصلا نم

 ارصبلا دنع نيعبصالا ردقب
 عراشلا صنب دودحم كلذ
 ارعشلا نرصقت اسنلا لب

 املعاف نيمألا كلذ ًنَس دق
 قحلا ف هريصقت هلنمو

 عرش دق هلآلا اك هب فقف
 رعشلا ىلع يأ ةلآلاب رمي

 افرع دق انه هب هلالحإ
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 جحلل مارح الا
١ 

 : كلت بجاو ىضق نم
 ٠ د 7 ,

 77 ىتم جحلاب مرحي
 موي مرحي لب ليقو
 ىد نم نماثلا كلذو

 س طاوشأ ةعبس -.

 - رت ر

 بجو دف فاوطلا اذه نكي 1

 " , انه اه يخا رهجاو هيبلتلاب ان او

 يفت وهو هنع كيرشلا يفنت

 .احطب مارحالا كلذو .ب نيع ابان ةح
 لوقت نجلا دجسم نم

 نم لب ليق رازيم تحح ن ىري بازيم تحت ( _
 حص دجسملا .. 1

 ِ دنع فاولظلاب ردصلاب ا 317 /

 ملاب مه عدو فاوطلابو ١ ت 0

 . ١ مهدنع فاوطلا اذو

 . . اريس ىنم دصقاو
 , اه نيءاشعلا اذكو

 7 عولط ىلا اهب ىقباو
 و ي مارحا دعب فاوط ال
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 ةجحلا

 ةنم دصقي جحلل ماق . دصقي
 ليتسا ا دق يأ لالهلل 3
 هير : مهدنع ريهشلا وهو
 ةم ا لك كاذب هفرعي

 ظ ألا مارملل اضوت :
 ميلسل تيبلا كاذب فط

 يتم ةرمغ ف ىضم ام
 بحتسم . رما نيدلا ف هنكل

 7 وم دانو هيبت يبلت ىتم كال
 فرصتل . هل دمحلا تبنئو

 ءذلا رلوأ ةتس ق اللا ولوأ هبحتما هل
 7 هيف دصقلاو هلوح وأ

 _ مهضعب رتا هاكح دقو /

 7 رط مرح ىف همارحا
 . لك هنرعي

 يرس بذهم لك .ترم
 ي نيرصعلا بصت اذاي ن ,
 .ع - اهب عمجاو

 لكلل قآ لوق ىف رجفلاو

 ق نوكت رم انه هلق الىحت

عرش دق فاوطلا لبق هنكل
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 الو الو ىنم نود فقت الو
 مظعألا قيرطلا ىف نيشمتو
 عنام هنم عشي اذا الا

 عقو رذعلاف عناملا ىدل ىنعأ

 ربتعي فالخب كاذ سيلو

 ىسنم ًاموي زواجم ىلع لهو
 مللغ ءاملا عمتجم اهدحو

 لجللا كاذ نم ءاملا اهيف بصني
 هفرع اذاي جحلا لحم ىنعأ

 يلعلا كالول ايلم ضماو
 هيبلتلاو ةدابع ىف تنأف

 عسات سمش علطت امدنعو
 ةمه طاشنو دصقب مقف

 الجع نبهذت اهيلا نكل

 مشغلا ضعب لعفك هريغ ال

 عيارشلا هرجحت ال كاذف

 رنألا لاق ام لاختما هنكل
 انه ريفكت سمشلا عولط لبق

 مهني مل اهرمأ ضايح يهو
 لحلا ىلا بهاذ نيمي وهو

 هفرع نم عم نيميلاب نوكي
 لمكلا دنع ةنسلا هناف

 هيفوتلاب اهآةأف اهتنس

 عراشلا رمأل ىنم ىف كيلع
 ةجحلا ءادأل تافرعل
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 تاف رع ٢ ل و زنل ١

 قبوم بنذ لك طح لحم
 هللا لمهأ راربألا فقومو

 ماقم ىف عيمجلا عمجو

 دمصلا لالجا كلذ ىف رهظي
 الف لاح ىف كولمملاو كلملا

 2 ع

 اوجرخأ روبقلا نم مهناك
 ناللا ةمحر كاذ لأسي

 ىلإ بهات ىف كانه قبا
 لغشي رمأ لكل ايضاقو

 اهيف لوزللا اذ امدقم

 البلا عماوجل افرص لأست

 اكاوس ىلإ ال يدصق كيلا
 هابر اي قازرألا عسوو

 ةعاطلا لهأ براي يب هاو
 نيدلا ىف ىل رومألا رسيو
 انل لعجاو

 لماكلا غالبلاب انيلع ننماو

 .قدص ن اسل ير

 ىراربلا فرشأ تلزن ىتح
 قدصملل ةمحرلا رهظمو

 هللا دنع رايخألا نطومو

 ماح رتسا ىلع تلد ةلاحب

 دلجلا ىعدم ربكلا ىذ نم فعضلاو
 لك نم يفغلل ةزيم
 اوجرع مهنم لكلا باسحلا لا

 نارفغلاب زوفلل يجتريو

 رشح عون كلذ ىأر نيح
 الكأمو ًابرشم لاوزلا تقو
 لقعي نأش فوقولل سفنلل

 اهيفلت هب ريخلا :
 الملا ىفو وحن لك نم رشلاو
 ملم لك عم ةنسلل دشرلاو

 اكاضر ىديس يلع طسباف

 هللأ اي قالخألا نسحو

 ةيادهلل مهللا يندشراو

 ىييغطت ال يايند اذكهو

 قحلا لهأ لك يلاو ىتح
 لياضفلا لمكأ انيلع طسباو
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 ةفرع ىف لعفيام

 ليجلا فرشلا لحم اسه
 هرظتنملا ةمحرلا ماقم اذه

 رميهملا رظني ماقم اذه

 لهاوك نم بنذلا طحم اذه
 هيججلا ةياهنلا وه اذه

 هدح وملا ةطبارلا وه اذه

 فورعملا عضوملا تافرعو

 (هفرع _ وهف _ جحلا) يبنلا لاق
 دقو ةنس مادقألا ىلع وهو

 هلحارلا قوف زوبي ال ليقو
 جحلا ريمأل زاج ليو
 رهظي لاحرلا قوف هناف

 نوكت رنمك اهنأل
 باحصالا هبسني كل امل

 ءاوصقلا ىلع ىداهلا فقو ذا

 اكسانملا اوذخأي اميكل اذو
 دق فوقولا نكي مل اذا اذو
 حلاصم تبترت اذا نكل

 لوزت ذم فوقولا نمزو
 مامالا عم ارهظ اهلصو
 بغراو اوك هللا ىلا عرضاو
 اتوعد افصلا ىلع امب عداو

 مامالا بجاو عمجلاو
 لص هارو رجاف ناك ول

 ليجبتلاو ماركالاب زوفلاو
 هرفغملا هيف لمأن فقومو
 نمؤملا يلولا وه نمل هيف
 لي اضفلا نم وهو هلماح

 هبيلعلا ةيفبلا لحم اذه

 هدج{حوملا ةمألا عيمج نيب

 فوقولا هتحاس ىف نوكي

 هفرع ذا هل ماق نمل ىبوط

 دحأ لك نم لاحرلا ىلع زاج
 هلصاح اذهل اعطق نكت مل ذا

 جحلا ىف هب سانلا يدتييل
 رظني هيلا لكلاو ركلل

 نونسم زياج اذهو هل

 باوص حضاو لاقم وهو
 يءار لكل ارهاظ ناكف

 اكلانه هب اودتهيبو هنع

 درو ديقلا اذكه باودلا ىنضأ

 حضاو لوق وهو زاج هيلع
 لوقن هب امسلا دبك نع

 مامتلا ىلع دهتجا اعدلا ىو
 بلطاف هنمو ريخلا ىف هيلا

 اتوبخ هل نكو انه هب

 ماقملا ننس نم هريغو
 لففلل ضقانب .جي مل نا
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 رضح ناك امب سانلا بطخيو
 ىف ... جحلا رومأ مهل ننيي

 انونسملاو ضورفملا ركذيو
 امدلا مكحلا ىف مزلت هب امو

 لايمأ نع جراخلل رصقلاو
 ال يكملا رصقي تافرع ىف

 رصقي عوجرلا لاح هنكل
 ىنم ىف ىتح رصقي لب ليقو
 هفرع عم يا عمج ىف اذكهو

 ال كاذ صخي انه هلعو

 رفسلا دح اندنع ناخسرفلاو

 الطبأ لاوزلا لبق فقاوو
 ىلا ... افقاو رمتسا اذا الا

 اضافأ دق ناك نم اذكهو

 عقو كلامو اندنع كلذ

 مد كاذ ىلعو زاج ليقو
 مد نم سيلو زاج لب ليقو
 ملغ رذع ىذو يسانلل ليقو
 اكردأ دق ىذلا جحلا كردأو

 عطس رجفلا رت ملام لب ليقو
 ىتأ ناك ىذلا قح ىف كاذو

 اناك نا هريغل لب ليقو

 اعيرس هكردتسا هنكل

 ينبنم فيعضلا لصألا ىلع وهو
 لحر دق بورغلا لبق نمك وهف

 رشبلا نيدلا ىلع تلد ةبطخ نم
 فرشألا مارملا ىلع هتبطخ
 اديم مهل بحشتسملاو

 امرح دق انه اه مهيلع امو

 لادج الب اعطق هناطوأ

 الصأ لاقم ىلع اهريغ ىف
 رهظألا وهو ناطوألا لخدب وأ
 انطفلا ضعب هاكح اهنطاَو

 هفرع دق نم ضعب هاور لوق
 الفحاف ناخسرفلا هيف همزلي

 ربغ دق امم كاذ تفرع دقو

 ا١لقعلا عيمج دنع ةححل

 القن لوق تقولا كاذ رخا

 اضايف ادغ دق بورغلا لبق

 عرش نيدلا ىذلا ةنس كاذو

 ملعي هيف ريصقتلا هنأل

 مليع لك راثآلا ىف هيوري
 مد ليق نيذ مزلي هنكل
 اكردم هارا سمشلا نم ائيش

 عفر دق ثيدح صن ف كلذ
 اتبت اذه هيف ديعبلا نم
 اناب هنم كانه نواهت

 اعوفرم : قأ دق فالخلا هيف

 نظطفاف ايلج هتفرع دقو
 لمعلا ةداق دنع تافرع نم
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 لعفلا كاذ نالطب ىري ضعب

 اعيسوتلا هل ىري مهضعبو
 دقف رجفلا علطي ملام لوقي
 ليلد نم صيصختلل سيلو
 لالحلا ىذ عيسوت نم كاذو

 اديمحتلاو حيبستلا رنكاو

 ىلع الاو ريبكتلا رثكاو
 امالسلار ةالصلا رنكاو
 انه كارخأو كايندل عداو

 املعاف ةالصلا دعب نم كاذو

 نأ لبق ةالصلا مدقت لهو

 ةبطخب ةقوبسم نكت مل ول
 املعاف ارس مامالا ارقيو

 ام نود رهظ قيقحتلا ىلع يهف
 رثألا ىف هوركذ دق مهكل

 لستغاف بحتسم لاستغالاو
 ماودلا ىلع بولطم كاذو

 تبت دق فوقولا اهل ضياحو

 فقي ةبانج وخأ اذكهو

 الدب يلصي نم ةالص لهو
 .ضقتتت مهيلع ىتم ىنعأ

 ءاعدلا ىف ةلبقلا لبقتساو

 بابحتساب وهو نانلا ارقاو
 .ركذلا معنو هب اكربت

 ةيع دألا رياسب هدعبو

 ىتأ اك
 درو .... ممعتب هجح كردأ

 لوقلا اذه لهأ لاق كاذك
 لاحلا اذهب هدابع ىلع

 اديجمتاو ليلهتلا اذكهو
 المعلا ةلزو ًاصالخا كالوم
 امانألا ذقنأ دق ىذلا ىلع

 انلعم ءاعدلاب حلأ ش

 امزلا رصقلاو ةالصلا مدقف

 نكز صيخرت سمشلا كلت لوزت
 ةعمجلا رمأ فالخ ىلع ىهف
 املعلا دنع رهظلا قىفام لنمك

 املعاف ءىيش دييقتلا امف كش

 رظنلا لهأ عم لوقملاب تئجف

 لقع فيظنت وهف تافرع فىف
 مانألل لامجلا هناو
 تتأ ةلدأ بسح اسفللاو

 فلسلا رارحأ دنع ىلوأ رهطلاو

 ال قحلا يدنعف انه اهعمجي

 ضرعت دا ضقالنل ةعامج

 يءاج ماقم لك ىف كاذو

 باتكلا نم يآلا رياسو

 ركفلا يخأ اي روني هب
 ةيربلل داشرالل اذكمهو
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 ركذ ىف اذكه رمتسيو

 فقوم تافرع ىف انلوقو
 ىدرلا سيلبإ فقوم هنا نم
 راتخلا لزن دق ةرغمنو

 رنألا ىف مامالا لزنم كاذو

 لحتري هنم مث هيف ليق
 عبت ىذلاو شيرق فقت ملو
 رثالا ىف تافرع نم اوعنم دق

 هفلدزلاب لكلا نوفقي لب
 امعزلا كاذ مالسالا لظطباف

 الد هلالا ضيارف ىلع

 ركفلا ررحو اوهألا لطبأو
 مانألا ىف قحلا رون ءاضف
 راتخلا ىلا لئاس ءاجف

 انفسعتي لض لوقي

 البج اهنم تكرت ام لوقي
 دسف مأ حص كاذب هجح له

 ىفطصملا لاقف عمج ىف كاذو

 فقو دق ليلب وأ اراهن ناك
 دقف عمج ىف ةالصلا كردأو

 ربخلا ىف مكيبأ ثرإ ىلع متنأ
 فقي تافرع ىف يأ ناكو
 مل سملاو شيرق تفلاخو
 تبث ثرإ ىلع يداهلا انلدف

 رجفلا ةالص لبق قأ نمو

 ركن ريغب مويلا ةيشع
 اوفصو دق ىذلا الا اهعيمج
 دعبأ هنعو ةنرع كاذو

 رصبلا لحاطف انل هلقني

 لفتحاف فوقولل فوقولا تقو
 عدبلل تافرع ف يوز اهل

 ربألا هتيب ناريج مه ثيح

 هفرع ىف يأ مانألا رياسو
 ىمعلا حضوأ مانأللو

 ىلوت ىرولا ىف عيطمللو
 رند دق ناكو نيدلا دجو

 مالسالا دشارم تحضتاو

 راملا حضاو هنم موري

 انطبخي لض يحاونلا كلت

 العف فوقولاب هيلع الا
 دعأ ىذلا فقوملا نيأ ردي مل
 افرعاف ح فوقولا كردأ نم

 فرصنا هرجف لبق تافرع ف

 درو هيف اذك هجح متأ

 فرشالا مامالاو ليلخلا كاذ

 مرح ١ ىف عمجب نكل انه فقت

 تتأ زانآ مهاربا دهع نم

 رمالا لصف لان عمج ةليل
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 راتخملا نع هجح مت يا
 ىفطصملا تافرع ىف اعد دقو

 اطقس دق انه اه ماطخلا ىتح

 ربخلا ٍ ف ماطخلا لوانت دقو

 ىلا ايعاد كاذك لزي ملو

 املعلا هارت ةنس دملاف

 يداولا نطبب ناك هفوقو
 دشارلا مكلتب مهبطخي
 ادبأ ائيش راتخا كرتي ل

 يلجلا قحلل سانلا لك لدو
 مالسالا املع نم مىفبنيف

 لسرلا ءافلخ مه مهنأل
 مانالا ىف هللا ةاعد مهو

 ةنايدلا ىف ةدمعلا مه مه

 ليلألا مالظلا حيباصم مهو
 انالوم مأسي ادغ مهو

 امارحلاو لحلا اوتابأ لهو
 ةعدب لك درل اوعد لهو
 دق ملعلا رونب لهجلا ىلع لهو
 املاعملا اوبصن دق انل لهو

 بطخلا لكلا ديس نع اوور دقو
 ةديبع ييأ دنع اهضعبو

 كرشلا لهأ عفد اهيف نب

 لابجلاب سمشلا نوكت ىتم

 الو مهلنم عفدن ال نحنو

 رابخألا ىف ءاج دجن لهأل

 افرع هنم نيديلل عفرلاو

 اطسبنم هدم ىف هدي نم

 رقأ اهدَمل ىرخألاو ديلاب
 العلا ىذ نم يأ دارأ ام لان نأ
 امس يبر هيلع هلعفل

 داجمألا نع ىوصقلا ىلع أموي
 دصاقملا بجاو نركذيو

 ادهتجم هرم أ ن ابأ الا

 يلعلا برلا ىضترمل مهنصحو
 ماقملا ىف كاذك اولعفي نا

 لسرملا دعب قلخلا ةاده مهو
 مالسالا ىف ماوقلا انل مهو
 ةعاطلل يأ ةداقلا انل مهو

 لضعم لكل حيتافم مهو
 اناريلا هنيدل اودشرأ له
 امارملا ةمألل اوحضروأو

 ةنسلا لوصأل اوماقأ لهو

 دوأ ىذ لكل اوعراقف اوماق

 امزال اعرش ناك ام اونيبو
 بهذلا لسالسك تافرع ىف

 ةمألا رايخ انل اهلقني
 كش نودب يأ تافرع نم

 لاجرلا مامع اهنأك

 الهجلا نيكرشملا لاعف ىضرن
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 انعفدن برفت امدنع لب

 ماوصلا رطفأو تبرغ ذنا

 نم نعفدن علطت نأ لبقو

 قلا ريسب ىداهلا عفديو

 هفلدزملل ريسملا ىف ةدج

 فرع عارسا ةالصلل كاذو

 المكأ كانه اعارسا ناكف

 لمكالل لماك لك نأشو

 هفرع ىف يأ مايصلا اوهركو
 فوقولا ىف لضفلا لك لضفلاو
 هليج ةيشع اهناو

 ىلع ركس يخال فوقو الو
 الف نايصع لاح ىف هنال

 ا١صمعلا نمدهت يصاعملا نا

 مرحي مل امب اناركس ناك وأ
 يقب هتقوو احص اذا نكل

 امل اقيفوت مهللا كلاسن
 حنماو يضارملاب انيلع ننماو
 انلدي ىذلا دشرلا انل بهو

 راتخملا ةمأ يهلإ دمهاو

 هربابجلا ةكوش يهلإ رسكاو

 رفكلا لمش مهللا قزمو
 املك ًاباجتسم اناع لعجاو

 اب تهاف ةوعد ةرت الو

 انعنن عفقادلل هلبقو

 مالظلا اجدام نح عفدن

 نلظطفاي نيكرشملا فالخ ,عمج

 قسغلل اعرسم اضيأ صنلاو

 هفرَصنُم اعرسم تافرع نم

 فقر اتيح هيلع تبرغ ذا

 الَضفلا نعرت لامكللو

 لضفألا لينل عبطلاب دصقي
 هفعضا هارت ماص نم ناف

 فورعملا دهعملا كاذل قح

 هليزج انبر عم اهتاريخ
 القع ًالصأ ةادهلا ققح ام
 ا١للطبأ لاحب ةعاط تبنت

 الح صيخرت ربجأ اذا الا

 معللملا لالح ركسمب الو

 ققحت ىلع هضعب كردأ

 مثأ دق كانه ركسلاب ناكو

 امعنلا نطسباو انم هاضرت

 حفصاف انعو ريخلا كلضف نم

 انلك ىهلإ ايحملا ىف كيلع
 راربألا ةمئألا جهمل

 هرصايقلا امظعلا شورع مدهاو
 رصن العأ قحلا يهلإ رصناو
 احراو نرفغاو يلات هالت
 اهرجأ ماودلا ىلع اننسلأ
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 اهاضق زجَ;جأ يتجاحو يلان اهالت ىتم الل به ريخاف

 فلاخل فلاس نم ةموسرم فياحصلا هذه ىف تيقب ام

 ىدتهم ربح لكو هبحصو دمحن ىلع براي لصو
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 .7 ةفلدزملا ىلا ةفرع نم ةضافالا

 بجاو لك تيدأ امدنعو

 ماقملا ىف كافغتبم تلنو

 افرعاف كيلع انه تنيعت

 امكح دق هب ىرابلا نم امكح

 يلعلا برلا نم فيلكت لكلاو
 عسات سمش كيلع تبرغ دنا

 بجو ام يضقتل ,عمج ىلا ضخنأ

 رفت ال ةنسلا ىلع نكو
 ضفأ انه تبرغ اهارت نيح
 امدعب اهنم يبنلا عفد دق

 )١( انل رباج هاور ىذلا وهو
 ىلإ .... اشعلاو برغملا رحتأو
 هفلدزملاب فرعي ىذلا وهو

 رشبلا ريخل ةماسأ لاق
 ىفطصملا لاق ةالصلا كمامأ
 عف نمل يأ ةنسلا مكلتو

 هفرع ىف اهلبق تعمج دقو
 لمعلا ضعب عماجلل زاجو
 نأ مث برفم ضرف لصف
 مالكلا ىف صخر مهضعبو
 اهلطبأ دق حاضيالا انكل

 بلاطملاب تزف تافرع فىف

 ماركالاب شرعلا ىذ نم تزفو
 ىفطصملا يبنلا اهنس ءايشأ

 املسم ايقت ناك نم لكل

 عراس ليحرلل تافرع ىف
 بتك هللا اك انه اه كيلع

 رجؤت يلجلا قحلا ىلع تبنار
 ظفتحاف اذ ىلعو ضافأ نم عم

 امكحم الوق هوور تبرغ دق
 انه يور رباج نع اذكهو
 الشماو انه اه لصو عمج

 هفرع ءاضقنا دعب فلدزا هل

 رظناف تناح ةالصلا اتبن

 افلدزا اهيلاو عمجب ينعي

 عفر انل اذكه تافرع نم

 هفرع نم عم ناتنس كلتف

 يللا قحلا ىف نيتضيرفلا نيب
 خستنم ضقن نود ريعبلا وحن
 هماقلا ىف نيتضيرفلا نيب

 اهلطبم نفرعاف مالكلاب يا

 امهنع هللا ىضر / يباحصلا وه ىلاثلا رباجو اثعشلا وبأ لوالا رباج )١(
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 حبجي هارت لهجلا ىلع غ

 محرأ هلالاو رسي نيدلاو
 لصت دحاو ناذابو

 ىلإ ليق دحاو ناذأبو

 ىرونلاو دمحأو ىففاشلاو
 لقتنا نيتالصلا نيب نكي ملو
 اعامجالا رذنملا نبا لقنو
 هفلدزملاب ليق اميف كاذو

 ةديبع يبأ نع هورر امو
 هب ةديبع وبأ نكي ملو
 حيحصلا عماجلا ىف نكي ناو

 يراخبلا هب لاق هناف

 اعدو نيتعكر ىلص لاق دق

 لجر ارما ةالصلل ماقو
 فالخ ملىلع انبحص نكل

 هبراغلا نم انبحص ضعبو

 يبلا حتس كي مل هنأل
 ىفكو اذه دوهشملا دهاشلاو
 لفتنا دق ىفطصملا كاذ ناك ول
 هاوس ال حيحصلا وه اذه

 الو ايعادو ايبلم تبو

 طقتلاو لصف رجفلا لوأو
 عفدلا فالخ عمج نم عفدلاو

 عد ريغلاو هتمدق ام قحلاو

 حمجي اضيا لطبلا دويقبو
 معنم انيلع رسيلابو ابب
 ا١لعف نيتماقإ لا اع

 ا١لفتحاف ةدحاو ةماقا

 رونأملا ىف ءاج دق اذب اولاق

 لفتحاف نيعضوملا ىف اييبن
 اعارزن الو كرتلا ىلع اضيأ

 هفرعاف لخم عمجلل لفنلاو

 ةمالا دنع كورتملا هناف

 هبتناف ىرأ اميف ادرفنم

 غ

 فالخألاو فالسألا ىف كلذ

 داعبلاو لفنب لاق

 بهذملا ىف اذو ائيش امهنيب

 العلا اذ عداو ردقت اذا رتفت

 طرخناو اهنم ةبقعلا ةرمجل
 ع رشلا ىف ىتأ دق تافرع نم
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 نوكي انعفد تافرع نم

 نأ لبق نوكي عمج نم عفدلاو

 انوعفدي كرشلا لمهأ ناكو

 هفلدزملا نم يا نوعفديو

 نمم يده فلاخم انيدم
 عفدت نإ ًاقنع كانه رسو

 دقف ةوجف تدجو اذا الا

 عفدت تافرع نم اذا اذه

 لوأ ف يأ غ ولبلا ةمكحلاو

 م ء ء

 ےح;خحا لامعأ كانه هنال

 لماك طاشنب مايقلا غ

 ابجو ام عمج ىف انتيم

 لالجلا وذ ركذلل اعد دقف

 مارحلا رعلا دنع لوقي

 املعاف عاطتسملا بسحب وهو

 امارحلا رعشملا دنا ليقو

 الو .... هب تيمس م ليقو

 مزل عمج ف تيبلا كراتو

 رنألا اذكه فوقولا كراتو
 املعلا بطق دنع حيحصلا وهو

 نونسم اذكه بورفلا دعب

 ننسلا ىف تآ قحلا وهو قرشت
 انوبهذي سمشلا بورغ لبق
 هفرع دق نم دنع عولطلا دعب

 عطسي حابصلا ءوض ادب اذا

 لاحلا اذه دعب نعفدنو
 ننتولا دابعو كرش اخأ ناك

 عقوألا ريسملا طسوأ كاذو
 درو اذك اعرسم يبنلا ز

 عرست كانه عمج ىلا ,عاس
 لمكا دصقل ليللا نم تقو
 رشبلا قالخ كانه اهرحتأ
 لداجت الف بجاو نيدلل

 ابتك دق كسن تيبم وهو
 ركشاف هيلع كالومو هنم

 لادج ام نود اصن ركذلا ىف

 مالعلا دحاولل اوركذتلف
 امهفا ديق الف اقلطم ءاج ذا

 اماقملا فرعاف عمج فالخ

 اللا نقحلت ام ىتم بير

 راق الف مسالا اهمعف

 مد كلذ ىلع ملعلا ةداق عم

 مد .... اضيأ املعلا دنع هيلع

 هش مجلا عم اندنع كاذو

 امسر اذه صلاخلا بهذلا ىف
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 درفنم مد لكلا كراتو

 رشبلا ىف نوكت حراوج لثم
 لقف ةعفد ناسنالا لتق وأ

 املعا هجح دسفي لب ليقو

 حصي ل اعحج كردأ نكي ل نم

 ىرولا عم اهكردأ ىذلل لب

 باهذلاك ءاعدلل كرتلاو

 املعاف تيبملا يزجي لب ليقو
 ى رجفلا لصي مل نا لب ليقو
 امدعب حارو اهب تبي ناو
 الف ىلص انهو اضيأ داعو

 ركذو لاحرلا طح نم ليقو
 الحترا هارت الاح هنأ ول

 رظنلا ىف فيعض اذه لب ليقو
 رجفلا ليبق اهب فثبالو

 افخ الو انه هتيبم ش

 ىرن انه ةنس ةالص الو
 مامالا ةديبع وبأ وهو
 لحاطف ةداق هنع هاور

 ىفطصملا لعف فالخ ىلع وهو
 بهذلا ىف اذهف ىور دق بطقلاو

 هل لد ىذلل يردأ تسلو

 رابخألا ىف هوور ىذلا لب

 درو امهيلع ىداهلا بظاوو

 انه هتقوب >ك درفمو

 ددعت الف مهدنع هيلع

 رهش دق دارفنا ىلع اهصاصق

 لجر لك ىف مزلت ةدحاو
 املعلا ماقملا ىف هاور امل

 حضتملا ليلدلا ىلع هل جح
 اركذ دق مهدنع ضافأ غ

 باحصأال رجفلا ءايض لبق

 املغ لوق ليللا فصن وحلل
 يفخ ريغ همزلي مد عمج

 املظلا حازأ هرجف ءايض

 الضفلا ضعب هيف لوقي مد

 رنألا ىف هيلع ءيش ال وهلل
 العف ركذلو لوزنلا دعب
 رثألا لحاطف ضعب هفعض
 ركذلاب ىتأ دقو ةعاس ول

 افرع رمأ لوقعملا ىف كاذو

 ارَصْبلا ضعب هاري ام فالخ

 مالعألا ترقأ هل نمو
 لهاع ذباهج ةميأ

 افولا بابرأ كلذ ىكح !امك
 بتكلا ىف اضيأ هنع هوكح دقو

 هلقنن ىلهئلا بابرأل ىتح
 رافسألا ىف ءاج دق اهل كرت

 دمتعي لصأ وهو عمج ريغ ىف
 انطفلا ءاملعلا دنع اطخأ
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 ىنهئلا بابرأ دنع ديعي الو
 برغملا لبق كلتب قتا نمو
 هرخآلا ءاشعلا دعب اذكهو

 ىف كلذ اهل تقو نكي ل ذا

 ليللا ثلث يضم فخي نمو
 جرخ ام نيح برغملل لصي
 الو .... عمج ىلا اشعلا رخاو

 لعف دق طايتحالل هنال

 فصنلل رأ ليللا ثلثل لهو
 ىلإ ... امهنرخؤي لب ليقو
 تاقوأ ىف كاذ تركذ دقو

 اهقفلا دنع فورعملا هلصأل

 بجللا ءايلوألا جهن أطخأ

 هرباكم ىوس اهب نيتأي ال
 فلسلا ءاملع لك قيقح

 ليجعتلل مارو هفصن وأ

 جرح نم هيلع امو ةنرع نم
 القعلا لك دنع هيلع ءىيش

 لمعلا لهأ لىلع بجاو كاذو

 القن لوق رجفلا عولط برق
 تابنالاو يفنلاب اتتالص
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 هننسو مارحلا رعشملا ىلا ةضافالا

 امارحلا رعلا نا تيحو

 درو يهلالا صنلا ىف كلذ

 دكؤت ىتلا ججحلا ننس نم

 . لحراف عمج اقح تيضق اذا

 دقو قيض تقولا كاذ نأل

 رعشملا وحن سمشلا عولط لبق
 بجو انه اه كيلع تعلط دنا

 رسحم ىف رورملا عرسأو
 اعجر يأ هب ليفلا رسح دق
 رانلا ىداوب ىعدي اذكهو
 داطصي الجر نا ليقف

 تقرحأف هل ران تلزنف

 ةهج نم ىنم دح هناو
 انمدقن نأ زوجي لهو

 حصي لوق ىف رجفلا عولط لبق

 اننومدقتي عالا عم

 افولا ف ءاملعلا بطق ٥اور

 نكي ملام ىدهلا ىف فيعضللو

 روهنلابو اعدلا رثكاو
 ال رعشملا نم يمرلا ىصح ذخو

 ىصحك اضيأ نوعبس هدعو

 رعشملاب يأ حبصلا ةالص دعب

 لق توعد افصلا ىلع ام لثمو

 امازلا تمزلأ دق هقوقح

 دنف الو الت نم لك هولتي

 دمحي ال هكرتو ىرولا ىلع
 لجعتسملاك مارحلا رعشملل

 درت ال رومأ هيف تمحازت
 ربكالا مارملل ةدجو لحراف
 بتكلا ىف هوركذ كيلع مد

 رقس ىف قأ او هنأل
 اعفر دق هل ضعب هدصق نع

 رابخألا ىف هوور ثداحل
 دايطصا هل باط دقو هيف

 تبث لوق ىف رانلا ىداو ليقف
 لاقم ىف اناتأ عمج

 النلحرت عمج نم افعشلل

 حضو لوق ىف رذعلا وهو فعضلل
 انوذؤي ال كاذب مهلعل

 افرع ثيدح سابع نبا نع
 نكز لوق ىف ةوقلا بحاصل
 ةيرم نود سمنلا ع ولط لبق

 روخلا عماوج لسو عداف
 السغاو اضيأ هئيه هريغ نم

 اصصخ دق اذكه ًاريغص فذح
 رثكأ هيف ءاعدللو فقن

 لجألا برلل ءانثلابو انه

- . 7 

١٦١٠



 دمحأ نيمألا ىداهلل لصو دحألا هلالا هللا ىلع ننثاو
 لمكلا نينمؤملل اذكهو لأسا وفعلاو بنذلل نرفغتساو
 ةنسلا ىف ةدراو اهناف ةيبلتلا ىلع ضفأ ضفت ناو
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 اهننسو ىنم ىلإ ةضافالا
 ىدهلا ىف ىهانت جحلا انه ىلا

 ىضقنيو يهتني ءىيش لكو
 حلطت ًاريس قاينلا انه ىلا
 فقي جحلا ىف ضورفملا انه ىلا

 لامعألا تهابنت انه للا

 عجري جيجحلا لك انه ىلا
 ةيبلتل يللا عطقيو

 هيادهلا لأساو كانه عداو

 قيفوتلل كلملا كيلم لأساو

 افخ ام نود ةرمجلل يمريو

 اهف تقولا كلذ لاوزلا لىا
 ال علطت نا لبق اهامر نمو
 دعيلف اهامر ليللاب ناك وأ
 مد هيلع انهف هدعي مل نا

 صخري املعلا ضعب ليقو
 رنألا ىف ءاج سمشلا عولط دعب

 اهامر نا حاضيالا قلطأو

 دق رحنلا ريغلا موي ىف ناك وأ
 لقن اذكه رحتأ وأ مدق

 موي ىف ىفطصملا اهامر دقو
 كسانملل نذخان هنعو

 ىفطصللا يبنلا دمحم الول

 بحأ ىداولا ةهج نم اهيمرو
 القن دق انل دوعسم نبا نع

 ادب اهمكح ةياغلا انه اهو

 يضر دق انم ءادألاب برلاو

 حبست نفسك سيعلا لقرتو
 فرع دق اضرف عجرملا انه ىلا
 لامالا غلبت امماَهتنابو

 عرشي هيلع ابجاو يضقيو
 ةيرم نود ةبقعلا ةرمج عم

 ةياوغلا جهانم نع دشرلاو
 قيضلا عفدو ايندلاو نيدلا ىف

 افرع رمأ سمشلا عولط دعب
 اهقفلا لك كلذ ىلع اك
 الضفلا دنع كاذ هنم لبقي

 دهتجم عولطلا دعب اهيمرل
 مكح ع رشلا ام لدب هنال

 اوصخل هيف رجفلا عولط دعب
 ركذ دق لاقم اذه انبحص نع

 اهاضق دق رحنلا موي راهن
 درو هنع اذك امد همزلأ

 لدجلا كرتاو نقحلاب ذخف هنع

 موقلا لك ةرضح ىلع رحن
 كسان لك هنع نذخاي لب

 افرع اموي هللا نيد كي ل

 بجو دق ارمأ كلذ نكي ملو
 العف اهيف ربلا كاذ كاذك
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 اك هنيمي ىنم نلعجيف

 ىمر دق ام ىتم نربكي من
 لفسأ نم ىخأ اي اهامر نمو
 افخ الو عساو كاذ عيمج

 ىف هاصح عقي ل نم اوعمجأو

 هبقعلا ىف يأ ٥هاصح عقي ل نم

 يار لك ريبكت ةنسو
 دعي هلك ريبكتلا يسن نمو
 يسن نيح ةريبكت يسن ناو
 انه نيتاصح وأ ةاصح ىمر
 ىفك دقو هتعاس نم ناك دنا

 كاذل ًافورعمف ال وأ

 هبقعلا رمج رحنلا موي يمرلاو
 حصي مل كاذ ريغب اهيمرو
 هرجشلا برق نوكت ىتلا يهو
 بحأ ىداولا نم ًافقاو يمرلاو

 يمري لاحرلا ىلع زياجو
 ربلا ىف هتلغب ىلع ىمر
 درو اميف لؤافت اهيمرو
 ىمر ذا حيبذلل عابتا وهو
 ىمر دق ناك مهاربإ رمأب

 دصق رانلا نم دعبلاب ليقو

 دصق دق ناك سيلبا لب ليقو

 رمأ دق يبنلا ليربج ناكو
 منغلا رعبك فذحلا ىلصح م

 املعاف اراسي تيبلا لعج دق
 امهفاف ةاصحلا عم ةريبكت

 لف طتسوآك العأ نم ناك وأ
 ىفطصللا لعف اوعبتتلف

 ةاشلاف هتاف وأ

 يسن انلكو نيتنث ناك وأ
 انطفلا دنع ريبكتلل أ

 افرع اميف نايسنلل كلذ

 عفري لوق ريصقتلل ربج
 هبجوأ ليلدل ىمرت عبسلاب
 حضو لوق ىف ع ورملا فلاخ ذا

 د رو هيده

 هررقم ىرولا دنع ةفورعم

 يمألا يبنلا نع قأ امك
 رثألا حيحص فذحلا ىلصح لثم
 ديصق دق وفعل بنذلل يمرلاب
 املعلا هتكح عبسلاب سيلبإ

 امس دق مارم كانه هل

 دنس ىف ءاج كاذب الؤافت

 درو اذكه رامجلا عضوم

 رنألا ىف ءاج كانه هيفرب

 مرحلا كاذ ضرأب قدنب روأ
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 عقو لقن ىف زوجلاك هنأ وأ
 اك عمج نم نوكت اهناو
 لقف لحلا ىصحب اهامر نمو
 نظت ال مهفاف يمرلا يقاب كاذك

 لح لالحلا هل ىمر امدنعو
 املعاف مارح ديصلا اذكهو

 اقلي ىتح لحي ال ليقو
 لح كاذف قلحلا عقو ذنا

 ةضافالل تفط ام اذا نكل

 لمك دق هارت لحلا انه اهف

 حص يمرلا دنع ريبكتلاب رهجلاو
 مرحلا ضرأ نم طقلي زياجو
 بيانلا كنع بوني نا زاجو
 دحأ ىلع ةرورص تعقو دنا

 رثألا ىف ءاج فاوطلا ىف عنملاو
 فاوطلا ىف ناسنالا لمحي لب

 هنع بيرقلا فاط تمي ناو

 عمس اذك زياج كاذ لك وأ

 املعلا ةادهلا نع هتمق

 لعف ناك ام لطبل هديعي

 نطفاي يمر نود يمر صيصخت
 لظح دق بيط م عامجلا الا

 املعلا لوقت يمرلا اضقنا لىا

 اققح لوق ديصلاو اسنلا ينعأ

 لحي ال ديصلاو اسنلا نود

 ةرايزلل ناك فاوط وهو
 لمكلا قيقحتب كيتأي فوسو
 حضتم ارهج تربك اذا رهجاف

 مزل انه نمو يمرلا ىصح ىنعأ
 بياص ماقملا ىف لوق يمرلا ىف

 دنف الو هيمر نع هزجعت

 رشب نع يأ رشب فوطي الف
 فاطملا كلذ ىف يأ هلجاف

 هنع حص هللا وفع توملاف
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 رغصألا للحتلا
 نم مهملل تيدأ دق ثيحو

 ٠ ا 7 . َ

 ىتقفاي تيعسو اراتعا تفط

 بجر قح نم كلذ ىلا امو بج و .ق
 هبقعل ١ رمح تيمر اذكه

 ل نم مكسوءر اوقلحت ال نا لبق ن ,
 يلعل صنلاب كاذ ءاج ركذلا ىف

 7 هيلع انه قلحلا مدق نم

 . انجح ىف ةنسو

 إ ادبآ ابوجو تسيل .... الإ ادبأ آب
 1 ..... نازف وخا اذكهو بجع دا رق ]

 : جو هيده رصحلا اذكهو

 امقسي ل انه ىذلا اذكهو

 ىلع قلحلا انه زاج ذئنيح

 ِ نم نلكايلو رثالا ىف اياحضلا (
 املعا قلحلاو يدهلا رحن دعبو

 .ف ١

 | اذه رابتعاب سانلاو

 ينل ١ نم امدعم هارت مهنم

 ا رعش وذ . ءاش دنا :

 - مر

 ريصقتلاو ءاسنلا مهنمو

 ريابك نم قلحلا بونذلا ابك
 اسنلا ىف دعي ةلنم ا

 رعشلا عيمج نم ليق قلحلاو ح ; ١

 نز ايسح جحلا اذه لامعأ

 دف امكح فوقولا بجاوو

 بتك . ايسح مارحلا رعشملل

 بج جوا ليلدل رحناف يدُهلل

 لمكالا يلجلا صللا ىلع فق

 مزل الوأ رحنلا مكح نأل

 ءاضقل ١ ضرفف اهتبنأ

 ع دصفل عتمت يخأ

 ِ ا انتتأ اذكه هيلع

 بحتسم هعم دارفالا وخأ امأ

 7 هيلع يده الف ًايده

 ١ لاقم ادرفم ناك نم

 7 ىف اهنم ريقفلا معطيلو

 رح لبق ناك ام هل لح

 قتا هللاو هللا مكح كلذ

 لعفي نيح ريصقتلا ىفك دقو

 رح سا لاب هلآلل كاذو

 ء . هيف ريصقتلا وأ ًاقلح

 مكن الو اسنلل ريغ ل

 ر نهقح ف بير نود حص
 ىستكي لامجف لاجرلا ىو
 ,ركنتسي ل ريصقتلا ةلاح ف
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 املعاف سيقم قلحلا ىلع وهف
 لضفأ لاقي ىسوملاب قلحلاو
 هتيل نم يأ ذخألا بحتسيو
 رافظألاو براشلا اذكهو
 اسنلا ريصقت نيعبصالا ردقو

 ال ليوطلاو ريصقلا اهسأر نم
 رثألا ىف يأ ةديبع يأ نعو

 الف اهنودو عبرلل ليقو
 رعشلا كلذ اسنلا نفدتو

 ىنب لصأ ىلع نفدلاب لاق نم
 ىري ال كاذ ريغب لقي نمو
 رعشلا كاذ نم ليلقلا كدذخأو

 قلح دق تارعش فثالث ولو

 عزن نا تارعشلا ثالث ثيح
 نيلالا ىف لقألا ىف كاذو

 كسن مكحلا ىف دعي له قلحلاو
 ابجوأ كسن كلذ لقي نمف

 ال كاذ فالخ ىلع لقي نمو

 ارم الو كسن اولاق بحصلاو

 عبت بحصلل هقفلا لهأ ضعبو
 ارصححملا كاذ نمزلي قلح ال

 ةفينح يأل لاقم وهو
 ابجو دق هميدقت اندنعو

 لوق ىف هل ريخأت زاجو

 اجرخي ال نا بجاولا امنا لب

 املعلا ضعب هاري دق كاذك

 لمكأ ىنعم لاجرلل كاذو
 هبتناف اضيأ ريصقتلاو قلحلا ىف
 راكنإ مكلذ ىف سيلو

 اسؤرلا ضعب لوقي عبرأو
 الضفلا لك لاق دق هب قرف

 رعشلا ةريثك ثلغلل رصقت
 القن هنع كاذ نودب نكل
 رنألا ءاج اذكه هنيقلت وأ

 انطفلا دنع ةروعلا هنأ نم

 ىرج ريصقت لدعب امارتحا هل

 ربتعي فاك ريصقتلاو قلحلا ق

 قح لكلا نهرصق دق ناك وأ

 عرش اه مد مرحم نه
 نينيع ىذل حضاو كاذو

 كسن ليق دق ريصقتلا

 ابوصألا عارف ًامد هكرت ىف
 المأ مكح وهو ائيش بجوي

 ارين ىلبت هلصأ صنلا ىف
 ع رش كسن ال رصحلا ىلع الإ

 ارهش لوق ريصقت الو الك
 ةمئألل رانآلا ىف ركذي
 ابسح ًارط تاللحتلا ىلع

 لوقنملا ىف ملعلا لهأ ضعب نع
 اجرخ نا هنودب ةكم نم
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 مدلاف نلعفي مل نكي ناو
 رظناف ءاج راثآلا ىف كاذك
 ريصقتلاو قلحلا بيقع عداو
 للحتلاب تيتأ انه اهو

 ارغصأ الح ديصلاو اسنلا الا

 رورسلل بلجي ام كاذو
 لمعلل سوفنلا طيشنت هيفو

 طسبي سوفنلا ىلع هناو
 لحارم ىلع لامعأ كلتو
 لمعلا ىلا لماك دجب مقف
 لمعلا الا يبتري ال نمك لمعاو
 ل امعأل اب ءاحيفلا ةنجلاف

 لمعل ١ ر ١ دب اتن ز امناف

 ابستكم امياد ًاريج ا شعف

 ركفلا حيحصب لوق لك ف
 ريهشلا اعدلاب اضيأ كالوم

 يلعلا مكحلاب مرحلا
 ارصبلا ءاملعلا هاري اذه

 روجألاب هللا دنع زوفلاو
 لدج الب اهل عقت غ

 طشنت قيقاوبللو اجرلا لوط
 لماكلا مارملا ىلا تلعج دق

 لسكلا دصاقم ىلا لمت الو

 لمألا ىلع الؤعم نكت الو
 لامآلا لياطب ال كردت
 يلولا دنع ازجلاف مامتلا ىفو

 ابوصألا نعبتاو هلالا ىلضر
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 ةضافالا فاوط
 لامعألا حلاص نا ثيحو

 امدق ام نؤججرَي مدقي نمو
 مالسالا ىف جحلا مخ ناو
 ةضافالاب فرعي ىذلا وهو

 هبقعلا ديعب ىنم نم ضيفت
 دمصلا هلالا هللا عم ينعا

 بجو دق نكر وهف فاوطلا اذو
 الوأ .... تلعف ام هيف لعفت

 ىسنم ىلا اعبس فوطت

 مئ جحلاف اهلصو امدنعو
 ادسفأ فاوطلا اذه كراتو

 فاوط نم يكملا ىلع امو
 ارمتعا كانه ناك اذا الا
 يرجي عادولل فاوط امو

 اليقو اقلطم يربي ليقو
 افرعاف اتقو دتمملا هنأل
 اعوطت هدعب فوطي الو

 امهفاف اطخأ كاذل لعافو

 مد هيلع ةكمب تبي نمو
 هعامج ىف ديعلا ةالص امو
 لغش دق ناك سانلل لغاشل
 ادغ انه اه عاتجالا نال

 لامآلا فرشأ ماق هيلع

 املع دق حاط وأ حلاص نم

 مالعأ نع فاوطلا بجاوب

 ةرايزلاب هوعد ام لنمك

 هبترملا لينل تيبلل روزت
 دصقم نم هتلمأ ام لاتت

 بتك هللا هل لكلا ىلع ًاضرف

 البقمو ًاربدم مودقلا لاح
 انطفاف ع وجرلا لكلا ىلع امتح

 ملغ اك هبجاو هب ىنعأ
 ادسف هعم جحلاف هجحل

 يفاكلا اذه ريغ بوجولا ىلع
 اررقت انه ةرمع فاوط

 يزجم ريغ كلذ لقف هنع
 اليصأتلا مهفاف هاون اذا
 افخام نود ةجوزلا اطي ملام

 اعرش دق ام فالخ هنأل

 امزل ًافاوط انه نلعفي لب

 مغ دق كسن رصق هناف
 هعامجلا نع انه اه نوكت

 لمكلا موقلا تلص ىدارف نكل
 ادرفم لصف سانلا ىلع أقيض
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 ربكألا للحتلا
 للحتلا ربكا نا ثيحو
 لح عيمجلا هب هنا كاذو

 متح دق فاوطلا كلذ نأل

 ىرابلا هلالا سانلا ىلع نم
 ابجو ام اوضق ام دعب هوراز
 طسب دق ميمعلا هلضف ناكف
 اوقلطأ لاقعلا نم مهنأك

 ماوصلا ةحرف لنم كلتو
 الوأ نوحرفي روطفلا لاح
 رابتعا ىف ءالؤه كاذك

 {)الحتلا ربكأ اذه ناكف

 لبقاف رقتسا ةضافالا دعب
 لحي لكلاف ديصلاو اسنلا نم

 ملغ سانلا ىلع بجاو لكل
 راوزلا نم ةضافإ دعب
 ابجوتسا هنم ةمحرلل لكلاو

 طبخغا مهنم لكلاو انه مهل
 اوقلطنا يعاسملا ىف رورسلابو
 ماعطلاو ءاملا روضح دنع

 المكأ ناكو ادغ ازجلابو
 رانملا ىف حولي ام كاذو
 لذجلاب ىرولا مع هناو
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 تارمجلا يمر ميمتتل ىنم ىلا عوجرلا
 ةضالذفالل تيضق امدنعو

 ممتتل ىنم ىلا عجراف
 قيرطلل دهم ىذلا وهف
 ةيادهلاو قحلا ءاضف لا
 لالجلا وذ ةللا هيلع ىلص
 ىستفاي تيبت نا حصي الو

 مد هيلع ةكمب تبي نمو
 يلايل ىف تيبملا مزلي ذا
 ةاعرلل راتخلا صخرو

 ررضلا بابرأو ةياقس يذك
 هبقعلا رمج رحنلا موي نومري
 دنع سمشلا لاوز دعب
 عقو ىداهلا نم صيخرت كلذ

 دقو نومري مايالا ثلاتو

 حبشو رفنلا موي كاذو

 تيي دنأ زوجي الو
 .دلا مزلي تلعف نكت ناو

 يبنلا لوق نم حص كاذ بوجو
 ىنم تاليلب تيبملا ىنعأ

 ابتر هيلع مهدنع مدلاو
 سابعلل ةصخرلا تءاجو

 هلآ هعم لاق دق مهضعبو

 اقلطم كاذ ممع مهضعبو

 مهتاف امهم ةاعرلا ىف ليقو
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 ةرايزلا بجاول ًايؤؤم

 لسرلا ةوفص ةنس نم كاذو

 قيضملا نم رساللا جرخأو

 لآ ريخ ةداقلا هلآو

 ءالؤه
 دعب يمر نم بجاولا انه م
 عيرلا ىكح قيرشت مايا
 اودعباف ىلايللا كلت ةكم ىف
 مدقي ةليل لكل اعرش

 بهذملا ىف يور اك هلعفو
 انه ام مهناف مدلا ينعأ تسلو

 ابجو حيحص وهو هبوجو
 سانلل ادغ يقاسلا هنال

 اقبس رذع وهو رارطضالل
مهتايب نم رحنلا مويب يمر
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 ىنضم امل ًادغ هدعب نومري
 دصقم كانه مهل ادب ناف

 رفنلا اذ نم لوألا وه اذو
 انهو مانألا عم هنومري
 اوبجوأ دق انه نويكلاملاو

 ىنست ةياقس اذكمهو

 ابتر رامجلل اضيأ يمرلاو
 نيملا ىلع ىطسولا اهدعبو
 هبقعلا مساب ىتلا اهدعبو

 هريبكت انه ةيمر لكل
 مايألا ةنالن اذكمو
 هريخألا ةرمجلا تيمر ذمو
 الو اماد ركذلا فيلح نكو

 ىمرت عبسب ةرمج لكو

 رحنلا موي عبسلا تيمر دقو
 ددع نبعبس يمرلا كاذ متف

 اضرع دق ىذلا مويلا كلذو

 دجوي اضيأ كاذك اوبهذيلف

 رداف مويب هدعب يلانلاو

 اندنع اميف لكلا ليبس مت

 اوبهذيلف اعرلا الإ امد اضيأ

 ابسحا قرشلا ىلع ىتلا اهلوأ

 نيقي ىلع مراو اهلعجت
 هبجوأ قح وهو ربكو يمرت
 هريبك اهقح ىف ةمزال

 مانخملل لجعت اذا الا

 هريبكت ىلع بهذاو نفقت ال
 السكلا ىقلاو نكمأ اذإ رتفت
 امع مكح مايألا ةنالن
 ركن نود ةبقعلا ةرمج

 دفن كنع اهرمأو ةلماك

 يقيقحلا دصقملا كاذب ىعدت

 امسألا .عارف رانلل رمجلاو
 عفري لوق رحنلا موي فالخ
 ملع دق رمأ ثلاثلا ىف كيمر

 هيمرم هب ىطسولا اهدعبو
 هبترم انه اذكه فرعت

 امزلت ال ليقو معن ليق
 دهتجاو رومالا قثواب ءاج
ا>٧)بقاف اذه رمو هكرتن



 حتف ىذلاب ءاعدلا هدعبو

 تاأاطخأ دق هتاصح نكي نمو

 انيكسملا معطي وأ اهديعي
 ةاصحلا تباصأ اذا لهو

 رنتالا صن انئازتجاب لاقف

 ىنمر دق اذه ءازجالاب لوقلاف

 لياقلا هاري دولاب لوقلاو
 ىمر ذا تارمجلا ريغ يمارلاف
 ازرتجالا كاذب ىرأ ينناو

 اباصأ دق يمرلا دعبو 7

 انه ةادأ هيع ام كلذ

 املعاف ةاعرلا كلت تبت ناو
 اوحبصأ مهارت سانلا عم مهف

 اومرو احابص مهيشاوم اوعاب

 عمج ىف اوصخر ةاعرللو
 ناطسوألا نامويلا هتاف نم

 لديب ايمر مايألا ثلاث ىف
 مايألا ىف رحنلا موي ريغ ىف
 اييترتلا بجوي مل مهضعبو
 اعرشلا ناب ىرت ذئنيح

 تيبملل نيئيش ىف كلذ

 املعاف مويب نيموي عمجو
 الججخعت نم لاق باتكلا ىفو

 املعاف هيلع مثإ نم سيلف
 بقع ىنم نم رفني نأ كاذ و
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 حرش ردصلل هللا كيلع هب

 تردهأ دق ةيمرم ةرمجل

 انيقي اهب يمرلا تبنأاف

 ةاقنلا ىنكح يفكت ةعجار

 رظنلا اذه ىف حاضيالا فلاخو
 امزنتللا هدصق باصأ دقو

 لطاب كاذو ريغلا ىمر نمك

 املع دصقل ًايمار كي م

 ازرحي مل ولو ,مار هناف
 اباوص ىرأ ازجالاف هامرم
 انطفتلف ىفك ام لوقن فيك
 امهفاف تءاج يمرلل ةكمب

 اوحلفأو مهيلع ام نومري
 اوكح مهيف اذكه لاوزلا دعب

 عم ريغب موي ىف نيموي
 نايبلا ىف دعب نم هلدي

 لوألا لاق مايألا ىصحب يا

 مازلإ نم هيف هيلع امو
 ابيصم ىعداو تارمجلا ىف

 هيف ةاعرلل صخر
 تيبثت نع ءاج دق ةكم

 اذه هيلع مهريغو
 الزن اصن نيموي ىف كلذ

 املع هيف ريخأتلا اذكهو
 بتكلا ىف اصن ءاج رحنل موي
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 ثكم نيموي رحنلا موي دعب يا
 انه هلك رامجلا ىلمر دقو

 رثألا ىف هيلع مثا نم سيلف
 رفغ هبنذف انمؤم ناك ذنا

 ارخأت نم قيرشتلا ثلاثو
 رثألا ىف هوكح رفنلا لوأو
 ىصحلا نم يقب امو هل زاج
 هبقعلا رمج لصأ ىف هنفدي

 انه ليللا هكردأ اذا اما

 لخد انه اه كاذب هنأل

 ىقابلا يمري مث لوزت ىتح
 رهظلا ةالصو لاوزلا نيب
 اسأ دق ةالصلا دعب ىلمر نمو

 ىمر دق لاوزلا لبق اذا امأ

 عولطلا نم هتقو ليقو
 فياخلا ريغل اليل زبي ملو
 امو نيموي كاذ يمري ليقو
 هبقعلا رمج لصأ ىف هنفدي

 ءاش ثيب هيقلي ليقو

 رامجلا نم ىنمعألا برقيو
 انه هنع هريغ ىمري زاجو
 ارامجلا كيمر عم اعدلا من
 لأساف هلالاو ًارينك غداف
 هدابعلا اعدلاو اّخلُم لأساو
 سبتلم هارت اعدلاب نيدلاو
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 ثبل انه اه ناك بورغلا ىلا

 انطفلا لاق رامجلا ةنالت

 رصبلا لهأ املعلا لاق كاذك

 رهش دق لاقم دوعسم نبا نع
 ارجأ هيلعو باصأ هل

 رهظ دق يشعلاب موي ىناث يأ
 اصخل ضعب كاذك هنفدي
 هبكر ابنذ كي مل لبربو
 انطفلا دنع دوعقلا همزلي

 لشمم ىلقي مايألا ثلاث ىف
 قافتاب ءاح رامجلا نم

 ركن نود حص رامجلا يمر
 اسسأ لوق هيلع مد الو

 املعلا عيمج دنع هداعأ

 عورشملا ىدهلا ىف بورغلا ىلا
 فياخ لكل هيف اوصخرو
 امرحي هل نفدلا هل ىقي
 هبجوأ ءاملعلا ضعب كاذك

 ءاج اذه رانآلا ىف كاذك

 راجحألا مكسب نيمريل

 انكز دق هل وفعلاو رذعلل
 اراهج قأ ريبكت دعب نم
 لمعلا عيمج ىف هيلإ بغراو
 هدافالا عف فقوم لك فىف

سقف كاذ ىلع نيدلا ءاعدلا ىفو



 الو ىطسولا ىف فوقولا لوطو

 ءالآألا ىذ ركلا ىلا بغراو

 عفنالا وهف ةنجلاب زوفلاو
 نمل رصنلا بلطاو هاضر لأساف
 هلملا ىذه لهأو انل عداو

 عيمجلل قيفوتلاو ريخلاو
 لالجلا وذ هللا هيلع ىلص

 رجألا هيف رامجلل يمرلاو
 امدنع هيلإ انك ام جوحأ

 اهل يفخأ ام ملعت ال سفنلاو

 رهدألا لوط رامجلا ىلا رظناو
 ارم الو ابجع اذهب ىرت
 لابجلاك كاذك نكي مل ول
 (مظعأ _ ثيدح ىف _ ريبث نمور
 عفري يبر حلاصلا لمعلاو
 نع ديزت ال رامجلا كلذل

 معنملا يلولا هلل دمحلاو

 الأسا هللاو ءاعدلا نم رتفت

 حلصت ًاموي لاحلاب وأ ريخلاب
 ءامعنللا ليالج نم هلأساو

 عمجي ريخ هلالا ىضر فو
 نظطفاي مهفاف هللا نيدب ماق
 هلحتنلا لهأل اعدلا ممعو

 عيفشلا يبلا ىداهلل لصو
 لاجرلا لضافأ هبحصو

 ركشلا هيلعو هلالا دنع

 امظع هيف رجألاو ًادغ نقأن

 هبتناف هل نيعلا ةرق نم
 رصعألا لوط نيمارلا ةرثكو
 اركنتسي نلو هللا هعفري
 لامرلاك دعلا ىف اهناو

 اوملعاف رابتعالا حيحص وهو
 اوعمساف كاذل هلوبق وهو

 نكز دق كاذ رسو اهتلاح
 مظعألا لجألا لضفلاو لوطلا ىذ
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 تيبلل عاد ولا

 ملؤي بحملل قارفلا ثيح

 املعاف بيبحلا قراقي الو

 املعلا دنع تيبلا عادو امو

 ىرولا ىف نينمؤملا قيشع رهف
 ادبأ هاوسل نولأي ال

 ةمحرلا طحم وهو ال فيكو
 هبلعلا ةماركلا لزنو

 هبونذ نم فياخلا لئومو
 ملس دق ذولي هب نم ناو

 اعةوم ىنم نم هيلا عجراف

 نكيلف هب دهعلا رخاو

 ةنس فاوط اعبس هب فطف

 عك راف ماقملا كلذ فلخو

 مزمز ريمن نم يتخأ برشاو
 رجحلا نيبو اهباب نيبو

 محراو يهلإ اي يفعض قو
 لمكألا كامح ىف يلقن تططح

 رفور يلمع يهلإ لبقاو
 رقس حفل نم مهللا ينرجا

 هباجالا ةمأ يلآ محراو
 هرفغملاو اضرلاب انيلع ننماو
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 ملؤم رمأ عبطلاب هناو
 امزل هيف ناك رمأل الإ
 املعاف بيبحلل قارف الا
 اررقت دق سفنلا ىف هبحو
 ادهع ًاعرشو ًاعبط هل امك

 همألا دعسو يحولا طبهمو
 هينسلا لياضفلا جرعمو
 هبوح نم يأ عاترملا أجلمو
 مركلا رفوأ هالوم نم لانو
 اعرش اضيأ عيدوتلا اذف هل

 ننسلا ىف دراو اذهف كنم

 ةمألا ىذه كسن نم اهناف

 عمجا ريخللو تئش امب عداو
 مزلي الو هب اكرت
 ربكالا يلولل ايلم عداف
 اهتلبق دق كوجرأ يتجحو
 اعينصلا يس يهلإ لبقاو

 اذالم انل هلعجاو تيبلاب
 يمتري كاتأ دعبلا نم ادبع

 لضفت انل زوفلاب تنأو

 رثكألا مارلاب يفاجر كنم

 رتس ىل لعجف رانلا جيهو نمو
 هباحصلا كلاسم انب كلساو

هرربلا ىنعأ قحلا لابب رصناو



 فلأ ًارط مالسالا ةمأو
 عمسأ كنم هللاو اذكهو

 ىرتنلاو عادولا دعب عبت الو

 هنع عويبلاب لستت ال

 رظنم كيلع نزحللو ضماو
 جرخاف قارفلاب بيتك تنأ
 يلولا هللا عم ًابوبم تقراف
 هراوج ىف هللا نيعب تنك

 امسلا كالمأ بكوم ىف جومت
 ىرابلا ليلجلا ةمحر بصتنت

 اكل روفغم بونذلا نم حرق
 فقارلل مكلت ىف ةتئوعد

 دحالا هلالا ةاضرمب تزف

 فرعي دبع سانلا نيعب تنا

 اعاطأ ىذلا نا افخ الو

 سانلا عور دنع نونزحي ال
 لالجلا ىذ هللا نامأ ىف حر

 نميهملا كلملا نامض ف حر
 ىرابلا هلالا ةرظن تحت حر

 رافغلا ةيار لظ تحت حر
 ىرولا ىراب نم تلقأ ىذلاب حر
 مسقت هلالا بهاوم كلت

 طسبت هلالا لياضف كلت
 يلاعملا ىلا جرادم كلت

 لمكلا لاجرلا لزانم كلت
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 فرشلا لينل لمشلا اهب عمجاو
 عأوت ذا توعد هب امل

 رتشلا لح هلبق امأو هعد

 هفغعنمن كلذ انناف

 رهظي كيلع ىتم هفرعن
 جرعم العأ ناميالا عبنم نع
 لوألا كيلملا كالمأ دنعو

 هراد فير كراتلا هفيضو

 املعاف هلالا ةياعر تحت

 رانللابو ليللاب كيلع
 اكسنلا كنم رابجلا لبق دق

 فياخ ريغ ضماف باجأ دقو

 دبعألا دادع ينف اكلم تدعو

 فرشألا ماقملا هللا عم هل
 اعاتري نل هللا دنع هالوم

 سابتلا الب ءاج دق ركذلا ىف

 لامجلا ىلع امأدلا ىف جعت

 ننملا مظع الآلاو دوجلا ىذ

 رافقلا ىف لابئرلاك حرست
 راونألا ةعلط كنم عشت
 اركشاف هنم توجر ام تلنو

 منغت هنم هللا لاجر لىلع

 اوطنقي ال يكل هدابع ىلع

 لادج ام نود هلالا دنع

لمعلا نسحب اهنوششستقي



 راربألا ةداسلا ظوظح كلت
 عادولا كرات مكحو اذه

 اعادو الو اندنع كلذ

 اجرخي نأ دري مل نم ىلع الو
 معتتلا ىلا اضيأ جراخو

 اجرخ دق رمتعم اذكهو
 افرعاف عادولا مهيلع سيل

 لمكاا مارملا 7 انهاهو
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 راهنلاو ليللاب اهلاوذج
 عازن ام نود هيلع مد

 اعامجإ ىرأ يكملا ىلع ًاموي

 اجهنم انع هذخف ةكم نم

 ميوقلا بهذملا ىف ةرمحعل

 اجلبأ الوق هفرعاف هروف نم
 افخ كاذ ىف سيلو هدصقم

لمعي امم جح نم ىلع امو



 ةبعكلا لوخد مكح

 دصقي ال تيبلا نا ثيحو
 ىنسن كاذك هلوح فوطن

 . نمو نيط نم تيبلاف
 دق عيمجلا ةلبق ناكو

 7 وأ كاذب هرمعن

 املعاف ذؤم لك نم هنوصن
 يدابو فكاع ءاوس هيف

 ارط هيف مالسالا ةماأف

 مأ حصي هلوخد له فلخلاو

 جرح ال كانه حالصال امأ

 املعاف هارأ بجاو كاذ لب

 الخد دق ىفطصملا نا كاذو
 افرعاف زاجأ نم ليلد رهف
 اهلخدن نا بحتسي ليقو
 راتخلا لخد دق هنأل

 لخد ال هل حص نكي مل ول
 ارمألل ةجح كاذ ليقو

 رظني اميك ريمألا اهلخدي
 الالح اهلخدي هنكل

 لمع لوخدلا ىف سيل ليقو
 انبع ًائيش ناسنالا لعفي ال

 لضف لوخدلا ىف سيل حصو
 جرخ دق يبنلا ناك اهدنع نم

 نيزح فيسأ وهو داعو
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 دبعتلل دصقي لب تاذلاب
 اعرش حص نيدلا فىف ًادّبعت

 يرابلا هيف فاوطلا انفلك

 لصح دق عيمجلا هيجوت هيلا
 مزلي ءاببلاو انيد هيب
 امرجملا ودعلا هنع نعفدنو

 دابعلا قلطم ىواست هيف

 ارمقتسا ىدهلا ىف ءاوس للع

 ممألا بهاذم ىف مارح كاذ

 جرخ مكحلا ىف لخادلا ىلع اموي
 املعلا نيب هاوس ىف فلخلاو

 القن دق امك حتفلا ةتس ىف
 ىفطصملا لعفل ًاعبات ناكف
 اهم اكربت ةرم رمعلا ىف

 راكنا الو ةرم كاذ ذا
 لعف دق اميف راتخلا عبتف
 اركذ دق اهنأشب انتعالل

 ركنتسي ال كاذو اهنأش ىف
 اك هزاجأ نم هاور

 لمهي كاذ نا لوخدلا امف

 انبعلا يخأ ىضري ال عرشلاو
 لدع وهو هتور ةشياع
 جهتبم لذج نيعلا ريرق وهو
نيمالا هل ماق ىذلا لىلع



 لخدأ ل اهل ينتيل لوقي

 عقو نا الا يبنلا نرزحي ال

 ام يتمأ تبعتأ دق فاخأ

 ادبأ لدي ال كاذو تلق

 ةقنملاب للع هنأل

 امياد يعاري قفرلل ناكو

 لخد ام لوخدلا حص نكي مل ول
 كسن هدعي انموق ضعبو
 لورخدادلل زاوجلا ةحصو

 نيتعكر راتخا اهب ىلص

 ةللا هيلع ىلص هلعفو

 امل تيبلا ىلع انفاوط رظنأ
 رجحلا كاذل انمالتسا مش

 هراسي نع دومعلا لعج دق

 هارو ةنالت اذكمهو

 ىتفلل زاوجلل ليلد وهو
 هحيحص ىف مكاحلا ىور نكل
 لقن انل ةجام نبا اذكهو

 اهب ضرفلا اوزوج دق انموقو
 هوزؤج سايقلاب ضرفلاف

١٣٩ 

 لمعاو عارف هنزح كاذل

 عمس هنع اذكه قشي اميف

 املعاف لوخدلا نم هتلعف

 ادب ,عنم نم هولاق ىذلا ىلع
 ةمألل يأ لوخدلا كلذ ىف

 امدان طقف ءاج دق كاذل

 لح قحلا ليلدلا اذه نم كاذ لب
 كسنال حيحصلاو لوخدلا ينعأ

 لوقنملا ةحصل عم ىلوأ

 نييبتلل عنملا ليبس فيك
 هابان ال هيلع هعبتن

 املعاف نيتورملا نيب يعسلاو
 رشبلا ريخ ريغل نعبتن له
 هرادج نم نيميلاب نينناو
 هاور نم رانآلا ىف هاور
 ىفقفاي يراوسلا نيب نيلصي
 هحيحصت نم ةالصلا يذل اعنم

 لصتم لقنب يهنلا ةياور
 طحت انهاه ىلص ناك دنا

 يفصلا نع هنيدح انتبعك

 هدنسأ ذا يملاسلا مامالا وهو

 اب الاقم عونمم ضرفلاو
 عراشلا هيف عسو دق كاذو

 اهلفن ىف يأ صنلا بسح لفنلاو
هوساق مه لفنلا ىلع ينعأ



 ىلص نم ةديبع وبأ لاق
 امف حطسلا ىلع ىلص نم كاذك
 هلبق ريغل هنا كلذ

 نآرقلا ىف هيلا اوهجوو

 ءاشعشلا ييأ نع اضيأ كاذو

 هل لاقف اهقوف يلصملا ىأر

 هب اصتخم هوأر مهلعو
 اولمح ءاعدلا ىلع مهنأ وأ
 لمحلا كاذ غوسي الف تلق
 يداملا نيتعكر ىلص لوقي
 ةالصلا ىف لوقن نا حصي

 درو كاذ ىف حيرصتلاو فيكف

 ءاعدلا ىف ع وك رلا فرعي له

 ىرولا ديس ةالص تتبن لب
 انأ اذا ىئتف رحبلا لأسو

 دق تيلا ىلع اك هل لاق
 املعاف دوجس نم اهيف سيلو
 هدري يملاسلا مامالا لاق
 اعكر دق ىفطصملا نيتعكرف
 راتخلا نع ىوري ام حصأ
 راربألا نع يوري هنأل
 تبثت لب ليلدلا حص ذئنيح
 راتخلا ةظحل ام نكل

 ىلص لوقن الف اهلخاد
 املعلا دنع قيقحتلا ىلع ىلص

 هللا ىف يأ ١ حصي الو ىلص

 يناعملا .عف هريغل اذو

 ءابنالا ىف فورعملا انرباج

 هل ةلبق ال كيو يلصملا نم

 هبحص ىف هبر هيلع ىلص

 لقني لاقم وهو هتالص
 لدي هل مهدنع سيلو
 يداب ريغ ءاعدلل لمحلاف

 تابنتالاب ءاج دق اعدلا ىه

 دنسلا قداص ءاج تاعكرلاب
 ءابنألا ىف حصي ال كلذ

 ارهش ثيدح ىف نيتعكرب

 انه نلعفأ فيك اهيف تيلص
 دمتعي عوكر نود يا تيلص
 املعلا ضعب هاكح دق كاذك

 هبر هيلع ىلص هتالص

 اعقو اذه عيبرلا عم اهيف

 رانالا ىف عيرلا ةياور
 رانملا ةحضاو ةياور

 تتأ تاياور مكح نم كلذ
 راكنإ الو انل هتمحر

 مالسالا بجاو ىف مهب مهنم
 لاقنألا لحم نع انفعضل

١٤٠



 تامزألل عفدلاو ىرولا نع تافيفخت بلج ىف ىعس مكو
 لاح لكب اهضارتفف فوخ لامعألا نم ىداهلا كرت مك
 ةمحرلاب انءاج دق هناو ةيربلاب قافشالل كاذو

 نيأ ةادحلا ىنغ امو سيع ىمحلا باج ام هللا هيلع ىلص

 لألا معنو هلآو هل لازي ال هللا همالس غ

١٤١



 جحل ا ضقاون

 لامعألل ظفحلا نا ثيحو
 قحأ اذه لب لاومألل ظفحلاك

 امدنع ايشأ لامعألا

 ضقني دق ام ركذن انه اهو
 (داشرالا») ءىراق نوكي ىتح

 ظفح متأ نيدلا ظفحيف

 ارم الو امزالت دق نائيش

 دسفم وهف عامجلا كلذ نم
 ثيح عامجلا عقو نا

 ضقني فاوطلا لبق اذكهو

 املعلا دنع عامجالاب كاذو

 مرحت كلت لعافلا ىلع لهو

 ضقن جحلل مارحالا كراتو

 فقي مل نا فوقولا اذكهو

 لاحب بجاو عايضلا نم

 قح ناميالاو نيدلا ظفح ناف

 املعلا اهيلع صن دق ضرعت

 عرش دق صن لاوحالا وسأ ىف
 ابجنلا لاجرلا انم همهفي

 نطاوملا رياس مع ظفحلاف

 اباذعلا هبر دنع لانو

 ىفطصملا هيف فلاخ دقو هب

 لمعلا رس كاذب هبيجي

 الطبأ نيح لامعالا عيضم

 ضرع هل ىتم موصلا ىفو اهف
 ضرعي ام ىتم رمأ نم

 داشرلا نمم ىرد

 ظفل ىف وأ ناك دق لمع ف

 اربتعاف اهريغو ةحص قفىف

 دمتعن ىذلا وهو هجح

 القعلا دنع كاذب هل جح

 هفرع دق نم راثألا ىف هاكح

 ضرعي كانه امهم ةرمعل
 امزل دق لباق نم هيدهو

 مثأي وهو مرحت ال ليقف
 بسك ام سئبو اروظحم ناك ام
 ضفر جحلا كلذل هكرتب

 فرعاف كانه جح هل سيل

 ۔ىدع
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 ةرايزلل فاوطلا كلذك
 ا١لطبأ دق هجحل هكرات
 ةورملاو افصلا نيب ام يعسلاو

 هديسلا كلت هيلع ىذلا وهو

 هعامج هب تلاق اهدعبو

 دمحأو كلامو ىفانشلاو

 لالجلا دق هيلا

 ىلل ضرفلا ةين لوحي نمو
 عرشلا هلام فلاخي نمو

 دسف هجحف ةدترا كي نمو

 فاوطلا ننس ليي نمو
 فقو دق لاوزلا لبق نكي نمو
 لطاب مالكب يبلي نمو
 اب جحلا ىف ناتججلا لغشمو

 ىهئلاو فوطيأ يفكي سيلو
 دصقو ءاير جح نكي نمو
 جح جحلا رهش ريغ ىف نكي نمو
 اضقلا مزلي لفنلا جحل لهو
 ينَملل ادمع لزنأ نكي نمو
 رظللل اموي مادأ اذا اك

 اك حص دق بهذملا ىف كاذو

 نكي مل نادسفي ال ليقو
 تبث ًانايسن عامجلا اذكهو

 نايسنلا ىف مزلي لب ليقو
 ةلبقك ةوهشب ةرظنو

 ةضافالاب فرعي ىذلا وهو

 العج مظع نكر هنأل

 تبثم قلحو هحبذ بيقع

 هدرفنم هب ىهو ىبنلا جوز
 هعاط ريخ وهف يدنع يعسلاو
 دجوي مهنع راثالا ىف هيلع

 ىلاعلا ميركلا ظفللاب صنلا

 الطبأ دق هل هناف لفن
 رفم الو فقف ًاعطق هدسفأ

 دصق ام سنيف لكلا لعف ول
 فالخ الب اعطق هدسفأ

 فرغ هجح ضقن تافرع ىف
 لطاع دصقب ءاج هناف

 املع ضقنف جحلا نم سيل
 اهبنلا هارت نات لمع فيف

 دسف دصقلاب جحلاف ةعمسل

 جعو مض ولو دساف جحلاف
 اضرع دق ضقان كانه اذا

 نظطفتلف ةذل ريغب ولو
 رظنلا كلذ يتلملا لزناف

 املعلا لوقت كلام هيلع

 نبتساف الزنم جرف ريغ ىف
 تكبتشا جورفلا ىتم هب ضقن
 نارفغ نم كاذ ىف امل مد

 ةسمللا لنمك هل ةدسفم
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 مدلا مزليو ضقن ال ليقو
 ركذلل اموي كرح ام ليقو
 بنتجاف يصاعملا جحلا ضقنتو

 نمؤم لك بابس اذكهو
 لطاب لادج لك اذكهو
 ابضغأ وأ هبضخغأ ام كاذو

 املعا ضقن ال لادجلا ىف ليقو
 رظناف ىدنع لامجالا ىلع اذه

 يلعلا نيدلا ىف كيضري ىذلا ىرت
 ىفطصللا يبنلا هنع ىهن امو
 رمأ ناك وأ هيلا اعد امو

 املعت ىتح لوهجملا نع فقو
 ىدهلا يتعطق ريغ دلقت الو

 لدب يأ سيفنلا ىرت نص سفنلاو

 اوملعاف حيحصلا وهو اندنع يأ

 رنتالا ىف ءاج كاذك هضقني

 بكترملا سئبو هللا مراحم
 نطفلا لهأ لوق ىف هضقني
 لداجت الف جحلل ضقي
 ابجو هيف ضقللاف هريغل

 املعلا هارت هيفازجلا لب

 رصبلا لها ةداقلا رنأ ىف

 ىللا قحلا ىلا هب ىدتهتو

 افولا بابرأ لك هنع دعي
 رضم ريخ عبتاو هيلا مقف
 امرح وأ انل الح هبجاو

 ادعست تييح ام عبتاف قحلاو

 لحب ل امم هيلا تبهذ ام

١٤٤



 جحل ا ىف ضياحلا

 ضرعي رمأ ضيحلا نا ثيحو

 افوطت نا ضياحلا عنمتف
 ةورملاو افصلا نبب ام يعسلاو

 حصي ال رهط ريغب هنأل
 ةرمعلاب تعتمت نكت ناو

 جحب للهت مث اهكرتت
 ,متعت حيحصلا اهرهط دعبو
 هرهطملا ةقيدصلا تضاحو

 اذهب انين اهرمأ

 معنتتلا نم اهرهط دعبو

 كترمع ناكم اذه اهل لاق

 متو اهفاروط دعب تعس دقف

 الف ةضافإ دعب ضحت نمو
 ملعاف عادولل ًافاوط ىنعأ
 ةرايزلل ناك فاوط امأ

 ضياح ريغو اضياح مزلي
 حصي الو لب عامجالاب كاذو

 هلعف بحتسي قافتابو

 اناك يمر دعب نم هنكل

 هَلَعَفو هرخأ نكي ناو

 عامجالاب هيلع مد الو

 مايأ نع هنرخؤي ناو

 ىتم مدال لوقي انروهمج
 ةفينح يبأ لنم كلامو

 ضرمي نه ىذأ ءاسنلا ىلع

 افوقولا ال تيبلاب اهضيح ىف
 ةمرحلا ىف مهدنع فاوطلا لثم

 حضو لصأ ىلع فاط نم فاوط
 تضاحف اهب ضيحلا اهءاجو
 جرح الو ةنراق اذكهو
 ربتف ىعستو تيبلاب فوطت
 هركذ نم عم عادولا ةجحب

 اذالم مكلذ نع دجت ملو

 ميوقلا الاح ىف اهرمعأ

 كتجح ىف يلعجا اهل الدب يأ
 متلا لاحلا ىلع اهجح كانه
 القن اميف فاوطلا اهمزلي

 مهناف ينعأ كاذ ريغ تسلو

 ةياورلا ىف ءاج نكر كاذف

 ضراعت الف نكر هنأل
 حضتم هورور هنودب جح

 هلدع وهو رحنلا موي ليق دق
 اناب رحن دعب قلح دعبو
 هل هازجأ دقف قيرشت مايأ
 يعاو انم عمست امل نكف
 يمان فالخلا ىرت مهقيرشت

 ىتأ هب اهدعب ول هب ءاج

 ةلالا يذ ىف هيلع مد لاق
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 ءاسنلا اطي ل اهم اذ لكو

 اوفلتخا عادولل فاوط ىفو

 رمع نبإ ليق دق هبجوأ
 عبت هل نمو سابع نبا اما
 اضياحلا هومزلي مل مهضعبو
 ربتعت ضياحك اسفللاو

 عادولاف ءالؤه ريغو

 انبهذم ىماسلا مامالا لاق

 رتكألل بهذم وهو لاقو

 ىسل اعت هتجح ر نم كاذ و

 مزلي ءاسفنلاو ضياحو

 ءاب داسفلل ابف ءىلطاوو

 اوفقو ضعبو ضعب هبجوأ
 ربخلا ف مهدنع هوعباتو

 عبتي قح وهو هوبجوي م
 اضياه هانطض ىف اضيرم الو

 ركذي كانه قرف نم سيلو
 عازن هب لوق مهمزلي
 انبحص هيلع اذو هبوجو

 ربخ ىف ىتأ امك انموق نم

 مزلي بوجولا لوق ىلع اذو
 ربتعم مد نم هيف ءىش ال
 فرتعي اذهب دواد كاذك
 هبتناف هكرت ف مد الو

 ليصانتلا مه نم هفرعي

 املعا كاذ ينف ءىيجت ليالد

 لمهيف لطاب ىردي سيلو
 دهع دييقتب ءاج اهضعبو

 صقنيو لب ديزي اهضعبو
 لم ىذلاو خسانلا فرعي ل

 اتبت امم دارملا لهجي

 لزهأ نع اذك دعبلاو مزلي
 الادج الو هدابع للع

 بهذملا معن وهو حصألا ىلا
 مهلسغ انلهأ اذا الك
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 ىنتفاي نطشتمت اذكهو نأ
 رهاش ,عضل حرست طخلاو ري -

 اررقم احضوم ابييبم اررحم

 مزلي رمأ كاذو ةلهُم مرحت نلستفت امدنعو

 ربخلا ءاج امك ءامسأ نأش ىف رمأ
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 مرحي امو مرحملل ديصلا نم لحي ام نايب
 مكحلا هلالا هللا ةمكح نم
 امَرَح اضيأ ءاش ام اذكهو

 لماك ىدس قلخلا كرتي ل

 رمأ اب مهفلك هتكل

 ءايشأ نع مانألا ىنهن دقو
 مرخ ًانمذام ربلا ديص كاذ نم

 رهزي ءاج صنلا ىف هميرحت
 افخ الو اوفلتخا ءاملعلاو

 لمعلا هيلعو موق لاقف
 رمع لبن ىلا بوسنم كاذو
 يلع نع ركذي اذكهو
 هحيحص ىف عيبرلا ىور دقو
 ءاوبألاب يبنلل يدهأ

 هادهأ ىذلا ىلع هدرف

 انورخا زاولب لاقو
 بس دقو ًاقلطم كاذب اولاق
 فلسلا نم ةفياط اذكهو

 لحي هل دصي ملام مهضعبو
 اوعمج دق مهل ليصفت كاذو
 نسحأ ًاضطايتحا : هلكأ كرتو
 هاوس ال يرحتلا بهذملاو

 يلج قيقحتب اذه ىضم دقو
 قبس دق كانه ام ديعن الو

 ىرولا رارحأ ةدوشنأ كاذو

 مربم دصقل ءاش ام لحأ

 املعاف دابعلل ءالتبا وهو

 لمهي مل لب هنم رمأ ريغب
 رجدزا دق هرماب نم زافو

 ءابنألا ىف ركذت ةفورعم
 مرَح لكلا ىلع ًاعطق هناف
 رونأ اهنم كلذ لب بهشلاك
 افرع دق ام وحن ليمت لك

 لظحي كاذ ناب انبحص يعم

 ربتعملا مامالا سابع نباو

 يرونلاو قاحسا عم ثيللاو

 هحيضوت ىف رامجلا ةيضق
 ءارتما الب ًايشحو ناكو

 هافاو همارحا ىف ناك ذا

 انولكأي محللا كاذل مهف

 بجع الو ةفوك لهأل كاذ
 فرع لقن ىف كاذب ةلياق

 لظح دق داصي هلجأل امو
 عفري فالتخالا ىف امل هب

 اونيع دق امل ميرحت ريغ نم
 هارأ هتمدق ام لنشمك

 لفتحاف اقباس لحأ اميف

 قح رهدلا لوط لازي ال قحلاف
 ارتما ام نود راربالا ةيغبو

١٤٨



 مارحالا ىف رحبلا ديص لحو
 امرحم رب ديصل لكآو
 ادام كاذل هريغ ناك دنا

 لكأ ىذلا ةميق نق وف كا ذو

 هرافكلا ره ارلا كلذو

 سجن الكآ زا ىف نكي ملو
 عقو لكألا نع مياص فكك
 اناك بارشلاو ماعطلا امأ

 ضرع امهيلع يبنلا امناو
 املعلا رابتعا ىف اذه كاذك
 دايطصا الب لكالا ةرافك

 دايطصالا ريفكت ايكل

 املعلا هارت رهاظ قرفلاو

 لعف امب كهنم هنأ وأ

 احبذ ام كلام بحص لاقو

 ادام ام وأ ةتيملاك كلذ

 لكؤي سيل ةتيملاك كلذ
 لكأ هنم ىذلا ىلع ازج الو

 رانآلا ىف هامكذ ولو اولاق
 ابذ دق هلجأل انه امو
 رثألا ىف كاذك هرمأ نود وأ
 املعاف كاذ لالحلا حبذ ول
 مرحم ريغو اضيأ مرح
 مرح انإ لجأ نم هلوقو
 املعلا نبب عازللا اشنمو

 مالعأل ا ةداقلا لاقم وهو

 املعلا دنع هيلع هتميق

 اداطصم ادغ اذإ ازجلا من
 لعف دق اميف فلاخ هنأل
 هرابعلا حارص اب تءاج

 سجن مكحلا ىف كلذ لب ليقو
 ع رش الآلا وذ هيلع ًادبعت

 انايبلا ع نيرهاط نيلح

 ضفر دق لح كاذو جراخ نم
 امكحتلق هبو حيحصلا وهو

 دارملا ةفيفخ مهدنع

 داجمألا رظن ىف ظلففم
 امزل رمأ در ذايطصالاف

 لكأ اموي هل نم كاذك الو
 احلصي امل مارحالا وخأ اموي
 ادايطصالا مار ذا هبلكب

 اولصأ ام ىلع مرحلاو لحلا ىف
 لقن مهنع ةتيملا هنال

 يراج دايطصا هلجأل اذك

 احلصي ال كاذف ۔هرمأب
 رهش دق اذه ملعلا لهأ عازن

 امرح دق مهدنع هلكأف
 مهفاف مهنع راثآلا ىف كاذك

 اوملعاف اذه فالخ ىلع لد
 املعاف اضيأ موهفملا نم انه
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 دفلا

 الالخالاو صقللا

 قيضي مل هللا نا ثيح نم

 رومالا ىف قفرلا بحي وهو
 اقفرلا بحيو قيفر وهف
 يبنلا ةداهشب رسي نيدلاو

 ةقاطلا قوف هلالا فلك ام

 رسيلاب هتمكح تضق نكل
 ىلإ مكيديأب اوقلت ال لاقف
 امفن هلالا فكي الو
 املعاف ماقملا ةلدأ يمو

 ىذا اموي هب ناك نم كاذ نم

 نآرقلا ىف قلحلا لبق قلحي

 يدتفي ًاضيرم اضيأ نكي نمو
 عقت سأرلا ىف حورقلاك كلذ

 ماقملا ىف حورقلاك حرجلاو

 ىف فالخ الف مسجلا قلطم وأ

 ليلد (هسأر نم ىذأر ىو
 ىلع ىنقيب نا ناسنالل سيلو
 يدتفي غ رضلا كاذ عفدي

 مايالا نم هنالث وهو
 هنكسم ىذ ىلع نقدصتي روأ
 املعا نيكاسم ةتس لكلاو
 مسقت مهيلع ةاش نحبذي را

 مزلي يتخأ بيترت سيلو

 نا ثيحو

 هي

 الالح ادغ رذع نع ناك نا

 قفرالاب مهءاج لب ىرولا ىلع
 ريكن الب ايندلاو نيدلا ىف

 اقدص هنفرعاف ءىيش لك ىف

 بتكلا لكو لب باتكلا ىفو
 ةعاط عون ناكل اشي ولو

 ركن ريغب انل اميس ال

 العف دق نم لض لب ةكلهت
 ىسما دق اهعسو قوف ناك ام

 املعلا لك هتكح دق طسبلاو

 ىذأ هل نا لمقلاك هسأر نم

 ناركن الب هنم يدتفيو
 دنفت الب ًاقلاح ناك نا

 عفن دق كاذل هقلح ناكو
 ماظعلا رياس ىف وأ سارلا ىف

 فرعاف ءاملعلا دنع كلذ

 لومحم هل مسجلا رياسو
 ال نيدلا رسيو همسجب رض
 دنفت الب أل وأ موصلاب

 مامتلا ىلع اضيأ اهموصي
 هنيب نع ىقأ درفلل نادم

 املعلا لك حرص دق كاذك

 ملعن اميف لاحلا كاذ ربيبت

 اوملعاف هيف رييختلا هنكل
_ ١٥١



 رييختلا رهاظ باتكلا ىو
 هعفدي عاص لاق ثيدح فو

 قرطلا ضعب ىف ةاشلا لب ليقو

 مزلت ءاملعلا ضعب لاقف

 بوجولا ال داشرالل ليقو

 الضفألا نلذبيل هدشرأ

 ابحأ دق ناك ام ىلا وهو

 قرفلاب ىتأ ةياور ىو

 حص معصالا نم ةثالث وهو
 ىفك دق كانه ام ىندأ ليقو

 هرقبلاب انه ءاج نكي دناو

 هندبلاب انه ءاج نكي ناو

 لعفي رذع ريغل قلاحو
 ارفكي ناب ىلوأ هناف

 املعلا لوقت هل ةبوقع

 حص بيطلاب عتمتسم اذكهو

 رذع نود سابللا اذكهو
 ال رذعلل اهل العاف ناك وأ
 ماعطإ را ناك يده لكو
 مرحلا نيكاسم يطعي هناف

 مرحم يدمه نوكي ىذلل الا
 رصح ثيح هبذني هناف

 رثألا ىف ءاج ءاش ثيح موصلاو
 اشي ثيح يدتفملا كسن ليقو
 عاصلا فصن معطأ اشي ناو
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 ريهشلا ربخلا ىف اك ورتب
 هعفنت كاذب نيكسم لكل

 قح لكلاو انه يداهلا اهمدق

 اوملعتل ةخوسنم لب ليقو
 بوبحملا ديسلا كاذ لوق ىف
 المكألا قأي قلخلا ريخ ناكو

 ابحأ نم وعدي لب ىرولا وعدي

 حضتملا نايبلاب رابتعالا ىف
 افرعاف ءاملعلا اهاكح ةاش

 هركذ ضعب هنم كاذ نسحي

 هنسحلا يهو لضفأ اهناف

 لهجي ام ىتم رذعلا ىذ لعفك

 اردص اميف دماعلا هنال

 امرح ام بكترم هنأل

 حصأ نهدلا ىفو هب هقاحلإ
 رداف رومالا هذه لعفي

 الفتحاف هريفكت نع صيح

 مازل اذ مرحلاب نوكي
 مزج دق مولعلا بطق هب اذك
 ملعاف اموي راصحالاب باصي
 رهش لوق ىف راثآلا ىف كاذك
 ركذ دييقتب ءاج ىذلا الا

 اش ثيح ىف ًاقرفم هحبذي

 عازن ام نود درف لكل
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 هلعف مرحلا ىلع عنتمي ام
 عفنأ نايبلا ةدايز ثيح

 يفاك اطسب لوقلا انطسب دقو
 امرحأ دق ىذلل لحي امو

 اعم بيطلاو طيخلا هسبل نم

 رفظلا صق ةيحللل نهدلاو
 عاد وأ ةنيز كاذ نأل

 ىتلا جحلا ةمكح فانم وهو
 كولملاب كولمملا اغنأل
 سبلي سيل لاق هارت الأ

 لاورسلا الو ال صيمقلا الو
 ءاسنلا اال لاجرلا ىف كاذو
 هنع لاجرلا يهن ام لكو

 كرتت نارفعزلل اهنكل
 هكرتت باقنلا داز مهضعبو

 نافخلاف نيلعنلا لدبو

 امهعطقيلف نيبعكلا لفسأ

 نيفخلا سبل امهم فلخلاو
 امهعطقي مل كي نم اندنعو
 سبللا زاوج طرش امهعطق

 قاوطألا عزنت سايقلابو
 هندلقتي سيل فيسلاو
 هنكسم فاخ نا هنكل

 اكاذ ىنعمب ناك ام لكو

 مرحلا لاح فلاخ ام لكو

 عقأ اضيأ مكحلا نايبلو

 فالسألا رنأ هاضقا امب

 امرح دق انه اه هيلع امو

 اعنم دق امك سأرلل نهدلاو

 رعشلا صق عامجلاو ديصلاو
 عامجلا ةوهشو ةييزل
 ألا لكل عرشلا اهنس دق
 كوسنملا دصقلاب قحلتلم

 سنربلا زوجي الو ةمامع
 لازت هفافخأ اذنكمهو

 ءارتما الب اسنلل زاج ذا

 هنسبلت ءاسنلا امنأف

 كلسي سيل كاذ نا سرولاو
 هكسنت ال ًاعبصأ يطغي امو

 نامطقي ليق نكلو ازاج
 امهعلخيلف نيلعنلا دجاوو
 نيلعنلا دجاو يا مد نم له

 امدلاب ءاب نيبعكلا لفسا
 سبل نود روهشملا بهذملا ىف

 قارحلا اذك طبرلاو دشلاو
 هنملعتل هلنم سوقلاو

 هضعزني زرحلاو هديب
 اكانه هكرت سايقلابف

 مرحلا نم اعرش هناف
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 افلاخت دق نالاحلا امنأل

 ارهظيل ىرولا يلتيي هللاو
 بجت لكلا ىلع هللا ةعاطو

 بجت القع معنملا ةعاط
 ىدهو ًادشر مهللا كلأسن

 ىقتلا باوبأ مهللا انل حتفاو

 امياد يهلإ اي كاضر لعجاو

 افلاختلا تبجوأ ةمكحل

 ارفك ذا ىصع نمو هعياط

 بجع الو هتجح مقت مل ول
 بطخي كاذب عرشلاو فيكف
 ادصقملا كاضر ىلا ني

 اققحم اهليل انل نكو
 امناغفملا كلضف نم انل بهو
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 بارفلا درطي ضعب لاقو

 لقأ رضلا ىف هوأر مهلعو

 درو دق ثيدحلا هلتقب ثيح

 اندهشي ثيدحلا رهاظو

 ىدعت دق مرحلا ىلع نمو

 بجو نا صاصقلا لتق اذكهو

 امب ىنج اذا مجرلا اذكهو

 مرحلا كلذ قوقح نم كاذو

 ىرولا ىف ثبعي يناجلا كرتيأ
 مانألا ىف ثاعف ىننز نمو

 امدقت براح اذكمهو

 دودحلا رياس ف اذكهو

 مرحلا لخادب ىناجلا اهعقوأ

 املكت الو هسلابجت الو

 ماقي لق جرخي امدنعو

 بحأ يدنع هلتق ناف تلق

 الف لتقلاب مانألا ىف شحفي
 لعف دقو نجرخي ال هلعل
 ددع ماوعأل دتعا هلعو

 ركنت ال لييح لهأ سانلاو

 باحضألا هلاق لتق نودب

 لمتحي هيف كاذف هريغ نم
 يراج ءادفب لوقأ الف
 دنف الو ىندههلا ىف حيحصلا وهو

 انملعاف حاضيالاو كاذب

 ىتبت ىتم لح هلتقف
 بلقنا امفيك لتقي ىتف ىلع
 املعلا ضعب لوق ىف هبجوي

 مهتفاف مولعلا لهأ هتعي
 ارم الو ممهوفص ًاردكم

 مالسالا مرح ىف ىتأ امب
 مرج الو هل ةنايص ش

 امرحلا لحتسا اذا هلتقن
 دينفت ام نود هيف ماقت

 مرح ىلإ اجتلا مث جراخ وأ
 هادع ام نود طقف هيف

 مقي ملف اجل دق هيفو التق

 قفوأ وهو جرخي يك هيلع
 املست الو هعيابت الو

 مامالا ىكح ام وهو هيلع
 بخ لكل اجلم نوكي ال يك
 الهج دق دسفم هيلإ يوأي
 لتق دق مانألا ىتم ًاعيانش

 دعتسا دق نلتقي ال ىأر نيح

 رأزي كانه يناجلا كرتنأ
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 لتقلا نود هانج امو اولاق

 لجألا سابع نبا رحبلا نع يور
 مهتركذ ىلوألا قرفي ملو
 ادصق اموي ةكم ىلا نمو

 اهلخدي نأ صخر مهضعبف
 لخد دق يبنلا نا مهتجح

 انعيبر نع حتفلا ماع كاذو

 عنم دقف انديعس وبأ امأ

 اعادولاو مارحالا بجوأف
 نكي وأ اّجح دارأ نا كاذو

 تتأ تامومع قمىلع ا

 فقر مهضعبو مهضعب زاجأ
 امارحالا بجوأ نم ىلع اما

 باطخلاو فلسلا جرخيف

 دلبلا عفانم لها اذكهو

 انصخري .... اطع اذكهو

 هلزنم اموي ناك امهم ليقو
 دقف ماع ىف مرحأ نم ليقو
 ارركت هلوخد نكي ناو
 اقلطم كاذ عنمي مهضعبو

 دمحأ صوصخ نم كاذف اولاق

 ربلا ىف هل تلح ةعاسو

 لطخ نبا لتق ثيدح اولعجو
 ىلوأ يتخأ اندنع ناكو

 مرحلا ليلجت مارحالا ىف نأل

 لعفلا كاذل نمكحن هيلع

 لقن ىبعشلا نعو ءاطع نعو
 مرغ لام وأ ناك لتق نيبام

 ادهع راتعاو جح ريغل
 اهلكل اذو مارحا ريغب

 لقن عمج اذك مارحا نود نم
 انيد لمهأ خايشألل هيوري
 عقو مارحا ريغ نم اهلوخد
 اعارزنلاو فالخلا ىفن دقو

 نكز ريغلا ىف فلخلاو ًارمتعم
 تدروأ يبنلا ىداهلا ةنس ىف

 فلسلا نع يأ كلذ يمكح دقو
 اماكحالا ىوح دق وهو رحبلاك

 باجيإ ىف سيلف

 درو مهنع اذكه نومرحي ال

 هل صخر دقف تاقيم نود نم
 دجو دق كاذك ماعلل هازجأ

 ىري مارحإ لباقلا ىف هيلع
 اقلطأ ثيح ثيدحلا صصخو

 دصقملا اذهب هريغل امف

 ريتعاف قأ اهيف هلك
 لطب ريغ نعو هب اصصخم
 الصألا رداف مارحالا هب ينعأ

 ملع دق نم ىدل هقوقح نمو

 هما رحإ ١
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 لخد نمم انه بولطم كاذو
 الف عورشم لتاقلل لتقلاو
 يناج وهو هيلا اجل نمو
 عابسلل لققلا نذإ لدو

 ىرولل تايذؤملا لك فرصو
 ارط مانالا ةحار بلجو

 صاصقلا ىف ةايحلا ىرت الأ

 ىرن ال ارط ءايشألل طسبلاو

 تأي ملام ءاج ام ىلع لمحاف
 ارسي ام ىلع هلل دمحلاو
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 يداملا ىشغت هللا ةالص من

 لشتما صنللو مارحاب لخداف
 الو .... الو مرح هنم عنمي

 نايعألا عم هل اجلم ال

 عافتنالا يلاخ لكب فرصب

 ارثأ هذخف رحبلاو ربلا ىف

 ارضأ ام لتق نم همهفت

 صاصتخا ام نود كاذو تءاج

 تابنإ اذو يفن اذ ناك ام

 اركشن نا بجاوو هدشر نم
 داجمألا لضافألا هلآ عم
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 هم اكح أو گ دحلا

 بجو ام هنم يدهلا نا ثيحو
 ىوس ال راقعا ىذ يده هنمو

 ادعلاب يأ رصحت يده هنمو

 بكر ام ءازج ناك ام هنمو

 اك لدع يوذ نم هيلع ًامكح
 ىدهلا ىف رومالا هذهل امو

 راتخلا ةنس ىف وأ ركذلا

 ةدافالل لكلل الصفم

 ىلع تيبلا ىلا قيس ام يدهلاف

 رحنلا مويب ىنم ىف رحيي
 مرحلا كاذ ىف مدلا قارآ نمف

 اجرام قوف هللا دنع لانو

 درو اهمحل ةللا لاني نلو
 رجألا مظع نولات نكل

 لضفأ يهو نوكت لبإ نم
 كردي لكو زعم نم يه

 عرش دق نامملل رايتخالاو

 افخ الو اولمع امم لكلل

 دصقي هارت رحلا لماكلاو

 ىضري هارت نودلاب سيلو
 هلل ... هدصقي ام لكو

 هرمجلل ىمر اذا ىفطصللف
 رابخألا ف د حبذل داع

 عقو اللحت قلحلا

 بحتسم اضيأ نوكي ام هنمو

 ىور نم هاور دق جح يدهو
 ادغ دق هيلع ناك ضرم وأ
 بجو مارحاب ديصلا هلتق نم
 امسر لالجلا وذ كاذ ركذلا ىف

 ادرو امم ماكحألا نم اضيأ

 رايخألا ةداقلا داهتجاب وأ

 هداجإ نع حاضيالاو دشرلاو
 الضفلا لوقي ةبرق ليبس
 - مظع ءاج دق هيفو

 زوفلاب هلل ابرقت

 او ادغ ارجلاب باطو

 دنف الو اهب هيونت ركذلا
 رحنلا موي يهو هلالا دنع
 لنمأ اضيأ كاذو رقب وأ

 كسني كانه ناك ام ردقب

 عضو دق تاجردلا رمأ هللاو

 افرشلا لاجرلا لوقعم كلذ
 دمتعي اه ايشألا لماكل

 اضرفو ةنس يعاري ك

 هابتشا الب هريغل سيل

 هرما ىلوأ كاذو اهعبسب

 ىرابلا هجول اهب ابرقت
 عنم دق ام هدعب لحف هب
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 قبسو روزي ىتح اسنلا الإ

 ال انين نعبتو
 نأ زوجي الف ًايده قسي نمو
 (اوقلحت ال) ىف نارقلا ىف ءاج دق

 دقو هسأر دبل نم لكو
 حصي سيل هلالحإ هب ينعأ
 املعلا لوقت عونمم لسفلاو
 لالحالا ةفص نم اذ نأل
 ييأ ىلع تركنأ دق ةصفحو

 دق سانلا عيمجو لحت ملب
 اذكو يرعش تدبل دق لاقف

 ارحنأ نأ ىلا يأ لحأ
 رعشلا صقع ديبلتلا كلذو

 ةدص دق لاقم ىف كاذ نايب

 ملعن اميف لاوقألا رنكا
 اوور دق ةاقنلا اذك ةرمع

 ىت اي ريبزلا نباو سناو

 مرحمف هدلق اذإ لاق

 انييبتلا فرعتلف اوذخأ دق

 ثبع لهف امرحم ءاج يدهلاب

 هلقن اذكه فوطي اهب

 بهذملا لالح وهو اهديب

 دم هب ركب وبأ راس
 هفقن مهنع اذهف لح

 عيبي هاوس سيل ذا هاوس

 نرحني ىتح لكلا دنع لحي
 اوقفتا هيلع لك مكسوءر
 دسف لالحإف هيده دق

 حضو لوق ىف يدهلا رحن لبق نم
 املغ لوق يدهلا رحن لبق نم
 يلاح رحن لبق نم لسغت
 بهذملا نيع يردخلا نديعس

 درو اذك اذ فيك الالح اوراص
 ىذتحي ليبسل ييده تدلق

 ارعشم هتقس دق انأ ايده

 ربخ ىف
 . : ١

 ىلا دف غمص وحبب
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 مارحالا يذ راعش نم كلذ

 افولاو ءاج دنسملا ىف كاذك

 دق ثيدحلا بتك ىف اذكهو

 اعقو يراخبلا ىفو ملسم ىف
 بجو دق ماقملا ىف يدمه لوأ

 عقو ىذلا للحتلل رحني
 هبقعلا مساب فرعت ىتلا يهو
 للحتلل تئش ام انه رخناف
 للحتلا عقو دق هب امو

 ماقملا ىف قلع دق لحلاف

 ىفطصملا وحنل بطقلا هعفري
 دنسلا حضومب احيرص ءاج

 اعفر اطوملا هل اذكهو

 بتكلا ىف جيجحلا ةضافإ لبق
 عرش ىلوألا ةرمجلا يمر دعب نم
 هبجوأ امكح يمرلا دعب رحني
 لهمت الب ةرثكو الق
 لمجأ وهف ترنكأ ناو يفكي
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 ءازجلا يده

 رذع ريغل وأ رذعل وهو
 ماكحألا ىف ءازجلا همزلي

 ضرم لح هب ناك نم كاذ نم
 مزل ازجلاف قلحلا لحم لبق
 ةيدفلا ماقم يفىف كاذ ومو

 بجو يدهلا نم ًاروسيم ناك ام
 رنألا ىف ةاش ليق دق هلقأ

 رحنلا موي مايألا لضفأر

 يعفاشلا دنع رحنلا موي ليقو

 حبذ جحلاب مرحأ ام دعب نم
 املعا جحلاب مرحي نا لبق ال
 عنم دقف ةفينح وبا امأ

 رجش وأ ديص لجأ نم يأ حبذلاو
 رحنلا موي لبق نم هزاوج
 انلكأي كاذ نم هل لهو
 ركذ عتمت حبذ اذكهو

 امزل دق مد لك اذكمهرو

 راثالا ىف بطقلا لوق عملا
 حصي عتمت امد نم لكالاو
 ماقملا ىف بطقلاك يعفاشلاو

 هبتشي اليك محللا وهف مدلاو
 بعك لثم لمقلا هاذأ نمو

 بتك دق هيلع هللا ام فالخ

 دصقلا كاذ فالخ ًابكترم
 رمألا اذه لوصأ هذهو

 مالسالا

 ضرع امدنع قلحلل ةجوحي
 ملع امك قأ ركذلا ىف صنلاب
 ةجح قىنلجأب ًاعرش احضوم
 بكترا ناك ىذلل ًاربج هيلع
 رحن ءاش ام رنكالا اشي ناو

 ركن نود كاذ حبذل ينعأ

 عنام نم امو هحبذ زوجي
 حمج دق هيلع رض نا كلذ

 امّلَعلا يعفاش هيف لاق ام

 عقي نا احبذ رحنلا موي لبق نم
 رهش دق ءاملعلا فالتخا هيف

 فالتخا هيف هناف

 يراج كانه اريفكت ناك ذا
 حبذ ًاكسن ةفينح يبأ دنع

 مارملا اذب عنملا ىلع ينعأ

 هبتنا ىنعملل ريبعتلا ىف كيلع

 بتكلا ىف ىتأ ةرجع ليلس
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 ج هنم يدتفيو هليزي

 ىلإ (ةيدففز بعك ىف لاق دق
 امشاهاض امو صقلاو قلحلاو
 رتكا نكلو فتنلا ىف فلخلاو

 ارضأ ام لك فرص زاجو
 اكلهم اريسع نيدلا نكي م

 قلح وأ اموي رصق نا ليقو
 مد اميلع ليق امححك

 اميان اموي صوصقملا اذ ناكو

 ىلع ءىش ال لوقي مهضعبو

 ملقلا يراجم هللا عفر دق
 هل جاتحي ام لمعي مرحمو
 مزل مد نم سيل كاذ دهامدأ

 عقو هلحر رهظ نع اذكهو
 بجو انه مد نم سيلف ىنعا
 لجال هرعش زجحي ناو

 عقو قلح ىف سايقلاب كاذو
 مدلا مزلي لوقي مهضعبو
 تمدقت دق قلاحلا ةيدفو
 اموصي نأ قلاحلا ىرن اولاق
 انه نيكاسملا نم ةتس وأ

 عقو نيًُمب نيكسم لكل

 درو كازجأ تلعف اذ يأف
 ةيدفلا نايب انعشلا يبأ نعو

 ىلا نيكاسملا نم ةتسو

 املعاف هيف نآرقلا حرص دق

 القع ايلج الوق اهرخا

 امه اك انه هلك زوجي

 ررق هزاوج;ج مهلاوقأ
 ىردي ماقملا ىف ىئنعم كاذو
 اكلهن نأ انل ىضري ال هللاو
 قحتلا دق هب ريغلا هصق وأ

 ملعي لوق دمعلاو اطخلا ىلع

 اللاس نوكي امدلا نع امف

 القن دق امب اجتحم مان نم

 مهفاو عمساف ثيدحلا رخآل

 هلمحت ثحو ىنم هنأ وأ

 ملس صيخرتب هرعش صق وروأ
 عضف امدلا انه اجورجم ضرألل
 بتكلا ىف ءاملعلا لاق كاذك

 لعفلا ف مدف حرج ءاود

 عمتساف حيحص وهو ةلعل

 مكحي كاذبو لمق لتق ىف
 تبث اضيأ اهب امو اهباب ىف
 امولم الو مايأ ثتالنت

 انل ةيدف كلتو مهمعطي
 عمتساف ةاش حبذ وأ هماعطإ

 دنسلا ححصم فىف يبنلا نع

 ةتسل .... اذكه ثالث موص

 اللا نم مهمعطت ةرشع
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 رنتؤم اذكه ةاش كسنلاو

 اماعطالاو حبذلا نا لاقو
 ابيس ثيدحلا

 ىرن هالعأف هريغ لاقو

 لقألا ىفو ةرقب هطسرأ
 ىف نامزلي ماعطالاو كسنلاو

 ةكم لهأل عفنلا
 اذه هيف سيل مايصلا امأ

 دقي ال كاذ لك ليقو

 تقلطأ دق ةيدف باتكلا ىفف

 اسيق دق ةرشع موص ليقو

 ماعطإ ىلع مامطالا سيقو
 صنلا دوجو عم سايق وهو
 بجو شبكلاف عابضلا لتق نم
 ادرو هيف ينبلا نم مكح
 ربتعت دويصلا نم اهنأل

 رثألا ىف لالحلا نم اهناو
 مزلت زنع لاق لازغلا ىو
 عوبريلا ىف مزلت ةرفجو
 عاضرلا نع تنغتسا ام كلتو

 لب ليقو اهنود قانعلا امأ

 املعاف روزجلا ةماعنلا ىو
 رمع اضيأ هب لاق ىذلا وهو

 يلعو اضيأ نانع نع كاذك

 عبت اضيأ مهف نمم ةلمجو

 ربكالا مامالا هناو هنع

 امايصلا ال مكحلا ىف ... ةكمب
 انسح انايب يزجي ام لقأ

 ارحنت كانه هنع ةندب

 لعف نم ًنمزلت كانه ةاش
 فقوم يأب موصلاو ةكم
 ةيرم نود ماعطالاو كسلنلاب
 اذالم هل ناك ىتم مهل

 دجوي ليلد ال ذا عضومب

 تبت ام ىتاي دييقتلا يعدمو
 اسيقم عقق ىذ موصب

 ,7 هرشع ديص ءارج

 ا مكحب لوبقم ريغف
 بسح دق شبك درف درف لك نع
 ادنفم ةمكحل نكت الف
 ربخ ىف اضيأ كاذ ءاج كاذك

 رمع نع ءاج مكحلا اذه ليقو
 اوملعاف قانعلا اهيف بنرأو

 ع ورخلملا ىف تبنأ دق كاذك

 يعارملا مكلت نم اهلكأب
 لقن ضعب اذك اهقوف نوكت
 املعلا دنع ةنسلا ىف كاذك

 رردلا ضايف رحبلا معن رحبلاو
 لسرم ريخ بحص نم ةلمجو
 عفر ملعلل ناك نم هعفري
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 نمنلاب اهيف لوقي ىعخللاو
 لعولا ىننأو ىنورألا ىف ءاجو
 هرقب ىأ ازجلل اهيف مزلت
 ءازجلا ىف ةاشلا هيف يبظلاو

 رنألا ىف ةمامح ىف ةاشلاو
 طقف ةكم مامح ىف ليقو

 ىوس اميف ةموكح لب ليقو
 يبنلا ةباحص نع هيف ةاشلاو

 ةاش ريط لك ىف اطع نعو
 ارسك امهم مامحلا ةضيبو

 مهرد فصنب ال وأ مهردب

 هماعنلا ةضيب اضيأ كاذك

 نكت مل وأ خارفألا تناك نا

 عضولا يشحم وهو مهضعبو
 رنألا ءاج ذنا ظحال هنكل

 رنألا دورو دنع رظن ال
 مامحلا ازج ىف ضعب لاقو
 انه ىدهلا غلي ال هلعل

 معطي ,عاصب ةمامح لك
 مكح دق عاص فصنب ةضيبو
 دعاوقلا نع اضيأ ىتأ دقو

 بحص نم ةلمج ىف رمع نع
 لوألا مهيعبات نع اذكهو

 دحاو موي موص اهيف ليقو
 عقو نيكسم ماعطإ لب ليقو
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 ننسلا ىف تدجو ام فالخ وهو

 لبقا قحللو ىورألاب فرعت
 هرفكم هل ىئورألا لتق نا

 ءارتما ام نودب ةمزال

 رظناف ليق مامحلا قلطم ىف
 طرتشي كاذ هاوس ىف سيلو

 ىرر نم هاور ةكم مامح
 بجوأ امكح كلت كاذ لك ىف
 تاميقلا عمو

 اربجحت اهيف خارفألا تناكو
 مكحاف كاذب خارفأ نودب

 همامحلا ةطضيبك اهناف

 نقيتساف مهدنع اذه مكحلاف

 عضولا لصأل هل برغتسم
 رظنلا ظح انرابتعا ىف لطي

 ركنتست الو رمألا ملسف

 ماعطلا نم ءىيش مهدنع
 انطفلا ضعب حرص دق كاذك

 ملسم لوقي ًانيكسم كلذ

 مزج دق كاذك بجاحو اهيف
 دياوعلاب فورعملا هناو

 ير هيلع ىلص دمحم

 لعج نيمنت ماعنلا ةضيب ىف
 دعاوقلا ىف هاكح دق كاذك

 عمس دق لاقم ىف هيف كاذو
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 رنألا ىف انل ىوري اذكهو

 ىرعشألا هيقفلا ىسوم يبأ نعو
 يلولا سابع نبا رحبلا اذكهو

 ةضيب ىف يأ لوقي نم ىلعو
 املعاف ًاديص كلت تسيل لوقي
 يعرشلا ليلدلا حص امدنعو

 ماركلا دياق ليلدلا نا

 بنرألا يف ةبجاو ةلخسو

 عوبريلا ىفو اهيف كلامو
 الإ لاق نامؤقي سيل

 ىح{[حضُي نأ زاج ام اذكهو

 وأ فورعملا عذجلا وهف كاذو

 ينلا هلثمو ناضلا عذجلاف

 لبإ نم ينثلا كلذ ناك وأ

 هب غلي ىذلا يدهلا هتجح
 نم نأ ىف اوقفتا ءاملعلاو

 عذج نم لقأ هيزبي سيلف
 املعاف هاوس ام يننلا وا

 لتق ام لثمك هدري نكل
 انركذ ام دالوأ ىف ءاجو
 حاضيالا ىف بهذملا وه اذه

 رافغصلاف ديصلا راغص فر

 مزلي رابكلا ىف تفرع !مك

 التق دق ىذلا (لثمر هلوقل
 يلع نع ءاج دق ىذلا وهو

 ربتعملا انتودق ملسم نع

 رنألا ىف امهنع اناتأ مكح

 لسرم يبن ريخ نع هيوري
 ةميقلا كلت كاذب ةماعن

 املعلا لوحف اهيف تفلاخت

 عطقلاب يأ هاوس ام لطي

 مالسلا ىضر ىلا مهدوقي

 بجنلا دنع قانعلاب ليقو

 عومسملا دراولا فالخ لىلع

 لحف هيده زوجي امب
 احص اذه هنع كاذك هب

 اوكح دق هنع كاذك هقوف ام
 ننسلا ىف ىأ زعملا نم ىنعأ

 لفتحاف رقب نم هنأ وأ

 هبتناف هيف صنلل ةبعكل

 نمزلي هيلع يدهلا لعج دق
 عمس هنع اذك نأضلا هذه نم
 املعلا هاور كلال لوق

 لزن دق اضيأ ركذلا ىف انل ًاصن
 انملعتل ا هلنم دالوأ

 حاحصلا هج وألا ىف هعفري

 راتآلا اهب تءاج

 اوملعاف سايق وهو اهرابك

 اللا ىلع هب موكحم لخلاف
 يلولا ىتفلا دوعسم نباو

 هذه نم
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 املعاف هيلع ن انع كاذك

 ربتعي لخمل ةقيقح كاذ

 مزلت ماعنل ا ةريبك ىفف

 املعاف ليصف ةريغص ىو
 ماعط نم عاصلا بوبضلا ىفو

 ىرولا ريخ نع يدجلا هيف ليقو
 مزلألا وهف مكحلا حصي ناف

 مكح دق كاذب ديز اذكهو

 (رجشلاو _ لوقي _ ءاملا عمجر دق
 املعا بضلل ءىطاولا ىف كاذو

 ةمحرلا ىف ابجو ناقنادو

 فرعت اهيف ةسخلل كاذو
 ةبابذلا ىفو ةدارج نىفو

 رنألا ىف ةملحو ةرذو

 ربتعي دارجلا نا هنايب

 مزلت هيف ماعطلا ةضبقف
 هرمت هيف لوقي مهضعبو

 درو دقو ةموكح لب ليقو
 رابخالا ىف ءاج توح ةزثن

 لكؤي ةاكذ نود هناو

 رحبلا اذه ديص نأ درو
 نكسي يراربلا ىف دارجلا امأ

 رحبلا دويص نم اذه سيلف

 ىزتجا دق ةبح هلمقو

 ازرم الو ةندب ةحودو

 رنألا باطقأ

 مهنع رحنت روزج مهعم

 مالسالا دعاوق ىف ركذي

 ارمع نع اوركذ دق اذكهو

 مكحن هيف كاذب بجاوو

 متألا ناشلا يذ ريمألا رمع عم

 رمغ دهع ىلع هنم ىرج مكح
 املغ دق ده رهظل ُهغ دص و

 تبنت نع ن امهر د دكا ذو

 ةدارقلا ىف كاذك ةلمقو
 رثكالا دنع ماعطلا ةضبقب

 رثألا روهشم ربلا دويص نم يا
 ملعي اميف يربلا هنأل

 هركذ دق اذك سابع نبا نع

 دعي يترحب وهف دارجلا نا
 راتخا نع صنلا ىف ركذي
 لنمألا وهو رحبلا دويص لثم
 رداف هاوس ىف شيعي الام

 نكزي رمأ راجشألا هيعرو
 ركنن ريغب انه هلاحو

 ارلا ىف لقأ يهو مهضعب

 اركذ لوق رانآلا ىف كلذ
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 ربلا ىف مارح ةكم دنال

 دضعت تسيل راجشالا اذكهو

 مرحلا ناص ام هللا هيلع ىلص
 افخ الو اهديص لحي الو

 مزلت ةاش راجشألا طسوأو

 مهردلا نوكي دوعلا ىف ليقو
 مزل ماعطإ قاروالا ىف ءاجو

 ازجلا سانلا هعرزي ام ريغ ىف

 أ فيرشلا مرحلا ىف تبانو
 امررحو ههرك مهضعبو
 درو صيخرت يكملا انسلا ىو
 علقي سيلو لصألا عطقي ال
 تبن هللا لبق نم ام ليقو

 ناسنالا لبق نم اشن امو

 اجحابأ دق لالجلا اذ دنال

 املعا هتاذ دصقت ال سرفلاو

 ١ عم ًارط بحصلا هيلع اذو

 ىرولا ديس هاننتسا ىذلا الا

 رصخلا لمع رخذألا وه اذو
 مرحلا تبنب نم طقاسلا ىنتجيو

 اك ديصلا ىف ءاج ام ىلع سقو
 املكو اطق نمو ذفنق نم
 ارقفلل هعفدت ازجلا اذو

 امف لدعا ود يأ هيف مكحي
 درو دق باتكلا ىف حيحصلا وهو

 ركذ اذك الخلا اهنم ىتخ ال

 دمحأ انيف عدصي هب رمأ
 مرخلل هيف ناصو هنياص

 ىفطصملل اهيف كاذب

 مهرد اولاق بيضقلا ىفو اهيف
 اوملعتل هفصن بيضقلا ىفو
 ملغ انيكسم معطت ةذف نع

 ازؤج ًاعرش عرزت ام عطقو
 يخأ اي لحف سانلا لكاي ام
 ابزلأ ءازجللو مهضعب
 دهغ دق ميلس لصألاو عزني
 عزني نيح هيف اولاق كاذك
 تبت دق حيحصلا ىلع هعنمف

 ناركن ام نود هيف ءىيش ال

 احالمصلا يشتجيل هتابنإ

 امهفتلف هب عفنلا دصقي لب
 بهذملا حيحصو ةفينح

 ارتما ام نود سابعلا همعل

 ركذ دق تويبلا فيقستو هنم

 مللغ امك رمت وأ قرو نم
 امكحا لنملابو ًارط ٍجيي ملام

 امرزل هارت امكح اهعراض

 ىرقلا مأ نم صوصخلا ىلع ىنعأ

 امرزل هارت هب امكح دق

 لك يأ عبطلاب
. ١٦٩١



 ارقفلاب يأ وهللا قفر دصقلاو
 ةبعكلل ًافلاب ايده كلذ
 ارحني نأ اقلطم حصي ال ذإ

 ىدهلا لهأ نم عامجالاب كاذو
 نيلدعلا مكحت بجاوو

 مكحي هيف ناسنالل سيلو
 ارلا ريداقم ىف نادهتجي

 دبألا ىلا تباث رمأ كلذ
 بجو عامج ال افلاخ ملام

 دبعتلا نم رمأ هنأل

 مكحي سيلف ًاللع ناك ول

 لبقب ًانيد ِنالدعلا ىأر امو
 لقف مكحلل نيلدعلا مدعمو

 امكحي يك اهلهجي نمل يتفي
 ال نيدلا رسيو هعسو كلذ

 ىفك ام ًاهيقف ًالدعا ول درفلاو
 نيلدعلا دبي مل نم ليقو
 ابولطملا دجو ام اذا ىتح

 اعحجر ىتح كلذ دجي ملو

 مرج الو ارجلاب نامكحيف

 ماعللا كلذب ىرتنيو

 هكم ءارقفل هلسري

 املعاف ماص موصلا دارأ ناو

 امهفاف ًامايص لاق هل دعوأ

١٧٠ 

 ىرقلا مأ نم سانلا صوصخ ىلع
 ةكم سفن كاذب هدصقو

 ارتما ام نود ءارهزلا ةبعكلا ىف

 ادرئ امهم صنلا ناعم مهناف

 نيقي نع هيف نامكحيف

 اوملعتل هسفنل هسفنب

 ازوم نكي مل كاذ نودو
 دحأ لك ىلع انبر هاضمأ
 بتك مكح نم هالاق ام لوبق

 دمتعملا دصقملا ىف هفرعن

 مكحي بجاو لب هسفلل
 لقني مهنع راثآلا ىف كاذك

 لهج ناك نمل ايتفلا هل تحص

 امولي نلو ايتفلاب هيلع

 الهجلا لاجرلا الا هلهجي
 افرع دق امك صنلا ديق ذا

 نييبتلل عجري ةكم ىف
 ابوتكملا رحنيل هنشعيي
 اعيضم نكي امل هرادل

 مقلا ازجلا كلذ نع نعفديف

 عازن الب قحلا وه اذه
 اممت اموي ناك عاص فصن نع

امس ر دق هباتك ف هللا ام



 ءاش نا اشثي اميف رخم
 ءاش وأ هلف ًاحبذ ءاش وأ

 ابجو يندم وهو ءازج رهف
 مرحلا غلاب ناك يده لكو
 اغلب دق نكي مل يده لكو
 بجي مل وأ ًابجاو كاذ ناكأ
 لضف ًاعوطت ناك نا ليقو
 بطعلا كانه هلان ناك روأ
 افخ الو هبني هككل

 لحب سيل هباحصأ اذكهو

 رماي كاذ لكأي هل امو

 املعا هيلعن سمغي هنكل

 هب ىجا هتحفص نبرضيو

 ال سانلاو هنيب يلخي م
 لكأ ىذلا لدب هيلع ينعأ
 امعطأ هنم ءاش نم اذكهو

 بطع دقو هل غلاب ناك وأ

 لصرا دق هارأ هلحم ىنعأ

 رانأآلا ىف هيزجي هناو

 ذإ هيربي ال لاق ينال دبالار

 روعو رسكك صقنلا كلذو
 ركذ اضيأ هلحم ىف فلخلاو
 مرحلا لحملا كلذ رأ
 اعقو دق هرحن موي يأ ى
 عتمتا وخأ يدهي ىذلا امأ

 نأ

١٧١ 

 ءارتما الو اذكه معطأ

 ءاج اذه قح ىف اذك ًاموص

 ابرغتسم نكي ملو هعفدي
 ملع هلحم ىلإ هغولب

 افغلي رأ لصاو ريغف هل

 بتكلا ىف ءاملعلا لاق كاذك
 لدبلا هنع همزلي ال تام وأ

 بجي سيلف هلوصو لبق
 افرع دصقل هنم نلكااي ال

 لقن لوق ف لكؤي الف مه
 رنتالا هيف حرص دق كاذك

 امدلاب كاذ غبصي هفخ وروأ

 هبتناف هل ايده نملعي يك

 الكأ نا ازجلاوا هنم لكأي
 لقع ىنعملاو راثآلا ىف كاذك

 امرحلا يتخأ غلي مل ماد ام

 بجو دقف هنكمأ هرحنو

 لشخما هب ًاقدصت هرحني

 رايخألا ةداقلا ةادهلا نع
 ذخأ ضعب هبو صقن كاذ ىف

 رهظ هصقن كانه هقرطي

 رهش دق ام ىلع ةكم وه له
 مكحي ضعب كاذب هعيمج

 امبتا قحلاو راثآلا عبتاف
عمساف اعرش رحنلا مويل رهف



 فتحاف ىزبجي فيرشلا مرحلل لصو ناك ام باحصألا بهذمو
 تمئأ عم فيرشلا مرحلاو ةكم نيب قرف ال هنأل
 اسالا املع هيلع إمك مانألاب قفرألا وه اذو

١٧٢



 ةعتملا ىده

 اعتمت ةرمعب نكي نمو

 امرحأ دق اهب جحلا رهشا ىف
 املعاف الالح جحلا رظتناو
 ذذلت اذ روظحناب ناكف

 اعتمت دق لالحالاب كاذو

 ةرمعلا كلت قح نا كاذو

 بجو ناك ام طقسأ امدنعو

 ارم الو مهضعب لاق كاذك

 ىفك يدهلا نم اروسيم ناك ام

 افخ ام نود حاضيالا هبجوأ

 رنألا ىف اذك هنم نلكايو

 امهفاف هنم لكاي ال ليقو
 امل اريفكت هاري هلعو

 ال ملعلا لاجر روهشم نكل
 ناو اذكه رحنلا موي رحني
 هنكسملا لها رتكالا معطيلو

 لبف دق ًايده نوكي هناف

 اعمج دق انه نارمأ كلذ
 حضتي ل ذا هارن ال عنملاو

 ىرن ... ةلدأ نم هيلع 1

 املعاف ارط سانلا هيلع امو

 ازج ىأ ًايده نوكي ىذلا امأ
 ابجو هيلع قح هنال

 بجاولا ءادأ نع يأ ىبأ نمو

١٧٢٣ 

 اعرش هيلع بجاو يئدهلاف
 امزل ذللا لعف ىتح فاطف

 امسر ذللا عققلا وه اذف

 يذلابو اعم اسنلاو بيطلاب
 امعمساف لهأ ةجحب ىتح
 ةجحلاك اهدصقي رفسب
 بجي اذل هيده دارفنا ىلع

 اربج اذه طاقسالل ناكف

 افرع اذه ركذلا ىف ام لثمك

 افولا لهأ انبحص نم ةلمجو

 رظناف حص هلل هنأل

 املعلا بطق هاري ام كاذو

 القع لصأل لكالا نم عنم
 نرجحي سيلف لكألا هل ءاش

 هنسحأ هنع كردي نا ءاش نا

 لصح هرجأو اقدصت ئ

 اعفرأ ناك نيلاحلا ىف رجألاو

 حجر لحلا لب اندنع كلذ

 ارظناف راشأ دق هيلا امو

 املعتل ىضترملا وهف قحلاو
 ازوجي مل كاذ نم هلكأف
 ىنبأ هنم نكي مل نا هريغل

وبي هناف



١ 

 ىنم هلحم ةعتم يدهف

 ىمر امدعب لعفي ام لوأ
 ركذلا ف ك هدعب قلحلاو

 رحنلا لبق حصي لب ليقف
 ىف رحنلا موي لضفالا هنكل
 املعا جحلاب مرحأ نا دعبو

 رهش ةفينح ىنأ عم معنملاو

 ىنب لصا ىلع لياق لكف
 هل زاج ماقأ ةكمب نمو
 ىتأ دق نوكي وأ اهنم ناكأ

 ركذي هيلع يده له فلخلاو
 ال ... جحلا اذه رهشأ ىف كاذو
 مزل دقو هرادل عجارو

 حبذ 7 ًارمتعم ادغ دق يا

 اعجر دق هرادل نكي ل وأ

 امد الف هراد لنم دعبلا ىف

 هركذأف ههجو يردأ تسلو
 اميق اموي جحلل نكي نمو
 لاقم ىف نراقلا اذكهو
 اك جحلا ىف ةرمعلا لخدأ وأ

 لبق نم ةرمعب مرحمو

 جرخ دق اهنم غارفلاب ناكو
 مدلاف ال وأ هيلع مد الف

 مد ال لاق ضعبلاو مهضعب نع
 لخد ىتح نغرفي مل نكي ناو

 رمألا يلج هللا هلزنأ

 ردتلف ةعتم يده رحني
 فرشلا ليهأ نم ضعب لاقم
 املعلا يعفاش عم هلبق ال

 رنألا دعاوق ىف لقعب رظناف
 انيب الوق هفرعاف هلاقم

 هلمكلا لج لوق ىف نرمتعي
 اتبت هيف كاذف اهريغ نم

 رظنيف ال ليقو معن ليق
 البنلا ةادهلا دنع اهريغ ىف

 مد قيقحتلا ىف ةعتملل .... هيلع

 حضتا انه اه هيلع هبوجو

 اعجترا هارت ىرخألا ىلا نكل
 املعلا هاكح لوق ىف هيلع

 هربع نصجري م هلعو
 امح اموي هب يا هومزلي ل

 لاضفملا ديسلا مولعلا بطق

 امولي نلف سكعلاب ءاج دنا

 لقن ىف ىتأ هجح رهشأ
 جهتبا جحلا رهشأ لوخد لبق
 ملعي لوق هيلع تلخد دنا
 مزلأ يدنع ماقملا ىف مدلاو

 لهتسا كلانه هجح تاقيم

١٧٤



 مد .... ال اهيلع ججحلا لخداو

 جرخ دق هارت اهنم نكي نمو
 امرحأ هارت جحلاب هنمو

 ىفن ضعبلاو هيلع ىري ضعب
 لهآ اموي ةجحب نكي نمو
 عتمتلل كاذ لحا غ

 املعاف موصي يدهلا مدعمر

 ريعبلا ف ةعبسلا كرشاو

 اشي ناو هل ءاش اذا نكل

 ىف فارسا الف هلل ناك ام

 يلعلا عرشلا ىهن هنع ىذلا الا

١٧٥ _ 

 مظعألا مامالا بطقلا هب لاق

 جلأ ا دق هتاقيم ىلإ ًاموي
 املعلا فالخ ءاج همد ينف

 افرعاف ءاج باحصألا رثأ ىف

 لعف هوحنو يمعسلاب فاطو

 عمساف كاذ دجاولل يدهلاف

 املعلا ضعب ٥هاوز دق كاذك

 رهشلا ربخلا ىف ةرقبو

 لعفي راتعالا ىف هباحصأ
 اركذ اذه راثألا ىف كاذك

 ادككأت انه ناك امل لعفاف

 اتبث صن وهو نرمتعا نك
 املعا هئاسن نع يبنلا ىدهأ

 فرعا هبوجو لب نهماركا
 املعلا ةادهلا انبحص هيلع

 مركالا يلجلا قحلا عم نكف

 دعي مد ال جحلا دهع ريغ ىف
 اشي امفيك لقأ وأ رثكا

 فرعاف اقح هللا هجول لذب

لخم اف هيهنو هرمأل



 رصح ا يده

 دصق نم عنم رصحلا نا ثيحو

 دصق بجاو لعف نم هعنمي
 ضرملاب اضيأ رصحلا نوكي دقو
 رصحي تاقفنلا زجع كاذك

 ودعلاب ةادهلا ضعب هصخو
 ضرملاو هيف لصألا اذه لعو
 ملقلا مامالا دوعسم نبا لاق

 ضرملا كلذكو ودعلا نا
 رحنلا دعبو امدلاب ثعيي

 مرحلاب رحن ناك امهم كاذو
 رفزو ًاضيا فسوي وبأ اذك
 رظناف لوقي ىروشلا كلذك
 رمع نبال ... اذ ريغ ضيرملا ىفو

 ىفنفاشلاو كلام هيلع اذو

 دق ضارمألاب وا دعألاب ليقو
 نأ لبق لحي سيل هتكل
 بسني ريبزلا نبال اذو
 يف ملعلا لها دنع اذه سيلو

 ملع قفاوم هل نكي ملو
 اقلطأ اضيأ راصحالل صنلاو

 ال ةيبيدحلا ىف كاذ ناكو
 عقو دق ناك كرشلا ىذ نم عنملاو

 املعلا نيب فالخلا أشنمو
 فرعي ناك ودعلاب رصحلاف

١٧٦ 

 دص رصحلا هنع هللا تيب جحل

 دجو دنا نإ كاذو هءادأ

 ضرتفملا ءادأ نم يا هعنمي

 ركني ال املعلا دنع كاذو

 اودتقتلف هب سابع نبا وهو
 ضرع ناك ىتم سيق دق هيلع
 مليعلا مامالا كلذ رحبلاو

 ضرم ًاموي نكي نا ءاوش امه
 ردتلف همارحإ نم لحي
 ملع لوق ةفينح يبأ دنع
 رنألا ىف كاذك دمحم ش

 رصبت نع لاوقألا حضوأ ى
 ريصح نا لحي ال ضيرملا نا
 عزانت الف ثيللا اذكهو

 درو لوق ىف رصحلا كاذ نوكي
 نهو لوق اذو تيبلاب فوطي
 بهذي هيلا اذك ةررعو
 فرعاف اذاي ةحصلا نم ءىيش

 مهف نم دنع لوصألا فلاخ ذا

 اققحم ىده ءاج امل مهناف

 الزن اذهل امكح اهريغ ىف

 عفر لوق هبحصو ىفطصملل
 املع دق اك ظفللا دراو نم

اوفرعاف هيف راصحالا ضرملاو



 راصحالا ببس ناك ثيحو

 لمش دق ناك نيلاحلل ظفللاف
 املعلا لاق ظفللا لصأب ذو
 الاح صخ لالجلا وذ ناك ول

 جرع وا بيصأ دق رسكب نمو
 لباق نم ةجح هيلع مث
 لجألا ةريره وبأ هعبات
 هل زاج ىنعي لحأ هلوقو
 جاوزلل ةأرلا تلحك

 راصحالا كلذ عوقو سيل
 امهفاف لحي نأ زوجي نكل
 ضرم وأ رصحب حص نا رذعلاو
 مرج الو ًاعساو كاذ سيلو
 عنم اهجوز ةأرملا كلذك
 تمرحأ دق ولو ججحلا كلذل

 انسبحي نويذملا اذكمهرو

 عنتما تيبلا ىلا هلوصو ثيح
 عقي دق رومألا لك ىف كاذو

 اردق دق نكي مل نا ىرت الأ

 عجطضم الاو ادعاق يلصي

 املعاف رومألا قاب اذكهو
 امرحم ىقيي لوقي نم لوق عد
 اوَس جحلاو ةرمعلا ىف رصحلاو
 ىلع ينبم لوقلا اذه لعو
 عنم تقو ال ثيح توفت الف

١٧٧ 

 راكنا ام نود ودعلا وهو

 لزن دق هارت هانعمب كاذ

 اممع ناك مارملل مكحلاف

 ىلاعت هل دصقلا نل

 جرخ صنلا اذكه لحأ دقف

 لناسملا هذه لوصأ مهناف

 لقن امهعو رحبلا اذكهو
 هلقنلا لوقي اذكه كلذ

 جاهنملا ىف ءاج دق امل مهناف
 راق لف هدص سفبب

 املعلا هيف ظحال انهاه ام
 ضرتفم كانه ناك ام طقسي

 مزل نكي مل عسولا قوف ناك ام
 عدت ناشلا كلذ بيقع اه

 تبث دق كاذب اهرصح ناف

 الخدي رصحلا ىف هييةب

 عقو رمألا كلذب هرذعف

 عسي رذعلا افو ضورفلا نم
 ارم الو امياق ةالصلا ىلع

 عقو رضلا ذا موصلا كرتيو
 املعلا هارت اذه اهليبس

 اَملَو اميف لباقلا هماعل
 ىور نم هاور جحلا ىف لبقو
 الوطم اهل تقولا ىري يأر
عفدنم هارأ هجو اذو اهل



 امرحأ ناك ةيبيدحلا ىفو

 عقو عملا انيح لحأ دقو
 اضقلا ةرمع ىهف اهاضق دقو

 ءاضقلا كللذو

 اومتلف ةرمعلاو جحلاو

 الف درف ىلع اموي هرصقو
 لمشي نيذل مكحلا ىف رصحلاف
 رصحلا اذه يدم ىف اوفلتخاو

 لبالاب صخ يدهلا نا ليقو
 لجألا رحبلل نيلوقلا لوأو
 هرقوملا ةقيدصلا اذكهو

 فانصألا ةنالن لب ليقو

 رقبلا نم اذكهو يلبا
 يصفاشلاو كلام لوق كاذو
 يبأ لثم ةفينح وبأ اذك

 همربش نبا هب لاق اذكهو

 لبالا ىف هب صوصخم ندبلاو
 رقبلا ندبلا ىف لخدي لب ليقو

 ىلع ىفكي ام نس ىف اوفلتخاو
 ع ىنكل ةنالثت ىف سيلف

 عذجلا يفكيف نأضلا نم الا

 يفكب سيل لوقي كلامو
 مرج الو ادعاصف اذكهو

 لبالا روكذ يفكت لب ليقو
 دحتا ثيح رقب نم اذكهو

١٧٨ 

 آ ةدعقلا ىذ ىف

 املعتل ةرمعب اببن

 عفر عياش وهو فاوط الب
 ىضترم ءاضق لباق ماع نم

 ةمالا ةاده انل هعفري

 مكحلا اذه نيرمألا ىف حصف

 القعلا لك رابتعا ىف عوسي
 لنمأ اذهو رصحلا عقو ذا

 ردتلف ىوس ال ةاش ليقف

 لمهلا اذه نم فورعملا رقبلاو
 لقن هنع رمع نبال قىفانلاو
 هرربلا مامإ دمحم جوز
 فالسالا عم يدهلل حلصت
 رثالا ىف ءاج فورعملا منغلاو

 عساولا نيع ناكف رفز عم
 بتكلا ىف انءاج لوق فسوي

 هملعت اميك راثآلا ىف ركذي

 لمكلا ءاملعلا ضعب لوق ىف
 رثألا ىف انتتأ لاوقأ كلتو

 النمألا اهنم كاهو مهئارا
 يفاكف هقوف وأ ينلا الا

 عفري لوق صاًّصجلا ىف كاذك
 فصولا ىف اقلطم يننلا الا
 ملع دق هادهو لوق كلذ
 لفتحاف هل اهنم عذج وأ

درو انل رنأ ىف امهمكح



 ةعبس نع ىفك دحاو لكو
 فانصاا ةنالثت ادع امو

 يبنلا ىدهأ ةرمو

 ادرو دق رباج نع اذكهو
 افلتخا ايادهلا ىف كارتشالاو
 عنتمت كاذ بجاولا ىف ليقف

 عوطتلا ىف كاذ دنع زاجو

 عفاوشلاو فانحالا زوجو

 عقو دق كاذ ةييدحلا ىفو
 ارسيتسا ام هصن ىف هلوقو

 ملع فيفخت هيف كارتشالاو

 ام ضيعبتلا نم (نم) ىف اميس ال

 افرعاف يزبي يدهلا ضعب حصف
 مرلا ليق هلحم هرحنو
 اطع اذكهو سابع نبا اذك

 نسحلا هلثمو دهاجم اذك

 يترونلاو فانحالا اذكهو

 ىلع ه يففاشلاو كلامو

 رصحلا كاذ عضوم هلحم

 لحي رحنلاف رصحلا نوكي ثيح
 لحملا امنا لوألا ىلع لد
 املعلا دنع ناكملاو تقولل

 بلطلا هيف ىذلا هتقو كاذو

 اغليي وأ مكسوءر اوقلحت ال
 الاق قيتعلا تيبلا ىلا مث

 تبذم لقنب ءاج دق كاذك

 فالخ ام نود يدهب سيل

 املع دق ًاغياس ًايده ناكف
 يبنلا ىلا هدنسا

 افلس نمم ملعلا لاجر هيف

 عمس اذك كلام لوق كاذو

 عسو هيفو لفنلا وه ثيح
 اوعراس هيلاو كارتشالل

 عدبلا لهأ ال قحلا ءاملع عم

 ارصبلا دنع فيفختلا ىلع لد

 متأو العأ لالجلا ىذ فطلو

 املعلا ةادهلا انيف همهفي

 ىفطصملا يبنلا نع امل عبتاو

 مرتحملا مامالا دوعسم نبا نع
 اطبض هنع سواط اذكهو

 نسح لوق اذو نيريس نباو
 يورم ىلدهلا ف مهنع كلذ

 القن دق امهنع اذه فالخ

 رداف ءىيش رصحلا ىلع امو
 لفتحاف هيف عاطتسملا كاذو

 لعج دق كانه نيئيشل مسإ

 املعتل هلحم ىف نيآلاك

 بيرلا فشاك لحملا حضتاف

 افلب ام ىتم نكل هلحم

 الاقملا عق ىرخأ ةيآ ىف

١٧٩١



 اشع ايادهلا رياسل وهو

 انه ىلوالا ىف لامجالا حضتاف

 لحملا هللا لعج دق نكي ناف

 هريغ ىف اهلعج حصي الف
 افلاب ايده ديصلا ءازج قفو
 املعاف كاذ يدهلا تافص ىرت

 عباتلاب نيرهشلا هفصوك
 المأ نا انهاه ديق فصرلاف

 اكاذ لتم ناك ام اذكهو

 ىئذألا يذ ءازج ىرت اذكهو

 يعاد نع نياك ءازج وهو
 عقو ًافوكعم يدهلا ىف هلوقو
 نع دجسملا نع دصلا ىف كاذو

 لحلا نيت ذئنيح

 ركذ ام لحي لحلا ىف ناك ول

 حص ةيبيدحلا نا مهضعبو

 مرحلا ىف ناك رخآلا اهفصنو

 لحلا ىف ىفطصملا خانم ناك

 مرحلا ىف ىلصملا كلذ ناك لب
 روسم مامحلا اذه انل ىور

 بدنج نب ةيجان اوور دقو
 كردأ يلَعَل (يدهلا بجعم ثعبإر
 ةيدوألاو باعشلا ىف ذخأأ

 العف دق ىفطصملا كاذ دنعو

 دقو هضعب هاطعأ هلعو

١٨٠ 

 ىمسملا انراصحا نلمنيف
 انطفلا ءايلوالا مهفك مهناف

 لفتحاف قيتعلا تيبلا وه اه
 هريض ىف عقاو كاذف الوأ
 افلابلا عف ارمهزلا ةبعكلل

 امهفاف عيمجلا لماش مسالاو
 عزانت اه نود مايصلا ىف يا

 الطب ًاعطق لامثالاب مكحلاف
 اكانه ىرت ديقلل مكحلاف

 اذفناف كاذ فيرشلا مرحلا

 عازن الب رصحلا هلنمو
 عضو صنلا ىف لحا غلبي نا

 ننسلاو ضورفلا بجاو :ءادأ
 لحي ال كاذ هاوس ىفو

 ربلا راو لحملا نع ادص
 حضتم لقنب اهفصن لحلا

 مزج دق ءاملعلا ضعب كاذب

 لقن نع الف هالصم امأ

 متح دق كانه هحبذ لعف

 رسلا كاذب تءاج هريغو

 يبنلا انمامإ انيد اهل لاق

 كلسملا ىتأت نا ًادصق كاذب
 ةَكَم ىف هحبذأ ينلعل

 القن دق املعلا ضعب كاذك

درو انه هضعب رحنب ماق



 ىتم هحبذ تقو ىف اوفلتخاو

 رحنلا موي ليق لحي من

 ةفينح يال لاقم وهو
 اشي ىتم نحبذي نا هل اولاق

 رحنلا لبق حبذي ال ليقو
 عم فسوي ىنا لوق اذكهو
 دق (رسيتسا امف) هيف هلوقو
 تيقوتلل دعي ةرهاظ

 اتبثأ دق هتقو نم هناو
 املعلا دنع حصي ال كاذو

 اغلب هارت ىتح ىف سيلو
 لد تيقوتلا ىلع سيل هنأل

 مرحلا كلذل غلاب لكف

 عقي مل ةرمع يده حبذو
 حبذ ءاش ىتم هل هناو

 باحصألاو يبنلل رصحلاو
 ادحتاف اذكه اولحأ دقو

 يلوقر اضيا كلتل هلوقو
 ادرو دق ةعابض ىف كاذو

 لالحالا عضوم كاذ هانعم

 الحأ ام دعب نم رصحمو

 هجححو ةرمع هيلع ليق
 ىقفاي ريبج لجن نع هورور
 ىضترملا :هيقفلا دوعسم نباو
 اعمج دق امهنيب نكي ذناف

١٨١ 

 اتقوم نكي ل كاذ ليقف

 رداف نوكي هيف لب ليقو
 تبنألا يصففاشلاو كلامو

 اشف مهدنع رحنلا لبق لحلاو

 رداف اضيأ يرونلا هب لاق

 عمس مهف رنأ ىف دمحم

 دنف الو هقالطا ىلع لد
 تيبلا نم هجو هل وهو
 ىنتأ اميف هل ًاصيصخت كاذب
 امهبملا نيبت ةجحب الا

 ىدلا لهأ عم نالاحلا كلذ ىف

 (يلم اذف ىنتسبح ثيح

 ادنسم هوور دق ريبزلا تبب
 لاحلا كاذب هيف يل زوجي
 الح ىنلحضأ كلذ هيدهب

 هجح لاقملا اذه ىلع لهو

 ىتأ هنع اذكه اضيأ رحبلاو
١ - 

 ىضق دق كاذب دهاج غ

اعسو اذهف جحلا رهشأ ىف



 املعا عمجلاب هيلع مد نكل

 عق اخأ ناك هناف

 القن دق ةمقلع نع كاذو

 مساقلا مث ميهاربا كاذك

 لجالا رحبلا كلذ نع اوور دقو
 رمأي انيف صاصقلاب هللاف
 ارم. الو ةجحب ةجحنف

 يبعشلا دنع مزلت ةجحو
 مدلاب لحأ ناك نا كلذ
 رحنلا لبق لحأ اذا امأ
 ىف ةرمع ال ماعلا كاذ جحف

 مزلي هيلع جحلا هناف نم
 لقف تاف انه جحلا امدنعو

 مدلاو اضيأ تاوفلل كلذ

 لالحالا كلذ نوكي هب
 ةرمع نع يأ كاذ موقي الو

 ةرمع نع مد اضيأ بني ملو
 لاح ىف وأ ناكمالا ىف ناك نا

 ىلإ .... ةرمع لعاج اذكهو

 افخ الو ةرمعب رذان ف

 تاوفلا همزلأ ذئنيح

 ال تاوفلاب مزلت ةرمعو
 تبترت دق هيلع اهنأل

 ببسلاو اهف تقولا مدعل

 حبذي زاج راصحالا مد خ

١٨٢ 

 اَمَلْعلا ماقملا ىف لاق كاذك

 عمجي مل نكي نا كاذك الو

 الفتحاف نسح نع اذكهو

 ملاسو ىتفلا نيريس لبنو
 لدج ام نود لوقلا اذهل اضقن

 رهاظ وهو ناودعلا لبقيأ

 ارمتعا نيح ةرمعلا اذكهو

 يبحص اونوكي مل ءالؤهو

 ملعا ماعلا كلذ جحي ملو
 رداف راصحلا كلذ لازو

 فرعاف لوقي اذه هعينص

 اوملعتل ةرمعب للحت

 لقن دق كاذك ةرمع هيلع

 ملعي نم عم راصحالا ىف هيلع

 لالح مهدنع هب وهف

 يتجح مهناف توفلاب تمزل ذا

 ةفينح ىبأ دنع ىذلا اذه

 لاحملا نم هناف رذع

 الو لب بوني مد الف ضرف
 افصو دق امك رذنلا مزلي لب
 تابنالا ال ءاج ةرمعل

 الفتحاف اهل هلبق لعفت
 تتبنأ كاذ لبق لاقي فيك
 بتكلا ىف انءاج ًاضيأ كاذك

حلصي ثيح لالحالا هب مت



 املعلا قافتاب تاوفلا لبق
 ةرمع ماقم كاذ مياق ال

 راصحالا مد اضيأ لعاجو

 تبجوأ تاوفلا كلذب يهو

 بججَو جحلا هتوفي نم . كلذ
 يمصفاشلاو كلام لصأ كاذو

 مزل راصحال يدم امهدنع

 ةرمع ماقمب موقي الف

 ةعتملا موص زاجأ نم لوقو
 لدب موصلاو رحنلا موي لبقو
 رحنلا لبق زوبي ال يدهاو
 ببسلا دوجول اضيأ كلذ

 موصلا ضعبل ميدقت زاجف
 ببس ندجوي رصحملل سيلو
 رجفلا كاذ عولط امناو

 هفرع احطبب هفرقر لبت
 مدلا كلانه مقي مل كاذل

 تاوفلاب مزلت ىتلا ىنعأ
 رسك دق نوكي نم ثيدح امو
 لدب ام هيف لح دق هناف

 ىف ةرمعلل ركذي نكي مل ذ
 امد اضيأ نركذي مل هنال

 دجي مل ارصح تيأر ناو
 ادجي ىتح لحي ال ليقن

 هلماك ارشع موصي لب ليقو
١٨٣ 

 امدلا قيرهن لالحالل لدف

 ةيرم ريغب حضاو كاذو
 راملا اذب ماق اهماقم

 تلطعت دق كاذب هتجح

 بجي يدمم هترمع عم هيلع
 عزاتت الف اذ هيلع ماق

 ملع دق رمأ تاوفلاب كاذ ذا

 ةمئأ عم تبنأ دق كاذك

 ةرمعلا كلتب مارحإ دعب نم
 لصح يأر ىلع يدهلا كلذ نم
 يرجي هيف هجولا ام هحابذ

 برغتسي مل كاذل ةرمعب

 مول نود حبذلا نامز للع

 بجع الو ةرمع حوزلل يأ
 رحنلا موي كاذو هببس

 هفرع دق نم كاذ ىف هب لاق

 اوملعاف اذه لصألاو ةرمع نع

 ةاقت نع ءاج يلج وهو

 ردخلا وأ هباصأ جرع رأ
 لقع نم دنع موقلا يواعد ىلع
 فصنم لك رابتعا ىف كلذ

 املع لح مدلا نودب لهو
 دصقملا اذ ىف عنصي امف ايده

 ادَّمقت هب يدهلا هطرش ذا

هل زاج لالحلاو لحي من



 ىتم امدلاو لحي لب ليقو
 فلكي الف هعسو قوفو
 راصحالا ىذ يده نا ليقو

 الدب نا ناسنالل سيلو

 املعاف صوصنلا وذ ساقي الو

 اتبثأ اعطق كلذ سياقو
 هرافك رصحن يده نأل

 عقو دق كانه رمأ اهب ىفعي
 ام فالخ نتبثنن نأ انل سيل

 ال تابناو صوصنم كرتو
 ركذلا ىف مكسوءر اوقلحت ال
 عرش دق ناك قلحلا حابأ نمف

 تبث ةكم ناطق ىلع لهو
 اعقو دنا ممهراصحا امناو

 هرَح اهعيمج ةكم ذنأل
 ارححأ اش ناف جحلا نع الإ

 راصحإ الب هسفن بيط نع
 دقو ةرمع لعفي نأ هيلع

 درو اذك ًارصحم نوكي الف
 الالحالا كرت دق رصحمو

 لصو دق تاوفلا ىنعأ هدعبو

 مارحالاب جحلا حصي الو

 املعاف يعفاشلا لوق كاذو

 ىلع ىقبي نأ حصي لب ليقو
 ءاش نإ وأ جحي هب م

 ىتأ دق اذه عسولا اهكردأ
 فأرأ مهنم دابعلاب هللاو

 يرابلا مالك اصن هب ءاج

 الزن مكحب ىرابلا نم اصن
 املعلا لوقت اذك هريغب

 ىتأ دق سايق ىلع انريفكت
 هرامعلا اهب تءاج مهدنع

 عرش دق هلالا ام فالخ ىلع

 امزلأو انه هللا هتبنأ

 امرح اذهف لقعلا ليخت
 رداف لحلل غولب لبق
 ع دتبا ناك امل هسفن دنع نم

 تتأ راظنأف راصحإ مكحلا ىف
 اعمساف طقف تيبلا نع رهف

 مرحلا اذب مهراصحا نيأف
 ارخأت انه تقولا رخآل
 ىراط رمأل ججحلا هتاف وأ

 ددصلا ىف نيرمتعملاك نوكي

 دمتعي يأر لهأ موق ضعب نع
 الا .... هيف جحلا تاوف ىتح

 لحي ليق ةرمعب هناف

 مارملل لوألا هب ىفعأ
 املغ مهنع ف انحألا اذكهو

 البقأ .... ذا هماعل همارحإ

 ءارلا كرتاف زاج لخأ

. ١٨٤



 رثألا ىف كلام لوق كاذو

 راصحالاب كلذ ىأر نمو

 لياد هلف لرق لكر

 امظنلا ماقملا ىف ليطن الف

 ريشن الوصأ ىلع غ

 رمالا كاذل يراقلا ماسيف

 رداف هوبتك ام اوبتك ام

 ةعبتملا ةجحلا وهف لصألاو
 ناديملا ىف نانعلا كرتنأ

 اعوطت ةرمعب مرحو
 ابيصا دق راصحالاب ناكو

 ودعلاب اموي رصحلا كاذ ناك نا

 الح هارت يدهلاب ناك دنا

 ايري ل ىففاشلاو كلامو

 الف لح نكي نا دعلا ىو
 اضقلا مزلي فانحالا تلاقو

 ام (ةرمعلاو جحلا اومتأر ىو
 مامتالا مزلي لوخدلاب ذا

 اضقلا ِ مزلي هنم ج ورخلابو

 ابجو ارما طقسي ال رذعلاو

 اضقلا اوبجوأ داسفالاب ثيح نم

 ارسك دق نكي نم ثيدحلا ىو

 لباق نم نقزلي جَحَو لح
 امكحلا كاذ قلطأ ام ثيحو

١٨٥ 

 ركف نع املعلا لاقم رظناو
 يرجي لصأب لب فازجلا ىلع
 هعبت هارت هعرف لصألاو

 يناع رمأ نودب اقلطنم

 اعوطت اهب ناك ةججَح وأ

 ابيصم ادغ لهف ىضق نمو
 دكؤي اذك هيف ضرم روا
 الصألا رداف هيلع اضقلا ناك
 ايور اميف راصحالا ضرملاب
 الفتنا ناك ثيح هيلع اضق
 ىضم همكح هيف لوخدلاب ذا

 املعلا ضعبل اضقلا ىلع لد
 مالعألا هب تلاق اضقلا اذل
 اضرع دق امل همامت لبق
 اجنلا دنع طحني اضقلابو

 ىضتري لوق راصحالاب كاذك
 اردقم هباصأ جرع رأ
 لضافأ عم ضرفلا ديق نودب
امع ًامطق عيمجلل هارن



 اب ِلدلق صيصختلا يعدمو
 صصخم الب صيصخت سيلو
 ءاومهالاب حصي ال نيدلاو

 دمتعي ليلدلا حص امدنعو

 هماكحأ ىف صاصجلا دروأو

 رصحملا يده رحن لاق بطقلاو
 ةادهلا رثكا دنع كاذو

 ارحنيل هلسري لب ليقو

 درو صصخم تقو ف كلذ

 الحي مل ديصلاو اسنلا الا
 لقن دق كاذك ماعلا لباق نم
 لحيلف فاوطلا دعب نم ليقو
 نكي وأ نارق اخأ نكي ناو
 رحنلا مويب رحنلا كلذو
 ىف تاف نا هلعجي ةرمع وا

 لحت .... اسنلا هل نكت ملو
 لباق نم اذكه جحي ىتح
 ادجو نإ وأ فانحالا اذكهو

 رظح نود ةرمعلل داعأ

 عقر انه رركت نكي مل ذا
 دسفت امهم ةالصلاك كلذ

 درت هلر داعت ال رأ

 لحي تاف نا ضارمالا رصحو
 بهذلا ىف جحو حص نا ليقو
 رحني هيلع يدهلا ححصو

١٨٦ 

 املعلا هارت لقن نم هيدل

 صصلتلا برضأ نم هنا لب

 ءابنألا قداصب هبتكل

 درت تسيل ةحصلاو هيلع
 همالظ ىنج انل نحضوي ام

 رظناف راصحلاب بيصأ ثيح
 تاببنالا حلاصب هركذي

 ارتما ام نود فيرشلا مرحلا ىف
 دصي هنع ىذلا هدعب لحب

 العف كاذ دعب فوطي ىتح

 لقع دق اذه صلاخلا بهذلا ىف

 لقن لوق عتمت اذ ناك نا

 نكز هلح رحنلا دعب درفأ
 رداف حيحصلا ىلع هريغ ال

 فرعاف ءاملعلا بطق لاقم

 لي الف اذكه ديصلاو

 لداجت الف نقحلا اببهذم

 ادصقم راتعالل هماع فيف

 ردتلف ترركت نكت مل ول
 عطقناو عاض مارحالا لواف

 دجوي سيل ريركتلاو داعت
 در اذل اضقلا ةرمع يا

 لفغ دق تقو تاف نا هحح نم

 بتك اهل ىدهلا بطق مهلاوقأ

رصحي هاري ثيح يأ كانه



 مرحلل اهنعي لب ليقو
 نكي مل نا جحلاب مرحم
 عقو لحلاف سبحي انيح يأ
 لحب سيل هدنع ىده ناك وأ

 اطخلاب ًاضيأ جحلا هتفي نمو
 مايألا ىف طلغي اذا اك

 ضرملاب رصحمك هناف

 لباق ماعل امرحم ىقبي دنا

 بجو يدهلاف ةرمعلاب لح وأ
 لحأ جحلا رهشأ ىف هنأ وأ

 حضم هوجولا قيقحتو اذه

١٨٧ 

 مدلا كلذ لحم هنأل

 نلظطفاف لحي ال وأ ةرمعف

 عرش ًاضيأ انه اه يئده سيلو
 لحملا كاذ ًافلاب

 اطلغ هيف هتقو ىف
 مامغلا ىف باغ لالهلا ىف وأ
 ضرفاف كانه ام لثم هيلع

 لياقلا اذ عم يدهلا هيلع سيل

 بهذلا ىف يلولا بطقلل كاذك

 لصح انه اه يداف ةرمعب

حلص حيضوتل ناهرب لكب



 يدملا ديلقت

 دلقي نم مكح نا ثيحو

 نم فوقوملل ةبشأ هناو

 دقلا هدلق امناو

 عجري سيل هلل هجرخأ
 املعلا دنع ةنسلا نم وهو
 اعبتي نا هدلق نم دصقي

 ىرولل كاذب وعدي هنأك

 هلجاعلا ىف نبغري ال نم ناشو

 املعاف اهيلا ةليسو وهو
 ىلع نيلعنل . قيلعت كاذو

 ممكي ىلوأ ربلا لاقي الف
 ارم الو رخا ىنعم كاذف

 انفرعت كلنه هتمكح

 لاعنلل قيلعتلا بهذملاو
 املعاف كاذك يدهلا قلطمو

 املعا ةاشلا دلقت ال ليقو

 لمجي قش راعشالا ةفصو
 مانسلا ىف نميألا ىف ليقو
 قنعلا نم يا بناجلا ىف ليقو
 نذؤأل اهمانس نم ليقو

 رخؤملا ىلإ نذأ نم ليقو

 لبالل ةكيرش اهنأل
 راعشا ١ عم نيمسي غ

 فرع بودنم ةلبقلل كاذو
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 دصقي هنم بوج ولا هيده

 نكأ ًافاقيإ هلل انلاومأ

 دصقب كانه هب دصقم

 عنصي كاذل راهشاو هيف
 امهفا دصقلاو طيشنتلا ضرغلاو

 اعرش اميف هلل هلذب ىف
 ارتما ام نودب لاملا اولذبي نا

 هلجآلا كلت لينل هلذبي
 امرك اهيلا ادياق هلعجاف
 ىلإ ًاراهشإ يدهلا كاذ قانعأ
 مظعأ مهعم كاذب هرجأو

 انمهفاف يدهلا اذه فالخ

 لامجلاو قاينلا قنع ف

 املعلا هارت صيصخت سيلو

 املعلا عيبر مهعم اذب لاق

 لوألا لاق رسيألا بناجلا ىف
 ] لهابع نع كاذك

 قح لكلاو اهف رخؤم ىلا
 نجدلا رينم انيداه ةنس

 رقبلا ىف يا كاذ زاج ليقو
 لبقاف رومألا نم ةدع ىف

 يرابلا هلآلا ربكي مث
فرشلا كردت ةلبقلا لبقتساف



 بابذلل ليلجتلا بديو
 بجو دقو ىذأ عفد هنأل

 منغلا ىف املعلا ضعب لاقو

 لبالا ىف نكلو راعشإ سيلو
 الكلا اهنع عيبرلا ىفن دقو
 اعجري نا هل يدهلا ىف ليقو

 رعشي وأ هديلقت عقي مل ام

 املكت دق كاذب نكي ناو

 لدب هنع نلديي نأ زاجو
 حص يداب اندنع عافتنالاو

 نكي مل نا هل سيل هدعبو

 املعاف قاسي لحلا نم وهو
 ىرتشا هل ةكم نم نكي ناو

 ناو هب نفقي تافرع ةف

 فقي لح نم قوسملا اذكهو
 رمع نباو ثيللا لوق كاذو
 املعاف فوقرلا كاذ ةنسو

 باوصلا نم وهو ترعشأ نا
 بسح رمألا لمجم ىف ىذألا عفد

 ملعاف نوري نيلعن ديلقت
 لقن اذكه فورعملا رقبلاو
 الد دق ام هعم يردأ تسلو

 اعقو دق انه طرش ىلع هيف
 اوركذ دق اذك يده لقي مل وأ

 امرزَح اذه راعشالا عقو روا

 لقن ام فرعاف كلذ عقي مل ام

 حضتا اك هراعشا عقي ملام

 نسح لوقلا اذو ارطضم كاذل

 املعلا اهارت كلت هتنس

 ارصبلا هارت هب هفقوف

 نكز اذك هل دبأ نفقي مل

 فلسلا باطقأ قيقحت ىلع هب
 رنألا ىف الل يكحب كلامو

 املعلا لوحف نم ىعفاشلل
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 هعفانم رياسو يدهلا محلب ع افتنالا نايب

 معنلا العأ نم يدهلا نا ثيحو

 يلعلا هلل نابرقلا نم وهو
 .لح ايادهلا محل نم لكالاف

 ربزلا ىف لجو زع هلوقل
 ىرابلا لوقي جحلا ةروس ىف
 ابجو ًايده نوكي ىذلا اما

 ريقفلا سئابلل اومعطأو
 ربتعي بوجولل رمأ كاذو
 رفكلا فالخ هيف هنأل
 ايادهلا مهيلع اومرح ذا

 رمأي لكاب دوعسم نباو
 درو اذك هيده هعم ثعي

 انالنأ هلعجي مهضعبو
 معطي ثلنو هلهال ثلت

 فصعي ناو هلكاي ثلنتو

 اعبرلا الا لكاي ال ليقو
 امعطأ ءاوس زياج لكالاو
 فرع بيترت ةيآلا ىف سيل ذا

 قدصتلاب لوقي مهضعبو
 رخدي ناك ثلذخلل مهضعبو

 تجرخأ اهارت لاوقأ كلتو

 ررغ (عفانم) اهيف مكل من
 لجأ ىلا مكل عفانم كلت

 مركو لضف نيدلا ىف هناو
 لسرلا ريخ ةنس هناو
 لفن انم نيدلا ىف يذلا وهو
 ركذ ًاصن اومعطاو اولك هنم
 راق لف صنلا كلذب

 ابتك رمأل يدهملا لكأيو ا
 رينلا رمقلا لثم ءاج دق
 رثألا باطقأ قحلا ءاملع عم

 رمألا اذهب اوجرحت نيح
 اياضقلا يذب مشموفلاخف

 رمتاي هل نمم هيده نم
 دشرلا رارحأ ةداقلا رثأ ىف

 انالن همحل نلمسقيو

 مسقي كانه ىتم ارقفلل
 فرش ا١لعأ هب لان هناف

 اعسو دق ديازب نكي ملو
 املعلا هارت ماعطإ لبق وأ

 فلسلا لوق ىف دييقت ال كاذل

 ققحت ىلع يدهلا رتكاب
 رثألا ءاج دق كاذب هيده نم

 تبث دق لكأب رمالا قلطم نم
 روسلا ىف ايلج هللا هدروأ

 لحم يأ قيتعلا تيبلا اه غ
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 رعشلا مث لسنلاو اهرهظو ربولاو اهفوصو امز
 اضرف دق اهب ناك ام قيقحت ىضم دقو اهبوكر اذكهو

١٩١



 معنملا مظعلا هللا معن نم

 اياحضلاب ءامدلا ةقارإ

 عقو دق كاذ ليعامسا نأش ىف

 مركلا لعف انل نس ىذلا وهو
 يفتخت بورضل ءادف وهف
 مقنلا عافد هنا كاذ نم

 7 ريثكت قزرلل هناو

 :. ةريسأ فرت

 ىمراسأ ٥ هق تحت نحنف

 برعت فيعضلا ىلع انتردق

 ربتعن نيح هللا قلخ لكلاو

 مانألا ىف ءاشي ام لعفي
 للج رارسأ بيغلا ايافخ ىفو
 ا١لكلا مع رهقلاو انلاب ام

 ر ابجلل ناطلسلا ملعنو

 يلاب الو توملا اهقيذن

 هللا رمأ كاذ نا قحلاو

 لوقي ..... هن اك هناو

 رداقلا رادتقاب متربتعا الأ

 انورياه هيلا ام نورت

 ايالبلل عفدت اهناو

 يلجلا لضفلا يذ مامالا انديس

 عب لكلا هلو ءادف هنم

 منغ لضفلابو فيضلا معطأو

 فرعاف رومألا نم ىرولا ىلع
 معللا ىسنسأ بلاحلا هناو

 فرشو زع ساللل هناو

 ركفلا رونم انيف اهلقعي
 دارملا اهب انل ىضقيل

 رم أ 5 هلعفن ام و اهب

 اراكنإ الو اه انرهقك

 مط ناشلا كاذب هرحب بيغلاو
 بيغت ىرولا ىلع ةردق نع
 ردتقم ًاكيلم ابر هناحبس

 مهالىلل ةوقلاو لوحلاف

 لدج الب ىرولا ىلع ةيفخم
 الطبلا ىضرنو نوكلا ىف حرمن
 يراج رادتقاب مانالا ىلع

 لامجلاو جاعنلاو ءاشلاب

 هابتشا الب اهيف هذفنأ

 لوقع مكلو كاذك متنأ

 رهاظلا يلولا برلا مكيلع
 انولعاف نوكلا ىف هلامو
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 ربتعت ةنس اياحضلا ذنا

 مرج الو ةبودنم لب ليقو
 املعاف لاق كاذك كلامو

 يبنلا ىلع ةبجاو اهنكل
 رانخلا بظاو ايلع اذل
 حبذ دق كانه نمل هرمأو

 لياضفلا ىلع ءارغا كلذ
 املعاف لد بوجولا ىلع سيل

 هب ةبجاو اهنأ وأ

 هيمسلاب اهنأ وا

 ةيحضلا ةينب اهصخش

 بجت اهامس رشعلا ىف نا ليقو

 بجت ل املعلا ربح دنعو

 طقف ًامحل ىرتشاو كَضُي مل ذا

 ىضترملا لالب حص اذكهو
 رسعل هلع لاقي الو

 رمنلل ىرتشا انعشلا وبأ مث

 لكأ اك ارقفلا اهنم معطأ
 بلطلا لذب دعب هنم .كاذو

 لدبت ال اهبجوأ نم دنعو
 افخ الو اهلثب لب ليقو
 بصت مل نا اهلديي ال ليقو

 فلتلا اهباصأ اهناوأ لبق

 ديعب نم يدهلل ثعابو
 مارحالا ةفص هيلع سيل

 ةبج ١ و

 رثكألا هيلع اذو ةبجاو
 مزج لكلا هب اندنع كلذ

 املعلا بطق دنع حيحصلا وهو
 يبرعلا يبنلا ىداهلا انديس

 رابخالا تءاج كاذب اك

 حصألا ىف ديعي نا ةالصلا لبق

 لماك لعف لكل هنحو
 املعلا بطق حرص دق كاذب

 هتمذ ىف تمزل اهاون نيح

 هيردت اميكل اهامس نيح يا

 ةمألا بطق دنع بوجولا اذل
 بتكلا ىف ضعب حرص دق كاذب

 بجنلا مامإ سابع نبا ىنعا

 طرتشي تايحضتلل نكي ملو
 ىضترا كلذلو يكيدي ليق
 رداف بوجولا يفن هنكل

 ركني مل دصقل ةهكاف

 لقن دق هنع بطقلا كاذك اهنم

 بجعاف ليزهلا الا دجم ملو

 لذبي ام ىلتم اهريخ الا
 افرع دق اذب هلصأ لنملاف
 بطعلا عاونأب اهف فلاتب

 فرع دق ةادحلا ضعب نع كاذك
 ديجلا مرحلل هلسرأ

 مانألا ديس نع ودراول
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 ةنيدملا نم يدهلاب لسرأ

 رحنلا ىف هب يا ىحضُي يكل

 لالجلا يذ هلل ةيده
 ركذت نينمؤملا مأ كاذك

 راتخملا مرحي مل لوقت
 لخدت نيح لوقي مهضعبو
 مرحلا تافص نم ضعبب ينعأ
 لازي الف رعشلا اذكهو

 يح[حضي نأ دارأ اذا اذه
 رظنلا ىف ىوس ال مارتحا وهف

 عبي اضيأ اياحضلل لسنلاو
 قاست ام دعب هتدلو دنا

 رحن اهل ىذلا ةرجأ طعاو
 ارقفلل عجار كاذ نأل

 بيصن هل محللا نم الو
 اهادهأ نم ديب اهرخنو

 دخأب أموي ناعتسا كي ناو

 اناعتساو يبنلا رحن ذا

 رحن نينالنت هسفنب وهف
 ايادهلاو رقفلا لهأ لخف

 مسق قف اهمسق اودارأ ناو

 درو ىرسيلا ةلوقعم اهرحنو
 هنادبلا رحن دارأ لجرو
 رمع لجن رمألا كاذ ركنأ

 ىفطصملا يبنلا دمحأ ةنس

 تبثم ثيدح صن ف تيبل
 ردتلف ىنمب يأ هموي ىف
 لادج الب هب ًابقت

 رثألا اذه ءاج يبنلا نع
 اوراس دق امدنع الالح ائيش

 لقني مرح جحلا رهش لوأ
 مثلقت ال رافظالل رفظلاك
 لاقي اذك يدهلا لسرأ ذنا
 حصألا ربخلا ىف ىتأ اذك

 ركنم لعف تأي مل لعافو
 عفري صنب اهدنع حبذي
 قايسلا اهلمشي ةيحض

 رعشلا نم الو اهدولج نم ال
 ارصبلا ةادهلا ضعب هعفري

 بيطي اهب هل ةرجأ لب
 امهانفأ هنكمأ اذا ىلوأ
 دنف ام نود كلذ هل ناك

 اناوعم هل ناك رديح

 رمأ ناك هب ًارديح يقابلاو
 اياحضلا مسقنتلف مهلع

 اومستقا كاذل نيح مهيلع
 دمتعت ثالنلا ىلع ةمياق

 هنسلا فالخ وهو ةكراب
 رثألا ىف انل ءاج دق هيلع

 افخ كاذ ىف سيلو ةمياق
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 رما هنم عنمي اذا الا

 رمع نبا ةكراب اهرحني
 اركنأ كاذل ناك ىذلا وهو

 امث نيشبكب ىحض ىفطصملاو

 لخد دق ضايبلا ىذلا حلمالاو

 تتأ ... ةياور ىف نانرقأو

 يف نرقالا وهف اياحضلا ريخ
 ىح[َحخض دق امهب ديع مويو
 الت دقو ةياور ىف كاذك

 ر م يهلا كنم اذكهو

 هللا مساب رحنلا دنع مسو
 تبنت ركذ نم تدرأ ىذلا لتاو
 رثألا ىف تبجو اياحضلا نا

 املعاف انيلع اضيأ ببت ملو
 هتمأ نع ىفطصملا ىحض ناكو

 نكي مل خضي مل نم انءاجو
 املعا لد اهبوجو ىلع وهو
 قفني اهيف ءايشالا لضفأو

 ديع مويب ةرين يهف

 ىرولا ةوفصو ىحض ىفطصملاو
 نايفس نع بوجولا مدعو
 ايقتالا ةادهلا انبحص لوقو

 (هريتع الو عرف ال) ءاجو

 حبذي جاتنلا لوأ عرفلاف

 هريتع بجر رهشل امو

 رذع ماقملا ىف كاذ ناف

 ربك امدنع لاقي دق كاذو

 ارُْبك ال رذعلاو لعاف نم

 املعلا دنع ناحلمأ ليق دق
 لقن دق كاذك هنول رياس
 تبث لقن ىف نآوجوم كاذك
 فرشألا يبنلا ىداهلا نع صن

 احص لوق نيشبكلا هب ىنعأ

 ىلإ ءاج اذكه يهجو تهجو
 كسن ناك هبزحو دمحأ نع

 هابتشا الب ةللا ربكو

 تتأ ثيح هتافصوأ هلل

 رهطملا ديسلا يبنلا

 املعلا دنع ةنسلا اهنكل

 هتنس ىف انل ىوري نرقأب
 نبرقي ىلصملا اذه لىا اموي

 املعلا هارت ًاخوسنم ليقو

 قرولا ماركلا نم يربخ ىف
 ديكاتلا ىلع دبعلا اهرحني

 ارحن دق مهلك هدعب نم

 نايعألا نم كرابم نباو
 ايلوألا ماركلا قحلا ةمئأ

 هريهش ةياور هب تءاج

 اوحرص كاذب ةيلهاج ىف

 هريهش اهب ومظعي
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 ارمالا كاذ مالسالا ركناف

 اياحضلا تناك ثيدح ىفو

 لجرلا يحضي ةاشلاب ناكف
 انومعطي مت نولكايف

 ىف :مدا نبا لمع ام
 املعاف بحأ هللا ىلا الو

 ايه اك ادغ نقأت اهناو
 راعشالاو فالظألاب كاذك
 عقي اعطق كالوم نم مدلاو

 ربكألا يلعلا هللا نم وهف

 ارم الو اهب اسفن اوييطف
 يحاضألا هذه ام مهلوقو
 مركألا ليلخلا ةنس لاقف
 ىفطصملا لاقف اهنم اللامف
 اوكردت تانسحلل اهئعب

 ينلع نع ديعلا موي كاذو
 مايالا ةنالن لب ليقو
 ةيحضألل ريخأتلا اوزؤجو
 مرحلا رخآل مهضعبو

 درو صن ىف ىدهلا ىف اوكرتشاو

 ارهج ًادر راتخلا هدرو

 ايادهلا يذ فالخ ىبنلا دهع

 لجر اي هتيب لهأو هنع
 انوعمجأ سانلا ىلهابت ىتح

 هاكح املعلا ضعب كاذك

 ابجنلا هاور اذكه عرفلاو

 هابتشا ام نود ريخ كاذو

 ثبع لهف نيحخضي برتي ىف
 ليامجلا ىلع اضيأ اظفاحم

 رتكالا دنع رحنلا موي لضفأ

 امدلا كلت ةقارإ نم كاذ ذا

 ايور ثيدح اهنورقب يأ
 راكنإ الب هتانسح ىف

 اوعمسا ضرألا ىلع هعوقو لبق
 ربخلا ىنعم لوبقلا عضوم ىف
 اررقت مكل لضف اهنال

 حالصلا نم اهماقم امو
 مدا دعب ربكألا مكيب

 افرش اولات ةرعش لكب
 كسنلا هاوح دق لضف كاذو

 يورملا ىف ناموي هدعبو
 مامت نع ديعلا موي دعب نم
 ةجحلا رهش رخآ ىلا ليق
 مركالا يبلا نع ربخ ىف
 دنس ىف ءاج ةعبسلا ةندبلا ىف

. ١٩٦



 رقبلا ىف مهكارتشا اذكهو

 روزجلا ىف لوقي مهضعبو
 هرقبلا ىف انل يكحي مهضعبو

 درو صن ىف كلذ لب ليقو
 رقبلا لبقت باكرلا ضرعف
 فرعي احمس نيدلا اذ لزي ملو

 رقبلا رحن ىف زاوجلا ىتأ دقو

 هرقبلل ىفطصملا حبذ حصو
 ارم الو هئاسن نع كاذو

 ربخلا ىف هايشلا عبسلا اذكهو

 ايادهلا ىف مكحلا اذه معو

 دجي مل ةندبل نكي مل نم

 ارم الو ىرولل رسي نيدلاو
 املعلا دنع نجادلاب سيلو

 هيحضألا ىف ىفتكي دوتعلابو
 هيحصأ زوبي ناضلا عذجو
 ةينث نع فورعملا عذجلاف
 اودجو نا ةيحض ال ليقو

 اسملا اودجت مل اذا الا
 اتسألاف َنسألا اذكمو
 عقو هانعم رابخالا ىف كلذ

 هلباقملل صنلا ىف اوبنتجاو
 هربادملا اوكرتتلف اذكهو

 ءاقرشلا اوك رتلف اذكهو

 رثكالا دنع فورعملا لبالاك

 رونأملا ىف ركذي ةرشع نع
 هركذ دق ربخ ىف ةسمخ نع

 دهتجا يداهلاو باكرلا تلق دق

 رهظ دق رسيل يحولا هلعو
 اوفرعاف مانالا نايدأ نيب نم

 رنالا نيعتم ريغ حبذلاو

 هركذ دق ىرولا ضعب ربخ ى
 اركذ دق اذكه نرمتعا نيح

 ركذ اذك نيفكت روزجلا نع
 اياحضلا اذكهو مهدنع

 دصقملا ىف نحبذني هايش عبس

 لقني اذه رانآلا ىف كلذ

 هيردت اميكل يلولا وه اذو
 هيزجم مهعم نأضلاو ربخ ف

 ةمئأ نع ركذي اذك يرجي
 اودتفا اهب اهنودب ةنسم
 انس دق اذك يفكي هنود ام

 انسملا اوبذت نا اودهتجاف

 عرش نيدلا مزاول مكل نمع
 هلماك ريغف نذالا ةعوطقم
 هرتاش لاقي نذألا ربد نم
 ءامذجلا اذك نذالا ةقوقشم
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 نايبلا ىف ءاضعالا ةعوطقم
 اناذآلاو نويعلا اوفرشتساو

 نيبلا راوعلا تاذ اوبنتجاف

 هرسكلملاو ءاجرعلا اذكهو

 انيمسلار ءاضعألا لماكو
 حبذ نميف اذكه محل ةاشو

 حلصي سيل نورقلا بضعأو
 هميلس ةيحضأ متشمو

 صقتنت ىذلا اهباصأ مت

 ارمأ ام ىرتشا ناك هنال
 اسلتخا ناك بئذلا نا حص ذا

 ىداملا يبنلا هنع اولأسف

 اتبث دق انهاه لصأ كاذو

 هدع اياحضب يحضي نمو
 ىف راتخلا ذخأ ذا

 ارمأ دق هل خبطلاب لكلاو

 برش مث هموحل نم لانف
 اياحضلا نىف حص مكح كاذو

 يحاضألا نم لكأ نع يبلاو
 لالجلا وذ عَّسَر امدنعو
 عققتا مد نم ًةرلكاأايف

 اوعفتنا اياحضلاب عيبرلا ىفو
 هيقسألا اياحضلا نم اوذختاو

 درو اوقدصت غ اولك لاق

 ىداهلا لوقي فد نم لجأ نم

 ناصقلنل ضعبلل وأ لكلل

 اناكرألا اورظنتلف اذكمهو
 نقيتلل رهاظلا ضرملاو

 هربجنم ولو صقنلا رهظ ذنا
 انيجمهلا اورذحاو هودصقتلف

 حضو يداهلا نع صن نجادل
 اوححص اضيأ ناذآلا ملصاو

 هيوق اهقلخ ىف ةلماك
 اوصصخ اذ ذإ رضي الف هب

 اردقلا هنع دري الف هب

 اسرتفا كاذ نيح شبك هيلإ
 ىداعلا كاذب ريض ال لاقف
 ىتأ دق يبنلا ىداهلا دمجأ نع

 هدنع ءىيش لك نم نلكايلف

 راصتقاب ضعبلا نهلك نم

 ايادهلا كلت نم :
 حاحصلا ىف سانلا دهجل ناك
 لالحلا ىف دغ اهنم لكالاف

 عولطتلاو نارقلا مد نمو

 اوعسوت هب مجلا كدولاو

 دارملا ةياغ فرعاف كلذ
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 املعاف نومدقي مهيلع اوناك
 قلخلا كللذ لكلا نبب فلأ

 ىداهلا يبنا كلذ هلل

 مركلا عبنم ميظعلا قلخلاب
 ربخ ىف (اورخآاو اوسبحاور
 الف مكتين ىضاملا انماعو

 دهج ىذ ىلع لوطلا وذ لجال
 رحن دق ةالصلا لبق نكي نمو
 هاوس ال محللل هحابذ

 امزلأ دق ىدهلا ىف كاذ لعاف

 دق بوجولاب لياقلا هب م
 مكحلا اذه قيقحت ىضم دقو

 ريتعت اياحضلا ةيلضفأو
 نامتالاب ءالفلا ىف نوكي

 ىعفاشلا لثم بهذملا وه اذو
 يصخلاف نأضلا لحف ليقو
 ج هاننأف زعملا ركذف
 رقبلاف ليق فورعملا لبالاف

 لقن كل امك انبحص ضعب عم
 بيطأ ريعبلا لاحلا رهاظو
 حضاولا ليلدلا ىف حص كلذ

 رقبلا ىف اهمحل (ءاد» لوقي
 املعلا رابتعا ناك اذا اذه

 ةيحضلاب يدهلا ىمسي الو
 املعاف ىمسي سيل انبهذم

 امرك ىحضأ مداقلل رمألاف
 قحأ امو همركا ام هلل

 دابعلا رياس نيب فلأ

 مكحلا زكرمو لضفلا ةياغو

 ىرضملا يبنلا نع (اولك) دعب
 الخ دق مكح كاذ ثالث دعب

 يدجي ذا هلوطب نعسري
 رثألا ىف كاذك ًاحباذ ناك وأ
 هانعم يأ رابخالا ىف ءاجو

 املعلا هتور امك ةداعإ

 دمتعا هب قلعت هل ناك

 مظنلا ايابخ ىف هيلا عجراف

 رظنلا لهأ عم يدهلا ىف ام لثمك
 نايب ىف محللا بيطب اك
 عماج لاقم ىف ءاج هيلع

 يورم اذك يىنننألا هدعبو
 املعلا دنع محللا بيط تفرع

 رظنلا ىف ءاوس امه لب ليقو
 لٹتماو ادصق قحلاب ذخف مهنع

 بجعا يدنع كاذو رقب نم

 حلاصلا ييبنلا يداهلا دمحأ نع

 رونألا جارسلاك ليلد وهو
 امسجأ راص ريعبلاو محلل
 ةيمستلا ىف ءاج دق لب ليقو
 امهني مل لاحلاو ةيحض
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 رظناف لاق كاذك كلامو

 ازج ديص نع كي مل نا ليقو
 بهذلا ىف يعفاشلاو انضعب عم

 املعاف كارتشالا حصي الو

 عتمي غ عامجالاب كاذو

 ىرن ال ضاخم تنب ىأ نودو

 مهو دالواو بأ نع ةانلاو
 مأو ةوخا كارتشا اذكهو

 املعاف يفكت سيل مهنع ةاشلاف
 نكت مل اولعف دق مه ناو

 اهف سيل ىتلا ارتبلا بنتجاو

 عامجالاب ءامجلا تزاجو

 املعاف زاج ةقلخلا صقانو

 تتأ نذأ الب اسكلا ةفصو
 هرك نذألا ىفو نيعلا ىف صقنلاو
 ربخلا ىف هعد لوسرلا هل لاق
 رابخألل لمحت املعلاو
 اناذآلاو نويعلا فرشتسن

 لخدي سيلف لق ام ليقو
 ىلص نيح حبذلا تقو ناو
 انرورةقي نا ةادبللو

 املعلا دنع بورغلا ىلا وهو

 عبارلا لاوز دعب لب ليقو
 عنم ديق هبورغ لب ليقو
 ملع ثلان بورغ لب ليقو

 رظنلا دنع نيرمألل قرفلا ام
 ازوج رمأ كاذف ةيدف وأ

 بهذلاك ًايلج بطقلا هعفري
 املعلا دنع ديصلا ءازج ىف يأ

 عمس اذك اهنود وأ ةقح ىف
 ارنأ دق اذكه ءازتجا هب

 ملع هيف مهرمأ عاتجالا ىف
 ملع دق ماقم ىف اهنب دنع

 املعلا هاري انه دصقم

 نبتساف مهدنع ةيحض

 اهقفلا دنع صقنل بنذ نم
 عازن الب باسكلا اذكهو

 املع دق ثداحب نكي مل نا

 تبن اذك اهنودب ةقولخم
 هرزرتنملل ةريره وبأ هل

 رقف ريغلا ىلع همزحت الو
 رابتعا نم حص ىذلا / ىلع

 اناهرب املعلا هاري ابدن

 لقني حيحصلا ىف وهو يهنلا ىف
 ىلصملا كلذ ىف انمامإ

 انوجبذي دعب مث رزحلل
 امدقت دق كاذ ىف ام ضعبو

 عساولل يأ مايألا مكلت نم
 عتمتلف الأ لاحلا كلذل

 مسر نييفنحلاو كلام عم

..... ٠٠ ٢



 الالق اضيأ كاذك دجأو
 تامولعملا مايألا هأشنم

 اقبس ام عم رحنلا موي نهف
 ىلع نهيف لالجلا ىذ ركذو
 هيحضتلل اهدادعإ عم كلذ

 ايادهلا ىلع ركذلا اذكهو
 اذه لبق نوكي ام ذناو

 هيحضتلا ثلثل لكالاب رمالاو

 ال قحلاو
 قرسلا اهلان حبذلا بيقع ناو

 ءامدلا ةقارإ اغأل

 للملا فوخ ليطن الو اذه
 للملا سفن ىف نامرحلا امناو
 دمصلا يلولا هللاب ذوعن
 بيجي ىذلا هللا . لأسنو

 دشرلا بورض انل نحتفي نأ

 يدهتسي ًافياخ يهلإ دمهاف
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 الام دق هماهفا ىلإ

 ةادهلا حرص دق هب !إك

 اققح لاقم هلبق عستلاو

 القع ركذ ماعنألا ةميهب

 هيدأتلا ىف بجاول هركذن
 اياضقلا هذه فرعاف نهيف
 اذهك اوغَدَف اكس سيلف
 هيردت اميكل باجيإ ليق دق

 انايبلا عف عقت اخأ

 رمأ هب قدصت اذكمهو

 بدن ميسقت لوقي مهضعبو
 ارخا ءاشي نا ثلثو ثلث
 اعارزنلا هعيب ىف هب عطقاف

 رنألا ىف هوركذ زاج ليقو
 ملاع نع قأ ريناندلا وأ

 الطبأ رمغ ريغ هنع ليم
 قرحلا ّلَح اذا اذكهو تزجأ
 ءارتما ام ريغب اهب تحص

 لسكلا فيلح اهعبط سفنلاو
 لسكلا ىفو ىتفلا ةمانس ىفو

 دصقم ىف ىدهلا نع للم نم
 بيطي هب امب هلئاس
 ىدبملا ديعملا هنا قحلاو
دشرلاو ىدها جهن هب كلساو



 املعلل ايضلا نم هضيفت امب لهجلا ملظ يهآ فشكاو
 لاح لكب ماق ام كدبع ىلاعلا متنس يهلإ حش
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 ي دهلا دلق نم مكح

 امرحلا انركذ دق ذإ ثيحو

 اصعضاوملاو مارحالا ةفصو

 5 جحلاب مارحالا اذكهو

 لاحلا كاذ لحني هب امو

 بجاو ريغو ابجاو يدهاو
 عماجلا مالكلا ىضم اذكهو

 ادلف دق نم ماكحأ انهاهو

 ارمالا اذه ركذن نا مرلي

 مرحم كاذف يدهلا دلق نم

 بجو مكحلا ىف ديلقتلا كلذب
 ادمحأ مانالا ةوفص ةنس
 را جحلل هدلق دق ناك دنا

 نكي ناو امرحم سيل ليقو
 ىتأ دق هيلع دوعسم نبا اذو
 هقيدصلا ةشياع اذكهو

 ملعلا هيقفلا سابع نبا امأ
 ايينمؤملا مأ ئ تفب نكل

 ثعب نا ادايز نا اهل ليق

 هل انه ةبعك نم لهنف تلاق

 يبنلا يده ةشياع تلتف دق

 انرشأ الخ دق اميف هيلا

 هدلق اضيأ دعب نم ىفطصملاو

 هل ء < .
 ائيش يبنلا مرحي لو

 امزل هيلع امو هل امو

 افعناوملاو مارحالا بجاوو

 امدقت دق لكلاو ةرمعب

 لالحالا مزلي دق هب امو.

 بهاذملا ىف لالحالل كاذ ذا

 عساو ماقملاو اياحضلا رمأ
 ىدهلا بابرأ لاقم ىف يدهلل
 اركفلا يدهي قحلا كيري ًاركذ
 ملعن اميف لاوقألا رثكا ىف
 بجع الو مهدنع همارحإ

 ادب نقحلا ام هللا هيلع ىلص

 اوور دق ةاقنلا اذب ةرمعل

 نكز لوق ةرمعل وأ جحلل
 ىتف اي ريبزلا نباو سنأو
 هقيقح ىدهلا اناب يمهو
 مرحمف هدلق اذا لاق

 انيد ناك ذخألاو اوذخأ دق
 ثبع لهف ًامرحم ءاج يدهاب
 هلقن اذكه فوطي اهب

 بهذملا لالح وهو اهديب

 انركذ دق لوقلا ضعب هيفو

 هدلقت اذك ركب وبأ ش

 املعلا هاور انل ربخ ىف
 اق.ز مهنع اذ . (

٦٢٠٢٣



 عبت ال اين نصعبتو
 هب ذخالا بجو هنع حص ام

 نأ زوجي الف ايده قسي نمو
 (اوقلحت ال) ىف نآرقلا ىف كلذ
 دقر هسأر َدَبَل نم لكو

 مرحا لاصخ نم كاذ نال

 يبأ ىلع تركنا دق ةصفحو
 دق سانلا عيمجو لحن ال مل
 اذكو يرعش تدّبل دق لاقف
 ارحنأ نأ ىلإ يأ لحأ الف
 رعشلا دقع ديبلتلا كلذو

 عبتي هاوس سيل ذا هاوس

 هبتتلف درلا هاوس امو

 نرحني ىتح لكلا دنع لحي
 اوقفتا هيلع لك مكسوءر
 دقعنا هجحف هيده دلق

 مزتلاف مهدنع كاذ مزلي

 بهذملا نيع يردخلا نديعس
 درو اذك اذ فيك الالح اوراص
 ىذتحي مارل يده تدلق

 ارعشم هتقس دقانا ايده

 ربخ ىف ىتأ دق غمص وحنب
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 يدهلا م اكحأ ةمتاخ

 ماكحأ هلف ءىيش لكو

 لوقأ دق يدهلا ىف انا اهف

 افخ الو هقاس نم هبكري

 ىوس ال رارطضالا ىف اذ ليقو
 ابكرن نا بجاو ضعب لاقو
 ام لتم عاتملا لمح زياجو
 هاوس هبكري زياجو

 عونمم هراجشتتسا اغمنال

 لحت لهف هنابلأ ىف فلخلاو

 برش ناو اهبرشي ال ليقف
 هقدص كاذ قفني لب ليقو
 ىضم ام كارتشالا ىف ىضم دقو

 ةندبلا ىف ةعبس كارتشا نم

 املعلا دنع زاج لقألا ىفو
 ىتف اي كارتشالا زاوج قفو
 دق ديصلا ءازج يده ىف علملاو
 انت دق لخلا مكح نأل
 اعنتما هيف كارتشالا كاذل
 هبارقلا طرتشا كارتشالا ىف

 ناشلا داحتا داز رفزو

 مهنوك اوطرتشا نورخاو
 امرزتلا نيح لفنلا رمأ دنال

 لاقم ىف ضرفلا رمأ فالخ

 لالجلا ىذ عيسوت نم لفنلا ىف

 ليلدلا ىضتقا دق ام بسحب
 ىفطصملا يبنلا لاق ام لثمك

 ىور نم هاور عنملاب ليقو
 ابهذ اذه ثيدحلا رهاظل

 املغ سايقب بوكرلا زاج
 هارن انه رجأ الب نكل

 عورشملا اذو يده هنال

 لصي ىتح هقوسن ىتم انل
 بجو دق هيلع ازج نم سيلف
 هقفنأ اموي بورشملا نمنف

 ىضق نم كاذب هيف ىضق امو
 ةرشع كارتشاب لاقم ىفو

 امهف رمأ كلذ ىف دصقلاو
 ىتأ هيف امو يدهلا رياس ىف

 دشرلا مالعأ باطقألا هححص

 املعلا هارت ينجي ىذلا ىلع
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 ابجو دق اهرمأ ضورفلا امأ

 رابتعالا كاذ نود لفنلاو
 ىرن نييكل ما ضعب لاقو

 بجاولا ريغب ًاصتم ناكف
 ادرو ًايرص انثيدح نكل
 هندبلا ىف مهئافتكا ىف فلخلاو

 عبس ماقم تماق نا ليقف

 رنألا ىف اوحرص دق مهنأل
 مهدنع نوبللا نبإ اذكهو

 اوحرص نوبللا نباك ةقحو

 اولاق دق ةمج نع ةعذجو

 ربتعت رقب نم ةعذجو

 اذكهو ةسمخ نع ةينث

 رقبلا رحن اسنلا نع زياجو
 راتخملا جرخ ءاسنلاب ذا

 مه لاق ةكم نم اوند ذمو

 افاوطلا ىضق امدعب لحي

 اقيس نهف يده نكي مل ذا

 مهجورخ ةشياع تور دقو
 تمرحأ دق هب اميف اوفلتخاو

 اعقو دق ةجحب لب ليقو
 انل يور رخا ثيدح ىفو

 ل رقي هنر اق مهضعبو

 كححل عساو يبنلا لاق
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 ابتك يبر نايعالا ىلع ًاعرش
 راكنإ الب لوقعم كاذو
 ىرج عوطت يده ىف كلذ
 بهاذملا يذل ىبأي كلامو
 ىدُه وهو كلامل افلاخم

 هنيب ارومأ اهيف اوطرش له
 عرشلا لهأ دنع هايشلا نم
 ربتعا ضاخلا تنب دحاو نع

 ملع اهرمأ نوبللا ةنبا اذك
 حبذت ذا دحاو نع اهنأب

 لاقي ةعبس نع ةيث
 رحنت ذا ةثالث نع كانه

 ىذتحت دق ةعبسل اهقوف ام
 رنألا نم املعلا هاور امل
 رابحأ اي عادولا ةححل

 ملع انه هل يده نكي مل نم
 ىفاو دق هل ًاضيأ هيعسو

 نكز اذكه كانه هئاسن

 اقيقحت هقاس دق هنكل

 مهيبن عم ةرمعلاو جحلل
 ترمتعا ليق كانه ةشياع

 اعفر ضعب كاذل اهمارحإ
 انين عم هانيل جحلاب
 لوقنم انه هوقلل كاذو

كترمع ىفك دق مت كيعس



 دقو نهنع يبنلا رحنف

 ءامد نم لكالا ليلد وهو

 هولاق ام ةحص ىلع اذو

 دنسملا ىف اننيد رون هاكح

 ملقلا اذه نانع انهاهو

 لمر نم ةذلفب يفتكنو
 تدب تاماقملا قياقح نكل

 درو نهعم محللا كاذ لخدأ

 ءارتما الب نراق نارق
 هوأر مهدنع نارقلا نم

 دصقملا نيع ققحملل قحلاو
 ملكلا اذه طسب نم هحيرن

 لكلا دنع لاثمالا ىف جلاع

 تققح يناعملا اهيف ةحضاو
 مظني ماقملا اذل اننيد ىف

 ءاكذلا يلوأ نم نيبغارلاو
 سابتلا الب انرجأ مظعي
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 هقوقحو مرحلا
 مالسالا ىف فيرشلا مرحلل
 ءافخ ام نودب ةحضاو

 مرحلا مارتحا عرشلا رظن ى
 رشبلا ديس ميهاربا ةوعد

 يبر هةنصَو أاسمآ هلعحاف

 ىلع ةكم هلالا مرح دق

 اهالخ هلوق ىف ىللتخي ال

 راجشالا عطقت ال اذكهو

 اهتطقل ادبأ لحت الو

 الخلا كاذ اورسف شيشحلابو

 همرحم تدغ يا مارح يهف
 كهتنت نأ دحأ زؤجي ملف

 لحي سيل اهتطقل ىف كلملاو
 ملسملا لال ظفح هنال

 ابر نكردت مل نكت ناو
 يكملل كت نا اهناف

 ادغ اهاقلي كانه هنال

 هريغل نكت ناو
 اهيتات ةمأ لك ذنأل

 ماع لكب اهفزعت ناف
 ربخلا ىتأي اهعاضأ

 , نكمي

 ماكحألا ةنيب هقوقح

 ءاضمالا ةقداص ةيعطق

 ملسم لك قح ىف ضرتفم
 رضم لا نم لسرلا ماتخ دعب
 برع وأ مجع يغاط لك نم
 >»قن اميف ميهاربا ناسل

 اهاتف ىف درطي ال ديصلاو

 راتخملا همرح دق كوشلاو
 اهتقوب اهفرع نمل الإ
 الزنمو ًافرش العأ كاذو

 همرتحم ةيرق هلالا دنع

 كش هللا ىف ىذلا الا اهتمرح

 لقع دق رمأ فيرعتلل ذخألاو
 مرحلا ىف هلام عيضي الف

 اهب ىلوأ مههوق ىف نكت ملف
 يبنلا نع حضاو كاذف

 ادب فيرعتب هتوفت الف

 نسح ورهور هايا اهغالبإ
 اهبلمهأ اه نكردت كاذل

 مانألا ىف رابخألا اهب تراس
 رهتشا ملعلاب كاردالاو هيلا

 ملع رمألل ناك نم هفرعي
 مركألا مارلا ىلع ةلالد
هابتشا الو فورعم كاذو
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 برعي لاقم انل ىضم دقو
 دحأ هلخدي ال هبسحو
 درطي ال هنمأ ىف هديصو

 اعم شحولاو ريطلا هيف نمأي
 عفري صاصقل٣ ىتح هبسحو
 ىننج ذا هيلا يناجلا أجليو

 ارفن نم ىلع ازجلا اوبجوأو
 هرقبلل اوبجوأ دق ةحود ىف

 مرحلا راجشأ طسوأ ىف ةاشلاو

 امكح دق مهضعب روزجلابو
 بيضقلا ازج مهرد فصنو

 هقرولا ىف يور نيكسم ماعطإ

 الاق دق ةفينح وبأ امأ

 ازجلا اذ بوجولا ىلع له فلخلاو
 هزؤج ضعبف يعرلا ىف فلخلاو
 سبايلا ىف هزوج مهضعبو
 ابطحلا نللي مهضعبو

 ماظنلا ىف رم اذه لكو

 ارابتعا هتركذ امناو

 اميلس ىهللا رثن ناكو

 مرحلا نأش كلذ نم ملعي

 ىلتخي ال الخلا كلذ ناك نا

 عطقت سيل راجشألا اذكهو

 رايطألاو عارت ال مهلاو

 بتكلا هتكح امك هقح نع

 دهشن كاذب مارحاب الا

 دهعملا معن كاذو هنمأ نع

 اعرش رمأ ناسنالاب فيكف

 عمسن اميف ةانجلا نم هيف

 انطفلا دنع هيف عاري الف

 ارجشلا هنم صق وأ هديصل

 ل اذه لاقو
 بيجعلا انبهذم ىف كاذو
 هققح اهيف مالاب كلامو

 ردقألا روفغلا وهو ههلإ
 الان دق ىذلا ةميقب يدهم

 ازج حصان دنع بوجولابو
 هزؤجي مل ملعلا لهأ ضعبو
 سياقلا سايق ىف بطر نود يأ
 ابتك ايأر سانلل ةعفنم

 ماكحألا قداصن اققحم

 اراظنألا لوط دق هب نمل
 اميقسلاو حيحصلا زيم دق

 مظعالا كيلملا دنع هردقو

 الظح دق اذكه شيشحلا وهو

 علقي لحي الف انسلا ىتح
 راكوألا كلانه اف تباط
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 سانلا يدايأ اهنع تدق دق

 لمش مكحلاو ناسنالاب فيكف

 . اذه ةيزم كلت

 مرحلا اذه قيقحت درت ناو
 ماكحالا تنبنا هيلع امو

 رانأالا ف ققححام بسحب

 ملعلا كلذ عضولا يشحم لاق

 حص ةبعكلا نم هلوط عرذلاب
 رادقم هل بناج لك نم

 عقو برثي بناج ىلا وهف
 اليق دق اهقوف ليم فصنو
 رشع انناف ةدج قيرط نمو
 َ ليبس نم لايمألا ةتسو

 ربتعي تافرع نم اذكهو
 قيرط نم لايمألا ةعستو
 ههج لك نم دودحلا ىلا يذه
 ف لخدت ىتلا عضاوملا ىذه

 اماكحالا مكلت تفرع دقو

 مرحلا اذ ىف هلعف لحي امو

 مارم نم كلذ ىتأ امو

 سابتلا ام نودب تنمأتساف
 لهأ نمو هبارغأ نم لكلل
 مركالا هلالا نم ةمارك
 مرُح نم هل حص ام بسحب
 مالسالا مرتحي هل امو

 رايخالا ةداقلا ماركلا

 مرحلا كلذ ددح هب الوق

 حضو دق مكح ريرقت ىف لحلل
 راتالا مهدنع هب تءاج

 عمس لقن ىف لايمألا ةعبرأ

 السلا برتيسل فكلاسل

 رثألا باطقأ لاق كاذك ًاليم
 ليلدلا ىف حص دق ةماهت

 رشع ىدحا ىأ حيحصلا هدح ىف

 قيقحت نع ءاج دق انقارع

 ههجتم اهامعأ ةفررعم

 فرشملا مرحلا اذه ماكحأ

 اماق ثيح بدنلاو اهبجاو

 ملع ذا مارحلا هيف ادغ ام.
 مامتلا ىلع هلل دمحلاو
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 ةنيدملا مرح

 ماركإ اهلو مارتحا ال

 رشبلا ةوفص وهو اهيلا نمب
 فرشأ ارط هللا قلخ مركا

 زرأاي حص ناميالا امناو
 ادرط ام اذا هناكم يهف

 دمحأ مانألا ةوفص دهشي

 لعفيلف اهب توملا اشي نمف
 ال ءوسلاب اهلهأ دارأ نمو
 ام لثم هلالا هيذي نكل

 رعذي ال ابظلا اهيف تعتر ول
 ربخلا ىف اهباقنأ ىلع دنا

 لاجدلاو نوعاطلا لخدي ال

 املعاف ًابارخ ىرقلا رخآو

 ماذجلا افش اهرابغ نا

 دق قلخلا ريخب تباط كلتف

 برخت ليق سانلا مايق لبق
 عطقي سيل لاق اهاضع ذا

 مالعلا نيميهملا اهمركا
 ردتقملا كيلملا رمأ نع رجاه

 فرشلا ديحو لب عمجو درف
 اعفش ارط قلخلا ىف نم لمكا
 لامعالا حلاصل اندشرم

 رانآلا عاحص تييل ام
 الحرلا كانه ىقلأ لب مح
 مركالا يبنلا قلخلا ديسب
 لعفي دق ىذلا هالوم رمأ نع

 دمحي ءىش لك ىف ىذلا وهو
 زفقي اهيلا ينعي برثيل

 ادرو صنب ضرألا

 لاقللا حرص دف اذب امل

 املعلا هاور ًاضيأ ربخ ىف
 ٤ ديس نع ربخ ف
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 لعف كاذ نم راتخا دعوت
 حص قلخلا عيجو هلالا نم
 بلسي زاج راجشالا عطاقو
 ارمأ دق انيبن هبلسب

 عطقي نمم عاتملل ذخألاو

 امرح هاضعو جَر ديصو
 ةيدملا ةيدوأ نم جرو
 ابرتي اضيأ راتخملا مرحو
 ىفطصملا ليلخلا ميرحت لثم يا

 انه ائيش نيشتسي نا ريغ نم
 الخلل ًاضيأ راتخلا ركذ لب

 لمحي سيل حالسلا اذكهو
 فلعي ءىيشب صيخرت ءاجو
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 اديرب اهلك يحاونلا ىمح

 ن ابيبلل ر اتخلا هددح

 رشع ينناب لايمألاب كاذو
 ركفلا بابرأ رابتعا ىف كاذو

 مرحلا اذه ىف راجشألا طبخت ال

 رجشلل قفرب شهلا اوصخرو
 املعلا بطق ءافولا ىف هيوري

 نمأ لكلا اهب ضرأ نم هلل
 رثك ولو اهب لكلا بهري ال

 يرابلا هلالا هلذأ نمو

 رابجلل زعلا لك زعلاف

 لصح نعللا هل اهيف
 حضتم لقنب مهزؤالقع يأ

 بهذملا هيلعو هنم كلذ

 ارجزنا هارن هبلسب ىسع
 عدتري هلع زوجي ليق
 املعاف مانالا ريخ نع صنلاب
 ةلملا لهأ رانآ ىف كاذك
 ابجنلا هاور اصن ةكمك
 افولاو مامتلا ىلع ةكلم

 انطفلا رابتعا ىف كاذ معف
 القن اصن ةطقللاو ديصلاو
 اولظحاف اهيف قارهي ال مدلاو
 فلسلا هاور دق ريعبلا هب

 اديدحتلا فرعاف ديربلا ولت

 ناميالا يف حاضيالاو فشكلاو
 رنالا ظفل تاهجلا نم اليم

 ربخلا اذه نف ةكم نم عسوأ

 مسر صنلا فو ىلوألاب عطقلاو
 رظنلا ىف اقيفر ًاشه اهشهب
 املعاف دعي رسيلا نم وهو
 نكز دق ًنامأ شحولاو سنالا
 رقتسا نمألا ىف لكلاو اهدراو

 عضتي مل ادعلا مغر ىلع اقح

 رامدلاو ضيضحلا ىف هارت

 يرابلا وهو قحلا زيزعلا ريهن

 ثدحم و
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 ىدهلا لهأ ىرب زعلاب هللاو

 رصنلا نيملسملل هزعو

 لمعلا صالخإ مهللا كلأسن
 تقتراف اعاقب براي تززعأ

 امج ًابح بولقلا نم تلان
 يلعلا ناشلا ىذ ناسنالاب فيكف

 ناميالا ةمأ سرحاف براي

 ملسم رح لك يهلإ دشراو

 ادرمت نم هللا لذأ دقو

 رفكلا لذي اوماق ىتم مهل

 لزي ارصنو قحلاب زعلاو
 تديا دق ةيلاع ةلزنم

 ىمسألا ماقملا اه لزت لو

 ىلولا هالول قحلا ةلاتغع
 نآرقلا ةمارك اهل ظفحاو

 ىمنغم وهف كاضر ىلإ دهاو
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 .مه

 همتت

 اك لسرلا نم جح نم لوأ
 رابخالا ىف تيبلا جح مدا

 درو .... لحر ىلع ةرم جحو
 ينناك ىتا دق ثيدحلا ىفو

 قرزالا يداوب هلاق كاذو

 ةفورعملا ةيبلتلاب جعي
 ركذ هلثمك ًاشره اوتأ ذمو
 ماطخ اهل ارمح ةقانب

 ارهج اوفاجت ايندلا نع موق
 ىلع ىرخألا ىلا مهنأب اورد
 ىلص لاقي فيخلا دجسم قفىف

 لجألا ىسوم ىفطصملا لوقي مهنم
 لبإ نم اذكه ريعب ىلع
 امرحم ناكو فيل هماطخ

 درو نافسع ىداو ىف اذكهو

 ىف جحلل هب ازه امهنا
 اذك فيللاو راكبالا ىلع اًجَح

 رانلاو ءاےجمعلا امشرزأ

 لجألا ناشلا ىذ تيبلا اذهف اوجح
 امرحلا اذه لخدت ايبألاو

 ادرو ىعستو تيبلاب فوطت
 املعلا هتفرع نأش كلذ

 اولايي ملو قحلا اولهج نم
 ارط اولضأ سانللو اولض

 املعلا ماركلا لقن هب ءاج

 راكنإ الب ايفاح ليق دق
 دنسلا قوثوم حيحصلا رثألا ىف
 ننسلا ىف دراو ىسوم رظنأ
 قنوم صنب ىسوم هب رم

 ةرمع وا اوركذ دق ةجحب
 ردقلا عوفرم يبنلا سنوي ى
 مالم الو فيل نم كاذ ذا

 ارزش اهيلا اضيأ اورظن لب
 الو بير الف نوريسي يِكلشو
 القن هذخف ايبأ نوعبس

 لمتشم نيت ءابع ًافحتلم
 لمكالا يبنلا نع ةؤنش

 املَّسو انبر هيلع ىلص
 دري ال صن دوهو حلاص ىف
 فرشألا يبنلا يداملا نع صن

 ىذتحي دصقل هب تمطخ دق

 رابخألا اب تءاج ةيدرأ

 لقن بطقلا هل مهبر رمأ نع
 املعاف ةافحو ةاشم حص

 ىدهلا نم بجاو لك ىضقتو
 امشغلا كنع للخف الخ نميف
 لابولا ىوهلل مهاعد دقو

 ارهجاو ءات قحلا ىده نعو
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 ىفطصملا مامالا لبس انب كلساو

 اميركلا هعرش يهلإ لعجاو
 اقحلا يداعي نم يهلإ مزهاو

 بطعلا ناكف هب ىوهلا نتم

 مرحلا كته غيزلا ةمأو

 ممألا ىف ىدهلا لهأ انتمأ

 افرشلا ردبو نييبنلا متخ
 اعوقل ١ اننكرو انسينأ

 اقحملا ىرولا ىف ركنيو
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 داهجلا

 عماج مسإ وهف داهجلا نإ
 امرح امع سفنلا داهج اهنم

 لالح نم قزرلا بسك هنمو
 سوفنلا

 فورعملاب ناك رمأ هنمو
 يلعلا عرشلا ركنأ امع يبنلاو

 ىف دسفملا لتاقي انا هنمو
 رفكلا لهأ لاتق اذكهو

 ف .... يغبلا لهأ لاتق اذكهو
 انه ظفللا اوقلطأ مهارت ناف

 مالسالا ىف رفكلا لاتق ينعأ

 هنلا نيدل هنا كاذو

 رشتنا نوكلا ىف مالسالا ىرت ىتح
 داهجلاب مالسالا رشتيي
 مزهني ىتم رفكلا أسخيو

 ىرولا لك ىلع قحلا رهظيو
 يوق لك نم قوقحلا جرختو
 ىلع هقح فيعضلا كرديو

 رهزي ًارح مالسالا عجريو
 هرشتللا ميارجلا لسغيو

 امَع انامأ ضرألا الميو

 يغاط لك قانعأ نرسكيو

 بهذي اقحَم لالضلا قحميو
 ىف .... ةنسلاو باتكلا رشنيو

 ديوعت هنمو

 عقاو اهيلع ءاينأ ةدع

 امزل دق ىذلا ىلع اهلمحو

 لالضلا بجوم بانتجا عم

 العو ىلاعت هللا ةعاط نم

 فولأملا زياجلا ليبسلا ىلع
 لعتفم نم ناك لعف لك نم
 يفولا قحلا بجاوب اندالب

 رداف روفك كرشم لك نم
 فرعاف ضورفلا نم انتلم

 ىنع دق كاذل هب مهلك

 مانالا نم لكلا ىلع ضرف
 هابتشا الب هدهاجف دض

 رضحلاو انيف ودبلا لك معو
 د اشرل ا ةحح ن ولعتو

 مدهي لب لالضلا عضخيو

 ىرذلا عفرا لماخلا يقتريو
 يوغ لك نم حامجلا حبكتو
 الطبآ دق نمو روجلا يخآ مغر
 رونأ اذ لب ردبلاك هؤايض
 هربنم انيف لدعلاب نعفريو

 امس ر العأ ةمألا قحلاو

 يغاب لك فنأ َنمشهيو

 بيرلا ىمانت سوفنلا ىوه هب
 يفولا انليبس ىلع انمأ
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 مالسالا ىف دردحلل مقي

 رصن نيداللو قحلل ديأ
 هربابجلا نم لمشلا قزمو
 اللا ىف فيرشلا عرشلا طسييو
 يرابلا هلالا ىضر ف بضغي
 دارلا ةياغ وهف كاذو
 ىلع نونفيو نويحي هيلع

 مانألا ديس نع ترج اإاك
 رفك ىذلاك مرجملا مغرأو
 هرصايقلا ىوه لدعلاب درو

 الع امدعب روجلا تيمي ىتح
 رافكلا ةمئأ نظطخسيو
 داجمألا ةيغب ًاعبط كاذ لب

 الو نولاي الو هجاهنم
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 نيدلا بجاو
 بجو هظفح نيدلا نا ثيحو

 عايضلا نع ايشألل ظفحلاو
 املعاف ءيش لك ىلوأ نيدلاو
 ارمأ دق اذب عرشلاو لقعلاو

 داهجلاب نيدلا اذه ظفحو

 اكشلا ليزت ىتلا ججحلاب
 لبقت مل نا فيسلاب اهدعبو
 ناميالا ىف رصنلا نكر فيسلاف
 لصفي مانألا ىف وهف فيسلاو
 اك لكلا ىلع ناطلس فيسلاو

 راتخلا ظعاوم تعفن ام

 رونألا ميركلا هعرش رق ام
 الملا ةوفص ةيار تلع الو

 رشبلا نيعأ قحلل تأر الو
 الت هيلات هللا باتك الو

 ىرولا داغ وأ ناذآ تغص الو

 الو ةميق قحلل تأر الو
 امكح اهيف راتبلا ىتم نكل
 ارحأ امعيجن تأر ذا هتبل

 اللا ىف حاصو ليحلا تلاجو

 تاماهلاو جاجعلا عفتراو

 حبست افافخ ليخلا تدرو

 عطقي كانه مكاح فيسلاو
 م

 لق نم ةرثك هيف فيسلاو

 برع ىفو مجع ىف ىرولا ىلع
 عامجالاب حص دق هبوجو

 املعلا لك رابتعا ىف ظفحلاب

 ارممألا لك كاذب ىلضق دقو
 داجمألا بهذم ىف هفرعن

 اكش لقعل يقب ال ثيحب

 لطبم سبج لك اهنع دصو
 ناهربلل تابنالا ىف لصألاو

 لهجلا لضت نيح مهنيب

 اَممكحخلا لاجرلا انيف هبرج
 راتبلا مراصلا 3 الإ

 رهشي نيح راتبلا عم الإ

 رفك روأ ارط مانألا ىف لض نم
 البق اضيأ يدنهلا عم الا
 اركنأ اهعم ءاج امل قحلل

 امدلل يِكفسب اهيف ىضق دقو
 ارثتنا يضاوملاب ًاماهو ضاف
 العلا ىذلاو دهاج ماسحلا دح

 ةاتعلا اههوجو ىلع تزرخ

 عدري ًارغو يفلا قيالع
 لذ نم انل هيف ةرعو
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 ىماحو العلل ناب فيسلاو

 فرشو كلم سيطانغم فيسلاو

 اماق ديدشلا سأبلا ىذلا وهو

 ةيآ لجأ ةيآو

 لودلا نبب ةميظع هتلود

 اناك ًايأ دعلا رهقي ال
 رهتشا دق ىذلا دحلا هدح ىف

 ىضق اذا اضقلا ىف لدع فيسلاو

 رهظ دق يتخأ فيسلاب نيدلاو

 عفنأ نيدتعملا عمقل ورهو

 اوعضخي ىتح ءوسلا لهأ عرصي
 ليلد هل نييبنلا لمج
 اقدصأو بحاص ريخ هآر

 عقت نابجلا هلالظ تحت

 ادبأ موق مالعأ تعفز ام

 عستا نوكلا ىف قحلا قاطن الو

 ادبأ تناز قحلا ءامسالو

 اعفتر ١ نم ركال ١ م اقم ال و

 نم قحلل ةم ا ل انت ال و
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 ىتم الإ ةمأ لذت الو

 اللا ىف ناب كلملا اذهل لهو

 ردقو نأش وهللا عرشل لهو
 ممألا نم ةمأ هتعضو ام

 ربخت يهف هنع انيت لسف
 عضخت نيح رفكلا سوءر لسو

 مالسالا سراح تامرحلل

 فلسلا َنيدلا هب ىج ىذلا وهو

 امارحلاو لحلا ناصو هب
 ةياوغلاو رفكلل ةقحاَم

 لبجلا دنا اهل فيسلا ةبيهو

 انايبلا فرعتلف هب الا

 رنألا عفر ىف عفنأ هلصفو
 ىضم اصطق هلدعب هؤاضق

 رثأ ًاعطق هل رهظي مل هالول

 عمقي هارت مهل اك ائيش
 علقي يزاخمللو هدح

 لوسرلا هلمحي ام لجو
 اقدصألا عيمج نم يأ هدصق ىف

 عطسي ماقملل ليلد وهو
 ادرمج ام ىتم هدحب الا

 عدبلا بابرأ راخو هب الا
 ادعلا عاتراو ضيبلا بهشب الا
 اعطس يضاوملا ايض ىتم الا

 نكز اك هب الإ اهئادعأ
 ىتأ لذلا هضفرب هضفرت

 البنلا دنع فيسلا دحب الا

 رمأ ع رشلا اك فيسلا عم الا

 مرج الو اهزع عضول الإ

 رهظت هالع نم ردبو ًاقح

 عملي هارت ىت هدجل
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 ىدرلا تابايغ باجنت فيسلاب

 املعاف ىحمي رفكلا رطس فيسلاب
 عضخت لالضلا قانعأ فيسلاب
 سرخت داسفلا نسلأ فيسلاب

 بطخي ًاقلط ءاجيهلا ىف فيسلاو

 رهظي ماركلا ةريس فيسلاو
 اك قحلا برك ولجي فيسلاو
 رايخالا ايلوألا سنأ فيسلاو
 نع راثآلا ىف روحلا رهم فيسلاو
 لطبلا ميركلا ةيلح فيسلاو
 حتفت باعصلا حاتفم فيسلاو

 ماتيالا هلظ تحت فيسلاو

 مافطلا همغري ال فيسلاو

 دمغي نيح ماكحألا ذفنت ... ال

 مرتحن زيزع قحلا هلظ
 افصلا سفنأ عترت هلظ

 رضخأ يلاعلا ضور هلظ
 فهللا لهأ أدهت هلظ

 ىنقتلا بابرأ رقت هلظ

 ىنغلاو ومنت قازرالا هلظ
 ىدهلا بابرأ ةجهب هلظ

 امُكَح ًالدعف فيسلا مُكَح نم
 هربابجلا ىلع فيسلا مكح نم

 داغوألا ىلع فيسلا مكح نم

 افلاخ نم ىلع فيسلا مكح نم

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

 ىدهلا بابرأو قحلا ةمأ نع

 امدلا ريغ هلسغفت ىرت لهو

 عملي اذه ثيح ولعي قحلاو
 سرحي يخأ فيسلاب كلملاو

 برعي اذه نسلالا سرخ عم
 ركنت ال هب نيدلا ةجحو
 ىمع تدغ اجح هنع ليري

 راكنا الب سانلا ةشحو عم

 نكز دق لاقم نيدلا ةمئأ

 لطع ىف يأ لاطبالا هنودو
 حتقفنت الف هنودر هب

 ماضي ال فيعضلاو حاترت
 ماكحألا حضتت هب نكل

 دبعي ال هدمغ دنع هللاو

 مركلاب طاحم نيدلا هلظ

 افولا بابرأ حاترت هلظ
 رجنت انرارحأ هلظ

 فعضلا لما مانت هلظ

 اقلطم ابيط بيطت هلظ
 انطفلا شيع ةذل هلظ

 ادعسلا سوفنلا بيط هلظ

 امكتحا الا مكحام فيسلاو
 هرهاقلا اياضقلاب مهيلع ىضق

 داسفلا يلوأ لنم مهلذأ
 افراعلا مكحلا مكح قحلل

ح
 

.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
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 ةافطلا ىلع اذك مهعضخأ ةاتعلا ىلع فيسلا مكح نم
 كله همكحب نيدلا ةمرحل كهتنا نم ىلع فيسلا مكح نم
 الطبلا ىننفأف الدع هماقق الض نم ىلع فيسلا مكح نم
 ىضق كاذ ىلع قحلاب قحلل اضفر نم ىلع فيسلا مكح نم
 ءانففألاب ودعلا ىلع ىضق ءادعألا ىلع فيسلا مكح نم
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 ةاغبلا داهج

 ادعاو ملظ يغبلا نا ثيحو

 ازم الو هداهج انمزلي

 هللا دودحل .... ادعت نمف
 ادتعالا كاذ ريغلا ملظل ناك

 لطابلا لعفل ارارصإ ناك وأ
 هرباكم هلعفي هنأ وأ

 الاطتساو هيع ادع اذا

 يف قحلا ريغب يفبلاو لوقي
 املعلا رابتعا ىف يغب ربكلاو

 دعي يغبلا نم ىذألا اذكهو
 ةاغبلا ىلع يفبلا تبنيو

 مامالا ىلع مهجورخ اهنم
 مامالا ةعاط بوجولا ثيح

 لقف اهبوجو دعب اميس ال
 يملع ىلع ةحلط جورخ لنم
 ماشلا لمهأ جورخ اذكهو

 ىرن مهلع «وجو دس دعب
 دو دحلل ليطعتل ١

 ادسفم انيف لازي ال يغابلاو

 ارفك نم ندهاجن ام لثمك

 هابتشا الب ,غاب هناف

 ادهع دق بجاو قح معنم وأ
 لعافلا دصق دانعلل ناك ول

 هرصانم هديري رأ قحلل
 الادجلا ,عد يغب هناف

 فرشألا رينتسملا باتكلا صن
 املظ نم عد داسفلاو ملظلاو

 درو اذك ملسملا ىذأ اذا

 ةاقنلا ىده ىف روماب ىا

 هملك الب يفب هناف

 مالسالا ىف عيمجلا ىلع ضرف
 لدج الب اندنع حيرص يغب

 لفحج ماه ٢ ريبزلا

 مامالا ةعاط نع مهدنع

 ارهظ دق هرمأ ًايغب كلذ
 دومحلا لداعلا مامالا نم

 رصأ كاذ ىلع اذا اميسال

 هاوه بسح اياضقلا لعفي

 نعجري مهعم ناك ام ىلع بات

 اراهج انتمأ ىلع ,غاب

 هلعف امم سانلا ح ري يكل

 عفدن انيلع ملظلاو شحفلاو
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 ىرولا ةداق عاتجا نكمأ وأ

 حص عاتجالا نافع ىلع امك
 نكم ريخ كلذ نكي ناو

 ارم الو اولعف دق ام لثمك

 هيواعم ىلعو يلع ىلع
 بهر تود اودرجت ةنالن

 اعلخ دق انيح ع امأ

 اراربألا لتق كاذ دمبو

 لجر لتقل اموي دصاقو

 الذلاو هل .... اذيالا دصق وأ

 فشكي هاري لهالا ةروع وأ
 رصأ دق ش كلذ نع هاهني

 نكمم لكب هعافد هل

 الف لتقلا ىلا ىضفأ نكي ناو

 روصلا هذه ضعب ىف نمزلي لب
 لق سانلا لام ذخال دصاقو

 سانلا نيب لاح نا اذكهو

 عقو يفب هلك باهتنالاو

 ارججَح دق هلعفل ام لكو

 لق سانلا باود ريفنتب ولو
 املعاف قيقرلا درط اذكهو

 ربتعي قح لكلا ىف هعافد

 عقو هنم نملعن نم اذكهو

 ارفوأ نوكي هلاتق ىلع

 حض و دصقم قحل ١ ةداق نم

 نسحل ا نعف ةليغب الإ

 ١ رم ل ١ لتقل اوؤ ورت نح

 هيهادلا مظعلا صاعلا ىتف ش

 بجو دصق نع ءالؤه لتقل
 اقسف هوأر يفبلاب لكلاو

 اعبت دق ىوهللو هسفلل

 اراهطألا لضافألا هباحصأ

 لفحاف قح ريغب هبرض وأ
 الي مل لعفلا كاذ لكف

 فرصلا ىف ةروتسم ةروعل
 فرعي يغب لاحلا كاذ وحنو

 رهظ لاحلا كلذب هيغبف
 نطفلا لهأ دنع عافدلا نم

 البلا دنع كلذ ىلع مول
 رهتشاو داسفلا عاش دقف ال وأ

 لعف ناك امب ايغاب هارأ

 سابتلا ام نودب ملامو

 عنم هذخأل ع رشلا ام لكو

 ارَصْبلا رابتعا ىف هلالا عرش

 لمعلا باطقأ دنع يغب كلذ
 املع لام عيضت هناف

 رصأ ناك ىتم لح هلتقو
 عرش عفدلاف مانألا ىف كلذ
٢٢٢٣



 لعفي مهيف كاذ هارن نمو
 بجو لكلا ىلع يغبلل درلاف
 ال .... ةاغبلل لاتقلل كرتلاو

 اردق نَم مزال ضرف كاذ لب
 امل مهناشو سانلا كر ول

 رمأ انالوم لاتقلاب نكل

 ماهفألا ىف حولت ةمكحل
 دبع ما نبإ ثيدح ىو

 يبسلا ىفطصملا هيف ني

 يغاب وهف قحلا دعت نمو
 اجرخ هارت قحلا ىلع نمو
 ىغب دقف ىبأ قحلا نع نمو
 يلعلا عرشلا بجاو فلاخي نمو
 همزلي دايقنا نع اتع نمو
 هيغب ىف ًايغاب ناعأ نمو
 رداق لك مزلي هداهج
 املعلا لوقت يابلا ةبوقع

 اددحم نكي مل اميف كاذو

 عفن ` ناك اذا يبلاو حصنلاف

 فتكي مل نمل سبحلاو ديقلاو
 دري ال ايوق ناك اذا امأ

 ربتعي اعطق رصأ نا لتقي

 ال يغبلا كاذل كرتلا ةياغلاو
 باقعلا ديلاو ناسللابف

 عقي ال ناسللا عضوم فيسلاو

 لهجي نيحرقأ هب نمو
 بتك انالوم عاطتسملا بسحب

 لك قيقحت ىف حصي
 ارتما الب ةمحرل هناو

 املظم الا نوكلا اذه تيأر

 رفك نمل اقلطم داهجلابو
 مالظلا ىف سابقملا اهنأك
 دقعلاك ىغب نم مكح نايب
 ٭»)يلدلا اللاتق ىف ناكف

 يغاطلا ريغ قحلا ىدعتي ال
 اجرخ هيف يغبلا مكح ناف

 ىغط دق مانألا ىلع نم لثمك

 املعا رمألاب مياقلا ىري ك

 ىدهلا حابصم ةنس وأ ركذلا ىف

 عفدني م دعولاو ةهلاو

 فرعاف عافد وهو هنودب

 درف لبقب الإ هيغب نع
 رظنلا لهأ عم داسفلا ةدامل

 الضفلا اهاري هنود ةياغ

 باحصألا تلاق ًافيسو ًاطوس

 عبتم لصأل اذكه طوسلاو
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 ماقم هل دحاو لكف

 اداسفلا عطقي هاوس سيل

 يوق لك نم قانعالا عضخيو
 دابعلاو دالبلا نمأتو

 ف .... ربدملا عبتي ال هنكل

 ىنفزرُي ال حرجلا اذكمو

 ناطلس مهل ناك اذا الا

 ىفكي ال مهرابدإ زذشيح

 ىتم هب ةيقاب مهترق

 ربدملا م حيرجلا لققي

 ربخلل هارت صيصخت كاذو

 رظطنلاو سايقلاب هوصصخ دق
 ةلوصلا عفر دوصقملا هنأب
 يقب دق كانه اجلم نكي ناف
 رسكت سيل ةاغبلا ةكوشو

 لاصئتساو لكلا عطقب الا

 مالعألاو ناطلسلا يقب ام
 افخ الو انهاه قاب يغبلاف

 لمجلا ىف يلع لعف اذكهو
 لمجلا مويب هيدانم ىدان

 لوألا ىف مهل ىوأم نكي مل ذا
 عجري هيلا قاب مهناطلس

 لالاب مه رح ممهادمب

 عطقني مهيغب ىرت ىتم
 التقا ام اذا نيقيرفلا ىفو

 مافطلا ترصأ نا فيسلاف
 ادا علاو ًوتعلا قحعبو

 يوغ لك نم قاقشلا عفديو
 داسفلا عفتري امدنع يا

 فرشألا يبنلا ىداهلا ةعيرش
 افخ وأ يتأ دتشا حارجلا دعب

 ناوعأ هل مهو مهبوؤي
 فعض لاحب يأ اونوكي مل ذا

 اتبث لصأل ًايقاب ناك ام
 اورظناف كاذ نكما : نا عبتي

 رنا٦لا ذباهج هب هصصخ

 رقتسا لتقلا ضرغ ىف اورظن ذا
 ةوق نم مل ناك ام رسكو
 ققحتلاب دوصقملا لصحم ل

 رظنلا قفو ىلع اجلملا تبث نا
 يلاع رابتعا وهو مهتفأش
 مارملا لصحم ل ةبوصنم

 افرع رمأ راكفالا ىف كلذ

 لقن اضيأ انل نيفص مويو
 يلج دصق نع ربدملا عبتي ال

 لهجي الو ىناثلا ىف سكعلاو
 عورلا نمأيو مهبراه
 لاجرلا سماحأ نم دنجلاو

 اوعو لوقلا اوعمساف اذه لاحلاو

 التق لكف ًاناودعو ًايغب
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 املعاف لاتقلل ناكرتي وأ

 ىرن ةقرفب يغبلا رهظ وأ
 هعبتم اهيغب نع ةعجار

 دق هللا رمأل ءاف نم دذناف

 بجو الوأ حالصالاو ظعولاو
 ارَّتست .ةهبش لك فشكو

 ارهظ اموي رارصالا امدنعو
 افلتأ دق ىذلل نامض الو
 هدحاو نم .... ادب يغبلا اذا امأ

 لتاقي نم لاتق بجاوو
 فكي ىذلا كرتي فكي ناو

 عبتي ال ًاصكان ىلوت ناو

 الو ىحرجلا ىلع نزهجي سيلو
 املعاف لحي ال اضيأ يبسلاو

 حص كرشلل اوكرشأ نميف كلذ
 الاومألاو ءامدلا اومصع دق
 ملسم لك لام لحم الو

 ال هيلع اوبراح كرش لجال
 لمعلاف ةافغبلا درمت ناو

 ملؤم ناكم لك نم نومري
 دعقيف مهل دصرم لكو
 املعاف لال ةمينغ الا
 لاحلا ىف ةمرح نم مهل امو

 رظن ناك قداص ركفب نمو

 هيج ذخام محل ىأر

 | ل ١ وم أ منغت

 املعلا مكحل يأ نالزنيو

 هقلا "يلوت ينح ناق
 هعجترم اهلالض نع قحلل
 دنف الو انه هيغبب ىمر

 بيرلل امسَح برحلا هجو فشكب
 اركنم اهاري ىتح اهب ,غاب
 اردق دق نم مزلي هداهج

 افرعتل امهيلك نم يفبلاب
 هدراو ةادلا تالاقم اهيف

 لزان ميكحلا ركذلا هب ايغب
 فرع هدصقو فكلا بلطملاو

 عتمي اذك ىرسألل لتقلاو
 اللا ىف ةافبلا

 املسأ نمم مالسالا ةمرحل

 حضتم قح وهو يبسو منغ
 الاق نمم مالسالا ةملكب

 مظعألا يبلا نع ربخ ى
 اللُح منغر مهيبس برحلل
 لعف مهيف كرشلا لهأك مهيف
 مذخخاو عفادملاو ليخلاب

 اودرمت نا تعطسا ام نفّيضو

 امقت ايسح وهف يبسلاو
 لالضلا بكارم اوبكر ذا
 رشبلا ةداس ةداقلا ةريس ىف

 هيدر ةلاح لك عطق ىف
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 اولدتسا ىفطصملا بورحبو
 ارقن دق نمل اهنم اوذخأ دق

 ىف ةافغبلاو رافكلا كرتشاف

 ف ليلدلا هصصخ ىذلا الا

 هليلق ةييغغاب ةلذنفو

 رانآلا ىف هتنج ام نمضت

 هريخكلل نونّضي طي الو

 نسحلا ليلس دمحم الإ

 لبق نم يا هينجت ىذلا امأ

 بجو قوفت لاح اذكهو

 رازوألل برحلا عضو دعب نم
 امدعب حص لاتقلا كلذو

 الزن نم را مامالا اهميقي
 ردقي اهيلع ناك نم لك وا
 اليلق اودغ نا ةافبلا من

 اوكرتيلو مه سانلا ضرعي ال
 املعا اولَوأت اذا اذكهو
 اكانه مهف نضرعتن ال

 امامإ اوبصني مل نا كاذك

 الاتق اوبصن اونوكي مل نا
 اوبصني مل وا مامالا اوبصن نا
 قرطلا عاطق مكحك مهمكح ذا

 ىرولا ىف لضي نم نأ كلذ

 اضرتعا نيملسملل نكي ناف
 مانألا ىلع غاب هناف

 اولض ةاغب ىف نيكرشملل

 اربكت ىتم قحلا ةعاط نع
 فرعاف كانه ماكحأ ةدع

 فرعاف يتخأ افل عضاوم

 هليللا يذك اهل ةعنم ال

 رايخالا ةداقلا ةادهلا نع

 هريشعلا نم ةعنم تاذ يا

 نظطفتلف هل ننمضت لوقي
 لكلل هنمضت .عمجت

 بجنلا لوق ىف هتنج ام نامض

 رانآلا ىف حص لوق نمضت

 امرجا نم ىلع ةجح موقت
 البنلا دنع مامالا ةلزنم

 اورظناف ماقملا كلذ لثم يفف

 اليق مهيفف مهف ةعنم ال

 اوكله مهارن ىتح مهنأشو

 امسر دق مهل ىذلا لمتحا

 كاذب مهنبقاعن الو

 اماهرالا اودلق مهعدف مهل

 الالضلا لتاق هوبصن وأ

 بجي اعرش كاذب مهلاتق

 قح وهو ءاملعلا ضعب لوق ىف
 اربكأ رزو فراق دقف ًايغب
 اضبن اموي لاحلل وأ لاملل

 مالسالا ةمأل براحم
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 لمجلا موي ىف هانلق ام حصو
 ال ريسالاو ربدملا عبتي ال

 الو مرغ دحأ نم نكي ملو
 القن ءىيش كلذ نم ناك ول

 دحأ نم صاصق اضيأ نكي ملو
 ىفو نيفص موي ىف اذكهو

 ملع لوحف رايخأ ةلمج
 عفترال ءىبش كلذ نم ناك ول

 لاتقلا ىف لصالا لاقي الو
 مزلي مهيف رهو يصعلابو
 هبتشا ناك امل فشكلاب كاذ لب

 املعا ظعولاو حصنلاب هدعبو
 امع ىنغأ ناك هجو لكو
 اربكألا ينعأ كاذ حصي سيل
 لاققلا امنا لاقي الو
 اديقم هقالطإ ىرن انلق

 عقي لعف باقعلا اغنأل

 مانالا ىف مشغلا حصي الف
 فلس اميف هتمدق ىذلا وهو

 يف لامعألا بتر نا كلذ

 رارصالا دنع يقرتلا لب
 عتمي لاقي نا حصي الو
 مكح دق لاتقلا قالطإ نأل
 رارصالا رهظ نا اميس ال

 نايبصلا بعل نم هنودو

 ليف ام ردهب يأ انم ىدان
 الخ ابح حرجلاو لققي
 القن اموي كلذ ىف نامض

 الضفلا ةادهلا موقلا رنأ

 درو مهنع هفرعن دحأل

 فرشألا يبنلا بحص نم نيذه
 مكح لك لصف ىف ةمئأ
 عقو ام لك لقن ىف مهدج
 لاعنلاب ناك ةاغبلا نم

 مرحي هارن اعطق هريغو
 هبتن هل مهرمأ نم مهيلع
 املعلا دنع فيسلاب هدعبو
 امت دق هقوف امم هاوس
 اررق لصأل ىندألا ىفك اذا
 لاعفلا نميهملا هقلطأ
 ىدهلا ىف رابتعالا اذه لنمب

 عدتري هنعو ملسم ىف

 مانألا نم برض هناف

 فلسلا انه هب لاق ىذلا وهو

 فخي مل اهرمأ رشو ريخ

 رايخالا هب تلاق دق دادري

 عقي نأ لاعنلا قوف مهلاتق

 ملع دوهعم لكب هنأب

 راتبلا مراصلا الا نفي م
 ناميالا ةداق هيضتري ال
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 املعلا دنع عامجالا تبث لب

 ىفطصملا بحص لعف نم قأ دقو

 اورفف اركنم متيأر ناو
 ديلا ةعاطتسا معمدع ناو

 لمشت اضيأ حالسلل ديلاو
 ديلا ىف يبنلا لصفي ملو
 اناسنالا نكمأ ءىيش يأب

 تفتلت ال وشحلا ليهأ عدف

 ديفي ال لوزنلا ببسو

 تبث مكحلل ظفللا مومع نكل

 امرحين مل فيسلاب هنأب
 افرعاف كاذ راكنإ عقي ملو

 ركنتسي الو يديألاب كلذ

 دحأ ثيدح ىف ناسللابف

 لعفي دارأ اذا هريغو

 دصقملا اذ ىف دهانلق ام حصف

 اناك يأب حص ةلازإ

 تبنأف ىلدرهللو مهلا

 دييقتلا تبني هيلع الصأ

 تيي ريغلاو ظفللاب ذخف الصأ
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 ة اغبل ١ ل اتق بوجو

 همألا ىف ىلغب نم لاتق نا

 ىتم ةيافك ضرف هتكل
 افلت دق بحصلا ضعب كاذل
 لبق دق مامالاو ليق كاذك
 امدنع اوكش رمالا ىف مهنأ وأ

 حضتم مامالا دنع نكي ناو
 يددص نم نكي مل رمأ كلذ
 لد بورجولل لاتقلاب رمالاف

 دسفملا عدرب يأ ضاق لقعلاو

 ابجو رمأ كلذ نكي مل ول
 ادع هيغبب اذه ىلع اذه

 ىمَع دق ,عدرب لقعلا ىضق نكل
 رونألا فيرشلا عرشلا قأ ىتح
 بجو امب اولمع نوملسملاو

 راكنإ دحأ نم نكي ملو
 ىلع دهعلا كلذ نم لزي ملو
 ممألا نم ةمأ ناصت الو

 ىرولا يغب عم لدعلا كاذ نيأو

 ميقتسي سانلا رمأ نيأو
 ماقتناب ضارعالا كهتني
 باصتغاب لاومألا بلسيو

 ماركالاو لالجلا يذل اشاح
 ضرف دق ناك لاتقلا كلذل
 اونصحت دنا عالقلا مدهئو

 لحاطف ىدل ضرف
 ىتأ اذك ىفك ضعبلا هب ماق

 افرع اميف كاذب بقعي ملو
 لقن دق اذه كاذك مهرذع

 املع املو همهابتشا حص

 حضو اضيأ مهدنع نكي ملو
 دصقملا نايب لب ماقملا اذ ىف

 لزن دق ًاصن نآرقلا ىف كلذ
 دعسألا مارملا ىف داسفلا نع

 ابه نوكلاف ماظنلا ضقتن هل

 ادسف ارط ملاعلا هب ىرت

 امظتنا نح نوكلا اذه حلاص

 ركنتسي ال قحلا وهو كاذب
 بتك هللا هل مكح نم عرشلا ىف
 رانتآألا تدبأ اذه كاذل

 لك دنع ليبسلا اذه

 ملأ ام نفشكي يلدعب الإ

 اركنم ىحضأ كلذ ىرولا ىلع
 مقم هداسف ىف ىغابلاو

 مارلا كلذ نم قىبتشا اك
 بايترا الب امدلا كفسيو

 مالسالا ىف لاحلا اذهب ىضري

 ضرتفم ةافغبلل داهجللو

 نصحي مه ام لكو
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 تبث دق قينجنملاب مهيمرو

 اوعضخ نيح تويبلا رسكتو
 اوناك ام ىلع مهدوع فيخ نا
 ذافنا نم عنمي ام لكو

 امده فيرشلا ع رشلا همده

 عاضت مهلاورمأ اذنكمهو

 افخ الو مهزراهنأ نفدك

 فلت ناك ام نامض مهيلع
 املك رسكو نفدلا كلذو
 انه مهل ةوق نوكي ال يك

 ربتعي ةاغبلا ةوق رسكو
 رجنخلاو ليخنلا عطق اذكهو

 عطقت مهنع داوملا اذكهو
 ارم الو مهلع همتاف

 انه عاض ام نامض مهيلع

 اناك فيك عاركلا رقعيو

 يناوألاو عاخملا قرحيو

 نهوي رأ مهفعضي ام لكو
 مالسالا ةميأ لزت مو
 ملعلا لهأو راكنإ نود يأ

 لسرملا سايقلا ليق هلصأو
 .ماغرالاو مانألا ىف لدعلل
 بلج اميف رظن مهعم كاذو
 عقو دق هيلع ىنبا ام طسبو
 يلجلا قحلا دبت هيلا عجراف

 تبي اموي مهلبل ام لكو
 اوعمستلف مه افاعضأ مكحلل

 ناركن الو يغب نم هيلع
 ذالم الب يغابلا ىلع مكح
 املظ ليزي هب اجر اذا

 عايضلا هب ىتأي ام لكب
 افعضلا اهيف كيرشلا كي ناو
 فرع دق كانه مهنم ببس نم

 املغ دصقل هب اونصحت

 انطفلا لوقت اهل اوعحجريف

 رظن لصألا ىف وهو داهجلا نم
 رمغلا كلذ كالهتسا اذكهو

 اونسحتسا
 مالم ام نود يضقت كاذب

 مكحلا اذه لدعب اوحرص دق

 لعفي نيملسملا حالصل يأ

 مافغللا الَهَجلا نيدسفملل

 بدتناف نيملسملل ةحلصم

 عضو هطسب هقفلا لوصأ ف يأ

 لمكلا لاجرلا ةداق لعف نم
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 ةمئألا ريس ىف اذكهو م
 مرج الو ةلسرم حلاصم

 افخ الو ىهلا لهأ هجرخأ

 هللا روبب مهبولق تءاض

 اوحمَضوأ لاجر مهرد هلل
 رارسالا ضماوخغ مهيلا
 ةلدالا نم اهنوطبنتسي

 ناعتسي يغابلا عاركبو

 تهتنا اموي برحلا ام اذا ىتح

 املعاف لاتق مهنم فخي ل نا

 لحت ال ةافغبلا لاومأ ناف

 ملسم دبع لام لحي الو
 الف مهحالس نم عيضي امو

 مسقي ءىف لوقي نم لوقو
 رنألا ف يكحو ءىشب سيل

 ضقانت ىف موقلا لوصأ ىرت
 حلاص نب نسحلل هلثمو

 قرس هناب حص ىذلا الا
 نكي ل هوق رس دق ىذلا ىنعأ

 لدي ام نيأو ليصفت كاذو
 لمجلا موي مهدنع هوور امو
 عقي" ل هنا حيحصلا لب

 مسق دق كانه ناك اذا الا

 لعف دق مامالا ىأر نم نظف
 مقن دق ناك موقلا ضعب ليقو

 ةيرم نود حص قح لكلاو

 مشغلا لاوحال بسانم وهو
 ىفتخا امل اتتاده مهناف
 هابتشالا نيح ىف تدتها ىتح

 اوحرش اميف هللا مكح بجاو

 يرابلا هلالا نم ةلوكوم
 ةبش عفرو لمجم فشكل
 ناركن الو مهحالسبو
 تتبأ لوصأل مهيلع ةز

 امري نلف داسفإ فيخ وأ
 لصح ناك مهمالسا مه ثيح

 مرجم رغ لك سار ناك ول
 الضفلا دنع مرغلا هيف مزلي
 منغي كانه لح مهلام

 رظناف هيف فسوي يبأ نع يأ
 ضيارفلا نم ًابجاوو ًالفن

 حلاص ليلدب يأ جي ملو
 قح وهو هيف لوقي نمنغي ال
 نكز دق هنع كاذك ةمينغ

 لقع لصأ نمو لقن نم هيلع
 لمعلا باطقأ دنع ءىيشب سيل

 عمتساف هتمدق !مك منغ

 مغ هزاوج هب مهبرح

 لقن رمأللو ةمينغ كاذ

 ملو يبسلا هكرت مامالا ىلع
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 ارهج كاذ لاق نأ ىلا ثبلي

 ىفطصملا جوزو مكمأ نوبست
 مترفك اذكه متلعف نأل
 حصي له ةاغبلا يضاق يف فلخلاو
 ىف لدعلا لهأ ماكح هضعم ل

 دقف مهيأر قفاو اذا الا

 فنأتسم انهاه مكحب نكل
 املعا مكحلا اوفنأتسي نأ مزلي

 لبق قحلا قفاو ام لب ليقو
 ال ناك نيأ قحلا نا كلذ

 فرع مهريغ ىضاقك مهيضاق
 ربابجلل ةاضقلا ىضق دقف
 بتع نيدلا ةداق نم دجن لو

 نا لدعلا ةاضق نا ىرت الأ
 لدع ةاضق مهنوك فكي م

 عقو انرمأ سيل ءىيش لك
 تبن لطاب لك اذه معنف
 لخد دق ةاغبلا ىضاق نكي ناو

 انه يضاقلا ةلادع تفتنا دق
 ادهش ول انه تاداهشلا لب

 املعاف قسف لاحلا كاذ نأل
 ىرأ رمخلا براشك هلاحف

 ذخأ ,غاب نا ةاكزلا ىف فلخلاو

 رم ةاكزلا ىفو طحنت ليقف
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 اركللا لازأ دق ام ةرديح

 افرغ ام ارح نولحتستو

 ملع خيش هنع هاور صن
 حصالا يأرلا ىلع ال مأ هؤاضق

 فرعاف انيدل مهنع حص ام

 دري ال يتخأ قحلاو لبقي

 فرعاف اضيأ لدعلا لهأ هيضعي

 امس ر اذه راثألا ف كاذك

 لقع لدعلا ىف لوقلا اذه لصأو

 ا١لطي ه اذإ هدرل ىنعم

 فلسلا لاق اذك نقحلاب ءاج نا

 ركانت ام نود رصع لك ف

 بجع ام نود قحلا ءاضقلا ىلع

 نكز هلطب قحلا ريغب اوضق
 لدعلا ءاضقلاب اوئيجي ل نا

 عفر دق لاقم لطاب هيلع
 تب لطبلا لبحو لعاف لك نم
 لطب اضقلاو موقلا يغب مسا تحع

 انطفاف ءاضقلا ىف طرش لدعلاو

 ادسف دق اضقلا ىرت ةلطاب

 امّكُح دق ولو قسافل امو
 ارهج دق هقسفب هنا لب

رهش لوق ىف داعت لب ليقو



 باتكلا لهأ نم نيكرشملا داهج
 رفغي سيل كرشلا نا

 رفغي دق هنود نم امناو

 ابجو دق كرشم لك داهج
 داهج ىف لوقن انه اهو
 مانالا ثبخأ دوهيلا ينعأ

 ىرولا يراب نم ةنعللا مهلع
 لقأ مهو مهدعب ىراصنلا م
 دشأ ممهندبت مهيف لوقي

 ءاود هلام ءاد كرشلاو

 اردق نم ىلع ضرف مهداهج
 مهداهج ىلع تصن ةيآ م

 انلتاق نأ ترمأ فو

 ربلا كاذ مهمع ارط سانلل

 اونلعأ هلالا ديحوتب ىتح
 املعا هريغ بر ال هناو

 مالسالا عيارش اومزتلا ام
 ءامدلل كاذب اومصع دق

 عقو ناصحإ دعب نم ىنزالا

 لالجلا وذ هيلا اعد امو

 ممرونلتقأ ممهومتدجو ثيح
 لاتقلا ىلع ارداق ناك نم
 قحلل مهدايقنا نع اوبأ

 ناطلسلا اذ كلملا كيلم اوداع

 ربكأ بنذ لك نم هنأل ثيحو
 رفكي دق ةبوتلاب بنذلاو
 ابتك يبر رداقلا ىلع ًاعرش
 دانعلا ةداق باتكلا لهأ

 مالسالا ةمأل مهادعأ

 ىرج مهل هنعل نيح لك فىف
 لزن ركذلا اهب انل ةوادع
 درو دق اذه صنلا ىف ةوادع

 اوملعاف ىراصنلا موقلا كئلوأ

 ءادعالا ملسأ اما اذا الا
 ارهزأ ًايلج ءاج دق ركذلا ىف

 مهدانع عم لاتقلا ىلع و

 اتس امم ثيدحلا ىف ساللل

 رهتشا دق اهناهرب ةياغل

 نميهملا ىلقعلا برلا هناو
 امزَح دق مهبرح اولوقي ناف

 مارلا نمر لالحلا نم
 يءاج كاذك اهقحب الا
 عرش ناميإ دعب رفك ناك وأ

 يلاعلا ميركلا دصقلاب صنلا ىف
 مزلي كاذو هللا نم رمأ

 لالجلا ىذ هللا نيدل ارصن

 قح لك كاذب اوضفرف
 ناطيشلا ةعاطب اورهتشاو
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 راهطألا ايبنألل اورباكو
 لسرلا ىفو ايبنألا ىف اوحدقو
 هللا .... ءايبنأ نولتقت مل

 دحالا هلالا بتك اوبذكو

 ام نود ًارط نوكلا ىف اوشحفأو
 يلعلا رمأ مهنظ ى اوبلاغو

 رداقلا هتالا ملح مهَغو
 ادادنألاو كيرشلا اوقلتخاو

 يواعدلا مياظع اوعدا ىتح

 كبنلا ىف مهنأب اورد امو
 مه مغرلابو هنم اوبره دق
 ىمع وهو هلهأ يمعي لهجلاو
 اتبث سايالا امدنع كاذل

 تح ةيآ لالجلا وذ لزنأ

 هيآ لجأ فيسلا ةياو

 مالسالا ملاعم تحضتاو

 رهبي الاتق رفكلا اولتاقف

 اريزنخلاو بيلصلا رسكيو
 مانالا ىف مالسالا رشنيو

 اعقو دق ةوعد دعب كاذو

 رافكلل يبنلا اعد دق ذا

 ارط لوخدلا ىلا مهوعدي
 ارَممالا صخت ةوعد كلتو

 دارفألل ءاعدلا مزلي ال

 يرابلا لالجلا ىذ رمأل ًأدر

 لتق دق ءايبنألل مهلكو
 هابتشا الب قلخلا ةوفصو

 دممصلل مهلهجب اورباكو
 امسلا قلاخل اقح اوفرعي نا

 يلب مه هنأب اورد امو

 مهلك مهشحف ىف اوطرخناف

 ركاملا عياظف اوبكتراف

 ادابعلاو دالبلا اودبعتساو

 يواغ لكل اعابتأ هلل

 كلفلا دي تحت

 اومهفاف اعطق نوعجري هيلإ

 امهفاف لابولا ىلا مهدوقي
 ىتأ دق نقحل مهدايقنا نم

 تبث دق خسنب تايا ةدع

 هياوغلا بهايغ تحغمنا اهب
 ماهوألا فيانك تفشكناو

 رهقي لالضللو مهبولق

 اروفكلا عدريو هلتقي

 مالسالا ةمارك نظفحيو

 اعنم دق ةوعد نودب امأ

 رايخألا نم لسرلاو بتكلاب
 ارفكلا كاذ نوكرتي نيدلا ىف

 اركنتسي نلو مهيف امعزلاو
 دابعلا نف معزلا لب مهنم

 بر ريدقلا
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 ىلبأ لكلاف معزلا ىبأ ناف

 ابتك دق ىفطصملا يبنلا ذا

 ناف رمألا كلام سيئرلا ثيح

 تبن يعارلا ىلع يعرم منو

 ى ر ول ١ اعد دق و

 احابتسا مهنم رص ا نمو

 ل اقتقلل د وجل ١ دنج و

 بجو ادارفأ ودبلا لهأ ليقو

 معز مل سيل ههجوو
 يعدي ميعز دحاو لك لب
 ىرن ةوعد لبق لاتق الو

 ىرولا ديس ةوعد عطقنت ل

 ال نآلا امأ لوقي مهضعبو

 مت عرشلا رمأو حضاو نيدلاف

 يلج هدضر نيب قحلاو
 يلعلا رمألاب ملاعلا ةوعد ام
 يسأتلا ف حضاولا حجارلاو

 ابلط دايقنا نم اوبأ ناو

 مرحي لاتقلاف اوباجأ ناف
 مامالا ةمذ تحت نوقي

 نل لح مهحاكن انهاهو

 يعرشلا حابذلا مهنم لحو
 لزن دق باتكلا ف ماعطلا نم
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 ابجنلا لوقت اذكه مكحلا

 ابرغتسي ملو مهنم اسؤرلل
 نجعبتي كانه لكلاف باجأ

 رايخأب يداهلا نم ًاصن

 رهتشا دق حضاو وهو كيلع
 ادسأ مومع راكأ لك ف

 ارهش رمأ دارفألا اعد امو

 احالسلا لمعاف هريشع

 لاحلا اذه لصأ كاذ ناكف

 بتكلا ىف ءاج كاذك مهباطخ

 ممم مهيف ريمأ الو
 يعم لصأ نع هفرعاف هسفنب
 ارفك هارن نمو ىغب نمل
 ازرم الو ةيقاب اهنكل
 لهجت الو تمت ذا ةوعد

 مرج الو ىرولا يداهلا دمحأب
 لكشم نم انناميإ ىف سيلو
 يلت . اهرمأ نورقلا مكلت نم

 سألا اذف يأ كاذ ءاقب
 ىبتجملا مامالا كاذ مهتيزج

 هزلت مهيف مامالا ةمذو

 مالسالا ةلادع مهطوحت

 نحكناف هاشت نا هيف بغري

 عنملا نمضب ناك ام لكو
 لدجلا لهأ اوعدف كاذ ليلحت

تتأ



 اباب نم نبلطت طورش ىلع
 مزال نم ةمذ لهال امو

 عم ةيزجلل لوبقلا ةمكحو

 املع اف نيملسملل ةناع ١

 ىلإ مهدوقي هل مهحور

 ادعلا ماغراو زارعإ لاملا ىف

 لاحب اوقب نيح مهعو

 ىدهلا عيارشل نوهبتبي

 الزن دق امل ةمارك وهو

 الف اوراتخا دق رفكلاو نوقبي

 ىري مهضعبو مهل ةيامح
 يلب دي نع صنلا هيلع لد
 اماقملا فشك (نورغاصرو

 لبقي ارمأ كلذ نكي ملو
 مرتحيف انه اه باتكال ذإ

 يلعلا ركذلا ىف نييباتكلا نم

 ربخلا ىف ملام هل نمو

 مهنم لحي ال ماعللا الا

 لدب تحضأ مهلتق نع لب ليقو
 لذبت ءامدلا نقح نع ليقو

 تبجو دق ةبوقع لب ليقو

 ربتعي ةبانج هناف

 افلب دق ىذلاب تصخ كاذل

 مكنم رهق دعب اوبوتي ناو
 امدعب ةالصلل اوماقأ ينعأ

 اهبابرأ نم هداغلا بطختو
 مكاحلا ليلدلاب انيلع حص
 عضو دق رفك لاحب مهاقب
 اس زعلا انل لاملاب ناف

 القغ رس نيدلا ىف اولخدي نأ
 ادهع مهيلع لذبلا ىف لذلاو
 لاجرلا دي تحت مهرفك

 ادب دصق نع رفكلا نوكرتيو
 الوأ .... باتكلا نم مهيلع

 ىلع اهوأ ةيزجلا ىتم لتق
 ارهش ام ىلع ةبوقع كاذ

 لمكلا نيملسملا رمأ كلذ

 اماق ثيح لذلا راغصلا نا

 لذبي اموي مار نا مهريغ نم
 منصلا كلذ دوبعملا هنكل

 لوألا كيللا برلا نم طرش
 رنألا لهأ دنع سوجملا نم
 مرحي يتخأ اي حاكنلا اذك

 لذب اموي اهل نمم نلبقتف
 لوألا لاق رادلا نوكس نعو
 تتبنأ مهيلع رفكلا ببسب

 اوررق كاذك نيمضت لذبلاو
 افلم القاع ارح ناكو

 اومزتلا كيو ع رشلا تابجاوو

 امزل دق ام قفو اوكزو اوبات
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 لاحلا اذه مهليبس اولخ

 الو يفكت اهنأ ينعأ تسلو
 ملو رفكلا نم يأ اوبوتي ناف
 مه ثيح مهيف لح لتقلاف
 فرتعا ضعبلاب ناك نم اذكهو
 بجو ام يةؤي ىذلا ملسملاو

 بجت اهلك نيدلا لوصأ نكل
 اطرتشا ناك ةبوتلل هللاف
 ةاكرلل ءانتيالا اذنكمهو

 رخآلا مويب ناميإ لنمك
 ال قحلا نيدل نونيدي لنم
 دق روشنلاو ثعبلاب مهنأ ول
 فالخ هب نونيدي يفعأ

 رفاكلا دولخب اولوقي مل وأ
 يلولا هللا ىلع ٥ ر هناف

 رفاكلا دولخب اولوقي مل وأ
 يلوللا هللا ىلع د ر هناف

 لالجلا يذ رمأ ضقاني نمو
 اوبراح امهم رفكلا لهأ لكو

 املعاف يرارذلا ىلبست اذكهو

 برعلا قلطم راتخلا ىلبس دق ذا
 مرج الو هدعب ءافلخلاو

 رنالا ىف اهلك ىبست ليقو
 الف مشاه لا الا ليقو

 لامعال ناكرألا اهناف
 المع اهاوس ام كرتب ىضرن

 مزل دق كانه ضورفمب اوتأي
 مهرفك ىلع لاحلا ىف نوقاب
 فلسلا انل ىور يقابلا ركنأو
 بجع الو هكرات رفاكو

 بجنلا دنع اهضعب يفكي سيلو
 اطرش ةالصلا ةماقا من
 تافص نم كلذ ىلا امو

 ركانملل ميرحتلا اذكهو

 القع طرش وهف هاوس نيد

 دهع نيد الف نونيدي اوناك

 افان دق ال نيح هلوصأ

 ارافك اوصصخ وأ رفاكل

 ركاملا نم وهف نمؤمو
 لفتحاف هتبثأ ام ضقنو

 ركاملا نم وهف نمؤمو
 لفتحاف هتبنأ ام ضقنو

 لالضلا ةلحج نم هناف

 بجاو رمأ منغت مهلاومأ

 امجع اونوكي نمو مهب رغ
 بجو ليصفت نود ريهش وهو
 مكح دق نيمألا ىداهلا هب نيح

 رضم نم اوصصخ ًاشيرق الا
 البقاف يبنلل ًامارتحا ىلبست
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 ىرولا ىف مظعلا قحلا هل ثيح

 ىرس دق ًارط نوكلا ىف هناف
 فرتعاف عيمجلا هاوفأ مجلا

 اللا ىف ًارط ءادعألا زجعأو

 برقألا ىف نم رتحي نأ ورغ ال
 ريسلا ىف هيوبأ ايحأ هنمو
 يداهلا لضفو كرشلا ىلع اتام

 ءاج دق دمحم نع مكحلاو
 املعاف حص راتخا تبثأ ام

 عقو انرمأ سيل ءىش لكو

 اركذي نأ نم لجأ هردقو

 ارهب اركذ ءامسلاو ضرألا ىف
 فرشلابو هلضفب ىرولا لك
 الع دق يرارذلا العأ ىلع ىتح
 بسنلا لصأ جشاولا هصيع نم

 ركذ دق لاقم هب انماف

 دارملا كلذ ىف امههان

 ءارتما الو بجاو لك ىف
 امزرل دق هلطب كاذ ريغو

 عفر انل اذكه در هيلع
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 اهلهأ ماكحأو ةيرحلا نايب

 اونعذأ دق مه نا باتكلا لهأ

 بجت مل ةمذ ليمهأ

 لعجت لاتقلا لهأ ىلع يهو
 لاتقلاب هللا رمأ نأل

 فشكناف نيذلا اولتاق لاق ذا

 انكمم كاذ ناك نم ىلع يهف

 ره خيشلاو ج ولفملا اذكهو

 عقي سيل ءالؤه نأل

 رسيلا ىف مهيلع لب ليقو

 ازرم الو ةيامح اهنال

 رفكلل ةبوقع لب ليقو

 ينغلا ىلع لب ليقو
 يفكي ال هجارخ نم ليقو
 رقفلاب فصتم هنال

 ةعيرشلا ىلع مهؤادتعا ينعأ

 ا عماوصلا لهأ ىف كاذك

 ملعلا لهأ ضعب لاق كاذك

 نايبصلاو ءاسنلا ىلع امو

 انرولتاقي اوسيل مهنأل

 نكي مل نمل اولتاقت الف

 لقني اذه ريمالا رمع نع

 اونطفاف راغص ىلع ةيرجب
 بتك هللا !مك مهل ةياج

 لقعي لوصألا ىف كاذو مهنم

 لادج الب لكاذ ىلع لد

 فرع دق رمأ نبلتاقملا ىلع

 انفرعي قحلا ىف هلاتق

 انطفاف كاذ كردأ اذا هنم

 انملعا اتقزلاك مهنايمع

 ملع دق لاقم ارسوم ناك ول

 اوعفر دق اذكه لاتق مهنم

 يربت لوصأ ىلع مهضعب نع
 ارتما نود اهظفحب مهتعت
 رداف لاضعلا ءادلا هناف

 ةلملا يداعأ مهن اهضفرب

 امزل دق ىرولا اوطلاخي ل نا

 مكحلا اذه ديق يردأ تسلو

 نايعألا رظن ىف ةيزج نم
 ابيتاقلا ىلع اهناف

 نلظطفاف اذهف نكل ًالتاقم
 ل ذبت نبح ةجحلا هنا و
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 اذكمهرو

 ا ِ :فلكم ريغ مهنال

 فرعي رما ءاسنلا ىف فعضلاو

 درو ملاح لك نم لب ليقو

 ىلع لكلل ذخألا كاذ معنف

 ارانيد نذخأي درف لك نم
 رادقم اهف صنلا ىف سيلو
 ةمألا ءاملع اهيف لاق لب
 هينات عم نوعبرأ ليقف

 رشع انثا كاذو اهفصن فصنو

 رناندلا ةعبرأ لب ليقو

 قرولا لهأ امهرد نوعبراو

 املعاف يففغلاو ريقفلا ىلع

 بجو لكلا ىلع رانيد ليقو
 رمع نع ليق لاوقالا لواو

 ارمالا كاذ ريمألا ركناف

 رناندلا ةعبرا لب ليقو
 اييملسملا قازرأ اذكمهرو

 مايألا ةنالن ىف نركت

 مزلي مامالا ىري ام ليقو
 ةروكذملا ةفايضلا ىف لوقلاو

 ون مهيلع ام دنع وأ

 انايبلا عف اولتاقي ل نا

 فرعن ام ىلع حضاو كاذو

 دنس هل ربخ ف اهذخأن .

 رهش دق لاقم نينجلا ىف

 القعلا لك دنع لاقملا اذه

 اراص ايرف اعم هل دع وأ
 رابتعا اهف حص هفرعن

 ةنسلا صوصن نم هور
 هينالع مه درف نم امارد

 املع دق طَّسَو ىف اهفصنو

 رهش دق لاقم مه ريقف ىلع
 رهاشلا ىف بهذ لهأ لك فىف

 هورد امب

 بسن دق لوق كاذ يعفاشلل

 رثالا ىف داوسلا لهأ ىلع ناك

 ملاع نع ىتأ دق رهش لك ىف

 مالعألا ةداق لاق كاذك

 اوملعاف مارملا كلذ هيلا

 ةيزجلا ذخأل يا لوزنلا دنع
 رملا عقو مهيلع اذا
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 تبت دق ناك كاذ انمقأ اذا

 املعاف انيلع ناك درزن ناف

 ءاطغلاو شارفلا مزليو

 ىلع لب ليقو
 ىراصنلا ىلع دز نيمردو
 رشع ةسمخب لاق مهضعبو
 ىري ام لاقي يباصلا ىلع م
 رظنلا ىف افل دح ال ليقو

 رمع نم اهل دح نكي ملو
 مالسالا ةجاح ردق ليقو
 رصم ضرأ رافك ىف كاذو
 اردقلا كانه مهل نيب

 نكي مل ُمثلذب ولور لاق
 انددشن انجتحا نإ نكل

 ايسؤملا ريمأ نم حصو
 عقو ماشلا ىلع همكح ناف
 نم كلذ اوركنا اونوكي مل لب
 مهارد نع رانيدلا لبقنو
 نبللاب سلفم هجو لطو
 لسعلاب همسج لط ليقو
 لاحلا كاذب يأ ىذأتي يك
 لسعلا عبتي لفلاب اذكهو
 نا ةيزجلا ىلع هاركا كلذ

 لاتقلل كرتن اننأل
 ىفتنا دق يخأ عفدلا انهاهو ١

 . بجت يدربيلا

 تتأ لاوقأ حيحص ىف ريغ ال

 امظعلا ردب ديدحت ىلع فقف
 ءالصلا اذك دربلاو رحلا ىف

 بجع الو ةرشع يأ مهارد

 ارانآلا اوررح مهيف كاذك

 رنألا ىف هوركذ ماع لك ىف
 ارثكأ دق وأ لقأ اشسامإ

 رثكالا دنع لاحلا ردقب نكل
 رظنلا ىف ادب ريدقتب نكل
 مالعا نع حص دق رفأ ف

 ورمع نم اوبلط دق مهناف
 ارمالا كاذ ننيعي ىفعأ

 نطفاف ًاموي رمالا كاذ نييعت
 النلهسن انرسي ناك وأ

 اييملسملا رانتآ ىف كلذ

 عمس دقو ةفوك فالخ للع

 نكز دق ليلد وهو مهريمأ
 ملاع خيش رابتعا ىلع افرص
 نطفاف كاذب ءاذيا لجال

 لضعم رمأل سمشلا يف هسبحاو
 لاطبأ نع ءاج بابذلابو

 لضملا كرشلا وذ روفكلا هنأل
 نكز دق دصقل رسع اخأ ناك

 لامعالا بجاو ىف اهعفدب
 افرعاف هنم مالسالا نكمأو
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 انكمأ دق اهطاقسا امنا لب

 مالسالا ىلع ًاهاركا كي م
 لذي هيبرقأ هنع لمل

 موقي هل بابحأ ضعب وأ
 اسلفأ نيح ةيزج ال ليقو
 ناسنالا ةقاط قوف هللاف
 امدختسي نأب ىللوأ هناو
 ملظلا عنم مامالا مزليو

 رابخالا ف ديعولا درو ذا

 رنالا ىف نيكرشملا ءارقفو
 رقفلا باتكلا لهأ مهب ىنعأ

 نمم ةاكزلا نم ىطعي ام لثمك
 رهظ دق مامالا زجع نكي ناو

 هل حصي ال ةيزجلل ذخالاف

 هيامح الب ةيابج الف

 فرع معنم ىوس ةيامح امو
 رنألا ىف ةيزج حصت الو

 مالسالا ىف ةجحلا هنأل
 رومالا هذه لنم هللا

 ردق ناك نم لكل لب ليقو
 اقلطأ باتكلا دراو نأل

 اوعفدي نأ ىلا اولتاق لوقي
 املعا هلحب اوناد امو مهو

 رثالا ىف ءاج ريزنخلاو رمخحلاك
 املعاف نورتسي كاذل ينعأ

 انضطفلا دنع مالسالاب كاذو

 ماكحالا ىف كاذ حصي ال ذا

 موسرم هقح ىف ام عفدب
 اسلفملا ترذعاف قيطي ال ذا
 يناعملا عف فلكم ريغ

 املعلا بطق لوق ىف هسبح نم
 مكحلا لصفب ةمذ لهأ نع

 راتخلا ىفطصلا يبنلا نع

 رفك ناك نم ةيزج نم نوطعي
 اررقت اهناهرب ةيزج نم
 نملعاف لاقي رقف اخأ ناك
 رشبلا اذه نم ناك ملظ عنم نع

 هلمكلا دنع ةاكزلل ذخالاك
 هيابلا تحص اناَمَح ناف

 فصو ملاظت نمو انملظ نم
 ربكألا مامالا كلذل الا
 مانألا ىف مياقلا هناو

 روهخملا انبهذم ىف دنسي
 رشبلا اذه ىف ملظلا عافد ىلع

 اقلطم ءاج باطخلاو كلذ

 عفشي كاذ دنعو مهتيزج

 املعلا لاق كاذب مهكرتن

 ربس سانلا نعو كاذ وحنو
 املغ دق ًاركنم نورهظي ال
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 حصي سيل اننيد ىف هنال

 ىدهلا ىف ماقملا هب ىذلا اذه

 املعلا دنع سوجملا ىف لوقلاو
 برقأ مهيلا مهنأ كلذ

 همارتحا يقبو هرعرضف
 يداهلا يبنلا نع مهب اوّتس

 لظ ام الا نيباتكلا نم

 مارح مهماعط اذكمهو

 املعلا نيب نيباصلا ىف فلخلاو

 الو اذه عم نويباتك مهف

 امكح اباتك مهل ىري نمف
 تكسيو ةيزج مهنم لبقي
 الزنأ نيتفياط ىلع دنا

 ىراصنلاف قيقحتلا ىلع مهو

 نيدلا كاذ بجاو اوعيض دق

 اودادزا كاذب رفك للع ارفك

 باتك هل مهريغ ناك ول

 اتبت سوجملا سيل ذشنيح
 ادرو مكح راتخا نع نكل
 عبتن اناو ىردأ مهب وهو
 هالوم نع راتخملا عراشلاف
 ام صاّنصجلا ىور انعشلا ىبأ نعو

 حضو نيدلا نم هل مهرتسف
 ادتقالل نحّضوي نا مزلي
 امسترا باتكلا لهأ ىف لوقلاك

 برعم باتك مهل لب ليقو
 هماكحأ مهلو هيجو وهو
 دابعلا نم ىضم نم ةنس
 لحي ال كاذف مهحاكن وهو
 مالعالا ىور اميف مكيلع
 املعم ًاباتك مهل ىري ضعب
 الضفلا ءاملعلا ضعب هاري

 امزتلم مهريغل امب مهل
 اذه بهذملا ىف سيلو

 الفتحاف اتلبق باتكلا كاذ

 ىرايح

 نيمألا ةسيب اررفكرو
 دانعلا ىغط ا

 باطقالا

 ىتأ انه ايسح باتك مهل
 ادنسم ءاملعلا هاور مهف

 عرشن كانه امو هماكحأ

 هالوأ ام لاحلا كاذب وهو

 املع باتك مه ىلع لد

 املعلا دنع لقنلا هنع حص نا

 ملقلا هيقفلا هيوري كاذب

 ارظناف هنع حص كاذ لقنو

 تبني
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 ام ريغب املعلا لوقي الو

 اومكح دق مش ناب امب مهو

 ماقملا ىف لوقلا ليطن الف

 مرج الو همزال اونيب دق

 ىلإ طسبلاو قيقحتلا لكف
 هيادهلل سابقملا ذخأنو

 بهذن يتخأ هريغل انسل

 امستبا اهايض ةجح حيحص

 ملعي ةادهلا بجاو كاذو

 مالعألل لوكوملا هناف
 ممألل ةادهلا هللا ةجح مه

 اللا راونأ رابحالا ةيانع

 هياعدلا ىف قحلاب يضترنو
 بهذملا معن ناميالا ىف قحلاو
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 م انصالا ةدبع لاتق

 لطخ هلك رفكلا نا ثيحو
 ىف دولخلا ىا يعادلا هناو

 ام كرشملل هالا رفغي ال

 ىرولا ىف رويخحلا لاعف ناك ول
 بهذي ءابه هلك كلذ

 اندلا ىف نيكرشملا ضعبل نكل
 درو دق باتك لها مه نمل

 اقياقحلا اوفرع دق مه ثيح

 انررجي سيل نورظتني

 ةيامحلل ةيزجلا اوعفد دنا

 اوملع ام مهدري نأ ءاجر

 لجأ هيف اجرلا ملعلا اخأ دنا

 املعلا ةلالا ىشخي امناو

 امالسالا اودناع نيذلا امأ
 يلعلا نيدلا ىف لوخدلل نوعدي

 مرج الو اوحلفأ اوعاطأ ناف
 ادنهملا مكحف اوبأ ناو

 دهشت لوقعلا هب ام دبعي
 اكاذ لوقي سيل هنأ ول

 اببزقي بر هنكل

 دوهيلاك كرشملا هناف

 ىناث بر وهف ريزغ اولاق
 ىراصنلا تلاق كاذ لثمو
 اودحتا نوكرخملا ءالؤهف

 لطب دق مظع رزو هلكو
 يفخ ريغ اذو ًاعطق ىظل ران
 املعلا لك دنع هيلع ناك

 ارثتكأ ول لب نسحملا هناو
 بهذت اعطق كرشملاب رانلاو
 انيعت امهدصقم ةيزم

 دنف الو ةيزجب مه ريخأت
 اقيارطلا لطابلاب اوبناجو
 انورفني هنع نيح نيدلل

 ةنايدلا مكلت عم مهكرتن
 اوملسيل اوعجريف ىدهلا ىلا
 لحي ال امع عجري هلعل

 امهفاف اذاي كلذ ىلع لد

 امانصألا ىرولا نيب اودبعو
 لذرلا ةاوغلا دوبعم كرتو

 منغ زوفلابف قحلا عبت نم
 ادسفم هارت نم سار ذجو

 دبعي نيح لطابلا هنأب
 اكانه هدبعي هل بر

 انع معزب ىفلز هبرل
 دوحجلا ةمأ ىراصنلاكو

 نامحرلا يلعلا انبر كيرش

 اراكنإ الو ىسيع ىفطصملا ىف

 دسفم روفك لكلاف كرشلا ىف
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 نانوألل دامعلا ىرن نكل

 ناو اتم مهف هولبق نا
 ادبأ مهنم ةيزجلا لبقت ال

 دهتجاو ادبأ مهمرتحت ال

 ام لثم قدص ءابا مه . سيل

 دحألا هلالا نود اودبع دق

 ماجعالا وأ برعلا نم اوناك
 نادوسلاو ربربلا اذكهو

 الو برعلاب مكحلا صخي الو
 مجعلا نم ةفينح وبأ لاق

 حصت ال يبرعلا امأ لوقي

 اينيباتكلا نم نكي ناف

 ليلد نم ليصفتلل سيل ذا

 ابرغأ اضيأ فسوي وبأ مش
 ماجع لا كرشم نم اهلبقي

 ناو برعلا نم نذخؤت سيلو
 اوتوأ باتكلل نيدلا ذنا

 اكاذ باتكلا لهأ ىف معف

 هوتوأ انلبق ناتفياط

 يعازوألا هلنمو كلامو
 انذخؤت رافكلا ةلمج نم

 اودنتسا هيلع ام يردأ تسلو

 ابسنلا نوربتعي مهلعو

 ناميالا ىف لوخدلل نوعدي

 نولا دابع نلتاق هوبأ

 ادنهلملا مكحف مهف لب

 دنهملا مراصلاب مهبرح فىف
 امهفاف باتكلا لهأ ىف تملع

 دسفم دصقل ىزعلاو تاللل
 مانصالا مكلتل اودبع ذنا

 ناميالا ىنلفنتنا اذا مهلتقن

 البنلا دنع صيصختلل ليلد

 ململا كرشلا عم ةيزج ذخؤت

 انيد اموي كلذ ىرن الو

 حضتا هنع اذك يباتك ريغ

 انيف اذهب ىضرن الو تحص
 ليضفتلاب لياقلا اتتأيلف

 ابجع الوق كلذ ىف لاق ذا
 مانصألل دبعي نم ناك ول

 ملعاف هنم لبقت نكي مل وأ
 نكز دق اذه نييباتك اوناك
 توبنم اذكه كانه طرش

 اكانه نأ صيصخت نيأف

 هوتبثأ هيف يلج لصأ

 يعاد ريغب مكحلا اممع دق

 انع اموي دتري ىذلا الإ

 اودمتعا ماقملا ىف هيلع امو

 ابجنلا دنع كاذ معي لهو
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 ربتعملا وه اندنع نيدلاف

 بتكلا لهأ ةنس مهب اونس

 البق دق هنا حصي لو

 ىرت نم تصخ ةيزجلا ةياف

 ىف سوجملل ةنسلا

 ىرولا ريخ رجه سوجم نمو
 دق نيرحبلا ىف سوجملا اذكهو
 يمرضحلا نبا ءالعلا لماعلاو
 دق يداهلا نأب موقلا ىلور دقو

 نكي نم الا ةيزجلا ىلع أموي
 هروكذملا ةيرزجلا ناف تلق

 يلولا برلا نم مكح اهنكل
 الو اعرش لنلبقت اهولذب نا

 رظنلا قفوب يربي ام حلصلاو
 عنتتي ال هدرو هضقنو

 لبق اضيأ رمع نع اوور دقو
 هماكحأ ف صاصجلا هعفري

 بحصلا دنع كاذ حصي ملو

 ةحصلا فيلح لوقنم لك ام

 يف ملعلا لهأ نيب فالخ الو
 املعلا نيب فالخلا امناو

 ممرولتقا مهومتدجو ثيح
 لمتحي كاذ صاصجلا_ىور امو

 نارقلاب صيصختلا اندنعو

 بلغت ىراصن ىف اضيأ فلخلاو

 و ٠ 3 . -

 ركذي نيح فورعملا بسنلا ال
 برعلا ردب سوجملا ىف لوقي
 الفتحاف ةيزج ينثو نم
 ارَصْبلا رابتعا ىف مومعلا نم

 فرعاف انم قحلا لهأ لاقم

 اركذ اميف ةيزجلا ذخأ دق
 دنس ىف ءاملعلا كاذ تبنأ

 مكحاف مهيف كاذب مهيلع

 ددصلا نبينثو ًاموق حلاص
 نطف اي هذخف برعلا ةمأ نم

 هروص يأب حلصلا نم تسيل
 لفتحاف درلا انل سيل

 الذب دق ةيزج نم ىلع برح
 ركنم عفدو حلاص بلج ىف
 عرش ام فالخ كاذ ىف سيلو

 لقن دق كاذك نيينثو نم
 همامت ىلا برعلا نم الإ
 بتكلا ىف انموق هاور ناو

 ةيرم ريغب دودرم هيف لب
 فرعاف سوجملا نم اهزاوج
 امسر دق ك مهادع نميف

 ملعي لبلدب الإ مف

 لمعلا لهأ املعلا دنع ءايشأ
 نايبلا حضاو امكح حص دق

 بتكلا لهأ نمض ىف اولخد له
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 مهنم لوقي سابع نبا امأ
 رمحلا برش ريغ نم اوذخأي م
 اولحتنا نيح لوقي مهضعبو
 ىرن لكلا اوذخأ اونوكي مل ول
 يدل يبنلا انيداه لوقل
 عابرملل نذخأت تسلأ
 لاحلا كاذ كل لحي الف
 ةمينغلا عبر وهف كاذو

 معن لاق دقو يسوكر تنأ

 ربلا ىف مهحلاص دق ليقو
 ملع انيح باطخلا ىتف ىنعأ

 حالصلا رفن ماماللو

 احلصأ اموي هار نا حلصلاف

 عقو فعضلا ىأر اذا اميس ال

 حلاصمملل يعاري هناف

 ىفطصملا يبنلا نا هليلد
 اربكا احتف حلصلا كاذ ناكف
 هباحصلا ىف لاوحالا تلدو

 الطب دق مهحلص ذنا ليقو

 الو ةءارب ردص ىف ءاج دق

 بجو دقو تضقنا دق مهرهشأ
 نم رتكأ هل دهع نكي نمو
 يلجلا صنلل طح اهيلا ىنعأ

 لقأ اهنم هل ًادهع نكي نمو
 دهعلا كاذ ضقن زوجي لهو

 مهف يلع لاق اذ دضو

 رمالا اذهب مهاوه بسح
 اولخد دق مهيف ىراصنلا نيد

 اررقت مهمكح مهمكح

 دتحلا يرك متاح ليلس

 عازن الب حص معن لاق
 لاضفم اي موعزملا كنيد ىف

 ةللا كلتب يأ مارح وهو
 ملع امك مهنم قيرف وهو
 ردقلا يلاع دجملا وذ انريمأ

 مهب مهرمأ ناو مهتكوش
 حانج الب نقحلا ةمأل

 احضو ىنعمل نحلاصي زاج
 عفن حلصلا هلو نيملسملا ىف

 حلاص رمأ لكل ندصقيف
 افخ الو ةكم لهأ حلاص
 ارصتنا عيمجلا ىلع هدعب ذا

 هبارغ ام نود ًاضيأ هيلع

 المأ هارن همكح خسنلاب

 الت نم لك كلذ ىرد بير
 بجع نم هيف سيلو مهلاتق
 نطف اي طح رهشألا ةعبرأ
 لمعلا لمهأ باطقأ هعفري

 لوألا يأر ىلع اه هففرن
 ىدنع فالخ مهردغ فيخ نا

٢٤٩



 هللا نيدل مهدايقنا وهو

 مكحي مهقانعأ ىف فيسلاف

 نيدلا ىف ةمذ نم مهف سيل

 افخ الو امياد هوبراح دق
 ممذ .... انم مه تناك اذا الا

 ارس كانه مهردغ حص نا

 مزلي طورش دهعلا ىف ناك وأ
 ءاشي ىتم اهيف نكي ناو
 ةدم ريغل دهع نكي ناو
 مالسالا ىف حصي ال ردفلاف

 درو لطابب دهعلا ضقن ام
 رفخت سيل مالسالا ةمذو

 املعاف حصت ةنايخ الو

 نمالا لاز دهعلا انذبن ذمف

 ابرح اوراص دهعلا ذبنب مهو
 اوَس ىلع نذبنن نا نمزلي لب
 ملعب مه ةمذ لماو
 نم رانزلاب دوهيلا ملعي

 هيدرالا كلت فارطأ ىف لعجي

 انلعجي طاسوألا ىف ليقو

 رثألا ىف صاصر نم اضيأ نوكت
 عمجي طيخ رانزلا كلذو
 طسولا ىف بايثلا قوف هدشي
 ءامسلا ةرضخ هيف ليقو

 ابرألا لانن ىتح ندعقن دنا

 هابتشا الب ًارط مهلتق وأ

 اوملسيو اننيدل اوعضخي روا
 نيمألل ءادعألا مه ثيح

 ىفطصملا دض عرشلل مهدر ىف
 تن نا انيلع اهف انناف
 ارهج يتخأ مهدهع ذبن
 مكحن اضيأ كاذب اهمامتإ

 ءادعلا رهظ نا هل ًاضقن
 ةمألا ىف مهل ارهج هذبن

 مانالا ىف مالسالا ردغي ال

 دمكلا ىف رش هنم بيصأ الا

 ردغي اموي ملسملا كي ملو
 املعلا دنع قسافلا نياخلاف

 اونفي ىتح روذحملا عفتراو
 ىبان نأ نمزلي مهاضر امو
 ىوغ هرفكب نم لكل ارهج
 مزلي مهيف كاذو انمامإ

 نمو نميف اوفرعي يك مهلاومأ
 هيدؤم مهفنشكل ةمالع

 ا ملعتل متاوخبو
 رفك دق دبعل ريقحت هيفو
 عمسن ام ىلع ناولأ ةدع
 طرتشتف ةرهاظ ةمالع

 يءاج رمال هنوهركي ال
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 ةالصلل ءادللا عضو

 .- سيل رسوقانلا اذكهو
 غ هنمف ابرلاب

 الالح مهل كاذ 7

 بجو مهعنم ليخلا بوكر نمو
 عقر ملفو زع هنأل
 رمحلاو لاغبلل نوبكري لب
 ىف زسلا خومش نم مهولزناف
 لوم نم مالسالل زعلاف
 عرت ل مهتويب اذكهو

 وملعاف ىلعي سيل ولعي نيدلاف
 عترم هركل اذا اما

 لاعلا رومالا ةالاوم نمو
 سلجي لكب ردصت نمو
 الف ةجاح كاذل تعد اذا

 عقت ال مهتبحص اذكهو
 طرتشت كانه ةريبك يهو

 يرابلا هلالا ةنعل نأل

 عقي دق مهنعل : نيح لك ىف
 رفاكلا زاجحلا ىف مقي الو
 هسدقملا انضرأ سودي ال ا يك
 همركملا ةكم كاذ مف

 هرونملا ةياملا اذكمهو

 لماكلا مامالا نيدلا ددجم

 عمل قرب ام للا هيلع لص

 ٍ هتدروأ

 عنمي مرح وهف روفك لك
 الاقملا عف مه أ ىف

 جنلا ىأر ىف ميد لصا ى

 عضو رفكلاب هللاو مهرفكب
 رش دف مهف ريقح كاذو ۔-ذرا 8 :

 رعاف اراهج مذ ةوه

 انادعا هدح نم اوم رحتلف

 عضوت كلت مالسالا انب ىلع
 اومركو مكمالسإ اومظعو
 عفر ىذلا هعافترا ىلع ىقي

 الا ي ىف نوضفري لب هينادلا يعاسملا ىف نون : ١
 سجن ىذ نم ناكملا هزن
 الملا ىف روفكلا ردصلا ىف سلجي
 عضرت اهيلع ةرجأاب ١لا

 طقف عاد نا عفلنلل مهيلع

 حص و قف هيلع رانالا 1 ١

 عمسي نم اي نعللا لومش رذحاف
 رهاش | مهعم كلذ نم عنملاف

 هَسَجَتلا كلت رفاحلاو فخلاب

 همرتحملا ةماهلا اذكمهو

 هرربلا بطق قلخلا ريخ لزنم
 لهاج لكل يداملا دمح

 ع رش انل امل يلاتلا الت امو
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 ىرن مهبتك راهظا اذكهو
 الطابلا دري اعنم هعنم

 ىلع ليق دق بيلصلا زتسكێو
 املعاف ًانيد كلذ مهف سيل
 ناكمالا عم مهلكاوت الو

 سناؤت الو مهنداحت الو

 سلج ناك نم نعللا معي ال يك
 ىلا .... عاد الب هسلاجت الف

 لح كاذف ءرُمأ رطضا اذا امأ

 دجسملا لوخد نم نوعنمێو
 سلجمك ريخلا سلجو
 اوهتني مل ناو اوه اولخد نا

 مركألا باتكلا ةءارق نمو
 زعأ اهناف بتكلا رياسو

 رهطم اندنع باتك اذه

 دحألا هلالا دنع مرتحم
 لوألا ينلعلا هللا نم اصن

 سبتلا دق هلهجي ىذلا الا

 رفك نم لع لاق زاجأ نمو
 رونألا باتكلا تايآ عمسي

 لحت بلقلا ىفو هعمج قرطت

 بولقلل بذجي امزاجعإ
 قيضألا قيرطلل نوتليو
 انروأديل سيل مالسلابو

 اماسلا ناف تلق ام فكليلع

 اركنم هارن لب ًاداسف هيف
 الهاجلا روفكلا كاذ نع دريو

 اللا نم هرهظأ ىذلا سأر

 املظأ. مهيلع رفك هنكل

 نارفكلا ةمأ رسلابت الو

 رسلاجتلا ىلإ ةرورض الا
 سجنلا ثبخلا ىذ رفاكلا سلجم ىف

 القعلا دنع عيبلاك ةرورض

 لضملا نعللا نم رذحلا ذخأيلو

 يدبأ ًاعنم كاذك ام لكو
 اعضو ١ ذهك امم هوحنو

 اوهتنا نا ىلا اضيأ اوبرضيلف

 موت الب حص مهعنم
 مل كاذو اهولاني نأ نم

 رهزألا ماقملا هل مظعم
 دحلملا ىدايأ هسمت الف

 يلت اموي نكي مل روهط نود
 سجنلا لهأ اننآرق نأرقي ال

 رجزنيو هنارفك نع عجري
 ررغلا ىناعملا نم اهب امب

 لضملا لهجلا وخأ قحلا عبتيف

 حص ايوق ًابذج

 قيض كانه ذفنم لكو

 انوملسي امدنع درلاو

 امالسلا اورهظأ ول مهميلست

 بير ن ود
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 هب اورتست دق ظفل لكو
 هب نوعدي توملا وهف ماسلاو

 دصقاف مالسلاب تددر ناو

 دصقن كاذب ريخلا لجاعو

 جهنم مالكلا ضيراعم ىو
 اوفرتعا انيف قحلاب مه ناو
 الأ ... مهضعبل اولاق اذا اك

 ةاروتلا ىف هومتيأر دقف
 املغ دق دمحأ عم ىدهلا نا

 حضتا انهاه قحلا نا كلذ

 ناميالا ةجح مهيلع تماق

 اورتست ىتم اوناك ام فالخ

 ديحوتلا ةملكل اومعَد ناو
 الف مهريغل اهب اورمأ وأ
 رافسالا ىف ليق اهوبتك وأ
 اوركنأ ام ىلا اهيف اوغلب وأ

 املعاف ةالصلل اوماقأ ناو
 ىف .... ءارهزلا ةبعكلل مهنأ وأ

 لابقتسا ال ناك نا كاذك

 اوملعاف مهملا رمألل كاذك

 ىرن الف اوهن اهنع اذا اما

 املعاف اهوئطحخح نا اذكهو
 ال ديحوتلا ةملكل اوكح ناو
 اهوباع مهتيأر نا كاذك
 ج اصمعلل س ابللا ا ذنكمهو

 هبضخمل اب ١ ذكمه هوررمغ و

 هبتنا اذاي مالس الا ينب ىلع

 دسفملل اندلا ةمالس هب

 اودتها نقحلل مالسلاب درلا

 جهنن كاذل انئش اذا الل

 فرعن اميف نوربجي هيلع
 اللا ديس نيد نوقنتعت

 يتآ اضيأ ليجنالا ىف كاذك

 امزل دق مهربج اذه وحنو

 حصي هعم مهكرت امف مهل
 نافرعلا ملاعم تحضتاو

 اوركنأ كاذل نبن- مهمعزرب

 الخداف اهيف لوخدلا نم دب
 رامت ال كيو اهوبّوص وأ

 اورظناف حيحصلا وهو اهرمأ نم .

 امزل لكف اهل اونذأ وأ

 فرعاف نولبقتسي مهتالص

 لاطبألا تلاق ءاعأل ول

 مزلي لكف اهب اكرت
 اربجن نأ مهفل كاذ ىلع الل

 املعلا دنع ديحوتلا اوركنأ ذا

 الفتحاف ةياكح ىلع ربج

 اهوبأ مه امدنع ربج ال

 مزال .... دصقل هنم مهعنغ
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 سنالقلا عم تاناسليطلاو

 يمالسالا فرشلا هيف ناف

 مرتحي ال ثيبخلا رفاكلاو
 دجت لاتقلا يا ىلا رظنا

 اودعقتلف مهل دصرم لكو
 امو مكيف اودجيلف ةظلغو

 ىباحي ال هللا ودع ذنا

 املظأ هيلع ايندلا لمعجتنلو

 رهب ام مكنم رفاكلا عمسيلو

 ةارما حاكن لحي نمو
 اكرشأ باتكلا بابرأ ريغ نم
 قفانم ةلفط لجُم امأ

 املعلا دنع لفطلا لاح نأل
 اوقنتعا نيذلا قلطم لفط فىف

 لافطألا ىف حص فوقولا ثيح
 انودولوم ةرطفلا ىلع مهف
 الافطألا مكلت ىلوت نمو
 مرج الو ةلفط حاكن ىنعأ

 سبالملا هذه وحنك امو

 مازلالل هجولا هوبأ دقو

 مركي ال. نيعللا كرشملاو
 ددصلا اذ ىف ءاج اديدش ارمأ

 اوددشو مهيلع اوقّضو
 املع لاقم نم اذه وحنك

 اباذعلا ريلَو اراج الو
 امقتنا هنمو ليللا ملظم نم

 رعتسي ميحجلاك اظيغ هاه
 تبذخملا اهنس ىف ةخفلاب

 اكله اضيأ هيلع تمي يناو

 قداصلا مامالا لاق دق كاذب
 امسترا فالخلاب لاقم هيف

 اوقلطأ قيرف يأ نم رفكلل
 لاكناا نيب ف مهناف

 انرودب مهل مثُمابآ

 الآ كاذك ًاحاكنإ زاجأ

 ممألا ىف نوبراحم اهلهأ ول
 اوكح دق اذه راثآلا ىف كاذك

 هبطاق ءاملعلا هاري اهيف

 بسح هريغ فالخ هلاحف

 رانلا اضعأ لفغلا باتكلا لمهأ

 ضهن اهل ىتم اشحفلاب دهعلل
 لوألا لاق اذك دهعلل ضقنلل
 لذألاو سيسخلا دبعلا هناف
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 مالسالل ريجي لب ليقو
 لتقي كانه نلتاقي ناو
 مالسالا وه ايشألا عفنأو
 الاورمالار ءامدلا ظفحيو

 رهاظب هنايتإ ىف ناك ول
 مالسالا انبر دنع نيدلاو

 ءاوهألا اوعبت نورفاكلاو
 الو الو رفاكل ةمرح ال
 رافكلل لالجلا وذ لذأ

 ازع ةايحلا ىف اولاني ناو

 ربتعي ءىشب ايندلا هذه ام

 دلاخ لذ روفكلا ةزفعف

 اكري ىتح ةايحلا هرفت
 يمتري ىتح رادقالا هبذجت
 ارمألا يردي صانم ال نيحو
 اقيفوتلا انل هللا لأسنف

 ىدهلاب نمي دنا اوجرن هللاو

 فرتقن امع وفعلا اوجرن هنمو

 ىرت اهم امأ هنم الا ريخ ال

 ىلع رداق هللا نا تنقيأ

 يلعلا هللا ىلا هلك رمالاف

 هماقتسالا لهأ دهاف براي
 مالسالل رصاللا ديأو

 اللا ىف قحم لك نم دشو
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 ىلإ .... يعادلا ةوعد يهلإ عمساو

 مالعألا عم دهعلا هضقنل

 ىلبلا لاتقلاب قرتسي وأ

 مانألا قأ لبق ام ي
 اللاوقألا مهفاف هاتأ نمل
 رفاكلا دونكلا رغلا نم لاح

 رفم اهنع امو ىرخألا بناج ىف
 دناعي نم لكل اهتياغ
 ابطعلاو لب لابولا بكارم
 مشغلا لك لالضلا ةوه ىف
 اركن ائيش عيطتسي ال ثيحب
 اقيض لاح لك ىف ىرن الف
 ادصقملا بيصنف هاضر لا

 فرع يزخ اهلك تائيس نم
 اردق لابو وهف رفاكل

 لفتحاف هريغ نم ال هنمو

 همالعأ ىرولا ىف عفراف قحلاو
 مانألا . ىف نيكمتل هل لعجاو
 الطبملا يهلإ لذخاو هداضعأ

 البق امم كاذ لعجاو كاضر
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 ارمتسم كنم اهاضق لعجاو ارط قاوعد يهلا بجأ
 رانكالاب مث عاطقنا الب رارمتساب كاذ يهلإ ضقاو

 ناشلا مظع اي كاذب انم ذناقيالا صلاخ يردت تنك ذا
 لمآلا لين ةبيخلاو دعبلاو لئاسلا ظح نامرحلا لعبت ال
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 ع افدلا داهج

 ىرن ًاعاونأ ءاج داهجلا ثيح
 مزلي ضرف وهف عافدلا امأ
 نا موري انتيبل قأ نمك

 بجو هلاتق ,غاب هناف
 نم دالبلا دصق نم اذكهو

 دلبلا لمهأ مزلي هداهج

 عيمجلا ىلع بجاو كاذو
 اضرتعا قيرطلا ىف انيلع نمو
 لاومألل ذخالا اذكهو

 رارحالا مزال نم هناو
 بجو سانلل نيدلا هيلع نمو
 هللا دنع نيلا صالخ يوني

 بجو انضرأب لض نكي نمو
 رصم رابتعالا ٤ اهنال

 ةمنالا عم اراصمأ كت ل

 رصملا اذ نم ضعبلا انكرت ناف

 املعاف حص سانلا ربج كاذل
 ىلع انلدي ام باتكلا ىفو

 ديهمتلا ىف ءاج كاذ فشك

 درو دق كاذ بابللا ىف لوقي
 لداعلا مامالا ىلع جراخ ىف

 دلبلا نع بجاو ع افدلا ليق

 الاق ضعب رصملا عيمج نعو

 ىئرشلاو عافدلل نركذن نا
 اوملعتل هب لح اذا الك
 نطف اي رومألا لطاب لعفي
 بجع ام نود رداقلا ىلع انه

 نكز اك دسفم نوئخ لك
 دسفملا داسفلل عافد وهو

 عيطتسم كاذل رداق نم
 اضرتفا انيلع امث هلاتق
 لاطبألا مش نم هعافد

 راهطالا لمهابعلا ةداسلاو

 بجع ام نود دسفملا هعافد

 هابتشا الب مصخلل ماقو

 بتكلا ىف اصن هوكح هلاتق

 رمألا هيلع اهنع انعافد
 ةمألا لك ةداق مه نمو

 ركن نود لكلا داسفلا مع

 املعلا لك هيلع ىذلا وهو
 الزن امم لوقلا اذه قيقحت

 ديعس ىضترملا مامالا نع
 دهتجا مامالا ىحبصلا هل ىلكح

 ليابقلل مامالا جرخ وأ
 رزو حيحصلا ىف داهجلا كرت

 دنف الو ةيرق نع لب ليقو
 الاط رصم يهف نامع لقف
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 رايخألا رثكأ هيلع اذو

 مالسالا ىف عافدلا بجيو

 مالسالا كل امم نكرتت ال
 اعت انهاه عافدلا نا

 عافدلل كرتلا غوسي لهف

 اعضو دق ىفطصملا يبنلا نا

 اذه نبلطي نم قأ ولف
 ادم اعرسم موقي الأ

 رايخألا ةباحصلا اذكهو

 عزتي اجراخ نوكرتيأ
 اكاذ نوري ال الكو اشاح

 الاقنلاو فافخلا اورفنا م

 مالسالا ىف كلملا عاضي الو
 جرخ دق ع افدلا ىرت ذئنيح

 انيملسملا راتخلا رفنتساو

 مه ةكم لهأو اوملسأ دق

 ىرولا ديس (ثرص الر لاقف
 ارفنتسم مح ًارصان ماقو

 نمو يغبلا نم موقلا جرخيل
 رصني مل نا هيلع اعد دقو

 ربتعي بوجولل ليلد وهف
 ارييخت انه رصنلا ىري ول ذا

 اتنا عافدلا ىأر هعتكل

 اردق نمم مولظملل رصنلاو

 مزلي فيعضلا ذاقنا كاذك

 راربألا انرصم ءاملع نم
 مامالا كلاملا اذه فكلم نع

 مانالا انبح اهيف دسفي

 اندنع وعدت مالسالا ةمرح ذا

 عاعرلا لفغلا ريغ لوق ىف
 اعسش ميظع كلم ىف هيدي
 اذافنا هل ىداملا كرتيأ

 ادبجلا اذه برحل ادج
 راصمألا تناد دق مهفل نمو

 اوعفدي مل هل مث مهكالمأ

 اكانه مهتلوص ندجت لب

 الامهالاو عيضتلا اوبناحو

 ماكحالا ف حصي ١ال كاذ لب

 جرح نم هيف سيلو انكلم ىف
 انيرز اذك ةعازخ دنع

 اوملعاف لاقي مهرفك لاح ىف

 ارمشم مكرصنل مقأ مل نا
 ىرقلا لوح نمو برثي ناطق
 نكز دق ليلد وهو مهودع
 يرح مهرصنب وهو ةعازخ
 ركفلاو لوقعلا لهأ همهفي
 اريبخ نكف دضلاب عدي م
املع دق ًادضع دش كاذل



 تحت دق فعضلا لهأ نوعو
 رافنتسالا كاذ مكح ناف

 رظناف حص جراخلا ىلا وهو
 ىرت اك انه رصملا نع سيل
 جرخ دق مامالا كلم نع ناك ول
 مامالا دي تحت نكي ناف

 بجوأ حيحصلا ىف هنع عفدلاف

 رنألا ىف حص عامجالا ىرت الأ
 برثي لاجر ىداملا اعد دقو

 بجي مل داهجلا نا مهلوقو
 حضتا دق ىفطصملا لعف نأل

 اعد دق هيفو هيف هرمأو

 مزلأ ًاعطق كاذ عافدلا ىفف

 رظنلا ىف داهج كاذ لقي نمو
 نآرقلا ىف دراولا هدري

 عرقت باتكلا تايآ ناف

 داهج لىلع مهتخبو ام
 اونذئتسا كيو نوفلخلا الو

 اداهج مهبمزلئ الكل

 جورخلا اف مهيلع قش

 تان دعبلاب ةقنلا مهيلع

 لالجلا زذ لزنأ مهيفو

 ضرع اموي مه ناك ول لوقي
 دصق ىف رفس اضيأ ناك وأ
 عنم دعبلا نكل كوعبت ال

 املعلا هتققح عافد وهف

 راظنألا ىف بوجولا ىلع لد
 رهطملا ديسلا كاذ لعف ىف
 ىرقلا نم جراخ نع هنكل

 جرخ وأ مامالا كاذ ىأر اذا
 مالسالا ةيار تحت ناك وأ

 بجنلا انيف هيلع ىذلا وهو
 رقتسا برتيو ةكم نارصم

 بتك لصأ ىلع انرصم ريغ ىف
 حضو دق اداهج كاذ نكي ناو
 اعمتساف هل رصنلا مدعب
 مشغي ودعلا اهل ةزوح نع

 رنألا لطاب وهف ًاعافد سيل
 ناندع نم ثوعبملا ةنسو

 اوعنتماو اوفلخت نم ناذآ

 دالبلا برقأو برتيب

 اوند دق نيذلا اولتاقي نأ نع

 ادالبلا اودعبتساف ىأن نميف

 جولو هضرف نع مههلامو
 تمظع اضيأ جورخلا ةنحمو

 ضبن لكلا هل برقلاب فرعي
 دعب نم مه الخ ام كاذو

 عرش دق داهجل جورخلا نم
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 يلج كاذ ىتأ دق كوبت ىو
 راتخلا ةزوح نع نكامأ
 ا٨ملا رارحا حضاو كاذو

 افلخحت ام دعب نم ىتأ نمو

 حضم بوج ولل ليلد رهف

 ١ رط داهجلل ن رربجيف

 داهجلا كلذ ناك رصملا ىف

 مه ربجلا ىف مامالا ىأر اذا

 وأ هيلع ًاجراخ ودعلا ناك
 افخ الو هريغ ىف وأ رصملا ىف

 ىراشلا ريغو يراشلا ىلع وهو
 امدقت انهاه مامالا ناك
 ام يحبصلا ةمالعللو لاق

 لتاقي ىشلا
 ارفي نأ نيذ نع هل سيل

 ىتف عمجلا لتاقي زياجو
 ارصنلا كانه اجر نكي مل ول
 رظن مصخلا امك ايندلا رظني مل

 اقلإ هنم كاذ لاقي او

 يلعلا قحلل ديأ هنكل

 هناهتسالا كاذ ىف ام لقأ

 ىتم ىرخالل كاذب ًالّضفم
 ا١لجعت دق معللل ناكو

 بجاوو

 لئوملا ان لك نم اهوحنو
 ىراربلا ةديعب ةيئان

 العف اميف راتخلا ةجحلاو

 افخ الو قأ هيف ام تملع

 حضو لصأ نع مامالا جرخ نا
 مكحلا اذهب سانلل ربجلاب
 ارطضا دوعقلا الا ىذلا الا

 داجمألا هققح هريغ وأ
 ليلجلا قداصلا بابللا نع

 ملع مهزعو مهنيدل ارصن
 اوأر دق جورخلا ادعألا ىلع ناك
 افرعاف ايلج اصن هدروأ
 رارحألا الَضفلا لاجرلا نم

 امدقأ ناك جراخلا كلذ وأ

 امكحاف اذهب اذه ىلع لد

 لفاحجلا تلق امهم نيننا
 ارهج ىلتي نآرقلا هب ًاصن
 ىتأ دق ًاضيأ راثآلا ىف كاذو
 اربص ودعلا ىرأ هنكل

 رفظ دق يلاعملاب نكلو
 ىقلأ دق ةكلهت ىلا اموي
 لوألا هتالا ىلضر ىف تامو
 هنابالا عف ايندلا هذه يفف

 تأ دق مصخ برحب اهل ماق

 ا١لجؤملا كردأ دق هناو
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 اتقيأ ًاموي لتقلاب هنأ ول

 بحصلا لعف كلذ ىلع لد

 يراصنألا تباث نب مصاعو
 رابخالا ىف نيتامل اوماق
 ىلع قياوملا ادعألا مهاطعأ

 لزنأ تسلف مصاع لاقف

 انه مهيلع لبنلا اوقلطاف
 اونعذاف ةنالث يقب دقو

 رهظ مهم اونكمت امدنعو

 اعبتي نا ىتف مهنم ىبا دقو
 لتقناف هيلع لبنلا اوقلطاف
 يلج اهنيدح ةتؤم رتبو
 رانلل تفلأ فولأ مهو

 دادعالا ةليلق ةيتف ىف

 رايطلا رفعج بيصأ اهيف

 لاجرلا ةريخ نم مهريغو
 نيدلا اذهل ىدف اوقلخ دق

 ىلا تماق ةيتف نع ىقتا مكو
 دحالا ىضر ىف توملل تلضف دق

 هنل اهبجاو تضق ىتح
 لالجلا يذ رصنل تدرمت

 تمجكتحاو اهفويس تمكح دق

 انكز هيف لضفلاو هل زاج

 يبنت مهنع لاوحالا ةدعو

 راصنالا الضف نم ةرشع قفىف

 رانتالا ىف ركذت ةيضق

 المك اودريلو اوباصي ال نا
 اولهج رفك ةمذ ىلع أموي
 انفلا انه مهمع ةعبسو
 اونلعأ دوهع ىف لوزنلا لىا

 رظنلا ىف هاضتقا دهعلا ام فالخ

 اعقو كارتعا لاح قفىف موقلل

 لزي مل ميظعلا لضفلا ىف حارو
 لطخلا لهأ مورلل اوجرخ ذا
 راربالا لهابع اهل ماق

 داغوألا مكلت عومج تضف

 راوغملا ىتفلا ةحاور نباو
 لاتقلا ةموح نع اوصكني مل

 نيمالا ديسلا عرش رصنو
 اللا ثباخأ نم مظع عمج

 دنف الو ةرباص تمدقأو

 هلالا ةعاط ىف ةقداص
 لاجرلا ةرنكب ثرتكت م

 تمدقت يلعلا برلا ىنضرلو
 رامت >)لنف لكلا هفرعي

 لهاج رغ لك نم ددع ى
 اوملعاف ليلق مهو هموقو
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 ف يفبلا لهأ د ونج مهتءاج

 ىرقهقلا داهجلا نع اوعجري م

 ايقبر نا ىلا لاحلا هب ىضفأ

 ارَؤلا ىلا اوعجري نا اوضتري مل
 يضاقلل انهاه مامالا لاق

 القثأ هارت بطخلا ىف رحلاو

 رمأ ريبك توملا ىري الو
 دصقي نيينسحلا ىدحإ ناو

 ربص هيف نم بحي دق هللاو
 ىتف اي تاجردلا العأ كلتو

 اقفو نم اهلاني ةلزنم
 ال رثؤملا ىبأ نع هوور امو
 ال قافشالا ىلع لومحم كاذ لب

 ىف بالكلا رزج اونوكي الف
 اودور انل مهاقب ةَو

 دجب هيف اوبغر ام ىلع اوضم
 ىرن ًارصن مهايقب ىف لعل
 دمحم وبا جتحا هب امو

 مكيديأب اوقلت ال لوقي
 راربألا ىند ف ءىشب سيل

 ىلإ اوقلأ دق نيدهاجملا نا

 فرعاف شويجلا نم لفاحج
 ارخات ىتف مهم نكي ملو
 ةيرم ريغب اذه انرصم ف

 نف ارط ركسعلاو (يضاقلاو

 اركسعلا ىنفأ لاتقلا اوأر دقو

 يضاملا ماسحلا لاق ىرت اذام

 ىرقهقلا يلون الو هبيغ ف

 الجولا ىشخي سيل لابجلا نم
 يرجي هاده ىلع هناف

 دهعي مانالا ىف مامش لك
 ماركلا ةميزع لنث
 فلخ وأ فلس اوناكتسا الو

 رطخلل ىطاعت دق هاضر ىو
 اتبثت دق اهل ناك نمل ىلبوط

 اقدص دق اهب هبرل نمو
 الضفلا لك دنع ًاعنم ديفي

 القعلا رابتعا ىف هاوس ىلع

 فتخي مل دصقل هلاقم
 دلخلا ىسنت كانه مهل

 دكن ىلع مهدعب انيقب دقو

 ارهظ اميف خيشلا ةَو كاذل

يدتهم لك لقع ىف نلبقي مل



 افخ الو مه ايحألا ادهشلاو
 اجهنم اوباط قزرلا ىف مهناو
 كلاهملا ىلا ىنلقلأ امناو

 كله دقف ىضم رانلا ىلا نمو
 ملعأ انم لوسرلاو هللاو
 افرع ام مهل هللا ىضترا دق

 سفنالا لذب عراشلا ىضترا دق

 لدب كاذ نع سودرفلا ةنجب

 رابخألا ىف داهجلا لضفأو
 لتقي كله اهب اهبحاص
 رياجلا دنع كردي ىسع امو
 رمأ ملن رياجلا اهبسحي
 الالا كاذ ركنملا ركييأ

 قح نايب اهب ىري وهو
 رظني نيح لاحلا كاذ رظني

 ياغم ناكف هظح فكلذ

 هلدرخ لتق داهجلا لضفأو

 فرعي دينع رابج كاذو

 بطخي ىلاعملل نم هل ماق
 مزلي داهجلا لاحلاو لاملاب

 لزنملا باتكلا لاملا مدق لب
 لالا نود داهجلا مقي إ

 نكي مل دونجلا توق ىرت الأ
 مزلت شويجلا لقن اذكهو
 الب يعدتست لاملا طسبل يهو

 افرع صن نآرقلا ىف كلذ
 اجهتبا ٥آر امب مهلكو

 كلاهلا نيعف يصاعلا هسفنب

 كش نود ازوف دهاج نم زافو
 محرأ اعيمج قلخلاب هللاو
 افأرأ ناك كاذ ين مهب وهو

 سدقملا هجهنم ىف لاملاو
 لدج الو اهب هللا مهابح

 راطخالاب ىتات قح ةملك

 دابعلا ىف ناطلسلا كلذ عم

 ريادلا لاقملا نم ةملكب
 ربكلا يعاود لتقلل يعادلاو

 الالض انهاه هنمعزيو

 قدصب دراو عرش رشنو
 زركتفي الف هكاله نىفو

 امرك يبر دنع لاني هب
 هلنمكلا ماما انعشلا وبأ لاق

 فسعت هلعفو هملظب

 بسكملا باطف هسفن عابف

 اوملعاف يلجلا ظفللاب صنلا ىف

 لوعملا انهاه هيلع ثيح

 لاحملا نم عون هنود لب
 نقفني اهيلع لب لامب الا
 مدختست هل لحاور هيف

 القع لاقم بير الو كش
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 لاومألا لذبت اهارش ىفف

 حالسلا ىفو اهماعط فو
 يرصعلا انحالس ىف نالاو

 امدق كاذ لالجلا وذ كاذل

 مانألا بلغأ دنع لاملاف
 ماركلا هلذبت نكي ناو

 ىرولا ىف حشي هلامب نمو
 قداصلا باتكلا ىف نونذأتسي

 ىرولا فلاوخ ىف اونوكي يكل
 الاوفالا طسب نم مهخمبر
 دقو لوطلا ولوأ مه اينغألاف
 اودعقي نا مهناذنتسا ببسب
 مرج الو 7 راذتعا كاذ

 رذتعا هب امب ةللا طخسأ دق

 هناميإ ىف صلخا نمؤملاو
 يفو رسع ىف داهجلا ىف مكحلاو
 لحاورلا عم دازلا كلم نم
 لعنلا وذح داهجلا كلذك

 اقبس اياعرلا ربج ىف لوقلاو
 انرشأ دقو وزفلا اذكهو

 اديزن نأ ديرن انهاهو

 سانلا ربج حصي ال ليقف
 رهاظلا ىف مهنيد ىلع مه
 بيقرلا ىرولل وهف هللاو
 رظنلا ىف داهجلا اذه نكي ملو

 لاقي اذكه اهارك ىفو

 حامرلاو فايسألاو ليخحلاك
 ييه هارن لاملاب لكلاو
 املغ دق هب حشلاو صنلا ىف
 مازلالا عم الا نلذي ال
 اوماق رومألاب ليلق مهف
 ارطخلا هيلإ رج هناف

 قيالخلا ديسل ىنغلا عم
 ىررولا ىلع يأ نوعاس مهناف

 ىلاعت اهب مهمنو مه
 دنف الو مل ديعولا ءاج

 ودعلل نوضهني ال افلاوخ

 مثأ ًاصطق اهبكار ةريبك

 رفك دق دبع لك لعف كاذو
 هناوخا نع يعسلا ىف فلتخي م
 فرعاف اذه جحلاك ىرن رسي

 لفاك لامب هلهأ توقو

 لدعلا لهأ بهذم ىف لعنلاب

 اقدص لاقم قفىف عافدلا ىلع

 انركذ ىضم دق اميف هيلا
 اديبعلا دشرنف ةدافإ

 سابتلا ام نود ةارشلا ىتح

 ركانت ام نود نوقدصم

 بيسحلا ملهك ىلع وهو

 ربتعي مامالا كلذ قح نم
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 لالجلا ىذ قح نم هنكل

 مزل دق داهجلا ناك نا ليقو

 عافدلا ىف لكلا ربج ليقو
 ارصنلا مامالا اجر نا ليقو

 اجر دق دالبلا ةيامحل وأ
 ددع اوناك نا عافدلا ىف ليقو

 ملو ضعب مهضعب نم مهنمأ عم
 ام لنمك اقلطم زاج ليقو
 مرزللا عضوم ف هنال
 ربجي هيلع ضرفلا كراتو
 ركاسع هل ناك نا ليقو

 ىرولل جورخلا مازلإ ربجلاو
 عقي امتح فلاخ نم هيلع

 ربجلا كاذل كرتلاب لوقلاو
 لشفلاو اضيأ مالسالا ةلذو

 بلغ دهزلا هل نم لوق كاذف
 قهاش وحنل اورف قهاش نم
 مكتحاو مهيلع دهزلا بلغ دق

 رظنلا انيف مهل نيذلا نود

 ماقملا اذ لثم ىف نكي ملو
 رطخلا ىف عوقولا نم اوبره دق
 ىلع رداق هللا ناف اولاق

 فرعي زجع ةداقلا عم وهو

 مالسالا ةلود داسف ذنا

 لتقي اعطق نيدلل هناو

 لاجرلل ةداقلا هفرعي

 ملع هل انهاه ةارشلا رب
 يعاسملا رياس نم هريغ ال

 ارهقلاو اذكه ودعلا لىلع

 اجهنم باطف ربجلا هل زاج
 دعلا ىفو اذكه َردعلا فصن

 ململا ىف ًاردغو ةنايخ اوشخي
 املعلا دنع عافدلا ىف زوجي

 مولعملا انليصأت ىلع ضرف
 ركني كاذ كرت رذع ريغل

 رهاظ اذهو ربج الف يفكت
 ارسف دق مهف لب رايتخا الب
 اوعمساف مامالا كلذ باقع

 رمالا داسفل يدؤي ولو
 لودلا نبب ام مامالا ةلودل

 بكترملا فوخل انئاهقف نم
 ىتياضملا هذف اودمتعاو

 ممألا داز ةريحلا تمعو

 رطخلا كاذ اننيد ىف اورد نمو

 مانألل يدهب ليبس مه
 ردص ال لباقم مل امو

 اللا لك نم لطبلا لذخي نأ

 فسعتلا ثداحلا ىف هناو

 مانألاب رضأ هتافآ

 لطبملا ثيبخلا يغابلا يقتريو
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 فرعي هيف كلملا لالحنا مث
 لدعلا يقارم مادعا هيفو
 راربألا رباكألا ىرد هل
 رهاطلا يبنلا ناميلس لتم

 ادده ديعولاب هارت الأ
 نكي مل فيعض قح ىف كلذ
 املع نذإ نود هنع باغ دق

 لعف ىرصع ىذلا ىف هارت امف

 دهز نم قيرط ًاكلاس ناك ول
 ارشحلا زاجتسا امل اذكهو
 عفنت اهار ةبيه كاذ

 رظنيو هرمأب ممهرشحي

 هفورعملا هتبيه ىلع مهو
 ارهق دق هل ةلاين تحت
 لالجلا وذ هللا هبعي ملو

 الزنأ دق هحدمب لب هاشاح
 ىفطصملا يبنلا لعف اذكهو
 رمألا كاذ فشك كوبت ىفو

 ارجَجَه يلولا ايبن مه
 لازرتعاب ءاسنلا رماو

 ام ضرألا تقاض مهيلع ىتح

 رمألا كاذ مظع اورد دقو
 مدن ف اكس اورهظاف

 فرع دق جورخلا كلذ نأ عم

 مسز ةيافك ضرف هناو

 فلسلا انيف هيلع نكي لو

 يلكلا حالصلا داضعأ قحسو
 رايخالا لضافالا ةداسلاو

 رباكألا رياس نم هريغو
 ادهدهلا كاذ هنم باذعلابو

املعاف حار ريخلا ىف هنا عم



 دبجلا ىف ةيافك مهنعو

 ىهنلا بابرأ لاحلا كاذ لدف

 مامالا نع نم باقع اهنم
 اوبكر ة ةريبك مهنأو

 تبت دق داهجلا ضورفم ناو
 باقعلا تبثت هيلع امو

 لدعلاو ىدهلا ناطلسل اظفح
 برعلا ىهدأ قورافلا ديسلاو
 ادبأ اموي ةردلا عضرام

 ربتعملا هيأر ميظع نمو
 ىئروشلا لهأل لتقلاب رمأي
 اوبصني ل مه دنا فثالت دعب

 ماقملا ىف عافدلا ىرت لهف

 مارح مد كفس هنا مأ

 العفام اذا رمألا ةصالخ
 ماظنلاو ةلودلا تلحناو

 مانالا ىف مصخلا رمأ دتشاو

 فرعي مامالا زجعلاب ناكو
 ا١لهأ اذهب لزعلل ناكو

 عقي نأ لبق رمألل ًأكرادت

 ارمألا عاضأ مزحلا لمهمو
 بجنلا تافص نم كاذ سيلو
 رذتعي مامالا ىلا ىتأ نمو
 لجرلا قدص لمتحم هنكل

 همزلي نايب كاذ ىف سيلو

 درفل ىأ رذع نكي مو
 ابنلا اهتنب رومأ ىلع
 مانألا رياس نم اوفلخت
 اوبقوع هيلع بجاو كرتو
 تبتر عيمجلا ةسايس
 باصي ذا ربجلا هيلع زاج

 لضفلاب انءاج كلم نوص قف

 ارزألا يلاجملل اودشي مل نا

 بجي التق ناك امامإ مهل
 مامالل ناك داهجلا أ

 مامالا نم رمألا هب حص

 الشف دق هرمأ مامإ اذه

 مامالا لمثأأ نيح لخخي
 مامالا اذل فعضلا ىرع نبح

 فصوي رومألا ةعاضابو
 العف اذ ىلع هلزعب مقف
 عدتبملا ثيبخلا مصخلا ةضبق ىف

 ارهج نوصملا كلملا بهذأو
 بسحا كاذ زجاع تافص نم لب

 رهظ ام مارل جورخلا

 لمج هلوق لوقلاف هبذكو
 هملعن كانه فيلحت زاجو
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 ال مزحلاو هماهتا ادب اذا

 لالجلا وذ هللا راشأ دقو

 اذكه ةاكزلا ىف ماهتالاو

 رابجلا بتاع دوعقلا ىفو

 بي هلوبق مهرذع ناك ول
 ادحألا ليلجلا انالوم نا عم
 مرج الو هردق مظع مىلع

 راتخملا دمحال نكي ملام

 بجي هفشك نكمأ ِ ام لك ف

 نيارقلا هديفت امف الوأ

 تبث دق كانه رذعلا كي ناو
 ىفطصملا يبنلا

 امزحأ هارت هريغ نكل

 للجلا رمألا عقو هيلع اذل

 رظنلا ىف مامالا مزلي سيلو
 حالسلل يعاري هككل
 رمأ موق ىف حالصلا ىأر اذإ
 امع ريفنلا سانلل ناك ام

 جرخي ريفن ةقرف لك نم
 ىفطملا يبنلا اذكهو

 له داهجلا بجو هيلع نمو

 يلع يأر ىف هيزبي ال ليق دق

 هناو

 الفف رذعل نم ًرقدصي

 يلاعلا ميركلا صنلا ىف هيلا

 اذ دنع هيلع حص هفيلحت

 راذعالا مهنا ام هيب

 رازتعالا دنع تنذأ اَمل

 قحألا قحلا لوقلا ىف بذاكلا ملعتو

 بجو انه نيت ام نودب
 يبنلا نذالا ىف بتاع

 ممالل نرذعي مامالا سيل
 راظنألا ىف مامالل كي م
 انعيمج ىلا ىذلا وهو

 نياب هيف لاوحألا ىده امو

 ىدهلاب رينتسملا باتكلا صن

 تدروأ صوصن ىلع هلصأب
 افرعاف نيفخلا َرَذَعع ذا
 امزلأ ناك قحلا ىف هناو

 لسرلا ديسل هتفرع امك
 رفت انيح ريفنلا ةيوست
 حالفلا جهمل نوعديو

 رظنلا لاحلا سكع وأ مهيلع

 امعي ملو نيدلا ىف هقفلل
 جهملا اذهو موقلا رذني

 بحأ

 افلخلا نيلماكلا نيدشارلاو

 لجا ١ قح ١ يدنع هناو

رتعز



 نكي مل داهجلا ضورفم نألا
 يلج رذع هل ناك اذا الا
 يف يحبصلا ةمالعلا هب لاق

 مامالا هرذعي ىذلا اا

 بلطي ةافبلا ناو
 اَمرَحلا حيبتسي هنم فيخو
 ءايربالا لتق هنم فيخو

 مامالا اذ دي قفن نكي لو

 لاملا تيبو لب هيدي ىف ال

 نم ضارتقالا مامالل زوبي
 ارومألا موقي ام ردقب

 رقتست اموي رومألا هب امو

 ال ضرقلا ريغ ليبس ىلع ولو
 ابجوأ اذه هللا نا كلذ

 مامالا مزلأ دق انه اهنف

 مهنع كاذ طقسي كي لو

 مانألا نم درف هنأل
 ابجو ًاضرف طحي هرسع ام
 ناكمالا ىف عاتضي ال نيدلاو

 راجلا اضر ىلا مهقسو
 عدرلاب املاظ كاخأ رصنأ

 رصني كاذك امولظم ناك وأ

 ركذلا ىف اوعفدا وأ اولتاقو

 مهف نمل رين ليلد وهف
 امه ناضرف داهجلاو جحلاف

 نطفلا بابرأ دنع هنع طحني

 لمعلا لاجر انيف هفرعي

 فرعاف قح كاذو هرانآ

 مالي ال كاذب هناف

 بغري هيفو اننامغ كلم
 اينغم مانألا لام نلعجيو

 ءاسنلا نمو لاجرلا

 ماننالل نمؤقي ءىيش

 ىلاخ ودعلا عفاد لك نم

 نعفدي اميك ربجلاب ىرولا لام

 ارورشلا بهذي ام نلعفيو
 رطخلا عفديو الوصأ ىلع

 البنلا دنع كلذ للع عنم

 ابسحا لاحلاو لاملاب ىرولا ىلع

 مالسلا هبجوأ ام رساللل

 اوملعاف مامالا كلذ رسعب

 مالسالا بجاو مهيف لعفي

 اجنلا لك دنع ينغ للع
 نايعالل ءادالا مزلاف

 راكنا الب رصن هناف

 عرشلا لوصو ىلا هملظ نع
 اورصناف هنع ملظلا لوزي ىتح
 ركن نود سفنألاو لاملاب

 ملع دق باتكلا دوصقم ناكو

 املعلا لوقت سفنلاو لاملا ىف
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 دحالا مامالا اذل زياجو

 دالبلل نوصي هب امو

 لقتسم رصم نام اميس ال

 يحبصلا كلذ رد هلل

 ىف ءىيضي رين امكح ج رخأ

 المكألا هاضر هازج

 عيمجلل لوقي هنأك
 افخ الو اوجرخا لاحلاو لاملاب

 ىلع ىليلحلا خيشل شلا دمتعاو

 دمتعن هلو اذه نقحلاو

 يفغلا رمأي مامالل زاجو
 هداهتجا ىف هاري ام بسحب

 هل اوجاتحا ام لكو مهقفني
 نع لوقلا اذه يحبصلا _ىكح دقو

 لالا ذخأ مامالا ىأر ناو
 اجر ذا نيرخآ مقي مث

 رانالا ىف كلذ هل زاج

 اياربلا ىف نيمألا هناف
 حصأ ىري ام ذخأي نأ هيلع

 باكرللو ليخلل ربجلاو
 فلسلا لوقنم ءاج كاذب اك

 ىنغ لاحلا كلذ نع دجي مل نا
 رثألا ىف لوق لودعلا رظنب
 مزلي كاذ موزللا عضوم ىف
 داهجلا ىف لاملا لذب نال

 دصارلل مهلاومأ نم ذخأي
 داهجلا ىف مزلي ام لك نم
 لمكلا دصاقم ىف حابتسي ال
 يضرملاب ءاج دق هناف

 يفو دصقل لهجلا كلاوح
 اللا دشرأ قحلل هناف

 عيضولا رياجلا برحل اوموق
 افرعا امثوعد نبجلاو صرحلاو
 البق دق اهل اذه ىف هاوتف

 دصقي قحل يفولا نمؤملاو
 نسحلا شاعملاب اعمج نؤمبإ

 هدالت نم يفغلا ةعس نف

 هلعفن انه مزال لك نم
 نفلا ديؤملا رفعج ليلس
 لاومالا ةرينك ةقرف نم
 اجرخ نا مهنب ادعألا ةياكن
 راربألا ةداقلا ماركلا نع
 اياضقلا ىف حلصألا رظانلاو
 حضتم لصال ايشالا عفنأو

 بايترا الب حص اهوخنو

 فرع نمل رهاظ كاذ هجوو
 انتعت انه لخلا ىرك م
 رهظ لصأ ىلع ىرك ال ليقو
 اوملعاف كاذ تمق ام لثمك

 دارملا حضاو عافدلا ىفو
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 لالك همكح ناويحلاو
 ىرولا ىلع الغلا دتشا كي ناو

 طرفملا ءالغلا كلذب الا
 لودعلا ةميقب هل ليق
 الو ذخالا هل ضرقلاب ليقو

 مرَج الو همزلت لب ليقو
 ماقملا ىف مامالا ىأر امو

 بجو هلذب لاملا بر ليقر
 لذبي كاذ مامالا همزلي

 اولفكي نا مهمزلأ ام لغمك
 عقو دق جورخلا ناك اذا اذه

 نم ةلودلا ىلع فوخلا عقو روأ

 نآرقلا دراو تحت لكلاو
 ىضم دق اميف كلذ ىضم دقو

 لحي ال متيلا لام نم ذخألاو

 اسنلا لاومأو نونجم لامو
 عافدلا الو ال داهجلا ىف ال

 ودعلا رصملا ىنشغ اذا هنكل

 يفاك دنج مامالل سيلو

 بجي عافدلا نا ىري ضعب

 ءاسلل مزلي ال كاذو

 يبصلاو ميتيلاكو بيافغك
 مزلي عافد مهيلع ام ذا

 نم ذخألا زاوج لوق ىف ءاجو

 مهلاومأ نع عافدلا ىف مزلت

 لادج ام نودب هلذب ىف
 ىرشلل مامالا كاذ دجي ملو

 ططش اذ نكي مل رسي نيدلاف
 لوف ىف ىقتأ الغلا ةميق ال

 ا١لفلا كلذ نامثأ همزلت

 ملع يذلا هرعسب هذخأي

 مالم ام نودب هلعفي

 بجع الو انهاه نيملسملل

 لهجي سيلو لام هنأل
 اولعفيلف مهلاومأ نم ريغلل
 عفدنا مصخلا ىرت وأ مامالا ىلع

 نطفلا بابرأ دنع َردعلا اذه

 ناميالالب ثوعبلا
 ىضقنا دق هلك ليلدلاو
 لفتحاف كاذك بياغ لامو

 اسسأ هارن لكلا ىف علمللاف
 عازن الب هانفرع اميف

 دصقي اهيلا ملظلاب ناكو

 فالخلاب ليق دق انه اهف

 بتكي داهجلا هل ىذلا .ىلع

 ءارتما ام نود نموخنو

 بهذملا ىف اذكه نونج ىذو

 ملعن اميف حص داهج الو
 نمزلت دق ةيامح مهلاومأ

 مجه ناودعلا ىلإ نلذبتف

 ةنسو
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 عم رسفنألا نع هل ةيقت
 بجي حالصلا لعف نم كاذو

 عفنا اعطق مامالا ىلا وهو

 لداعلا مامالل زعأ وهو

 تبكأ نيمشثافلا ةافغبللو

 املعاف ىضرأ هلل هنا عم
 رنالا كاذ انل قأ هب اك

 دجاسملل فاقوألا ىف فلخلاو
 ىري مهضعب فاقوألا رياسو

 ودعلا كيلمتو اهذخأ فيخ نا

 مرَج الو ال ليدبت فيخو
 مامالل ديهمتا ىف كاذك _

 دبسلا ةمالسل اهنم عفدي

 دلبلا ةضيب مامالا اهب يمحي

 جالفالل خايشألا تفك لب
 افعضلاو ايوقألا اهيف ناكو
 هيعرلا نع ابس اوعفد دق
 جرفملا ىتف دمحأ خيشلاو
 ىنسلوأ ناك لاتقلاب عفدلاو

 لمجت لوصألا ىلع زياجو
 ملع هل يذلا ردق ىلع لك

 للغلا ىلع اوبتر نا اذكهو

 لامب ًاعقار اعفد ناك نا
 للغلاب اضيأ عفدلا دارأ دقف
 لذب ثلثلل ليق دق برثي نع

 عقو انه ملاظ نم مهلاومأ

 بطعلا هنم لحب نأ راذح

 عمسن ام يمىلع اكنإ ادعللو

 لداجت الف نيالل زعأ

 تبنأ ًاعطق مالسالل كاذو
 املعلا رايتخا حص هناو
 رظنلا بابرأو نيدلا ةداق نع

 دجامألا ىلألا سرادمو
 اررق دق ىذلا ىف كاذ زاوج

 دمحي سيل نيدلا ىف ىذلا اهيف

 ملظ نم لك تافص نم كلذ
 مامهلا ةمالعلا انديعس

 دسأ اعطق اهعفد ماماللو
 دنف الو اذك نقحلا ةيارو

 جاجلم وغ رابج عفدل
 افخ الو اذكه نيكرتشم

 هيلبلاب رابجلا قأ نيح
 جهملا اذه قدصب مهاتأ

 الصأ هذخف ناكمإ ناك ام

 لذبت حالصلا اذل ةيرض

 مسر اذكه رقفلاو ىنغلا نم
 لذب دق كانه هطسقب لك
 لاتقلاب ءاج ًاعفد ناك وأ

 لسرلا ةوفص راتخملا انديس
 للغلاب اضيأ عفدلا لصأ ناكف
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 املعاف

 ىرن ةرورض لاح ىف كاذو
 ةيرم نود سفنلا يدفي لاملاف

 دري مل اموي كلذ زبي مل ول
 بحصلا دادتشا ىأر امدنعو

 ىرولا ديس لاحلا كاذ لضف

 مرلي ًاعيج انم اذكهو

 ىئرولا رارحأ ةميش نم ربصلاو
 ىف قلخلا اّبِطأ مُه املعلاو

 اقنرألا مانالل نورذظنيف

 امو سانلا نع ناكمإ ناك نا

 ىنغ ىف مهنع مالسالا ةلودو
 لاومالاب ساللا حش نأل

 مهيديأ ىف هارت ام ناو

 لالجلا ىذ قح نوري مه لب
 ادبأ ارايتخا هودؤي لو

 يفتخم ريغ لهجلا رمأو الهج
 سرغي ًاعبط هيلع مهربجو
 عفني امم لاملاو مهكرتو
 مامالا نم نوموري لب ال
 افخ ال واوضر اوطعا نا صنلا ىف
 الف لج ناو مهيدياب ام ىف

 الالا كاذ ناب اورد امو

 هب . يلتي هللا لام كلذ

 ملس دقف ابجاو ىدأ ناك نم

 املعلا لوقت اذه ىلع مهعم كاذ هبشأ ام سيقو

 اركنتسي نل قحلاو هزاوج
 ةمأ لك حالص ىف هلذباف

 دمتعا اذه ىلع هل انيبن

 دنع مهربصو بطخلا عوقو
 ارفك دق نمل اعفاد ماقو

 اوملعاف ًاموي عفنالا دصقن نا
 ارصن يبر رباصلا اذكهو

 فرعا لكلا ةساسو مهلاوحأ

 ا ققحت دصقم ممهرمأل

 امن مهل ىنغ مهنع اوكلم دق

 انطفلا هارت ىلوأ مهكرتف

 لاقم ىلا جاتحن ريغف

 مهلك يأ رصأ دق هيلع
 لادج ام نودب مهل اقح
 ادتعا ذخألاو هوأر مهل ثيح

 فرعاف هارن اضغبلل ذخألاف

 اوسن قحلاو ضغبلا نيملسملل
 عمسن ام ىلع مهعم ىنغلا عم
 يمانلا ءارثلا قوف اعماطم

 افرع مهنم طخسلاف اوكرت وأ

 الذبيف ابجاو اقح نوري
 ىلاعت يلعلا بمهرلا ىذ هلل

 هبتناف هدابع نم ءاش نم

 ملظ اضي أ هبف رص ] نمو

٢٧٥



 لالجلا ىذ هللا لام لاملاف

 هللا لوقي متنأ ارقفلاو

 مولعم انل قح مهلام ىف
 بجو يذلا ؤَدأ هولذب نا

 ىرولا رياس دي قىفام ذخأو

 ركذلا ىف امك دقحلا ثرويو
 جرخيو اولخبتو مكفحيف
 رينلا نامزلا كاذ ىف كلذ

 دقو اذه اندهعب مكنظ ام

 بكري مامالا رطضا اذا نكل

 ىرولاب ليفكلا هالوم هللاو
 ا١لنخما مظعلا هالول اذه

 دراولا شهنل سانلا كرتي ال

 اضفلا ىف اياعرلل عيضي الو

 هتيعر نع لوئسملا هناف

 رضق دق ًاموي مامالا هب امو
 عمتجلاك رمالا كاذ نوكي

 الدعألا ندصقي هيع وهو

 الدعن نأ همكح نع انل سيل

 ىدهلا نع جراخ ريغ ناك ام

 لدعألا دصقب فلكم وهف

 مامالا نع هل امل نمو
 امكح دق هنأب هملع عم

 يرابلا رمأل فلاخم وهف
 دحألا يلولا هللا همزلأ

 لاعفلا ةردق تحت لكلاو

 هابتشا كلذ ىف نكي مو

 مورحخاو لئاسلا وه نمل
 بطعلا هب اوبكر اورصأ ناو
 ارم الو الل نفغضلل ريثي

 ركن ريغب هللا هدروأ
 جرحلا لبي مث مكناغضأ
 رربلا لاجرلا كئلوأ ىو
 دحأ لك نم قحلا ءايض حار
 بعصي رمأ لكل ةرورض
 اردق هيلع ارمأ هفلك

 العف ًاعطق ءاشي ام هللاو

 دسافملا ىوذ سانلا بلكأ نم

 اضفر دق الره ماوسلا لنم

 هتمأ عيمج نعو هبر عم
 ىضم رمألاف تايفالخلا نم

 عبتاف هيف مامالل هيلع

 القع ليبس تارو رضللو
 الدعألا نعبتي هدجن مل ول
 ادصق ايأ هيلع هعبتن

 لمعلا ىف هعابتال نحنو

 مانالاب وبي دقف ىفخأ

 املعلا لوقت لاملل ذخألاب
 راثآلا ىف حص لوق كاذ ىف
 دصقي اميف مامالا ةعاطب
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 هللا لوقي رمألا يلوأور ىف
 لاملا عمج يففلا مزليف

 جرخ ناك امو الخاد ناك ام
 اكاذ فشك مامالا بلط دنا

 مامالا كلذ هيف يضقيف

 ايك اميف رصأ هنأل

 اعقو مظع رمأ انهاهو
 ىرابلا لالجلا وذ مهالتبا هب

 ارمأ اميف هللا عاطأ نمو

 ىضم ةداعس لا

 حدم دق هلالا هوحنو اذل
 بجت ل رومألا هذه عيمج

 انولخدي رقفلا لهأ كاذل

 اَمَلَس اوحارو قحلا ىلع اوتام
 و ةايحلا دض

 هناف

 ىرشلا معن اي دلخلل اورتشا هب
 ينافلا ليلقلا رزنلا اولذب دق

 نامض نم مامالا ىلع امو
 مالكلا قبس نيذلا ىنعأ

 دلبلا لبق ةاغبلا عجر ول

 داهجلل رافنتسالا زاجو

 اوجرخي نأ ىرولل مامالا وعدي
 هللا ىف مهتدش اورهظيو

 اوبهرێل

 هاوألا لداعلا مامالا وهو
 لاضفملا ايلا مامالا لا

 جرح هضعب ناتك ىف ناو

 كانه 4هعيحجج هرضح ا

 مانألا هب تقاح لقف ال وأ

 املعلا دنع بنذلا ريبك مىلع

 اعمس اميف لاومالا يوذ يىلع
 رانلا ىف كلاه فلاخي نمف

 اضرلا مدق هللا مكحل نيح

 حضم لاقم وهو ارقفلل

 بجع نم هيف سيلو مهيلع

 انوجرعي نانجلا يخلا لبق
 أ مهيلا قاس دق هللاو

 اورقتفا نح رقفلا ءالب ىلع

 ملع لضف مهلو مامالا هب
 اوكلم دق ىذلا ىف حاجنلا لبس

 ىرتشا نم اهم باط ةنجل

 ه .

 ناوضرلاب كاذ نم اوضوقف
 يناعملا يذل لاملا هذخأ ىف

 مالي مكلذ ىف امور مهيف
 دبسلل انه اه نامض الف

 يداهلا مانالا دشرم لعف نم

 اوجرخ نا مهءادعأ

 هابتشا الب هيف ممهربصو
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 هيقاب كانه ةوق ناو

 ىدرلا نوفاخي سيل مهناو

 لوذألا حي رصلا دنع مهناو

 ادحأ نوبهري _١ل مهناو

 دشأ مهنيد رصنلل مهناو

 ءادعالا مهمار اذا لب ال

 اماقم مهل مصخلا ىري ىتح

 لمكلا لاجرلا لعف نم كاذو
 لالجلا ىذ هللا نيد راصنأ

 دصق دق يبنلا نا يور امك
 ددعلا ىف طقف ابكار نوعبس

 ىفطصملا ربص ودعلا عمسيل

 نهوي ل مهباصأ ام دناو

 لتق نم لتقب اوثدحت نيح
 امزع مانالا ديس رهظأ
 داهجلل نوقاب مهناو
 ادعألا بورحل نوميادو

 امنلغلا نوعفريس مهناو

 دحالا هلالل اوباجتسا دق

 ىفطصملا مانالا ديسل مكو

 ربخ نم ىفطصملا بحصل مكو

 اذه داسآ

 مزهي مل مهدنجو مهمزع
 هيقار مهيدل نيدلا ةجحو

 ادروم ذلأ مهدنع توملاو

 اتلألا تغابلا نوبهري ال

 لضعم لوه لك نومحتقي
 ادبأ ردملا .نوفاخي الو

 دلبلا ءاج اذا بطخلا مظع ول

 ءادفلا مهناطرال مه

 إ مهل ىقبأ هسفن ىف
 لطيغلا دسأ نيدلا

 لاطبألا اقتلا دنع ةلاسب
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 مانالل رافنتسالا زاجو

 املعلا لاق قرخلا عاستا لبق
 اقيض نوكي انهاه رمالأف

 اعد برحلل مامالا كي ناو

 مهنم نورفقنَتسملا عجر نا

 ىل برحلا كاذل اننأب اولاق

 لاملا لذب ليق دق مهمزلي
 مامالا كلذ توكس امو

 رثألا ىف ءاوس ليق دق كاذ ىف

 عقو ىوقتلا ىلع اموي انواعت
 امزلأو اذكه عافاللو

 مرتحملا نطولا اذهل اظفح
 لاحلا نود لاملاب رداقو

 رذعي سيل لاحلاب رداقو

 لحاورلا هل نمزلت سيلو
 نأ مزلي عطتسي مل نكي نمو
 املعاف نيملسملا لام تيب نم

 نآرقلا ىف كاذك هلمحب

 حلصي سيل رقفلا لهأ ربجو
 تفك ةنوؤم مهل نكت ل نا

 ممهرافنتساب مامالا رمأ ول

 الو ةرورض ىف نوكرتي ال
 مانالا نم وأ مامالا نم

 مافلطلل جورخلا تبث دنا

 املعاف انم لاني نا لبقو
 اقلطم انيلع مصخلا لخد دنا

 لماك كانه مزح نكي مل نا
 اعد اضيأ مهنم انضعبو اضعب
 اوملعاف هوبلط مهنم ناماو
 ملع انه مكل ءىيش الف بلطت

 لاتقلا ىلا يا نيجراخلل

 ماكحالا تباث اقح لطي

 رقتسا انه يذلا ىف نوصصاحي

 عرش دق انيف داهجلل هللاو
 املعلا دنع لكلا عافدلا ىلع

 مشغلا داسفلا بابرأ لعف نم

 يلاي الو الذب هلذي
 ردصي كانه زجعلا ىرن ىتح
 لتاقي ذا يخملا عاطتسا نا

 نطف اي ناويلا كاذل نىلطع
 امزلأ ينففغللف نكي ل وأ

 يناعلا تباوت نم فكلذ

 امهي مل احضاو صوصنلا نم
 اوحرص اذهب مهرض فيخ نا
 تحرص ةادملا هب مهشاعم

 مهرابك ىلا يلاولا رمأ وأ
 الثم اوناعي نا الا حصي

 مالعالا رظن ىف ىنغلا لها

٢٧٩



 يليلخلا ملاعلا يواتف اذب

 ملعلا نازع مامالا ةلود ىف
 ملعلا كاذ لاقم ىف قحلاو
 هققح ارهاوج اهجرخأ

 اضق دبي مل نيلا هيلع نمو
 املعاف عافد وأ داهج ناك

 اعنم دق هل هنيد نأل

 هاشغي اذا الا

 ارم الو انه فلكم وهف

 ادبا اموق مامالا ربجي ال

 نادلبلل جورخلا بلط ول
 اضرلا ىلع ًالماوح دجي ملو
 دجي ل اذا ايشام جرخي

 دق جورخلا نتعت اذا الا
 لام تبب كانه نكي ذناف

 اينغألا كاذ مزلأ نكي مل وأ
 اجرخ مامالا اذه نكي ناو

 لام تيب كانه نكي ملو

 ىف بايغلاو ماتيالا لخديف
 عقو مهعيمج نع عافدلا ناك

 عافدلا جهنم فشكلا اذه

 داسفلاو ءوسلا لمهأ عفدو

 مامالل حصي ام فشكو

 ىرولا ماوق مزع َدَح ذحشو
 ىنغلا بابرأ مزلي ام فشكو

 ليصأتلا حضاوب تجرخ دق
 مرتجا نمم يغبلا لهأ برح ى
 ملعلا مامهلا نيدلا ةمالع

 هقدصلا ججحلاب ةخغوصم

 اضرف دق ول جرخي الف هل
 املع برح هاشغي اذا الا

 اعمساف ودعلل جورخلا نم

 ارصبلا دنع عافدلا مزالب

 ادصق دق امل مهارد الو

 يلاعلاو اهفيعض نرظنيل

 اضهن ام ىتم ىركلا ىف داز ول
 دق ةلوح هل نكي مو
 دنف الو مهل ربجلا هل حص

 لاحلا اذ ىف نقفني هنمف

 ايضترم هل نكف ىضم اك
 اجر مهعيمج نع عافداللو
 لاحلا ىف مهمع دق همرفغلاف

 فرعاف اضيا مرغلا كاذ موزل

 عرش لكلا ىلع مرغلا انه اهف
 عازللل عطقلل هتدروأ

 يداع داسفلاب ,عاس لك نم

 ماغطلل برحلا ىف هربج نم
 ارصبلا ةادهلا نيدلا ةساسو

 اعت مهبجاو اوري ىتح
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 نطولا ظفح ىف مزلي ام فشكو
 رياجلا مولظلا ةلوص درو

 ةلاطا نع نافعلا رصقنف

 ١ لفكت دق كاذ ناف

 7 انع هلالا مهازج

 ىندهلا مالعأ سانلل اوحضوأو

 لالجلا يذ قح ىف اودهاجو
 قحتسا ام ردق هللا هيلع ىلص

 رانآلا فياحص تيلت ام
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 نسحلا انعاق دب ,غاب لك نم

رتاب ليقص يدنه لكب



 ىرشلا داهج
 عفرألا ماقملا هل ىرشلا ثيح
 فويسلا يراشلا دلقت
 ىرتشا دلخللو هسفن عاب دق
 رطولا كاذ هل ايندلا نم ىضق

 ربكأ يهو ةنجلا ىلا رف
 لذب دقو هسفن ءىبش زعا

 ردقلا ةميظع ءرملا عم يهف

 هرتابلا

 .لهج نم دنع مقلعلا هنأك

 لذب ءىيش الك سفنلا ىأر نمو
 ىلإ ةليسو اهنأب ىرد
 يضقنت ةايحلا مايأ ناو

 بعللاو رورغلا ىف ىضمي رمعلاو
 اعم ايندلل ةارشلا قلط دق
 داهجلا ةيار تحت نودفي

 لذاع لذعو مول مهنني م
 ازرم دق مهناذآ ىلع نيح
 نَم قانعأ ىف فويسلا اودرجو

 ةافبلا لماوع اوعراصو
 ارسك لالضلا سأر اورسكو
 ءادعألا اولباق رودصلابو
 لالضلا ةدمعأ اومحازو
 رافكلا لحاطف اولواطو
 داسفلا بياتك اومرواقو

 عفنأ اعطق نيدلل هناو
 هرخالا كلت لينل ادهاج

 ىرد ناك نمل عيبلا حبرأ ام

 رنألا معنم دلخلل حارو
 رهظي لوقعلل ءىيش لك نم
 للجلا يلاغلا ضوعلا لانو اه

 رمأ اهكالهو ءىيش ربكأ
 لقع ىذلا ال دصقملا ةقيقح

 لدج الب اهل هللا ةعاط قنىف

 ىلعلا هعم الو هلالا ىضر

 ضهت مل اذا تقولا برقأ ىف

 بصنلا ىرخالا عم ىقلي هدعبو

 اعفنالا اومار نيح اولابي ملو
 دادعتساب نيذلا نيرصانم

 لياق يأ لوقل اوغص الو
 ارهج هوقشع داهجلا ركذ

 نجهلا هلعفب سانلا ىلع ىغب
 ةافلطلا لفاجح اوعراقو

 ارط داسفلا لها اوخدو
 ءارفصلاو ءاضيبلا اوضفتراو

 لاقصلا صلاخ بضع لكب
 رابغلا لطسق جاجع تحت
 دايجلا بهالسلاو درلاب
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 عابسلل ضرألا ىف اوكرتو
 راقنم ىف يهو رح نيع م
 راثآلا ىلا اهب ام لاط دق

 لعرف لك قدش ىف دي مكو
 قافنالا ىلا تدم ام لاط دق

 اركامللا تريغ الاطو

 راناآلا تررح ام لاطو
 ءاجيهلا ىلإ درجلا تداقو
 اهر .... دق مدق نم ىرت و

 يراربلا ىف حيرلا . هيلع يفست
 دجاسملا ىلا تعس ام لاط دق

 هقرشم هوجو نم كانه مكو
 هللا هجول ترخ ام لاط دق

 نساحملا نم تيحتسا ام لاطو

 بتكت نيكرشملا حافص تحضأ
 ام تعلطا ول صمح نطباو
 اندلا معاطم نم ًاصامت تحار
 الو تاذلتسملاب لفغتشت ل

 ادذهجلا تذلتسا اهنكل

 العتشا داهجلا يآ تلت اذا

 افصلا بابرأ ماقم تفرع دق

 لمكلا لاجرلا تاماقم تزَد

 ناطوألا اهبح عم ترجه دق
 اضحم اداهج نىعارملا ترمتساو

 هلوصأ ىلع نيدلا ترقأ

 عارقلا دي اهتقلأ ءالشأ

 رايضألا حراوج اهب تراط

 رافسالا ةوالت ىفو ىلر

 لبجلا ىف وأ لهسلا ىف اهبحسي
 قالحلا نميهملا ةعاط ىف

 ارفاكلا ثيبخلا رغلا تةرأَو

 اراتبلا ىغولا ىلا تلمتحاو
 ءادعالا ىلع نقحلا ةرصن ىف

 امتلا نيح عقنلا رابغ تحت
 يراذلا تحت كانه 7

 دجاسو عكارل تلمتحاو

 هقربم تءارت ردبلاك رونلا
 هلالا كلملل ةدجاس

 نطابلا يلولا هللا ةمعنب
 بطخت كانه تماق مكو اهيف

 املعاف باجعلل تم هتوح

 انطفلا كاذك تشاع ام لثمك

 الو الو ةظحل اهيلا تلام

 اداسولا هللا ىف

 اللا ىف تباطف اهنم ىهلا ايض
 افولا رامقأ قحلا ءادهش نم
 لمألا حيحص ىلا تدمتعاو

 اناطعالا اهيعس ىف ترجتهاو

 اضرفلاو هب لفللا

 هلوصف ىفو هبف تسفانو

 تن - و ۔ ر ١ و
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 انيدلا فونألا مغر ىلع تلعأ
 مالعالل عفرلا ىف تدهتجاو

 افاخ فيعض لك تنأو

 مراوصلاب ةاغبلا تةراو

 داهجلل ةوعدلا تباجأ

 لوألا هلالا نيد تدف دقو
 رجنخلا لالظ ىلا تفتلت ل

 ناسحلا دخلا اهتبص الو

 ىضر ىف تدص معنلا لجاع نع

 مرج الو ًايناف ًارشق هتأر

 المكالا لجألا ريخلا تلانو

 الو الو ىق نع هتكرت ام
 داهج ىف لازي ال ىراشلاو
 اقلط دق مياد دالج ىفو

 لفغتشي الئل نجوزتي ال
 شيع نم ةفلبب ىفتكا دق
 راتبلا ةمغن ذلتسا دق
 برحلل تلبقأ ليخب الهأ

 داهجلا لفحجب ابحرمو
 لمحت لاتقلل رضيبل ايو
 رظنلا ليمج ىئلط اه ىقب
 دحألا ىضر ىلا دصق نم كلاي
 ءالآلا ىذ دنع ظوظح كلت
 عنرأ نيدهاجملا ةلزنم

 فيسلا لظ وهف ةارشلا لظ

 تد ار ١

 ايلا هردع تمخغراو

 ماللا ةداق سوءر ىلع

 انفاعضلا تررقو هودع

 ملاعلا يلعلا هَللا ةعاط فىف

 دابعلل قوقحلا

 لسرم لك ةعرش ترصانو
 روحأ ميرو هفير نسحو
 نامثأ هل سيل فرخزو
 اضرلا هل نم زوف اي اهقلاخ

 مركلاب تزافف ىلعألا
 الف تلوت ينافلا نع نيح

 الزنم العأ هنع تدارأ نكل

 دايجلاو رمسلل امزالم

 اقبلا كرديل اهلك هاي

 لوخو لامب دصقلا كلذ نع
 شيجل ىضم شيج ىف شاعو
 رابغلا ةروت دنع باطو
 برضلا ليمج لصيف لكب

 تد ا و

 دايجلا لهاوص هب ودعت

 لسري اهيلع مد اهناز دق
 رنألا ميرك اولح أاقنورو
 دهتجا نيدلا ىف ناك نم هب زاف
 ءادعألل ندهاجي نمل

 عفرت هلالا عم ةلزنم
 فير يأب نولظتسي ال
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 داهج الو رزغ نم حار ام
 يف هللا نيدل رشنلا هتمه

 بترلا ىلع تلع ةبتر كلتو
 قحتلت نيدهاجملا ةلزنم

 فرعي داهجلا تاوبنلا دعب

 مركو لضف لك ديهشللو
 ادهشلا نايب ىف ىتاي فوسو
 لزانم نع نانعلا رصقنف

 يلعلا ردقلا مه ةارشلا نإ

 اعاب نمع ركذن ىسع اذام
 اسابقم ىدهلل ًامامهث شاع

 افخ الو هب نوكلا بحري
 كالمأالل لاحلا كاذب ىراب
 هاشم ىف بتكت هرانأآ

 يداهلا يبنلا ةوعد ثبي

 ىرشلا دقعي هيلع نم لكو
 املعاف هنع عوجرلا هل سيل
 مزلت ل ةعاطل دقاعو

 العلا وذ (دوقعلاب اوفوأر لوقي
 ماركلا ميش نم افولا من
 افولا انم هل نم قحا مت

 يداغ هارت وزغ ىلا ١لا

 فرعا رفكلل قحلاو هدابع
 بهشلا ةورذ قوفت ةلزنم

 قح وهو ماركلا لسرلاب ناشلا ىف
 فرعن اميف هنم العأ سيلو

 مرتحم ماقمو زع لكو
 ىدهلا دراو لكب ايفوتسم
 لياضفلاو دجملاو العلا لمهأ

 يلو لك ىلع قاف مهلضفو
 اعاتبا اهنع دلخلاو هتايح

 اساربن هبرح ىف ادعللو

 ىفطصملا جهنل يعادلا هنأل
 كاسنلا االضفلا لك قافو

 هادفغم ىفو هتيبم ىفو

 داهجلاب هلل ًارصانم

 اررقت دق هيلع هبوجو

 امسلا قلاخ ةعاط هنأل
 ملع ادقعلاب موزللاف لصالا ىف

 البنلا لك دنع بوجو وهف
 مالللا ةفص نم هدضك

 افرعاف انيلع امعنلاب َنم نم
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 داهجلا دصاقم

 عرش ذإ داهجلا هللا عرش دق
 مالسالل وهف داهجلا دنا

 يلعلا زعلا ةريضح هناو
 ىتلا ةلادعلا نصح هناو

 ىرخألا ىف ابتتزع هناو

 انل نرفغي هللا نا سنت ال

 انغلا نأب كنع بغي الو
 ادبأ ًارح نيدلا لازي الو

 هرجهلا ديعب هضارتفا ناك

 عقو ةيافك وأ نيع ضرفو
 اييرجاهملا قح ىف ليقو
 ةرجهلا بوجو ليق هليلد

 راصنالا ىلع لاق مهضعبو
 هبقعلا كلت ةعيب هليلد

 ىلا .... هنورصنيو هنوؤي

 نأ راصنالا ىلع ينيع ليقو
 اديرأ نا نورجاهملا امأ

 مهو ردب ةعقر هليلد
 اينيع ابجاو ناك ليقو

 يبنلا نيع نم ىلع ن

 ىفطصملا نامز ىف داهجلا اذه

 رهش ةيافك ضرف هدعبو
 ادلبلا اذه ودعلا مهَد نا

 عبتملا متألا هنيدل اظفح

 مالعالا رظن ىف هطياح

 لصيف لكب نيدلا سراحو
 ةمالا ىف ىفطصملا اناتأ اهب

 ارهج يضارملا ىلإ دياقو
 انبنذ اضيأ مدلا رطق لوأ

 املعاف داهجلا نم انتورث

 ادعلل انم داهجلا يقب ام

 ةنسلا ىف نفزعي ديق ريغب
 عفر دق فلخ راتخلا نمز ىف

 ةكمل نياك حتف لبق نم
 راتالا ىف ءاج دق ةينيع

 هبحص دق نم نود نم اهب اوصخ
 الع مكح نم ءاج دق ام رخآ

 نكز دق لاقم رفكلا مهاتأ

 اديدس يور دق رفك لاتق
 ملع اك رهاش ماقم اهيف
 ايبنلا اوبحص دق ةوزع يفف

 يورم اذك هل هجورخ
 افرع دق نمل انه ةنقُس دق

 رهظ اميف انع رمأ اذا الا

 ادصق أموي مالسالا ةضيب وأ
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 رداق لك مزلي هناف
 مامالا نيع نم اذكهو

 هلعفي ةنس ىف ةرمو

 ىف .... ةيرجحلا ربتعت هليلد

 بجاو وهف نكمأ ام ليقو
 رفكلا داهج لاق مهضعبو
 همزلي عيطتسي ام ىلع لك
 هلامو هبلقب اذكمهو
 ىدهلا انيف مقي مل داهجلا الول

 مالسالا رشتني نكي ملو
 بصنمو منغم داهجلا ىفو
 فرشلاو اضيأ داهجلا ىف زعلاو
 الُغ هبسح ةيارلا لماحو

 ريمألاو دالبلا حتافو

 افرشلاو العلا انبالا ثرويو

 ُمُهَلاَو نمو لسرلا ىلا رظناف
 ادمحأ يبنلا اوعياب بحصلاو

 دق قورافلاو قيدصلا هدعبو
 اوبصن نامع ىف نوملسملاو

 ممهرطقو مهنيد هب اوح
 ىدهلا كاذ ىلع مهتعبتو

 ىرولا ىلع مهتنطو اوددشو
 اَتَمَيلا اوكدو دنهلا اومحزف

 ىلإ مث ايقيرفإ اوكلتماو

 اعم امهودزج ًامزحو امزع
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 رياجلا اذه عفد عاطتسا !اك

 ةي ذا ينيعلاف كاذل

 فرعا اه لدب كاذو ماع

 بتارملا هب ولعت ىذلا وهو
 ركن ريغب لكلا ىلع نيع
 هملعن ناسمللابو هديب

 هلاجر ىلع اموي هلذبي
 ادعلا ضرأ انناطلس أطي ملو

 ماكحألا ذفنت مل اذكهو

 بترلا كانه هب تلع دقو

 فرع دق اضيأ داهجلا ىف دجلاو

 اللا نيبام ناطلسلا هنأك

 روحلا هيلإ ونحت امالك
 افرص ًاعطق رفكلل ىذلا وهو
 ممهادتهم داهجلا اولعج دق

 ىدتها لكلاو داهجلا ىلع ًاموي
 دهتجا لكلاو ةنسلا ىلع اماق

 بلطي رمأل لدعلا ةمئأ

 مرج الو هب قحلا اورهظأو
 ادعلا كلم تخود مك ةميأ

 ارفك دق ىذلاو ةاغبلا ينعأ

 انذمعاوح ابتسا مث سرافو
 الع مهرمأ حلاصلا اجرلا س

اعضوم العأ زعلا ىف اوهتنا ىتح
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 مالسالا ةيرح اوعضوو

 : تافهرملاب ىررولا اوداس

 اقرشم ًاسابل ضرألا اولبو
 هربابجلا دعاوق اوريغو

 الالحلاو مارحلا اونيبو

 راقلا , عزلا اومؤقو

 قوس برخخلملاب اذكهو

 ىلالا نييمتسرلل هب تماق

 فرع ةلود مظعأ تأشنأ دق
 لالضلاو رفكلا حررص تكد

 ابجو دق ىرولا ىبع ذئنيح

 قداصلا باتكلا ىف كاذ توبن

 عامجالاب حص دق اذكهو

 اتث دق اذكه سايقلابو

 مامالل ةعاطلاو عمسبلاو

 امهيلع يبنلا بحملا عياب دق

 ايوز دق طشنمو هركمو

 اهلهأ رومألا اوعزاني الو

 مياللا مولل فوخلا مدعو

 بهذملا ىف يور ىرشلا وه اذو
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 همالعأ هل اودم دق كلملاو
 ماكحألا عبات عقص لك ف

 لودلا داضعأ نب تانفاصلاو

 ىقتلاو اضيأ ناميالاو لدعلاب
 هرهاز انيف دودحلا اوعضوو
 البسلا نيدصاقلل اودهمو
 الالضلاو ملظلا اوحازأ اك

 راثملا حضاو ىلجت ىتح
 نسح لاحب مه تحبصاف

 اقربأو اهئاجرأ ىف لدعلاب
 فورعملاب رمأت ةسنأ
 ا١لمكأ اماقم تقر ةميأ

 فصو ىلعألا برغملا ىف اهخيرات
 لامكلاو لضفلاب ترهتشاو
 ابصن نم نك لدعلا مامالا بصن

 قيالخلا ىف راتخملا ةنسو

 عازن الب هبصن توب
 ىتأ ةجح وهو مامالا بصن
. 

 ماكحألا حضاو ىف ابجو دق

 امزل دهعب رسيلاو رسعلا
 ايضق دهعب ىلوالا ةعيبلا ىف

 اهقفلا هاكح قحلاب لوقلاو

 ميازعلا قدصأ وهو هللا ىف

 صحرعهعك لا برم معن ١



 ىف مامالل عياب نم ناف

 عمج دهع اذف رسيلاو رسعلا ىف
 مدعو طشنمو هركمو

 الو .... ميال لك مول درو
 عماس لكل قحلاب لوقلاو
 مالسالا رشتني امدنعو

 مهنفرغ ف ع افدلا اوصصخو

 ملاظل ةمامإ نكت مو

 ىلاعت هلوق هيلع لد
 الو راللا ىلإف متلعف ناف

 لاني الو

 لوسرلل هودر ول كاذك
 لهف ملظلا نع ىهن دق هللاو

 اونوك نيقداصلا دنع لاقو

 اومكحي مل نم لاق نورفاكلاو
 مانألا ىف مكحي رياجو

 الطبأ دق ام ةنسلا ىف ءاجو

 قولخملل نوكت ةعاط ال
 ىلع مكفويس اوذخ اذكهو

 ءارضخ مكلك اوديبأ غ

 انانع اوعلخ نوملسملاو

 علفغخناف ايلع اضيأ اوبصنو

 ىفطصملا بحص راربألا جهنم نع
 الداعلا مامالا عيايي نمو

 قفانم ىوس هنع نجرخي ال

 .يدهع نيملاظلا

 يفولا دهعلا ىلع كلت هلاوحأ

 عقو لصأ ىتفلا عاطسا ام عيمج

 ملعاف ًاعيمج ادعألا نم فوخ

 ىلع اهلهأ رومألا عزايي
 عزانت ال قحلا ىف ىرشلا وهف
 مالي ال هيف عافدلا ناك

 ممهرصم نع ودعلل عفدلاب
 مالاب عيلخلا هنأل

 الاق نيلاظلل اوكرت ال
 اللا ىف ثيبخل اهنع صيح

 يدهملا مامالاب نوكي فيك
 ليزنتلا ىف رومألا يلوأ مث
 لعف ىتم انمامإ نم هاضري

 نيبتسم لوقلا اذهب وهو
 مكحي دق نم لزنأ امب اموي
 ماكحألا نم هدارأ امب

 القن امكح ملاظلا ةمامإ

 قوقحلا بجاو ىف ىصع
 الطبملا اوكصو مكل

 مهمامإ مهعلخ ليلد وهو
 انايع اذكه هولتاقو

 عجرو لاجرلا مكح نيح نم
 افولاو مامتلا ىلع اوتبث نم
 الطاب باصأ هنع نجرخيو
 قرام وأ هنيد ىف عداخم

 اذا
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 مَتليقي نأ حصي الو
 يبارعالا ةصق ىف نأ 5

 ال لاقف ىتعيب ينلقأ لاق
 الاق ينلقأ تارم ثالث

 تبث دقو حضاو ليلد وهو

 هللا ليبس ىف تلتق ناو
 ادهشلا نا نآرقلا حرص دق
 ىررلا ىلع الع دق ماقم مهل

 لمكلا زيزعلاب هورتنشا دق

 اولبف مهحاورأ هل اوعاب
 عيفرلا بصنلا ناش كاذو

 عزفلا نامأ الا نكي مل ول

 اندهشي ديهشلاو فيكو
 هدنع ءىش لك ىهنأ ناكف

 هيلَم ىف هل هللا دهشيو
 مرج الو اهف يلاغلا لذب ذا

 همتالا نسحب هل ندهنشتو

 غيلبلاب لسرلل ندهشيو
 ع ابتالا نسحب ايبنالاو

 فرعي ديهشلاب ناك كاذل

 لتقي اهيلع قحلا ةملكو

 اهم ناطلسلا نم هل رياج عم

 لامعألا لضفأ اعرش كلذ

 يلج رمأ رياج عم اهنوكو
 اقحلا نلبقي قحلا ثيح

 مهدنع ةعيب مامالا كاذ

 باحصالا ةرضحب يبنلا

 الأس ام ىلبأ ةياور فو
 اللاقملا مهناف هلقي ملف
 تحرص دق هب حتفلا ةروسو

 يهانت هلام لضفب تزف

 ادقُسلا لجأ هَللا عم مه

 ىري نم لك هيلع مهطبغي
 لفتحاف مهحاورأ نم مدلاب

 لمكأ لضف وهو اهنم لجأ
 عيفرلاب نيجارلا ءفاكي.

 يعم اميف مل فاك ناكل
 انملعا هماقم هتوم عم

 هدم نكردي اميكل توم
 هلمأ قفوب تناك ةنجب

 متألا لضفلابو ىفلزلاب زاف نا
 هميازع اصلخم يبر كالمأ

 غيلبلل سرخي فقوم ىف
 عازن الب هل ةدهاش

 ىضم دقو

 لبلا ريغ قحلا لقي ال
 اقلخلا حالصلا ىلا ندشريو
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 اردص دق لطاب رك يهو
 ارياجلا نحضفي قح فشك وأ
 ارُم نوكي ول هلف قحلاو
 داهجلا مظعأ مهعم كلذ

 ءاقبل هل قحلا ةلوق ىف
 مده عرشللو نيدلا ىف عرسأ
 ىضر روجلا يلوأ نع توكسلا نا
 مانألا ىف روجلا لازي الو
 امرتلا ام ًادلاخ ىنقيي قحلاو

 ىلع ًاموي ًالياص لتاقي نمو
 لياصلا كاذ ناك ناويح نم

 هرخآلا ىف مهدنع ديهش رهف

 اضوع ديهش رجأ هل ىنعأ
 هربابلا لتاقي نم ذنأل
 انوتوافتم ءادهشلاو

 همكح ناويحلا ديهش امأ
 \ 7 ةك دو . .في

 عفد انيح رجألا ديهش رهف
 مالسالا ىف عاضي ال لاملاو

 ىهن ع رشلا ىرت لاملا ةعاضإ

 هلام نع هلاتق ىف فلخلاو
 حصألاو بحتسم وأ زياج وأ
 ىريو بحتسم ضعب لاقو
 التق كانه نظ اذا لاق

 سفنألل ةياقو هنأل

 اضفر ًارهج قحلاو ممهروجب
 ماشتحا الب اوهالا اوعبت ام

 امزل رما وهف ارمو اولح
 اللا نيب هسفنو هلاومأ

 لتاقي ذا هادرأ هريغ وأ
 هرخآلا عارف ايندلا ال ليق دق

 اضرع امل لطابلا عفاد ذا

 هرصانم وأ لطابلا لتاقي

 انونيابتمو أابتارم

 هملعن اذك نقتوملا رياسك

 النلعفا هب اناتوم لنمك
 و

 عبضي ل كاذل ثيح هلام نع

 هلاح نع امك اموي بجاو له
 حضم رمأ كاذو هزاوج

 اركذ اميف ليصفتلا مهضعب

 الذب كانه هلام لذي

 سسألا نيكم لصأ ىلع وهو
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 ادفلل ءاج لاملا اذه نأل
 لاومألاب حص ىدف سفنلاف
 مركلا بابرأ دنع لهس لاملاو

 ادروأ و هدر دق مهضعبف

 يداع لع ادع نا لوقي

 كل ةنجلاف كلتقي نا لاقف

 دري نم ينيقل نا تيأرأ

 اذاو انالث هدشنأ لاقف

 لالا ديرم ىف حيرص وهو
 فرصت ملام بوجولل رمألاو
 فرشلاف ليتقلا تنأ نكت ناف

 رصتنا ناك ول ودعلا قتَباَهَو

 ہےفظي ال هلعل هفاخي

 بلغي هيلع هنا نظي

 لجألا لح اذا كش ال توملاو

 ا ىركذلا ىف مشحأ هناف

 الو هلتاقف لاق ىفطصملاو

 امولظلا ثروي كاذ ناف

 نأب ىضري نم لاجرلا يف سيلو
 هبلغلا هيلع ىنأر اذا اما

 عجرو ىوقتب هيلع ىري
 لاتقلا ىلا نم لثمك رهف
 ادرو راع رارفلا ايكل
 دصق لانقلا ىلا نم لعل

 ناسنالل ةدب ال هناو

 ادعلاك مانالل تاكلهم نم

 يلاغلاو اندنع صيخرلا
 مرك مهضعب كلذ ىري الو
 ادحا نع هدر ىف هيوار
 يداهلا يبنلل يأ مهضعب

 كله رانلا ىفف هتلتق ناو
 دنسلا لوبقم ءاج يلام ذخأي

 اذكه دذكانه هلتاقف ىلبأ

 لامعألا لضفأ نم هلتقو

 يفولا رمألا كلذل ةيرق
 فرع دق مكحب هللا عم تزح
 رفي ريغلا نع ًاموي هلعل

 رصتني اذ لعو هنظ ةف
 بيهأ كاذف هتلتق ناو

 لسألاو يضاوملا تحت تمف لح
 اهفلا تلن هللا دنع هيلع

 الح ةمعط لاملا هيلا قلت

 اموضشفل ١ دبؤت ةءارج

 نبلغي ملام لاجرلل لذي

 هبرأ نيح دعب يضقي مارو
 عفن لذبلا ىرن هلام لذبب
 لاحب فرت اخأ ناك

 ادعبأ رارفلا نع ىتف نكف
 دسألا دصقلا كردي ل ًافرحت

 يلاد وأ ًاحزان ًاموي تومي
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 ارفوأ هارن زعلا ىف توملاو

 مركأ ءادهشلا يمأ ءاجو

 ارمآو ًايهان موقي ىئض
 رداق هيلع هنا ملعي

 الالن هلتقي نا هناف

 بتكي ل نملسي نا هناو

 لمعلل هلالا هفققفوي

 رفعجو ىتأ ةزمح نيبو
 ءاش نم هلضف ىتؤي هللاو

 رارحألا ىف ربصلا ناف ربصاف

 ابجو دق هناميإ ىف ءرملاو
 دحألا ةعاط ريغ داهجلا امو
 التاقي دنأ زاخلا رمأ دق

 ىلإ لسرلا تءاج ىذلا وهو
 الا ... هلإ ال اولوقي ىتح

 دحألا هلالل نودهنشيف

 يبن ادحأ دنا نودهنشيو

 رمع نبال ةياور ف ديزو
 ةاكرزرلل ءانيالا اذكمهو

 فرعا اهنرق ةالصلاب لازام

 اذإ ءاج سنأ ثيدح ا
 اولكأو انتلبق اولبقتساو

 لاتق ىف دراولا لوألاف
 ادرو باتكلا لهأ ىف قنىفانلاو

 الخد نميف دراولا تلانلاو

 ارمأ دق هب عرشلا ام زعلاو

 ملظي نم ةلتقي نم لاقف
 ارجاز لالضلا ناطلسل انيف

 رهاق هيلع هلتق ءاش دنا

 الالجالاو ماركالا هبر عم

 بنذي مل اَنَعَو بنذ هيلع
 لمع نا اموي لطابلا لمعي ال
 ربخ ىف تأ اذك ةلزنم

 ءاج ًاصن مكحلا اذه ركذلا ىف

 راعلا بوكر نم ىلوأ توملاو
 ابكر نمم ملظلا در هيلع
 دنف ام نود ةالصلاو موصلاك

 نوكرتي اميك سانلل
 الخ نمو ىضم نميف اهتمأ
 العألا زعألا درفلا امسلا بر

 دحأ لكل برلا هنأب

 برصلا ردب لوسرلا هناو
 ربخلا صن ىف ةالصلا ةماقا

 ىتأت كانه نكر اهناف

 ىفو لكلاب ثيدحلاو صنلا
 اذخ كاذ نم ماتللو اولص

 لقني حيحص وهو انحابذ
 لاجر نم ناثوالا اودبع نم
 ادحج دق هل مهنم نم لكو
 المعي مل هنكل يأ نيدلا ى
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 ا١لمعي دنأ ىلا حص هلتقف

 لبجلاب اندنع رقأ نمو
 اهولاق نا لاق هارت الأ

 مارح مهلاومأ اذكمهو

 ةللا الا هلإ ال قحو

 عماج كاذو (اهقحم الا)

 رهابلا غيلبلا ظفللا نم وهو

 تاينلاب لامعألا هلوقو
 دتعي اذكه ءىيش لكو
 نم لنم ةالصلا كرات لتقف

 انل اهقحب الا) توح دقو
 نيدلا ىف اهعورف نفلبتو
 الاط اهنركذأ تودغ ولو

 امد مكلاومأ قأ دقو

 مارح مكضارعأ اذكهو

 ادحوم نكي نم لاقي :الو
 ردهت هامد يغابلا امال

 (اولتاقف) ىف نارقلا ىف ءاج دق

 رهاظ وهو لاق ءيفت ىتح
 اوغب نا الالح مهامد ىرت

 مالساللب لاومألا مرحتو
 امب صخ دحاو لك نالاح

 مرحت مل .... امدلا فيك لقت ناو
 لاومألا للحت ل فيك وأ

 الخد ام ىتم بجاو لكب

 لزنم مكحب هلتق مرحي
 امهولان دق ءامدلا ةمصعف

 مارملا اذو اهقحب الا

 هارن بجاو لك ءادأ

 عساو مظع لصأ هناو

 رهاط ركف لك كاذ كردي

 صاصتخا ام نود ةايح مكل

 غببأ اذوحنو

 درف انرمأ هيلع سيل

 نبتساف لح ةاكرلا عنم دق

 انهقف رانأ دق ًاميظع ًأاملع
 نبيبتلا ىف باتكلا زجعي ام

 الاقلملا مهفاف ماظنلا اذه

 مكيلع اذكه مارح يهف
 مالسالا هب ىنضق ام كاذو
 ادبأ ب سيل هلاتق

 ركني سيل قحلا ىف هلتقو
 اولدابجت الف يفغبت ةفياط

 رمآ عيمجلا قحلاب هللاو

 اوور اذكه لكلاو اوملسأ ول
 مالعألا رظن ىف اوغب ولو
 لك دنع هيف مزلي
 يمتنم كانه مرحلاب لاملاو

 اولاق ام ىلع امدلا تلح دنا
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 دق لاتقلا يغبلا عم انلق

 لتقلا ريغ يفبلا دري الو
 مالسالا ف لحي ال لاملاو
 نم لام الإ لحب ال لاملاو

 اعقو مارح امدلاو لاملاف

 اهكفس يا مكامد هلوقو

 هرينك مكح ثيدحلا يفف

 فرعي مومع سانلا لتاقأ
 (اهولاق اذاف) ءاج طرشلاو

 رهظ اهقحب الار هلوقو
 عنام لك قيدصلا لتاقو

 اهقح نم ىرأ ركب وبأ لاق
 انيلع هحالس لماحو

 ايلو انل نكي م
 ادعألا وحن حالسلا لمحت ال
 الح نا هب نووقتي ال

 لاجرلا ةوق حالسلا نا

 املسملا حالسلاب نولتقيف

 ءادعالل حالسلا لخأ

 ىرن اقلطم حالسلل لمحلاف
 هرسف مامالا ةديبع وبأ

 بتك دق ءامدلل كفس كاذو بحر

 لحلا نيع نيغابلل لتقلاف
 ماكحألا ىف مالسالا ةمرحل

 نتفم ثيبخ رفك اخأ ناك

 اعرش رمأ مالسالا لمك نا
 اهكلم يا مكلاومأ اذكهو

 هريهش هب ماكحاو تءاج

 فصوت كانه (ىتحر) ةياغو
 اييجوتلا عف ازجلا اومصعو
 رهتشا لاملاو مدلاب هصيصخت

 عماجلا ثيدحلا اذب هتاكز

 اهقدص ىف اتباث ةاكزلا عفد

 انيرر اذكه انم سيلف

 ايقت هنيد ىف نكي ملو
 اد دق اذ لمح عيبل ولو

 الطبملا نيوقي ال عرشلاف
 لالضلا يلوال ؤقث الف
 امرح . اذ لب حصي ال كاذو

 ءامدلل كيو نوكفسيف

 ارفك نم ىلإ هلمحل اعنم
 هرفكلل اذك هعيبت نأب

 انيد لالضلا ىضري ال هللاو
 دنف الو انيب الالط لض

 رات الف عرشلا ىف بلطي
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 دصقلا سفنب :ب لضفلا اوزرحأ دق

 رفغو مهعم هللا هيلع ىلص
 اودغ نيح مهتودغ هل لاق

 فرعي مظع مظعت كاذو

 دق ةنجلا ىف ءرملا طوس ردقو

 يداهلا لوقو ايندلا نم ريخ

 فرش نم ميعنلا ةنج قوف له
 ارط دابعلل هلالا ىضري

 تبث ىرخالا ىف لالجلا ىذ ماركإ
 ارمأ دق ام كنم هلالا يرأ

 دهتجا هللا ىضر ف ًامامه شعو

 بجو لكلا هرصن ناف

 ةعيرشلا ةيامح هرصن نم

 افخ الو ىفطصملا كاذب ىصوأ
 رارحالا بجاو نم هناو

 دحألا هلالا ىلضر هناو

 بجو لكلا ىلع ضرف هناو
 هللا عرش دودح ىلع فقو
 يرابلا انع ةطرولا اهناف

 رهش دق هيلع ةحاور نباو
 ىرولا عم هضرف يلصي يكل
 اتكلم ول ضرألا ىف ام عيمج

 مظع ًاعرش مهلضف نوقباسلاف
 لاضفملا انيبن ىضر ىو

 يدهلا مامالل نيلشخم

 ردص دق بنذ لك يهلإ مهل
 اوور هيف اذكه اهنغلبت مل
 فصوي سيل ةعاطلا ىف لضفلاو
 دنسلا قداص ثيدحلا هب ءاج

 داهجلا عم هطوس زكرم
 فحت نم هاضر نم لجأ لهو
 ارم داهجلا نيح اهلوخد

 ترفك ًاموق ندهاجي نمل

 ارذنحاف رارفلاو داهجلا نم
 دصق دق نيمالا ىداهلا ةرصنو

 بجع الو ىتأ اتيمو ايح
 ةنسلا ظفحو نقحلل دشرلاو

 مرحلاو اضيأ ناطوألل ظفحلاو
 افرشلا يتخأ اي هيف ناو

 رايخالا لمهابعلا ةفرحو
 دصقملا اذه حضاو ىلع هيف

 بستحاو هلالا ضورفمب مقف
 يهانلا رسيأ بوكر رذحاو
 رانلا لوخد مكل ةبجوم
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 ىرت عماطم ىلا تفتلت ال

 ماطحلا ىف عماطلا ةينف

 ىصحت روشألا تارذ ناو

 املعاف تانصحلا حاكن امو

 ىرن لحلاو مالسالا اوبراح ام
 قالطالاب باتكلا دراوو

 ام يأرلاب اوصصخ دق مهنكل
 باتكلا ىذ يبس زاج برحلا ىف

 جورزرلتلابو كللاب لحلاو
 عنتمت رمأ كاذ عاتجا نا

 ال دهعلا لاحب دولوم لكو
 دلو نا ارح ريصي هنأك

 الو قرلا ىلا رحلا عجري ال
 فرعي هينف ح راتلاب كاذو

 لدي هناف نسلا نم الإ

 ودعلا فصن مه نا نوملسملاو

 مزلي ال مهلاومأ ىف كاذف

 اوملسي نا مهف سيل هناف

 مهيلع بجاو لاتقلا لب

 مرج الو ةليلق ةشف م
 عقو دق صن نارقلا ىف كلذ
 بلفت نتلئال ةنامو

 ملعي ليمجلا ربصلاب كاذو

 رظنلا ىف ليلقلا ربصلاب حصو
 لهسي رمأ ربصلا نود سيلو

 ارصنا قحلاو عرشلا اهحيي ملام
 مالعالا ىده ىف رورغلا

 اصحالا تابجوم تيده رذحاف

 امو لب باتكلا لهأ نم لحي
 ارثا هذخف يمذ لك نم

 قاقش الب لحلاب لوقي

 املعلا دنع نارقلا

 باوص نع نييماب كلملاو
 جهنملا لطب بجوي ةأرما ىف
 عضو يأر نع صيصختلا اذو ًاعرش

 دعب . دق هنع قرلاو ةمذ ىف

 الضفلا هارت اكولمم نوكي

 اوفرعاف قأتي ال هنودو
 لبق هرابتعا تقولا لهج ذنا
 اودتفاف اوبيصأ رسألابو اوناك

 اوملعاف نيملسملا لام تيب ىف
 اومهفاف ودعلا ىلا مهسفنأ

 مزلي وهف لاحلا اذه لثم ىف
 ممألا نم ةرينك تبلغ دق
 ع زجلا نود اعد ربصلا ىلا وهو

 بجوي صن نيفلألل فلألاو
 مكحب انيف لذلاف هنودو

 رتعملا ريثكلا كلذ بلغي
 لمجأ ميركلا رحلاب ربصلاو

 هممع
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 اومزهناو اوربصي ل مه ناو

 دمعلا ىف لقالا اوناك مه ناو

 املعاف ًاعرش تابنلا مزلي م
 مرافغملا ةلمج نم اذ نأل
 ليصفتلا اذل هجولا وه اذه

 لتاقي دق ةرشعلل درفلاو
 يلعلا هللا نم خسنلا قأ ىتح

 عفر دق ناك بوجولل خسنلاو
 الان ام ملن متربص ولو
 ىرولا ديس بحص ربص سنت ال

 اربكألا ناف رشلاو ريخلا ىف
 لام نع نلتاقي ال دبعلاو
 هل ديسلا نذأ ام اذا الا

 لام نع انهاه ع افدلا ثيح

 عقو ةيافك ضرف هنأل

 مزلي ءادفلا ناك مهلام نم

 دعلاك ودعلا كلذ فصن نم

 امرغ دق مهف انلام تيبو

 مزال مكحب انلام تيب فىف

 ليصأتلا حضاوب ىللجنا دق

 لزان مكحلا ركذلا ىف كاذو

 لضعملا مارملا فيفخت كاذو

 عرش ابسح زاوجلا يقبو

 الامعألا اوربكأ اذا مككابآ
 اربختسا تلهج نا مهنع بتكلاو

 عورأ مهش لك نم دلج ىف
 ةمالا ءامعز نم هموق فىف

 اللا ىف دادش كارتأ لاتق

 اوتع دق ًافولأ ةنئامالن

 اييفوملا ايقتالا ماركلا ربص

 اقبلا لاح ىلع توملا اولّتضفف

 بجع يداعألا بلق مهب ىحضأ

 دصاقملا ةميظع اهناو

 عفنأو انل العأ اهناو

 ىرولا اذه هلمعي ام بسحب

 ارفوألا هلالا انيزجي هيلع

 لادج الب هالوم ريغل
 هلمكلا دنع حصي انه اهف

 لالضلا نم هو ريغ
 عمس اذك همزلي ال دبعلاو

٢٩٩



 لاضفملا ديسلا نذاب الا

 فرع ًاضيرعت كلذ ىف نأل

 تاداسلا رماوأ نع هيفو

 مرج الو ًابجاو اقح عّيض
 دهتجي هيلعو لام دبعلاو

 مرح بجاول كرت ىف طرشلاو
 رفس ىف اوبحاصت اذن امك

 ةيمحلل لاتقلا مرحيو

 لاتقلا امهب حابتسي ال

 ىلع هلل لاتقلا امناو

 مارلا وهف هادع امو

 ناطيشلا ةعاط نم هناف

 يلولا لتاق ءاسنلا لتقت ال
 مكحنف تلعف نا اهناو

 لاجرلل صاصقلا امغنأل

 املعلا دنع كلذ اهل سيل

 يوق نكي ملو اهل لب ليقو
 اهف هلتق زاج نم تلتق دق

 هيغاب مارملا ىف ريصت الف

 نل داقني دوقملل زاجو
 لوتقملا ايلوأ نم انه يهو
 فلتخملا ىف لتقي لتاقو
 اه نصتقي يلولل سيف
 مكح نا هنم مكحلا نأ كلذ
 لحي ال هنم مكحلا نودب امأ

 لاققلل نرشاي سيل
 فلتو كاله ىلا هسفبب
 ةادهلا رظن ىف لغاشت
 مرح رمأ انه اه داهجلا نا

 دنف ام نود لاملا اذه ظفح ىف

 ملع عفدلا مدع طارتشا لنم

 رثألا ىف يور كاذ اوطرتشاو
 ةتفل مهلاتق اذنكمهو

 لالضلا وهف حيبتسا دنا
 اللا ةوفص قلخلا ريخ ةنس

 مالسالا اننيد ىف هرجح

 نايصعلا ربكأ نم اهناو
 لمكلا ضعب لاقم ىف ديق ول
 مرحي ءىيش كاذ ذا اهيغبب
 لاجحلا ةبر ءاسنلل ال

 امرح ارمأ لعفت اه امف

 يور بحصلا رثأ ىف نكي ناو
 اهقفلا اهارت لحف اهنأ ول
 هيفاو اهذخف نىلشنأ اهنوكب

 نلتقي اذه وهو الولا هل
 لوق ىف قأ اهلعف زاجف
 فلسلا لهأ فلخ هيفف هيف

 انطتفتلف كاح مكحب الإ
 مكحلا اذل هدايقنا همزلي

 لعف اميف كسمت هل ثيح

_ ٢٣٠



 دعت لئاسم ىف كاذو
 انكسمتي كنه هل

 لحي سيل هلتق كاذ دنعو

 فلتخلا ريسي همكحب ثيح
 ةاغبلا نم شيجلا دياقو

 لتقي كاذك شيجلاو بات ول

 لتق نمب لتاق لتق ناف
 انطقست ةبوتلا تسيلو

 لعف ىذلا ىف كيرشلا دياقلاو

 لمح شيجلا هلعفي ام لك رلب
 اللا ىف اداسف عاس هناو

 املعا هلتق حابأ دق هللاو

 ىمس لتاقو براحم وهف
 سفن ريغب اسفن لتاقو
 التق اعيمج سانلا امناك

 عقر ةحلاك دياقلل لتقلاو

 نأ لبق نم هبوت طرش نأل

 املعاف نولتقي نوكرشملاو
 اوملسأ وأ مهقانعأ ىف فيسلاف

 ودبتام ىتم يأرلا جهنم نم
 انع اميف لاوقالا فعضأب
 لطب دق كاذ مكاحلا مكح وأ
 فرع دق عاتجالا لثمك هيف

 ىناي رادتقا دعب نم لتقي
 لهجي سيلو ًالتاق ناك نا
 لفتحاف اذه نقحلاو هلتقن

 انع دق ًادوق كانه هنع

 لتق ليق اذل هشيج كانه

 لمعلا لهأ املعلا دنع هيلع
 البنلا دنع ضرألا ىف دسفمو

 امكح هيلع لتقلاب صنلا ىف
 اعنص اميف داسفلاب ضرألا ىف

 سفن داسف هنم وأ صللا ف

 العف دق امب لتقلا هقحف

 نكز دق رادتقا لدعب ال ردقن

 اومدق دق امل بج هناف
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 دادعتسالا

 نم ةدعلل ذخالا نا ثيحو

 رقتفت اهلك رومالا ثيح
 مه ءادعأ لتق هيف نأل

 دجلا مازهنال ناك فعضلاو

 مهل اورذعأ ةوق لكو

 بابنلا ف ماسجالا ةوقف

 اجضن نونسلا مهتجضنأ دق

 فراعملاب لوقعلا ةوقو

 ىرت برحلا عدخ ىف ةوقو
 عفنا وهو حالسلا ةوقو
 افخ الو ةوق حالسلا نا

 داهجل ١ ف عفني ام لكو

 دحألا كيلملا لوق انبسحو
 مزلي عاطتسملا ىف ام لكو

 بحاو ريخ يوقلا نمؤملاو
 مزلي اعرش ةدعلل ذخالاو

 اقلطم ودعلا يكني ام لكو

 بهرلل اموي بلجي ام لكو
 مارحلا وهو ازاج برحلا ىف
 افرعاف زيجأ ىحللل قلحلاو

 رظني نبح مصخلا كاذ لعل

 اذه ريغ شيجلا نا لوقي

 عقي رمأ فيخ دنا اذكهو

 رفظل ١ صق عنم ىفطصملاو

 نكز دق رمأ داهجلا مزاول
 ربكأ داهجلاو دادتعالل

 مكنم اولاني نأ نودهتجم
 يدصق مهفاو دنجلا وقف ,عاد

 اومزلاف بابشلاو اربصو ًاملع

 بايشلا ىف لوقعلا ةوقو

 اجهنلا رابتخالاب اوأر ىتح
 فراع لك دياق اهناف

 ارَتصُبلا لاجرلا نم اهف لعجاف

 عمتجت امصخلا نيح برحلا ىف
 افرع دق اهم برجي لك
 داهتجالاب هذخأ مزلي

 دلج عم ةوق اودعأ مهل

 اومهفاف تايتقال ماعطلا لثم

 بختنملا يبنلا لوق ىف ءاج دق
 اوملعاف عاطتسملا بسحب وهو
 اققحت انه هذخأ ناف

 بهذلاو اضيأ ريرحلل سبللاك
 مالعألا اذب تلاق اهريغ ىف
 افخ الو هريغ ىف ال برحلا ىف

 رهظي شويجلا ىف بابشلا ىري
 اذافنإ هب بعرلا ذفنيف

 عفني ًاعبطو ْبجاَر رذحلاف
 رظناف اضيأ يّوقتلل كاذو
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 ىسع امو ةوق هيف لوقي
 ارمأ هيف ظحال ىفطصملاو
 رافظالل صقلا ىتح ناك دنا

 بهذلاو ريرحلل حابأ 1

 يداهلا دنع كلذ ىف ناف

 امجر امل راتخلا ىرت الأ

 الف اوك مهنأ ودعلا لاق

 ىرولا ديس راتخملا لسبتساف
 اوعمسي اميكل اردب قأ ىتح

 افصلا نيب ام يعسلا ىف اذكهو

 دلجلا هنم هؤادعأ ىري يكل

 اببلطت مالسالا ةوقو

 ادعلل دعت ةوق يمرلاو
 راتخلا نم هحدم كاذل

 فلسلل حالسلا لمكا دنال

 ءادعالل .كاذ ىنكنأ ناكف

 كلذ ىف سيلف

 ذختت ًاماهس مهحالس ناك

 الذبت انه مهدعب لاحلاو

 الوع هيلع نآلاو فيكف
 بجعلا حالسلا اذه ىتأ نيح

 قعاوصلل فذقت قدابب

 ىللا عفادملا هذهو

 امسلا نم قعاوص اهنأك

 اسؤرلا رابتعا ىف هيف نوكي
 ارمألا كاذ هنم دارأ دقو
 رانملل دشرملا هعنمي

 بجع الو انيشم ىف الييْحلاو
 يداعألا ىلع ةوق راهظا

 اعقو داهج دعب دحأ نم
 ىلع اهدعب داهجلل ةقاط

 ىرلا داسآ لاطبالا بدتناو

 عوري ال كاذب هنأب

 ىفطصملا كاذ لوره ةورمو
 دمكلا موعزم عفدت ةوقو

 انرهظا اهل همصخ هجو فىف

 ىدرلا اهيف ةباصا هنأل
 رابخالا حاحص ىف ءاج دق

 فرع مهيف اهرمأو مهماهس
 ءارتما ام نود يمارتلا نبح

 اوفرعاف مهعم عفنألا هنكل

 اعفدأ ناك مصخلل هريغ نم

 ذفن دصقلا ىلا مهسلاو يمرلل
 الضعأ حالس ءاج اذكهو

 اللا ةوق ناكف ىرولا لك

 بهلي ىري رانلاب يمرلل
 قهاشلل نمدهتو اهتوصب
 ترهب دق ىهلا لك اهعقنب
 امظع ًارمأ كالمألا اهقوست
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 اكد لابجلا خاش كدت

 مدهت مث راجشألا عطقتو
 يحاونلا ىف ريعسلا فذقتو

 افخ الو رهاب حالس يهف

 رصعلا اذ ىف ةوقلا نم يهف
 راتطلاك تالالا هذهو

 امسلا رايطأك وجلا ىف ريطي
 هيرانلا لبانقلل فذقي

 اقحس . مظعلا شيجلا قحسيو

 يدايألا هلانت ال وجلا ىف

 هلنمب هدر ءىيش لك لب
 فرعي يتخأ عبطلاب كلذ
 لودلا ةوق وهف حالسلا نا
 بياجعلاب ءاج نامز اذه

 ىرن برحلا ىف حالسلا امناو

 البدباقي ال ماسحلا وذ

 هيرصعلا قدانبلا هذهو

 بهشلا قارتخا امسلا قرتخت

 ارشبلا اذه ملع نم ناحبس
 ىلإ ًاحبس ىوهلا رحب ىف حبست
 ىراربلا ىف لايمألا غلبتو
 تاوقلا نم نفسلا هذهو

 لقنب ريح شيجلا لقنل يهف
 دهع بيرق ى اشيج لمحي
 رهبي ارخم بامعلل رخ

 اكه اهنم دلصألا كرتن
 حألا كاذكو نوصحلا يلاع
 حاطبلا ىف دونجلا كللهتو

 افصوت نل انل تداك هتوق

 رداف يدنع ةوقلا يه لب ال

 رانلا مومس ادعألل فذقي

 ىمر نم يمريو دنجلل لمحي
 هيربلا ىف دونجلا كلهيف
 اقحح ظيفحلا عبرلا قحيو

 ىداعتلا ىدل هلنمب الا

 هلكشب ودعلل لباق تئش دنا

 فرصي سيل قدنبلل فيسلاو

 لتق هحالسب مصخ لكو
 بيارفلل رهظي لزي ملو
 ارهق دق نَودال هناطلس

 بجعلا ىهدأ يمرلا ىف نلعفتو
 ارب دق اهناقتإ ًافيانص
 العتشا ام ىتم قربلاك هاصقأ

 رانلا ريعس اهعم ةلماح
 تاداقلا جهانم ىف دعقت

 لقني اذه ربلا كلذ نم
 دصقلا كيشو رحبلا ىف رمي
 ركتفي هرمأ ىف نم لوقع
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 ىشم رحبلا ىف لابجلا نم نرق
 ام لك نم هلمحب نمأم ف

 عالقلا مظعأ نم هنأك

 يرجت راحبلا ىف نوصح يهف
 الك اهتدع ةيواح

 هتلوأ ادعلا شيج تلباق نإ

 الو ال مضخلا رخاز شخت م
 لهف اهبر ءاشي امك يرجت
 لودلا دنع رحبلا نوصح كلت

 لازت ال مايسألا هذهو

 ام عرسأ ىف ءابنألا غلبت
 هرهق تحت دنجلا لك فتلي

 مدخ قربلا انل ىحضأ ابجع اي

 ديعب نم دانجألا ح رصتسي

 لصو يءانلا ىلا دهعلا برقأ ىف
 هلمحي رشل وأ ريل ناك

 لودلا ىف : اذه ةوقلا نم ذنا
 انل قربلا لعج دق نم ناحبس

 اطبر ديعبلا كلملا طبر دق
 هعسلا ىف يمارتم ًاكلم ناك ول
 ناكم ىف ثدحي ثداح ام

 رشتني كاذ تاقوألا برقأ ىف

 نمزلا اذهب كلملا ىوق يذه
 ناكمالا عم اهذخأ مزلي
 رصعلا اذه حالس اهناف

 ىشتخا ام عايضلل ًادنج لمحي
 امطتلا مضخلا كاذ ول هاشخي

 عافالا رهابب حلسم

 رجم ماهف لك ةلماح

 الاجر ًاففادَم اقدانب

 هةتلصأ اهرحب اغولا ران

 الع ول حاب " “افوط فاخت

 لودلا ةامد عفنأ

 رهمجت ل ةو مل اهناو

 لاطبالا تلاق يللم طابر

 امعزلا لاجرلا اهنم هديري

 هرصنل ىرولا وعدي لجاعب
 ممألا ىلا أبن انع لمحب

 ديدعلاب قأير انرصلل
 لودلا نم اشن نم انع ربخي

 هلقني كاذ ءاشن امك انع

 لزن دق امع غيلبتلاب عرسي
 انع هاتسن امك انمدخي

 اطسق العأ هابعأ نم طحو

 يلادلا مت يصاقلا ملعب الا

 رطخلا نم هب كلملا ظفحيف

 نظفلا لمهأ عيمج اهفرعي

 نارقلا ىف صنلا لوقي اك

 ركن ريغب دجلا ةوقو
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 ىنفطصملا يبنلا دهع ترهظ ول
 ردص هرمأ رافظألاب ناك دنا

 عفادلاب رمأي ال فيكف
 رخمت ماظعلا نفسلا هذهو

 تايقربلا مايسلألا هذهو

 رفكلا عافد ءاش ول هللاف

 اعيمجلا لعي نأ اشي ولو
 ارابتخا مهالتبا هتكل

 اكاذ عيمجب ريبخ وهو
 ارمألا كاذ حضوأ هتكل

 ادمصلا هتالا نا اوملعيل

 نم ةعاطلا ىلع يزبي هناو
 اريخلا انم كالمألا ىري يكو

 املعاف ينغ لكلا نع وهو
 بجت برحلا ىف ةوقلا قلطمو
 بلط نا عارصلا نم ولو ىتح
 رحبلا ىف ةحابس اذكهو

 عقت رحبلا ىفو ربلا ىف برحلاو
 رهظي ليلد (ام) مومع ىو
 ربخ ىف اومرا ليعامسا لآ اي
 الف ًايمار ناك مكابأ نا

 ادرو ثيدح ىف كاذف مرإ)
 فرشلا هل ىفطصلملا هادف نمو

 لخدي دق دحاو مهسب من
 الضن دق نمو هب ىمر نمو

 افولا لهأ اهدادعتسا ىلا اعد

 رثألا ىف هوور امك نعطقت ال
 عياقولا ىف تالالا هذهو

 رهبي ارخم ملا اذه بابع

 تادادعتسا لكلاو اهوحنو

 ركن نود ناك ءىيش ريغب

 اعيرس مهب ناك ىده لهأ

 ارايخالاو رارشالا رهظيل
 اكانه اعم هرودص لبق

 اربلاو مهيقش نرهفظيل
 ىدهلا لهأ نم عاطأ نم بحب

 نلللا مظعأ عيطملا هماركإ

 ارجت ذا هيصاع نم رشلاو
 امزل هاوسل راقتفالاو

 بجع الو تدجو هجو يأ نم
 برعلا ىف ًاميدق ناك هناف

 رداف هيلع نوع اهناف
 عستا لاحلا اذا صتخت سيلو

 رظني ىناعملا ىف كانه نمل

 ربتعم رمأل ايعاد ناكف

 العف دق ام لعف نع اوتلفنت

 ادحأ مالك نم (يمأو يأ
 فقو مهيمر فيرشت ىلع وهو
 لمعي نيح لماعلا ةنجلل

 الع لضف ىلع لد دقو هب
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 ةدعلا ذاختال ,عاد كاذو

 القن اومراف هنمو اوبكرافو
 ربخ ىف بحأ يداهلل يمرلاو
 بسحت ثالث وهللا نم سيل
 بعالتلا هلهأ عم اذكهو

 اتبث ثيدح سوقلاب يمرلاو
 ملع ام دعب يمرلل كراتو
 دنسلا ةحيحص فنفثيداحأ كلت

 يمار لكل يمرلا ىلا وعدت

 ناسرفلل بوكرلا اذكهو

 ارمأ دق ىفطصملا ناك كاذل
 ارثكأ لاتقلا ليحلا ىلع ناك

 داهجلل ليخلا طابر ىلع
 ركذلا ىف ىتأ ليخلل حدملاو

 اًركلا ينعأ ملعتلل لبقت

 حلص ام عيمج ىوقأ اهنأو
 ربتعي روفنلا ىف طابرلا نا
 مالسالا ةدع كانه ىري

 ىندُس ءاج نكي ل طابرلا حدم

 ىرولا ديس هيلا اعد اذل

 ىف ةنجلا نم طوسلا عضومو
 { اس ايف اسو (؟يسرل ا .
 نحت -۔_ےس م ريح

 درو دبعلا اهحوري ةحورو

 الو اهيف امو ايندلا نم ريخ
 لالجلا ىذ ليبس ىف كاذو

 ةمألا بورح حور اهناف
 المكأو افرش العأ يم رلاو

 ربتعت ذا لياد اهلكو

 بكرئ اميكل سارفأ بيدأت
 بياطتلا عقي دق هب ثيح

 ىتأ دق احيحص ىداهلا دمحأ نع
 معنلا ىف تدعت ةمعن كرات

 دهتجم بطق لك عم ةتباث
 ماصخلا ىف ةدعلا هنأل

 ىف ةبيهلا
 ارهش رمأ كاذل هحدمو

 فرشألا يبنلا ىداهلا نع صن
 املعلا هاور دق ثيدح“يخ

 دنف الو اهب ردفي

 الع دق لضف طابرلا ىفف بير
 لادج الب دبعلا هلعفي

 هح و

 ة و دمغ و
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 ربخ ىف تومي تيم لكو
 ىفو ًاطبارم تام ىذلا الا
 مرج الو هلامعأ هل ىمتت

 املعا ربقلا ةنتف نم ننمأيو
 دادتعالا ريغ طابرلا امو
 مجه دنا ع افدلل دعتسا دق

 روفنلا ىف نوشطبارملا ماق
 عش ادس ودعلا دجيف

 هزلت روغلا ةيامح نا

 نطولا اذهف روسلا يه ثيح
 ةدمع نود روغنلا اوكرتت ال
 هارأ لب لالاب ةوقو
 لاوحألا ىف ةوقلا وه لب ال

 برحلا رومأ ىف ىلويهلا وهو
 ابه رمالا هنود ميعزلا وهو
 نا شاعملل لاملا نا كلذ
 بكارملار حالسلا كلذك

 اديعبلا بلجي وهف لاملاو

 عالقلاو نوصحلل ينبو

 ربتعي ارط ةايحلا رصنع لب
 ارفك نوكي نأ داك رقفلاف

 الد .... (عيجضلا سئب) هلوقو

 فرع روهقمك هنال كاذ

 لاومألاب ءايشألا بلجتت
 هاشت ام ةمألا غلبتو

 رهش صن ىف متخت هلامعأ

 مسر اذكه سانلا مايق ىتح

 امظع دق هردق اليزج الضف

 داهجلاب ًردعلا كلذل

 مشغ وأ دالبلا ىلع انودع
 ريعسلل فذقت ةدمب

 عطقي نيملسملا لايتغا نم
 اوملعتل ةلماك ةوقب

 نحالل ةيقاو اهنا لب
 ةوقلا مظع اهل اودرج لب
 هابشأ هلام رومألا ىوقأ

 لادج ام نودب اهعيمج

 بطخلا فشك وهو هجو لك نم
 ابجنلا لك هيلع ىذلا وهو
 نكز هلاتم لالابف لق
 بناقملا اذك اهلين لاملاب
 اد يبعلا اهدصقل نلمحو

 عازن الب مزال لك عم
 رقت مل ارط ءايشالا هنودو
 ىردي ليلدلا لاملل ناكف

 الدتسا هب لكلاو هي

 فرشلا لحاطف نيب ام رقفلا وذ

 يلافلاو اهصيخر اهعيمج
 هارن اذكه اعبط لاملاب
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 عقو لكلا ىلا ةليسو وهف
 عتمي سيلف هدوجو عمو
 افخ الو نإ لاملا ةوقلاف
 اعمج هوممحاف متعطتسا امف

 اندلا فراخرل هوعمجت ال

 ةوهش لك عوط اونوكت الف
 ليبس ىف لاومالا اوقفناو
 ىلإ لذبلاب ءادعالا اومرواقو

 لب ثراولل لاومألا اولعجت ال
 ال نيدلا ءادفل متقلخ دقف

 اقفنأ ام اذا لاملا نسحأ ام
 ىرابلا دنع كاذ لجأ امو

 داهجلا ىف قفني مهردو

 نايصعلا ىف قفني مهردو
 لوألا يلعلا هللاب ذوعن

 ضرتفم دادتعالا لوقن نكل
 اك هبوجوب ىضقي لقعلاو
 مزلي كاذف ةوق ناك ام

 بجو دق لاتقلا لبق نم كلذ

 لزن دق جورخلل اودارأ ولو
 رابجلا نم خيبوت كاذو

 بجاولا جورخلا نع اودعق دق
 اولم جورخلا ةدمل ثيح
 مزلي جورخلل دادتعالاف
 لابت الو جرخاف ةوقب

 عضو دق ريخ لك بلجل وهو
 عفن اهعيمج نكلو ءىيش

 افرعاف عيمجلا لصأ هنأل

 اعقو ىوقأ هورصبت برحلل
 انطفلا يعس وهف داهجلل لب

 ةميبلا ةفص كاذ ناف
 لوسرلا ةرصنل كالوم

 اللا ديس ةرصن اوكردت دنا

 لبسلا ريخ اهب اودّهم هلل
 اه اودفتف برشلاو لكالل

 اقدص دبعل قحلا ةرصن ىف

 راللا رح كيقي هناف

 دادعألا رتكتسم نم مظعأ

 ن ارنلل ثروي هن اف

 لهجلا لعفو رانلا بجوم نم
 ضرف دق باتكلا ىف دابعلا ىلع

 املعاف فيرشلا عرشلا هب ىنضق
 مرحي كاذ نيدلا ىف نكي ملام

 بجنلا لاق اذك هدادتعا مكح

 لحي نأ لبق ةدعلا اوذخت ال

 رايدلا ىف موقلا دوعق ىلع
 بياطالا ةفرح داهجلا ىا
 اولعف ًاموي كاذ اودارأ ولو

 اومهف اذف نمم نكف ًاعرش
 لامعألا بجاو عيضت الو
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 لامشالاف رومألا لمهت ال

 امو عردلاو فيسلا اودعأ مف

 رفسلا قلاوجو ناويحلاو
 ءايشالا فرشأ يمهف ليخلاو
 رابجلا مسقأ تايداعلاب
 دسألاك اهراغم ىف حبضت

 هرهقت دعلل احبص ريغث

 ىتم سمنلا بجح ًاعقن ريغت

 دري ل انالت يمرلا هلوقو

 ف .... ةوقلا مظعأ نايب نكل

 ىمر امهس نم هللا ليبس ىو
 هبقر اموي قتعأ هنأك

 ىداهلا مانألا ديس ضحو

 ربخ ىف مكيلع مورلا حتفتس
 وهللا ىف مكيمر نع اوزجعت ال
 لا ومجحأ هل وعات هنال

 ةامرلا نم رماع لجنو

 ربخلا ىف اسوق نيعبس نع تام دق

 اكرت اضيأ يمرلل نكي ملو

 همركع دنع نوصحلا ةوقلاو

 ىف .... ةوقلا امنا اضيأ هنعو

 املعاف طابرلا اهلنانإ خ

 يدسلا لاق حالسلا ةوقلاو

 انطبري نمؤملا يفبنيو
 املعاف هنم كلذ هبجعي

 لاجرلا ةداقلا لذت هب

 امهسأو اذك البن اهعراض

 رنُألا لاق ةدع وهف دازلاو
 ءارتما الب اردق اهلجأ

 رابغلا عفتري اهب نيح
 دنجلل ةرهاب ةشهد نىف

 ارصح
 فرعتلف مهدنع نامزلا كاذ

 ايغم لان اطخأ وأ باصأ

 هبجوأ دصقل قلحلا ديس نع
 داهجلا ىدل يمرلا ىلع ًاضح

 رطخ لك` مكتيفكي هللاو
 ردقلا لنمك نيرمت هب
 لاجرلا هل رطضا امبرو
 ةادهلاو رابخالا ىف فرعي
 ريسلا اهيكحت برحلل اهدعأ

 اكله اخيش هالوم ىلا ىت

 هملع دق نم لك هنع هاور

 فرعا روكذ اهقيقحت
 املعلا بطق هنع هاكح ك

 يدنع الوق كلذ ىلضم دقو
 النلعفي هوخأ هلنمو
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 قباسلتلاب بولطملا لصحيف

 بحأ دق رومألا يلاعم نا

 ابجنلا رابتعا ىف اهنم كاذو

 لاققلل ذاختالا طبرلاو

 عفن ام نا هنم دافتسيف

 تررق دق ةيصو
 مرج الو اهب ليحلا ىرتشت نا
 رهش دق لاقم نيريس نبا نع
 (ىرقلا ردمال ليحلا نوصحلا نار
 فرعي لاتقلا ليخلاب نأل

 انوصحلا هذه اومس هنمو

 بكري ديلولا نبإ دلاخو
 املعاف اهيف ليهصلا ةلقل
 ةوقلل اهنوبكري برحلا ىف
 تارافلا ىف ليق نوبكريو

 ارينك نلهصت ال اهنأل
 ادقع ريخ ليخلا يصاون ىو

 اوذفناو

 راتخا نم ةيانك وهو

 هلاني يذلل راشأ هب

 هارخأ ىف داهجلا ىلع رجأ
 اعاطم ًاديس شاع شاع نا
 لعفلا ميرك تام تمي ناو

 برقلا العأ اهبر لاتقللو
 نزوي ثيدحلا ىف اهيطبارل
 طبر ىذلا ملعي مل هب ولو

 قداصلا ليبسلل يلاعملا ىلا

 بدن دق اهيلا لكلاو شرعلا وذ
 ىبأ دجلا وخأ هل اهدضو

 لادج الب رجأ هل يمهو

 ع رش ال هاختاف برحلل

 بيطأ يهف برحلا ىف اهنانإ

 امس دصق نع روكذلل بحصلاو
 ةيرم ريغب ىوقأ اهناف
 تايداعلا درجلا ثانالا كلت

 اريغم نكت امهم يذل بكراف
 ادنسم هوورر ىداملا نع صن

 راملا حضتم دصقم نع

 هلانم الع نيح دهاجم

 هايند ىف نوكت ةزعو

 اعانَج اهب ريخلل ناكو

 لضفلاب هبر دنع زافو

 برعلا ىف ءىيش فرشأ اهنا عم
 اونطفاف هتبرش وأ تلكأ ام

 طقف اهيف هملعب نرصحي م
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 ال ضرألا ىف اهرانآ اذكهو

 لمع هل اهفوبو اهنرورو
 مظعالا يلعلا هللا نم لضف
 ءانتقا ىلا ةوعد كاذو

 ىفدس ءىش ىلا يداهلا بغر ام

 اوبغراف هيفف ىداهلا بغر ام
 ارصحلا توفي اهلضف ليحلاو
 امسقا يبر هللا نا كبسح

 ادبأ ءىيشب هللا مسقأ ام

 باكرلاب هلالا مسقأ ام

 امسقأ لافبلا هذهب الو

 ركذلا ىف متفجوأ ام لوقي

 ركذ دعب نمو ليخلاو لاقو
 ركني سيل قباسلل لضفلاو
 سرفلا طبار نا ثيدحلا ىفو
 ادي هنم طساب لثمك وهف

 ىلع اقتصت ًادي طسابو

 ابهرأ لاقي ليخلل طبرلاو
 دعتسا دق اطبار نا. كلذ
 ءادعالا اهطابر نم فاخي

 احرص ارهج ركذلا نا كبسح
 امكحت نإ بعرلا نا هيفو
 املس اؤاجو برحلا اوكرت وأ
 انون زحت ليق نوبهرتو
 ةرافلا ىف مهنوزخت ليقو

 القن اميف هللا دنع :

 لعف ناك ام بيطأ ىف ةدعي
 معنلا يلو لضفلاو دوجلا يذ
 ءادعألل داهجلل ليخلل
 ادهع مظع لضف هتكل

 بيلطالا لجالا لعفلا هناف

 ارس هذخف دعلا رجعيو

 امظع دق اهلضفل اذو اهب

 ادهع هنم هيف لضفل الا

 باعصلا لجلا ريمحلا الو

 امدق دق املو دايجلاب لب

 ركن ريغب ليخ نم هيلع
 رمحلاب ءاج ش لاغبلا كلت

 ركتتسيال وهو ًاعرشو اعبط
 سرح اهب هليبس ىف هلل
 ادحأ نع هصن تاقدصلاب

 الهجي نل هلضفف ىرولا اذه
 ابجنلا هتفرع ءىيش لك نم
 دصق ًامطق اهب برحلا هناو

 ءابنألا تءاج دق هب ًافوخ

 احبك ىداعاا ةلوصو هب

 املسم اموي ءاج ودعلا ىلع

 يغ تناكف اودأ ةيزجو

 انوعضختف اهم ةودع

 هراغالل نوردابت نيح
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 لصيف لكب ليخلا مهتا
 هيمقلعلا سوئكلا مهيقسن

 ىري ام نوقفانملا ىري ش

 عديمس سراف لك لمحت
 لالرزلاك توملا فاشترا ىري

 (مهنود نم لاق _ نيرخاآور
 اشحلا نيب نماك ؤدع مهنف

 ةبهر ميظع ىري نأ مزلي
 برهت اضيأ نجلا رفك ناو
 راتخا ىرولا ىدام نع هرور
 سرفلا بحاص ناطيشلا برقي ال
 الف مراد ىف قيتعلا سرفلاو
 داهجلا سرف كاذ ليقو
 مرج الو رهاظ لضف كللذ

 امويو ةليل طباري نمو
 رهشألا ريخ موص لدعك ناك

 لمكألا ناضمر موس لثمك
 لقتني الو هيف نرطفي ال

 ردقي سيل داك لاح كاذو

 الا ةالصلا نع تلفني ال

 ربخ ىف اوطبرا وزغلل ليخلاو
 ارثكأ اونوكت ىتح اذكهو
 .ةرزج هل طبارم تمي ناو

 يللا ينعأ هلامعأ هل ترج

 نمأ دقو هل قزرلا يرجأو

 لمهطب مامه ماغرض لكو
 هيمظعالا سوءرلا رسكتو
 ارمضلا دايجلا مهنم رفكلا وذ

 عورأ ميرك مادقم لكو
 يلاي الو اكشو هبرشي
 ملعأ مكنم شرعلا هلإ مهب
 ىشم ادعالا ىلا مكرمأ لكب

 ةمالا ىف دسفم نع هعدرت

 بجنلا لاق ليخلا ليهص دنع

 يرابلا هيلع ىلص دمح
 سرف لك ىف مكحلا كاذ معو
 القن اصن ناطيشلا اهب رقي
 يداهلا يبنلا نع ربخ يىف

 مألا نأشلا هل هلل ناك ام

 امزع ةدج هللا ليبس ىو
 ربلا ىف احضوم انءاج دق
 لضفألا لجألا همايق عمو

 لقني صن ةالصلا عضوم نع
 رشبلا يتخأ اذكه هيلع

 الصالا اذه عارف ةجاحل

 ركألاب اولباقو اودهتجاو
 ارهش ثيدح اليخ ك ءادعأ

 اربكالا لانو ريخلا هبر نم

 نكز دق صن ناتفلا نم اضيأ
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 ىتأ دق كاذك ةلاضف نعو

 عزفلا نم ننمؤي ثيدح فو
 اكاذ نم ىدهلا ىف لجأ لهو
 افخ الو هلامعأ هل ىرب

 لالجلا ىذ هللا لضف كلذ
 ىري ةوق نود طابرلا امو
 ارتما اه نود ةجحلا ةوقلاو

 ةوق نم ىتأ مكب يل نأ ول
 امدنع الا نوكي ال لدعلاو

 مانألا ىف فيعضلا لدعي ال
 يبأ نع فيعض ىدنع مكيوق
 اقحلا نذخأأ ىتح لوقي

 ال رومألا امنا انملع ناف
 اموقن نأ بجاولا نم ناك

 ىف رايخالا ةمئألا تناكو
 ارتما ام نود ةوقلا اهل تناك
 لبالاك اهدادع ىف ليخلاو

 اركسع اهومظن دق لفاحج

 رخق ماظعلا ليطاسالا ح

 رمحالاو هضيبأ ىلا تحاس
 هيوقلا كلامملا تزهو

 ارهق مظعلا كلملا تحاتجاو

 ركذلا مظع تيص اهل راط

 ىدملا ىف ًاديعب اكلم تدطوو

 لودلا مياظع اهتماحت ىتح

 اتبت اضيأ راتخا نع اصن

 عمس اذك هنعب نح كاذو

 كانه لنتامه هل لهو

 افصوي نل قأ الضف نكرديو
 لادج الب نلطباري نمل

 اررقت دق كلذ اهب نكل
 ارَصْبلا لك دنع ءىيش لك ىف

 ةعنلا ديدش نكر يل ناك وأ

 امعزلا نيب ةوقلا حضت

 ماكحألا بجاو مقي الو

 بذهملا لماكلا مامالا ركب

 اقدصلا زعت ةوقب هنم

 الملا اهل ةوق نود لاتت

 امروزل ىوقلاب دادتعالاب
 فرعا نأشلا ةميظع انتمأ

 اركسعو ًانفس ارحبو ارب
 لودلا نيب ةدعلا رياسو

 ع ١

 ىرقلا ىصقا تلزلز دق اهتبيه
 رخزي وهو ملا اذه بابع
 ركنم لك لوصأ تلصأتساو
 هيرصيقلا كد ًاميظع ًازه
 ارسق رومألا ىلع تمكتحاو

 ركن نود دالبلا تداسو

 ادعلا لك ىلع ًارهق تدهمو
 للملا نيطالس يأ اهتبناجو
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 ىف حلاصلا اجرلا سأر تلع ىتح
 امدنهلا ىف اهرمأ نع لست الو
 نميلاو ارط هتداس ًأاسرافو

 هميظعلا ىوقلاب الا كاذ ام

 ةمئألا كئلوأ نم زبصلاو
 دحألا يلعلا هللا ةعاط ىف

 ىرولا دشارم الا مهم ام

 اناطلس الو ًاكلم اوبلط ام
 ماودلا ىلع مهنأش كاذو

 ىفطصملا يبنلا جين ىلع اوضم
 نمزلا ىف اذكه اولازي ملو
 اخر الو ةدش ىف اوفلتخا ام
 لوألا مامالا ردبلل ناك دق
 ادعألا برحل هدعأ شيج

 لعج دق نيتئام لك ناكف

 عمج ةلناغالن مهضعبو

 درو ةنامعبرأ اذكمهو

 لاحلا كاذل تقولا ىضتقا دق
 يبنلا ةباحص نوقوفي اوداك

 هباحصلل لكلا فارتعا الول

 انهملا ةكوش نع لست الو
 ىسنتكا سانلا ىف ةبيهلا كلذل

 دحأ نملكتي ال هناف

 سلج اذا دحأ موقي الو
 ريسلا كاذ تكح ًادعاق مادام

 يفولا جهنلا ىلع ىمظعلا اهشويج
 امظع ليلج هنا كلذ

 ندع دعب اذكه اهيلا امو

 هميكفلا ةديدش ةمهو

 ةردقلا مظع بر نم رصنلاو
 دجأ ع رش رصتل اودبت

 ارم الو ىدهلا ىلع مهلمحو

 اناميالاو مالسالا اورشن لب
 مالسلا نميهملا ةعاط ىف
 افلخلا ةادهلاو نيرمعلاو

 نسلا اذ ىلع دهعلا لوأ نم
 اخسر مهيف مالسالا ام نيح نم

 يلولا دوعسم لجن ىدنلجلا ينعأ
 ادنلا كاذ بورحلا ىف مظن

 لمعو ملع دياق مهيلع

 عروو ملع لهأ نم دياقل
 دمتعا هداهتجاب هنع كلذ

 يلاعلاو دجملا ةارش مهو

 بهذملا قدصو ملعلاو لضفلا ىف
 هبارغ مهليضفت ىف ناك ام

 .... ىََّتعُم ايرهبت اهناف
 امسا دق اهل ناك ةوقل

 درفنم ىتح مامالا زرب نا

 سرحلا وأ هناوعأ نم ليق دق
 رهتشا امك هل باه مهلكو
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 لخ لت اموي ركسعلل سيلو

 ىتم ب انلا بحاص ىع دي ناكو

 هميظع ةبيه هيلع ودبت

 مرج الو ةوق دعأ دقو

 بكارم ا نم ةنئ امتالن

 هيماح ًارخم ميلا اذه رخمت

 لباو اليخ ربلا ىف ةوقو
 لمج اقون ةئامعبس ليق دق
 ىمح ليخلا نم ةئاتسو
 ىعاد هاتأ امدنع بكرت

 عمج ةيطم فالآ ةعست

 مه لتاقم فالآ ةرشع

 ركسعلا يقابب ًاموي مكنظ ام
 يرارذلا هدهع ىف تمن ىتح

 ىرولا ىف مامالا ناطلس دتماو

 فرع هعانتماو مسر ىو
 بياتكلا ةدع هيلع فل

 امت الوح نجسلا ىف يقب ىتح
 دحأ هيف نلأسي نأ نزدقي مل

 دمحيلا هوجوب اوناعتسا ئ

 ءايشأ ىلع مهباجأ ىتح
 ارسيالا مسولا كلذ راتخاف

 انعذُم. ىوزن ركسع ىلا : ىتأي
 اعججأ ىشاوملا انهاه رضحم
 لدتعت هدوهش اذكمهو

 لقني كاذ هنع حالس الب

 ىتأ اذك بضغم وهف رهظي

 هميقم هلدع تحت ساللاو

 ممألا نيب ام قحلل ةنايص
 براحملا همصخل اهدعأ

 هيماح ًاران مامالا ةكلم

 لودلا دادعاك ًابرح اهدعأ

 لقن انل اذكه ىوزن شيج ى
 املعلا هاكح دق دالبلا اهب

 عاقبلا هذه ىف ثداحب

 عمتجت نيح كلملا نوصح يهف
 اوملعاف اهاوس ال ىوزن ركسع
 ريسلا ىف اك هكلم يقاب ىف
 ىرابلا لالجلا ىذ رمأ زعو

 اركذ دق انضرأ يصاقأ ىلا

 فرشلا هظافتحاو انهملا مزع

 براعالا ىف ةبيهلا رهظيل
 ىمعلا بهاذلاك ادغ دقو
 دنف الو هباحصأ ىتأ ىتح

 ديؤملا لداعلا مامالا ىلع

 ءادعالا ىلع ةوق ديفت

 اررق ناك مامالا هل امم

 انل هتاكز نم هيلع امب

 اعيضر الو طق نكرتي م
 لدعم ال ناك مدأ ف
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 البالا كلت رضحي لزي ملف
 ارسق ىوزن ركسع ىلا قأي
 اَممَل ةدع كانه نكت مل ول

 القن دق اذكه لوح لك ف

 ارصالا كاذ ةاك رلاب عفدي

 املسم اعضاخ مسو ءاج
 مامحلل هيعاد نيبلت [امال ا لفاحج ىأر نكل

 رهدلا تاندال اهدعأ

 اعضخ الا ًآدعلا اهماش ام

 لالجلا وذ لاق (نيرخآور
 اسسجت اقدصألا لثم نوتأي
 ىبنلا مهنم ةيملا ذخأتف

 ادنج ىرطقس برح ىف تلصلاو
 ىراصنلا تناخ امل كاذو
 ةارشلا ىلع برحلا اهب ىنعأ

 دالبلا ةفاسم تاأان دقو

 تايقرب كاذ ذا نكت مو

 اكاذ ىراصنلا دنج ىأر دقو

 اومجه اهيلعو اهومتتغاف

 امامالا ىتأ ملعلا امدنعو

 لضافالا اهدوقت ةوقب

 اعقو نيكرشملاب اوعقوأف
 مالسالا ماعد اوركمو

 لوسرلا ةعرش اوداعأ اك

 ىراصنلا نم ىمجلا ةعينم
 يلعلا نأشلا ىذ ضرألا ديقل مكو
 بقل ناك ىذلا همسا كبسح

 لودلا هنع تزجع ًاشيج مظن

 رفكلا قحسل وأ ,غابل ًاحبك
 اعرج هتعسوأ نيح قحلل

 لادج الب مهن وملعت ال

 اسرحلاو اندنج نورظنيف

 ىهتنا لكلا ىرتو نوعجريف
 اتعلل اداهج بكرم ةئام

 اران ىرطقس عقص ىلع تروأ
 ةاقنلا نم لىلاولاو كانه
 داشرلا ةجح مامالا نع

 ةارشلا هب امع انربخت

 كانه مهل ةصرف رسيأ

 اوملعي مل مهب نوملسملاو
 امال مهبرح ىفح زهج
 له ابعلا اهقح نظفحتو

 اعمجلا كاذ فيسلاب اوقزمو

 مامالا ملاعم اودلظطروو

 لوصألا ةتباث ةمياق

 رافكلا بهرت مل ةزيزع
 لودلا ىمدأ رهبت ةدع نم

 برعلا ناطلس ضرألا ديق ناك ذا

 لحم العأ ىلا هتيص راطو
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 انيعست ىلا فالآ ةتس

 رثكأ هيف ثانالاو فيكف

 مرج الو اهب دنلا لخد دق

 مظعالا مامالا كلذ هلل

 ارط دابعلاو دالبلا داس

 ربخي هنع (قرشلا ةايحر لسف
 اداش ىرزن ةعلق نم هلل

 ينابلا كاذ ةوق ىلع تلد

 اركذ اهب ىقبأ

 مزحلاو اضيأ نيربج ىنب نمو
 الع مجنلا ىلع مزع نع ربخ
 املعاف نيملسملا نوصح يهف

 بسحت اضيأ طابرلا نم يهف
 قحلا لهأل زكارم يمهو
 ىمحلا ةعينم دصارم يهو
 افخ الو ةدع اهونب دقل

 ىرت ىللا عفادملا هذهو

 مدخلا لنم ح رفالا همدخت

 اعالقلاو نوصحلا اوأأم دق

 بكارملا ددع نع لست الو
 درو اهركذ خرفالا ريس ىف

   

 برعي كانه

 7 داكت ةميظع ةوق ىف

 ا مظع ل وطسأ أ كلذ

 7 ةبيه رحبلا اذه لزلز

 افخ الو ىرولا كالمأ هتباه

 انيوز هيلخ روكذ افلأ
 ركذي مظع شيج هناو

 مركر لامجو زع ليخلاف
 ملعن اميف كولملا هباهت
 اركذ هنع باط اكلم داشو

 ردصملا يمهو ح رفالا ةداقو

 اداوطأل ١ رهبي اعينم ًادوط

 ن اكر ل ١ ةخماش اهن ١ و

 بوللا اهتعزعزام ةمش نع

 ممقلا ءايلع ناكرألا ةخماش
 ا١لحز ولعت ءامش ةمهو

 امس مل دصقل مهتدع

 برغتسي الو ىمح مهل يهو
 قدصلا لهأ ةدع اهناو

 املس تحضأ دجملل مهل يهو

 افرع مظع نأش ىلع تلد

 ارم الو ةدع اهوبلج دق

 مهردلا ديبع تحضأ اهنأل
 اعاترا كاذل مهمصخو اهب

 بكار نم مك برحلل اهب امو
 دع ربكا اهدادعأ ىف قوفت

 البنلا اهاكح لقعلا اهلبقي

 ناركن الب لكلا رظن ىف
 امصخلا لك رسك مامالا ءاش

 افرع دق هل ىذلا هباه دق
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 لمحي شيج رحبلا اذه ضوخي
 ارط ىراصنلا كالمأ دجست

 مامالا كلذ لذبل اعوط

 رايدلاو مهردلا امناو

 راربالا ةملئالا ةمهو

 ارفك نم ىلع فيسلا اومكح دق

 ربصلاب ادعلا دنج اولباقو

 راصمألا ىف شويجلا اوعراقو
 رابلاب دانجألا اوعراصو

 يماح الاتق ادعألا اولتاقو

 اعم قرشلا كلامم اولزلزو

 تأر ام لاغتربلا سوءر لسف
 نع كربخي سراف ميظع لسو
 مهدجت ايقيرفا كولم لسو
 ةرصبلا رحبو بدنم بابو
 برعلا ةريزج تئش اذا لسو
 ادقوت ىذلا مزعلاو ربصلاب

 دمصلا قيفوتو مزعلاو ربصلاب
 ةمأ دقفو مزعلاو ربصلاب
 ةحارلا كرتو مزعلاو ربصلاب
 راطخألا ىلع مزعلاو ربصلاب
 ربصلاك لهو مزعلاو ربصلاب
 اربصلا ناف مزعلاو ربصلاب

 لودلا اهتفرع لدع ةيار

 ارحبلاا ضاخ هتأر اذا هل
 ابطعلا كاذ هنم ىشخت هيلا

 هيس ةمزع هتمؤقو

 مالسالا ىف لاملا زيزع اهف
 رافكلا اهعبطب اهدعت

 راللا هع تع ةيماس

 ىرذلا العأ ىلإ اردق اوعفتراو
 رحبلاو هرب ىف اورباصو

 رافكلا لفاحج اومواقو
 رازجلا لفحجلل اومحازو
 مالسالا لود ترقأ هل

 اعنمأ اهنم ناك ام اوطرتخاو

 تيقل اذام دنهلا كولم لسو

 نع ثيح الجو ديدش ربص
 اوملع دق امل ءابنأ ناويد

 ةوقلا كلتب كرتلا ةلمح ىف

 بجنلا فراعم لسو تأر اذام

 ادنج ىداعالا ىلع لفحجو

 دعي لازال رصنلا نيرباصلل
 ةيرم نود ءاجيهلل ضوخلاو
 ةفاقث ىف عاقصالل عطقلاو

 راتبلا مراصلاب اقنلالاو
 رصنلا فيلح كش ال ربصلاف

 ارسي ءىيش لك رسع لعجي
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 رفاظ انيف رباصلاو ربصلاب
 ربصلا لاقي ةدع ربكأ

 يشي ال رباص مزعب مقف
 ارسعت ىذلا ربصلا ىلع لمحاو
 ربصلا بورحلا ىف رومألا ىوقأ
 افقو نكلو رباص رفام
 اضيف ضيفت امدلا ىأر ىتح

 ابره ىلَو ديدعرلا نياعو
 ىررولا جاتحي مامحلا ىأر ىتح

 يماح ايانملا قوس ىأر ىتح

 ءامسلاب جاجعلا عفتراو

 ارسق دونجلا كلت تمزهناو

 ايوقألا مزعو ربصلا ةوقب
 قحلا لهأ دنج نم ةوقو
 داهجلل ةوقلاب دقتعاف

 ةوق ديدش مكب يل نأ ول

 نل ةوقب ينونيعأ ىو
 ف ةوقلا اومتعطتسا امو
 ارَتسحت ىبنلا كاذ ىرت الأ

 املعاف ديدشلا نكرلا دجو وأ

 ارمأ اضيأ ةوقلل هللاو

 ابلط اضيأ نينرقلا اذ ناو

 عبت رومألا ىرت ذشنيح
 دمحن نع يرقلا نمؤملاو
 ربخلا ىف بحأ هللا ىلا مث

 (اورباصو اوربصاف) اناتأ اك
 ركن سيلو لامف مزعلاو
 ينف هيف هنأ وأ هدصق نع

 ارسي تدرأ ام عوط هدمت
 ركفلا كاذ ةحص ىرد اك

 افو ىذ رح ةفقو همصخل

 اضيأ ركب قدتت مالاو

 ابلغ اضيأ لطابلل قحلاو
 ىرج ذا ارط ضرالا ىشغي ليسلاك

 ماققلاب جاجنفلا تدسناو

 ءاجرالا عقاوم تملظأو

 ارحب اهنم عيجنلا ىف ضوخت
 ايلوألا ماركلا دسالا ةمهو

 قدصلا لهأ مزع ف ةمثو
 دارملا ةلاغعف انالف

 ةعنلا ديدش نكر ل ناك وأ

 نكز دق ليلد ىدهأ هلقعي

 فرعاف رمأ يعطق اهدراو

 اركذ اميف ةوقلا ىلع اموي

 امهفاف هاوس ال يوقلا وهو
 ارظناف باتكلا ىف دعتسن نا

 ابدن دق امل مهنم ةوقل

 عبطت اذ ىلعو ىوقلا رما
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 عقو حدم اذو ريخ هناف

 عمج دق بحأ هللا ىلا وهو

 يرابلا هلالا نع اومهفنتلو
 يداهلا يبنلا نع اومهفتلو
 ىف نيدلا ةايح نا اوملعتلو
 ىرولا ديس ةنس اولبقتلو
 قحلا لهأ ةطخ اومزنتلو
 رمآ هب . ىفطصملا ام اوعبتتلو

 ءايحإ ىلع ليللا اورهستلو
 ابلط اموي ناطوالا اوكرتتلو
 ابسن اموي برقالا اورجهتلو
 ىف ءوسلا لهأ لاصوأ اوعطقتلو
 داهجلاب ايلعلا اوبلطتلو
 ادحألا يلعلا هللا اورصنتلو

 امو رع ام هلل اولذبلو
 ىدهلا ىلا ؟ دصق ىف اوبهذتلو

 رمأ ام هلالا نع اولبقتلو

 اعد ام لوسرلا نم اوعمستلو

 ىرولا ديس يدهب اوذخأتلو
 ايقتألا ماركلا ربص اوربصتلو
 رابجلل ةينلا اوصلختلو

 قداص ربصب انديأ براي
 مالسالا ةجح يهلإ لعجاو

 مانألا نسلأ يهإ عمجاو
 ىلع لدعلا ملع يها عفراو

 عرش قحلا ىذلا ىداهلا نم هل

 عمتجا كاذ ىف ريخلا لاصخ هل
 راتخملا ةعرش فىف كءاج ام

 داهجلا ىف هيلا اعد امو

 فهرملا ءاضما ماسحلا دح

 ارفك دق ىذلل داهجلا يهو

 رنالا دصاقم هنم اوظفحتلو

 ءادعألل رهقلاب هتنس

 ابجنلا نأش وهو اهنم لضفأ
 ابرقألا اولخف هللا ةعاط ىف

 يفولا ناشلا يذ لالجلا ىذ ةعاط

 داجمألا ةفرح كاذ ناف
 ادرمت دق هيلع ىذلا لىلع

 امرك العأ هنم اولانت ناه

 ادعلل نيرباص نيدهاجم

 روسلا ىف اصن داهجلا نم هب
 اعرش داهجلا نم مكل امو

 ىرقهقلا ماحزلا ىف اولوت الف
 ايلوأ اوتومت يك تامزألا ىف
 راكنإ الب نقحلا هناف

 قياضملا ىف تبذلل انب ذخو
 ماعالا ةتباث ةلاع

 يمالسالا ىدهلا ةوالت ىلع

 الملا اذه نم روجلا لهأ ةيار
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 رباكالا ةداقلا يديأب ذخو

 لالضلا رطسأ يهلإ غمداو
 داسفلا ةمأ يهلا لذخاو

 اكاضر ىف بولقلا فلأو

 ىلإ يوه ةدتفأ انل لعجاو

 نيعبصأ نيب بولقلا نا

 ارألاو امعزلا بولق دهاو
 رابدألا ىلع اندرت الو

 ضرألا ىف ندبعت ال نا تئش نا

 مالسالا ةباصع نرصنت ل

 مياق ريخ لدعلل مقت ملو
 يف ناميالا ريا رثت ملو
 ير كيلا هلك رمألاف
 اعضخ ام لب نيدلا اذه لذام

 برطلاب ارما ىنهالت نبح
 انيدشارلا ريس نع انيحو
 ارمألا ةادهلا قحلا ىلع اوناك
 حرفالا ةفص ىف اوحبصأ دق

 امكح اهيف ساجنالاب عرشلاف
 هعامجلا ىف ةالصلا اوحبقتساو

 العف دق اهل نمل اوفعضتساو

 يلاعلا فيعضلا نع اوبجتحاو

 هللا .... ًايعاد اوراعأ امو
 هللا لام تيبب اوضق الو

 رفكلا لهأ . نم اوأمشا الو
 رصا

 رهاطلا ليبسلل كاضر ىلإ
 لالصلا ةطقن يهلإ حاو
 داهجلا ىلإ الل نبْحو
 اكاعد نمل انناذآ غصاو

 العلا لاطبأب كيتأت كيعاد

 نيدلا رصنل اهفڵلأف كنم
 ارفك نم ىلع رصنلا انل طسباو
 رانلا تابجوم نم انب ذخو
 ضرف يأ كل ماقي الو
 مانالا اذل حلاصو انم

 ميازعلا دماج كرحت و

 فصنملل مقت ملو انتمأ

 بير ريغب اشت ام لعفت
 ايض اموي هيماح ىتم الا

 بعللا لعفو لزهلاك وهللاو
 انيدلا اوعاضأ ذا اوعاضف اول ام

 اريغت دق لاحلاو اوحبصاف

 ح رطشلاب بعللا بالكلا عم
 امرك مهاوه ىف اهوأر مهو
 هعاط لك لجأ اهنأ عم

 اللا ىف ارهج رومخلا اوبحطصاو
 نامالا ىف فاصنالا بلط ىف
 يهالملا ىلا الا ةعماس

 يهانملا ىلا نكل هلهأل

 رمأ لكب مهوطلاخ لب
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 تافتلا الب مهيلا

 رامزملا ةنر نم اورهس ام
 رهاطلا باتكلا يآ اولت الو

 رهدلا فورصلاو دعتسا الو

 ىرولا ف ًامشغو اروج اومكتحاو

 ارهج داسفلا ىلا اونكر لب

 رومال ١ ح اظع اوبكتر او

 اذه دنع كلها لوزي الأ

 بدح لك نم حم رفالا مهتءاج

 اوعاضأ هلهأ كلم عيضي

 رافكلا دي تحت اوحبصاف

 ارهج ىراصنلا مهتدبعتساو

 دجأ عرشو كلملا تلوت

 اربكألا يلعلا حرصلا تكدو
 اقيرزمت ىدهلا لمش تقزمو

 يلولا اهقيدص ىلع تبلقناو

 انيف حالفلا يعاد تتكساو

 تعضو ارهج نارقلا عضومو
 اليلذ انزيزع تلعج دق

 ناسحالاب نمت تحبصاف

 راكنا الب اَمَذلا تصتماو

 ءايشأ افعضلل تفرخزو

 ب ولق هنم تعطقت

 ةاوغلا عم اوماه لب قحلل

 راكنإ الب اهوذلتسا لب

 ربانملل بصاللا ةنسو

 رطق يأ ظفح ىف اهتدع

 اركنم اولاق نووهب ام فالخ

 ابجنلا لوقت امك مهلع

 املعلا

 اركنملا ةايحلا لوط اوأرمتساو

 اركنلا اياغبلا نم اوفرتقاو

 رورشلا ةوه ىف اوطرخناو
 اذ ىلع ىرولا ىف كلم ىنقيي له
 بجع الو مهكلمب تقدحأف

 عازن مكلذ ىف امو هل

 راتخلا ةعرش اوعاضأ نح

 ارفكلا كاذب مهتسبلاو

 دبزلا مضخلا رحبلا ىف هتمر

 ارتما ام نود ةمالا تداسو

 اقيضملا ىدهلا يعاد تلخدأو

 لضع بويتب ًامضق سمألاب

 انونجم ىرولا ىف هتريصو
 تعدا هل ىذلا يدرملا اهنوناق

 ا١لبيلذت انباعم تللذو
 نانتمالا مظعب ةبرشب

 رانلاب انتج تلدبو

 ءارما الو اهب مهديصت
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 هرحلا ةايحلا ىلع تضق ىتح

 ال كولملا ىلع كلملا ةميرج
 ءاعنش ةميظع ةميرج

 مرتجا نم اهب لض ةميرج
 ىف كالمألا اهف تحض ةميرج

 ميارجلا مظعأ نم ةميرج
 مالسالا ىلع تضق ةميرج

 رظفتت بولقلا اهل ةميرج

 كرت نيدلا بجاو ريمأ لك
 يبنلا ريس رسي ل نا اذكهو

 ادشرلاو ىدهلا هللا لأسنف

 يعارلل اهّمسب ةجوزمم

 ةرسح فلأو لبال اترسح اي
 اللا نم اقلطم مهاوس ىلع

 ءاهوش ةلاح كولملا ىلع

 ردققللا رداقلا هلالا عم

 ممألا ف اليج كلهأ هناف

 فتخي مل بهر ىف اهئامس

 مثالا ىلع وبرت اهمانآ
 مارحلاو لالحلل كرتلاب
 ردقو ءاضق هللا نم نكل

 كله كرتلا كلذب هناف

 بصي مل هدعب نيرمعلاو
 ادهالا ليبسلا هيف ىرن ىتح
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 ءادهشلا

 لاوحألا فرشأ نا ثيحو

 ىدهلا ةيار تحت ندمهاجي

 دصق هللاو ناطوالا

 الو رودصلاب حامرلا ضرتعي
 ىرش ىرخاللو هسفن عاب دق
 ىرتنا هالومو هتايح عاب

 كفست ءامدلا نم ةرطقو

 لضف العأ ةرظطقلاب لاني
 هيلعلا لزاملا كرديو

 مد نم نوكت ةرطق لوأ

 هل رفغي يوز اميف اهدنعف
 اجرد تارطقلا يقابب ىطعي
 اجرخ دق ًابط هلالا ىقلي
 اريجأ دق ربقلا باذع نمو

 لمع لكل متخ يور دقو
 هلامعأ هل ىمنت هناف

 دحاو موي طابر قأ ك

 رهش مايص نم يآ هل ريخ
 ناتفلا نم ليق ننمأيو

 هروكذملا ةداهشلا ىف لضفلاو
 التاق نأ تددو يبنلا لاق
 الاق انالث نلنتقأف ايحأ
 يبنلا ةداهشلل ىتمت دقل

 كرت دق

 لاتقلا ةموح .ىف نتفلا توم

 ادرمت هبجاو نع ناك نم

 دجو هيف ىذلاب لاي ملو

 اللا نم ممال مول فاخي

 ىرضلاو اموي عيبلا كاذ معن اي

 ىرشلا كاذ ىف ةنجلا نمنلاو

 كلمي اهنع دلخلا ديهشلا نم
 لدعلا ليبس هب نفليو
 هينسلا بتارملا غليو

 ملسم نم تكفس دق كرعم ىف

 هلزنم اديشم قيتابلاب ناكو

 اجزع اهيلع اموي هبر عم
 اجهتبم انما بنذ لك نم

 اريهش انءاج ثيدح وهو

 لمكألا ديهش لامعأل الا
 هلاجر هلان لضف كاذو
 دحاولا ليبس ىف يأ ةليلو

 ركذ لكو همايق نمو
 نانملا بهاوم نم كاذو

 هروهشم ليالد هب تءاج

 التاقم نصمجراو نلققأف
 الاقملا مهفتلف ايبن

 بترلا ميظع نم يأ اهل امل
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 بتر تاوبنلا ةبتر قوف له
 العلا هل ادهشلا ماقم لب ال
 رابجلا اهزيم ةلزنم

 العلا بابرأ ريخلا لهأ قاتشي
 لجأ لسرلا ةلزنم نكت ناو
 ركذلا ف اولتق نم نبسحت ال

 هلا دنع ايحألا مه لب هل

 اني نأ ) اآبق ن .7

 مامر مهروبق ف سانلاف

 ادهشلا موسج ضرألا لكأت ال

 لالجلا يذ دنع باسح الو

 لسغت بونذلل ةاَمِد ثيح
 افخ الو ايبنألا ىنمت و

 راربألا ايلرالا ىنمت مكو
 ايقتألا ءاملعلا ىنمت مكو
 لانم هلام ماقم الول

 ردقلا ف ةهباشم هل ولو

 لمكأ ءادهشلا ماقم. نكل

 رابجلا ةعاط ىف اورظني م
 ربتعي ذا انمث الغأ سيلو

 مقلعلا قوف وهو هتعربت
 الججلا لاصخلا كلت تضوعف

 ىنمت اينألا متخ كاذل

 ةوبنلا عم اعماج ناكف

 بترلا كلت ىفطصملا ىنمت ىتح
 اللا راونأ قحلا لاجر نيب

 راكنإ الو اعطق اهريغ نم

 البلا لك حمطي اهليل
 لجي اضيأ مهماقم ادهشلاف

 ركن نود تاومالا ددع ىف

 هابتشا الب اوباط مهقزر ىف

 املعاف مانألا نم مهريغ
 ماعنإ مهبر نم مهل مهو
 ادب الضف مهب تصخ ةيزم

 لادج ام نود ديهشلا ىلع

 لَمَكاي اذ دعب بنذ قي مل
 افرع لانم نم ديهشلل ام

 رانالا هب تءاج اك كاذ

 ايور مهنع راثألا ن كلذ

 لاصبألا هلين نمي م
 رداف اذه نود هيلا اوماق

 اولوع لامكلا ىلع مهلكو
 اوصلخأ هلاللو امدلا يلاغ

 ىرابلا يضارم ىف ائيش توملل

 رطخلا كاذ اهقهزأ سفنأ نم

 مصلغ لكب تصغ ةرارم

 ىلوألاو هرخآ ىف زعلاو
 ىسنسألا نكرديل ةداهش
 ةمألا يذ نم ديهشلا ةلزنم
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 هل لاقي الف اهانمت نمو
 ملسم صقن هيفو نلتقي

 نيدلا زع دارأ هتكل

 دحألا هلالا هدعأ امو

 ءا دف ١ وقلخ ن وملسم ١ و

 هنول ىف امد حرجلا بعنيو
 مهنيب ديهشلا اذكه ثعي
 دهشت مانألا نيب ةمالع

 رهظي كانه لضف نم لكلاي

 املعاف ًابيط كسملا هنع زجعي

 دماحلا لنم اضيأ ءاجو

 ادرو مظع مخفت كاذو

 لامعألا لضفأ داهجلا اذف
 دهاجملل هلالا لفكت

 درو اهريغل جرخي مل ناك نا

 هنكسم ىلا هدري دناو

 رباج هاور دق ثيدح وهو
 اومنغ امهم لوقي مهضعبو
 هرخالا ىف مهف ثلنلا يقبو

 اليق ام ىلع لكشم كاذو

 ردب لهأ صقن َنمزلي ذا
 لضفأ ردب لهأ قافتابو
 احةمت دق منغملل لحلاو

 دحأل هلبق لحت مف

 نافلا رجأ نصقني فيكف

 هلهجلا هيلع ولعت ن ] ١ ٥ ر َ
 ملعاف الصأ كاذل ندصقي ال

 نيمألا ديسلا عرش رشنو
 اودتها هل ىضم كاذ ىلع نمل

 ءاج نايبلا اذكه نيدلل

 هنيع نود كسملا حير حيرلاو
 مجسنم ًاعيجن هحرج بعني
 دنفت الو دجملاو لضفلاب

 رفذأ كسم قلخلا عومج نيب
 امدلا نول هسفن ىف هنولو

 دجاسملا ىف مياقلا مياصلاك

 ادب بيغرت داهجلل كاذ ذا

 لاضفالاب رم دق هللاو
 دراو مكحب ةنج لوخد

 دهتجا هيف ءرما ةلضف غلبي

 هنطوم ىف منغملاو رجألاب
 رهاطلا مامالا انعلا وبأ وهو
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 منافغملاب معنأ دق هللاو
 انرقفو انفعضل هيوقت

 اليق اميف ةيرزجلا اذكهو
 هداهشلا رقكت اذكمهو
 ارفك حالصلا ىرت ذئنيح

 رشبلاو اننيب ام ىذلا الا

 ال .... نيدلا الا لاق هارت الأ

 نامض نم صالخلا بجوف
 الب بذعم كاذ ىلع وهف

 أ نرفكي ال نيدلاو
 هل ءافولا كرت نيد كاذو

 رداق ءادألا ىلع هنأ وأ

 قلخلا قوقح ميظعت هيفو
 امو هنادتسا ناك دنا ليقو

 متحم مزال هيلع وهف
 نيدلا لنم ناك ام اذكهو
 ملا يماسلا هيف لاطأ

 انه انمارم نم كاذ سيلو

 درو تاداهشلا ريفكتب نكل
 لدي تاداهشلا لضف ىلع وهو
 دحأل يلام لك نا قحلاو
 داهجلا نم عنام نيدلاو

 ارم الو مهقح توفي ال يك

 هارخأ ىف ديهشلا ىلع ىقيي
 يلع ازع لنت نيذلا نم رذحاف

 يبنلا اذل هلضف نم
 انرهد ىف ىلوألا رفكلا ةدشو
 اليلحت انل اهلحأ دقو

 هدافأ دق نيدلا الا بنذلل

 ارم الب انبرو اننيب ام

 رفكي ل لامعألاب كاذف

 ا١لقن احيرص اصن نرفكي

 نايصع اذ ناك رصأ ناو

 المكألا يقتلا تنأ نكف كش

 ادب وفع وأ هادأ اذا الا

 هلجعأ رمال صوي لو تام

 رهاظ كاذو هد زي لو

 قحلاب قطان

 املعتل ؤ

 دنف ام نود نيدلا اذه ثحب

 لصح بنذ نع لالجلا ىذ وفع ىف
 دبألل هيلا هدر مزلي
 داجمألا رنأ ىف ىضم !إمك

 ارظناف اعطق نطقسي سيلو
 هاون يذلاب ىنردأ هللاو

 مل ةمالس نكردتو
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 رضحلا رويطلا لصاوح فو
 بهذلا ليدانق ىلا اهب يوأت
 العلا ةنج راهنأ نم برشت
 براجي اهضعبل اهضعبو
 درو اهلنمب قلخلا عمسي م
 دحي ال اميعن اوأر انيحو
 مرج الو ِ مهناوخا اودو

 اناوخالا غلي ىذلا اذ نم
 ةنجلا ىف مهدهز نوكي ال يك
 اوقب ام داهجلا نع اولكني ال
 اندعب نم اوتأ ًاناوخا تيلاي

 اكشو داهجلا ىلا اوعراسف

 داهجلا فرش قوف سيلو
 اضرلا اولان دقو مههلإ اوقل
 ادهشلا ضعب هلالا ملكو

 الاقف اشت ام ينلس لوقي
 يلع نأش نم كانه ىأر امل

 تجرخأ اسفن ديعأ ال لاقف

 لاتقلل عوجرلا اولأس دق

 مهحاورأ شرعلا تحت عكرت
 ربخلا ىف مايقلا موي ىلا كاذ

 ادرو ريرح نم بابق فو
 حبسي روثو توح مهدنع
 افخ الو اهنانفأ نم لكاي
 املعا هنرقب رونتلا هنعطي

 ردتلف مهحاورأ تعدوأ دق
 بتكلا ىف صن شرعلاب تقلع دق
 القن اهنم رامثألا لكأتو
 بياص لقن تاوصألا بيطأاب

 دمصلا عم اودعس موق زوف اي
 دمتعي مارم هقوف سيلو
 مدو حاورأب كاذ اورتشا دق
 اناتُم مهيلا ننخعيو

 اوقر دق قيقارملا هب اولعف نا

 انملع لثمك ناشلا اوملع دق

 اكسن للاعملا نع اوأر الو

 داهزلاو داصلا ةدابع

 ىضق ناك يذلا ىف هلالا عم
 ادتحمو افرش هوأر امب

 الاتقلا كردأ اميكل ًادوع

 لسرلا متخل صن ادهشلل
 تتآ ىرخالا ىلا ايندلا ملاع نم

 لانملا رفاو نم اوأر امل

 معت اهبرل ندجستو
 ردق اضيأ ال سيل ةمعناي

 ادهشلا يوأام رضخلا ضايرلا فو
 حرمي احبس ةنجلا رحبأ ىف
 افرعاف انيمس ىسمأ اذا ىتح

 اس لضف مه هيكذي يكل
٢٢٩



 ايرلطلا نولكأيف

 هحار لك دجوت همحل ف

 حرسي تيبي رونلا اذكهو

 ادغ توحلاف حصأ اذا ىتح

 ام بيطأ همحل نولكأيف

 هبيط احير هيف نودجيف

 لزالملا ىلا نودوعي مت

 افخ الو اهنسح نورظنيف

 اموقت نا لالجلا اذ نوعدي

 مهيلع اذكه مالسلابو

 دحأ :1 نملسي الف

 ركذ هللا

 عجري دق هداسجا ىلا ىتح

 يرابلا معلل ١ لجعي ل و

 لجعي ا دهنلا معن ل ١

 اينه لزي مل ماعط ىهشأ
 هياف هيلع هنم ةبيط

 حرم كانه اننفالا مكتنب

 ادرو دق اذكه أازكو
 امعنأو ذياذل نم لكؤي

 هبيطم هلكأل همعط يهف

 لماك لاحب دلخلا ةنج قفىف

 افصوي نل رهاب نسح كلذ
 اموسرم اذك سانلا ةمايق

 اوملس مهيلع يداهلا رمأ دق

 اوددر مالسلاب هيلع الا

 روسلا يا هب تءاج انل اصن

  

 يضرملا نمؤملا حور ليقو
 درو ةرضخ ربقلا اهيلع المي
 مهحاورأ ادهشلا ريغ ليقو

 ةينفأ ىلع ضرألا ىف نوكت
 ال لاقي ةرات ءامسلا ىفو

روبقلل روزت لب ليقو



 رازت دق ةعمجلاب كاذل

 تبسلا موي كلذ اوهركو
 نكت مل هحور نوكت دق ذا

 ربخ اضيأ كلذ ىلع لد

 دحأب اموي رمي دحأ ام

 دقو ايندلا هراد ىف هفرعي

 ىفطصملا لوقي هيف هحورو
 هفرع الا قلخلا ريخ لوقي

 يف حورلا نيح مالسلل دري
 ىلع لد ام نيدلا ىف ىضم دقو

 ىتف نأ ولو يداهلا فلخيو

 انلخدي سيل نيد هيلع

 لخد دقف ىضق نيدلا اذا ىتح

 ةبجلا بابب هحور نوكت
 ربخلا ىف رهن قراب ىلع يهف
 املعاف مهيلع مهقزر جرخي

 فارسا الب نيدلا بحاصو

 ابستكا امهم صالخلا دجي مل

 فرسم ريغو نيدلا وذ ليقو
 فلتخت مهلاوحأ ادهنشلاو

 افخ الو مهلك نوقزريو
 لمكأ رجأ رحبلا ديهشلؤ
 ربخلا ىف نيتجوم لك نيب ام
 تبثت ايندلا هذه رطق عطقك

 لهجي ال هردق ماقم وهف

 راتخي هل لكلا ىذلا وهو

 تبتلا هجوب ءاج رثأ ىف

 نطفلا لهأ لاق ام ىلع هب

 اوررح ءاملعلا ةاده هل

 درو املسم ناكو هربق ىف
 درو .... الا هل كاذ ذا ملس

 افولا بطق انل كاذ ىور اذك

 هفرعم نم امهنيب ام لثمك
 فرعتلف اذكه هاوح ربق

 الخدي ال ةنجلا هب عنم

 ىتف اي انالن ليق دق لتقي
 انملعاف ءارهزلا ةنجلل

 لفن دق ثيدح نيدلا اضق دعب

 ةلعلا كلت لجأل نلخدت م
 ركذ رهازلا ةنجلا كلت بابب

 املع نع ةركبو ةيشع

 فالخ الب اضيأ بياتو

 ابجنلا لوقت بابلا ىلع وهف

 فرعاف لوخدلا نع نسبحت م
 فرعت كانه بتارم للع

 افرع فصو نارقلا ىف كلذ

 لهجي ال رطخ نم هب ام
 ردق اضيأ اهل سيل ةفاسم
 تتأ ةياور هللا ةعاط ىف

 لضفأ ءىيش لك نم هناو
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 قشألا ليق دق لامعألا لضفأو
 لكوملا وه توملا كلم

 لالجا وذ رحبلا ديهش ٢

 وفرعاف مظع ليضفت كاذو

 قرغي اموي رحبلا ىف ىذلا وهو
 ىلع تن 7

 داهجلا ىف كاذ ناكو

 ىرن ملعلا بلط لثم كاذو

 قصلل ىرولا داشرا لنمو
 رفغي اذهف نيدلاو بنذلاو

 7 يضري هللاف بحأ امب همصخ يضري هللاف

 رتي مل ىذلا يضري ام لثمك
 مزلت اعرش صالخلا ةين
 مركالا نيمألا ىداهلا نع ل

 ادالا هدصق لاومألا ذخأ ..

 فاللتالل لاومالا ذ

 لوألا مامالا ركب وبأ ىو
 امل نيدلا بحاص هلالا وعدي
 يديس كاذل دصقأ ل لوقي

 قرفلا باصم هنم ينباصأ

 انقدص ف لالجلا وذ لوقي

 بجو ناك ام كنع ىن قأ

 يرابلا هلالا د

 ىري ىوأملا ةنج ىف مهضعبو
 يرات .اهيلا لاق مهضعبو

 . دنع تاعاطلا رياس وأ

 ركنم اموي ليزي نا لثمو
 قدصلا قيرط مهل ننيي
 7 " ] هرمأ نأل

 ١ هب دبعلا مغلبيف

 كلسملا قيض دنع فو

 7 ام ىلع قحلا بهذملا ىف

 دصق د هنع هلالا ىلدأ ادصق ف ام نع هللا ى

 الب هللا هفلتأ

 لقني ماقملا ىف اصن كاذ ىف

 امرح العف سانلا قح تعيض
 دبزملا مضخلا ىف تيمز نكل
 قرخلا ءالب ىنباصأ دق وأ

 دمف دق ديهش اي كلذ

 بتكلا ىف هوور قح نم كيلع
 راحبا ىف ديهشلا كلذل
 ارظناف نينمؤملا لك حاورأ
 يوار هاور اضيأ ربخ هىف

٢٣٢٣٢



 لالجلا ىذ هللا شرع تعحتو

 ارضخ اريط ةنجلا ىف حرست

 لقني ثيدح ريزارزلا لفم
 ةبجلا معن نم نوقزريو
 تتا ريطلا روص ثيدح فو
 لالجلا ىذ هللا شرع لظ ىف

 الاوحأ مف ىرت ذلثنيح

 قلعي ناجلا راجشأب اهنم

 فاوجأ ىلع وهف اهضعبو
 نم قلخت روص ىف اهضعبو
 نابجلا ىف حرسي اهضعبو

 نايحأ ىف ماسجألل روزت

 يقنلي نينمؤملاب اهضعبو

 اميهاربل ظفحي اهضعبو

 ماقت ىتم ىنفت له حورلاو
 رظن دق مومعلل ىنفت لاق نم
 فرع حور هلف درف لكو
 رفكلا لها حاورأ ىتأ دقو

 داسجالل درت هدعبو

 ارهش دق هفطل مسج حورلاو
 دسجلا ءزج نبذعي لب ليقو
 عتمي ر كانه عنام سيلو

 ابرشتو حورلا لكأتو
 يدمحلا ربخلا هيلع لد

 روبقلا ىف لبت مل .... ادهشلاو

 لاضنالا لماكب تمعتت

 ارس هذخف ريطلاك يه وأ
 لصح كانه فراعت ىلع

 تكردأ دق هلضف رسل ًاضيب

 لاحلا اذهك مهريغل لهف

 قطني ثيدحلا صن هب اك
 فالخ ام نود رويطلا رضخ

 نكز لوق مهلامعا باون
 ناحيرلاو ةمحرلاو حورلا ىف

 ناركن الب ىنمحلا ةعينم

 قلطملا لامجلا ىلع مهمون ىف
 اميلست العلا وذ اشنأ هيلع

 ماري ال سانلا ةمايق

 رهش دق فالخ صنلا دراو ىف

 فلتخي الو حور وذ ريطلاو

 د ابآ ١ دبأ نب ذعت

 اركنتسي نل : حاورألا املغ عم
 دنف ام نود حورلا هيف د رت

 عست لكل ىلوملا ةردقو

 انمهنفا اذل مسج اهنال

 يدتهم لك ةجح هناو

 روهشملا دراولا ىف قأ اك
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 ادهش لاجر ثعبب ىف حصو

 داسجألا ةيرط تكردأف

 تبث اك اهحاورأ اهروزت
 ال :... ءايبنالا لاحك مهلاح

 راونألا نم ىرن ام لرلعف

 ىدهلا لها نم روبقلا ىلع ىرن

 يف .... روزت اهنا تفرع دقو
 رياس ىف اهروزت امبرو

 روزي اشي ىتم ريازف

 ربكألا رورسلا موي اهنأل
 ىرولل روجألا فعاضت اهيف
 دسجلا تام نا حورلا تومت لهو
 ىدهلا رابحأ مالعالا نع فلح

 دعصتف ادهشلا هلالا ييحي

 اك ليدانقلا كلت ىلا يوؤئ
 اللج ًاريخ هلالا لصوي
 ادرو ليوط ثحب انهاهو
 ملقلا نانعل هنع رصقن

 عبسلا ناك امبر اولوقت الف

 اذل ضعبلاو شحولا اذهل ضعب

 ا١لكلا قوفت هللا ةردقف

 ال .... هللاف هملع انع باغ ام

 جرخ دق امسج حورلا كلت نوكو
 يلولا ةردقب يرست اهناف
 قبطني ال كلذ لقت ناو

 اددع توءاتت ماوعأل اوتام

 داقرلا ةلاح ىف اهنأك

 تدرو دق دجأ نع ةنس ىف

 الع دق الضف ضرألا اهنم لكأت
 راتخلا فرشلا كاذ لجال
 ادكأ اذه ةعمجلا ةليل ىف

 فرعا رسللف كلت اهتليل

 ريازلا لاحك اهريغ يلايل

 اوروزف اهب ارهزلا ةعمجلاو
 رمزألا ليمجلاو نيملسملل
 ارهش لاقم اهيف ىضم دقو
 دبالا ىلا ةيح داعت مث

 ادرو لوق خايشالا رثأ ىف
 دعبتف امسلا ىلا مهحاورأ

 امظتنا ةهادُه نف الاقم رم

 الزنم تباط نيح كانه اه

 ادبأ صنب انئاملع نع

 ملعاف طقف انارم ىلا
 عطق ريطلاو توحلاو انلكأي

 اذكهو ىمترا ميلا ىف ضعبلاو
 الصألا رداف هيردن ال بيغلاو
 الو الو ادبأ هنع بيغي
 جرح نم سيل دعبب دسج نم
 لهجت املو محفلا ف رانلاك

 اوققح ءاملعلا ام ىلع انه
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 ضرع اولاق دق رانلا يذه نأ نم

 قلخ لكلل هللا ناف انلق

 ىعدي ام فتني مل ذئنيح
 يقابلا لوخد ىف نوبغريو
 اريخلا بحي قدصلا نمؤملاو
 تاومأ مهنأ اولوقت الو

 اك يرلا اهب يرجي مهماسجا
 هحارلا مانم اومان مهناك

 ال شحولا نوطب ىف اونوكي ناو
 بسري هارت رحبلا ىف ردلاف
 ارم الو ًاصلاخ ارد لازام

 يلولا ءامعنو ضور هربقف
 ملعت ال مهتايح زياجو
 رصبي انم شمعألا ىسع اذام

 مهحاورأ ماسجالا ىلا يوات
 دعي ريركت كلذ ىف سيلو
 الو الك ةفلك لوخدلا ىف ال

 دقف مان نم لاحك ماحف

 افخ ام نود هيلا نعجرتو

 ادهشلل يأ قازرألا ضرعتو
 ناحيرلا عم حورلا مهيتاي
 ضرعت لاقي رانلا ام لثمك
 اعقو ضرع حاورالا ىلع وهف
 لآل .... اولخد كاذ دعبو
 ىرن تاداعسلا لهأ اذكهو

 ضرع انيح هابأي ال مسجلاو
 قح وهو ءىيش يأ نع نزجعي مل
 عمساف حيحصلا وهو ضراعم
 قازرألا لمكأ اولاني ىتح
 اريضلا ىشخي ناوخاللو هل

 اوتام دق ولو ايحا مهكل

 املعاف مانألا ءايحاب . يرج

 هحارتسا عم ةرسأ ىلع
 القعلا دنع كلذ نما عنام

 بجع هيف سيلو رذق عم

 لوألا كيلملا نم ةطوسبم
 مظعي مارم بي ١ : بيفلا قفو

 الزن رورس لب جورخلا لاح
 دمأ ىنصقأ ىلا هحور حرست

 افرع دق إ تقولا ع رسآ ف

 اديق دق مهحاورا ىلع ينعا

 ناوضرلاو زوفلاب مهبر نم
 ضرفي كاذك نوعرف لال

 اعمس اميف ماسجالا ىلع سيل

 لاكنلاو باذعلا ىف نوعرف

 ارم الو يلولا دنع مف كاذ
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 رابخألا ىف نيدهاجمللو

 قزري ًايح شيعي نلتقي نم
 مظع هرجأ بلفغلاب بلاغو
 الان بلغ دعب نم تمي ناو

 ام توملا لبق ديهشلا رظنيو
 ربلا ىف ديهشلل راقولا جات

 لجأ ايندلا نم هنم هتوق

 ابجوزي روحلا نم مت
 عفشي اضيأ نيعبس ىف كاذك

 ربخ ىف اضيأ ناميالا ةلحو
 املأ اضيأ ديهشلا دجي ال

 ىف دوه هاكح ةصرقك الإ

 اذك قيفاسنلا مث يذمرتلاو
 ادهشلا ةايح نيب ام سيلو

 ادمحأ نع ةرمت غضمك الا

 تريط هنم فويسلا ةقراب

 روبقلا ىف نوتتفي ساللاو
 فرعت نيدهاجملا ةنتفو

 لسك ىف هارت مهنم ذئنيح

 بلغي هيلع عورلا مهنمو
 رنالا ةميظع ةنتف كلتو

 البقم ركف رف نكي نمو
 انهربي فقوم كلذ

 ناميالا تبات تابن نعو

 اعزعزتول نمؤملا ىتفلا نا
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 رارسالا رهاب لاصخلا نم
 اوققح هيف ةنجلا رمثت نم

 متالا ناشلا هل هتايح لوط
 الانم اجرام هلالا عم

 املعا ىنسحلا نم هللا عم هل

 رختفا هب هناو هسبلي
 لقن بطقلا اذكه هتوح امو

 انملعاف نيعبس عم نتن

 عفري لاقم ىف هيب رقأ نم
 ردق هل له لضفلا اذهو ىسكب
 املعلا هاور صن ىف لتقلل
 فرشألا يبنلا نع ىكح دق ام

 اذخ نقحلا ىدهو هايور دق

 ادغ ىرخألا ىفو ايندلا هذه ىف

 ىدهلا ةمئأ كاذ ىور صن

 تعد ىرخألا ىلا ايندلا فراخز
 رونأملا ىف لاجدلا ةنتفك
 فلسلا اهاري فيسلا قراب ىف

 لجوو فوخو ةماس ىو
 برهي يفايفلا ىف هارت ىتح
 رسخ توملا نياع نيح ف نم
 الع لان ابستحم ادهاجم

 اغعزعزتي فوخب نمع
 ناعجشلا رباكأ نم دعي

 اعجر هارت الاح هنكل
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 ةيرق ةديقع نع عجري
 لفاحجلا ةرنك نبهري ال
 مجن رحلا لمجلا لثم هارت
 اك جاه مهفوفص تقتلا نا
 اعجوم ًابرضو ًانعط ادعلا يكني
 جردلا مظعأ لاني ىذلا اذه

 هللا دنع غلي ىذلا اذه

 العلا هللا عم هل ىذلا اذه

 شرعلا تحت لحي ىذلا اذه

 بصنت يقيتارملا هل ىذلا اذه

 رشحلا لبق قزري ىذلا اذه

 لبقت هيلا زوحلا ىذلا اذه

 عرست هيلا زوحلا ىذلا اذه

 هب روحلا رشبتست ىذلا اذه

 حتفت نانجلا هل ىذلا اذه

 ةنجلا نيز نوكي ىذلا اذه

 عفرألا ماقملا هلا ىذلا اذه
 يلعلا هللا عم ىرتشا ىذلا اذه
 دضع نيدلا نم دش ىذلا اذه

 رهب ام ودعلا ىرأ ىذلا اذه

 ةيقب نع برعأ ىذلا اذه

 ادعلا راكفأ ألمي ىذلا اذه

 رفكلا لهأ ربخأ ىذلا اذه

 دجأ عرش زعأ ىذلا اذه

 مياعالل تبنأ ىذلا اذه

 ةدع شويج نيب ةتباث
 لفاح عمجب ضرألا تصغ ول
 مغيضلا عاجشلا ةلوص لوصي

 امكتحاف ىرشلا داسآ جيهت

 اَمَمَج كانه مصخلا ام لفي
 ج رع دق يلاعملل ذا هبر عم

 هابتشا الب ايلع ةلزنم

 العف دق امب ىفلزلاو زوفلاو
 شرفلا يلفس نع اعفترم
 بترلا هلالا عم هل ولعت

 ركن نود ةبجلا رمث نم
 لفججلا هيلع مط كرعم ىف

 عرصي هارت نيح هحسم
 هبر دنع لضفلا ىف اسفانت

 حرجي ول اذا فب قراب عم

 ةذلب اهميه ىف

 _ قحلا لهأ نأب

 دتهملاب رافكلا هجوأ ف
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 ةايح ال لوقي م

 نيدلا دومع هب ىذلا اذه

 قطن هلاح ناسل ىذلا اذه

 الت هلاح ناسل ىذلا اذه

 فشك هلاح ناسل ىذلا اذه

 طبغب عيمجلا هل ىذلا اذه

 يلعلا صن ىلإ وعدي ىذلا اذه

 اوعد موق اي لوقي هنأك

 أ ريبك ناك امف رك
 ىبتناف نيينسحلا ىدحال رك

 بخشت هامد ترخ امف رك

 رك نبح ودعلا لان امف رك

 بلقنا ًاكيشو ريخلا ىفو رك
 هرفاكلا دونجلا لزلزف رك
 الو ىلو الو باه امف رك
 ير يعادب ابحرم لوقي
 بجو هظفح نيدلا نا لوقي

 ادبأ يشيع انب ال لوقي
 ايبألاك ايرألا نا لوقي
 ابجوأ كاذ عرشلا نا لوقي

 رظنت نويع تمان ال لوقي

 ادبأ لاجر تشاع ال لوقي

 ةمأ نويع ترق ال لوقي

 رارحخألل
 مسر دق نيرمعلا لاح فكلاي

 مهدع ىف اوفلتخا ادهنشلاو

 نيكمتما نم اخسار تبخغي
 قح لاق يبنلا دمحأ نأب

 البقأ دبع زوف نيصكالل
 فرشلا دصاقم نم هاوح امع

 طبتغي اهب معنأل ادغ
 يلو لك اعد هلاح ناسل

 اوعرسأ يلاعمللو كدنع ام

 ردقلا ميظع انأش ىأر ىتح
 اهنا هلام طق معن لا

 برقت ًاكشو روحلا هيلا الا
 رنألا ىف ءىش نوهأ ىوس هنم

 بجع الو هنعبتي بنذ ال

 هريادلا نوكت رفكلل موري
 البقأ نكل داهجلا نع عاك

 برقلاو هدعب ىف هبيجأ
 بضقلاو اضيأ ضيبلاب ادعلا نم

 ادعلا ىلع الع نيدلا ىرأ ىتح

 ايوغألا لك هللا ىف اودهاج دق

 ابجو ًاعرش وهف لاشتمالاو
 رصبت يهو سادي ىدهلا نيد
 ادعلل داهجلا ضرف تكرت دق

 ةيندلاب نيدلا َناَوَه ىضرت

 راربألا ةريس سورد دعب
 ملقو فيسب لدعلا رَمْلل
 مهدح ف تنأ ليواقأ ىلع
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 يف ديهشلا ةفص تفرع دقو
 املعلا فالتخا هيف مهدعو

 انمط نم مهلوأ ةسمخ مه
 عقو نعط ال نوعاطلا هباصا

 نوعاطلا هلتقي نم زافو
 هب مهدارمو قيرغلا اذك

 مرحم ام ريغل بكار وأ
 ليبس ىف لوتقملا سماخلاو

 ارصان نلتاقي هطرشو
 لطب لاقي يكل هنأ ال
 دهتجم رباص دبع كاذ وأ

 مارح هوحنو اذ لكف

 لبقي كاذف هلل ناك ام
 ناسنالللو هلل ناك وا

 صلخ ام الا هلالا لبقي ال

 قرغلا بحاصو مدلا بحاصو
 امه نيديهش ال نايصاعف

 دق كالهلا نم ظفحلا امنأل

 لاحلا يذ ىف تومي نم سيلف
 فلاخي نمو عرشلا فلاخ ذا

 ادهش فيس ريغب نكي مل ول
 انل لتقلا ىوس عبس ىتأ دقو

 لمج مهباوث هللا عم ىنعأ

 مهضعب انلوق ىف ىضم دقو
 بنجلا تاذب تام نتف ينعأ

 يفتخم ريغو اذه انماقم

 املع نم هلوقي ام كاهو

 انه ًانوعطم تام نم هب ينعأ

 عرصنيف اهب ىمري مهسأ نم
 نوطبملا اذك مدهلا بحاصو

 هبر رصنل رحبلا بكري نم
 مهفتلف انه هديق كاذو

 ليلضت ىف لوتقملا ال هالوم

 ارفاكر اذكه ,غاط نيدلل
 لجرلا كاذ نيدلل رصان وأ

 دهتجي لجاع ىف ةبغر وروأ
 مالسلا دحاولا وهف هللاو

 لطي لعفف هريغل امو
 ناركن الب هلثم كاذف

 صخي هللا هب لعف ههجول
 قرغ نم اظفح لمأ دق ناك نا

 اَمَه هسفنل مزحلا لمهم ذا

 دمتعملا كاذو عرشلا هبجوأ

 لالض اخأ لب ًاديهش ناك

 فلات ليبس ىف وهف عرشلل
 ادنسم هوور دق ليلق مهف

 انبر نم ىتأ لضف ةداهش
 لقن اذك ادهشلا لثم كاذ ذا

 مهنم لاقي بنجلا بحاصو
 بتكلا ىف دراو ءاد كاذو
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 ادهشلا ىف هدع قيرح اذك

 امظع دق اهرجأف هب تتام
 للج رجأ اهل اتوم هب تراس

 صق نمو اسفنلا ليق كاذك

 اوس ىلع هلحر نم عقاوو
 اتام دق هشارف ىلع نمو

 لالجلا يذ هللا ىضارم مار

 يلولا رماوأ ءالعإ دوي
 اقلطم لالضلا ةوعد عفرو

 نوعاطلا ف ليق دق رباصو

 بذاوكلا مهتلاب ىلتبا دق

 رهق دقو ةليح نم هل ريل

 احزن ايرغ ليق تمي نمو
 التق نم عم ملعلل بلاطو

 بصنلا ىهدأ نم ناسنالا ةبرغف

 ىلع ةبرك ةبرغلا امناف

 لينم نم يعسلا اذه سيل

 ةّتأ لك ةايح هناو

 مقي ل ىذلا ضرفلا هناو

 هادف دق هاخأ ىقو نمو

 تعقو دق ة رخص هيلع نمو

 مظعأ نم ةبيصم اهناف

 هراج نود لوتقملا اذكهو

 ادرو لمج تاذو انيبن

 امهفاف لالحلا نم اهطرشو
 لقع دق مظع رمأ هنأل

 صقر انيح هادرأ هلحر نع

 ک ور نم دنع ديهشلا هناف

 اتافف قه اش نم طق اسو

 لادج الب اذكه تابو

 لهجلا رسكو قحلا ةرصنو
 ىقتلل كالم هللا ةعاطو
 نوجسلا ىف كلاهلا اذكهو

 بياصملا نم هل هنوجس

 رفك دق دبع نوجس ىف ناك وأ

 ملظ مهيف هفسعر هروجب

 احوط دق هلهأو هراد نع

 ىلع هل ًايقاو هيخأ نود

 برتغا نم ىلع ءاد اهناو
 الع لان هنأ ول ىتف لك

 بحأ هللا ىلا لب ءىبش لضفأ

 ليلجلل ةعاطلا هناف
 ةجحملل نيبلا هناو

 ممألا عيجج ىف هاوس هنع

 هالعأ ام كاذو هسفبب

 تبت دقو مهدنع ديهش رهف
 ملسملا اذ ىلع رهدلا بياصم

 هرانب وأ قشعلاب تيمو
٢٤٠



 دقو هسفنب هرال ىدف
 ادكأ اقوقح راجلل ناف

 راجلا قح قوقحلا مظعأ

 مالسالا ىف نسحب اذكمهو

 ام لكب هراج يدفي رحلاو
 ادبأ رح راج ماضي الو

 راجلا قوقح ىف ىقاي فوسو

 يلتبم وهف قشعلاب يلث نمو
 اطاينلا عطقي ادجو بوذي
 كالهلا بياصم نم كلتو

 عنم عرشلا ام قشعب يلتيف
 انردقي سيل ام نقشعي وا

 لضعم رمأ وهو كاذ يساقي

 فورعملاب ساللل رماو

 دق فورعملاب سانلل رماف

 لمعلا ليالج نم كاذ ناف

 دقف ريلاب سانلل رماف

 ابجو دق ىذلا لىلع محمدو

 املعاف ًاديهش ناك دق كاذل

 ادهش .مهعم ءالؤه لكو
 تظفح دق ةريغ تاذ ناف
 ن اممال ١ ةريغلل ا هنعي

 ربتعي كاذو جوزلا ىلع تراغ
 عابسلا لكأت نم اذكهو

 دق عابسلا هلكأت نم كلذ

 دمتعملا مامذلل ظفحب زاف
 ادرو صنب اهف ىدها عرش

 رانتالا حاحص هب تءاج

 ماركالاب راوجلا ةياعر

 امزركلا لعف وهو ناهو زع
 ىدهلا ىف ادشر دعي ىذلا وهو

 رارسأ نم كانه ام قيقحت

 للعلا ىنهدأو البلا مظعأب

 اطابتغا هب نكلهبو هنم
 كالمألاو كولمملل قرطت

 عدترا اذه ىرت عرشلابو هنم

 ىدهلا ىف اصوصن مهيف اودروأو

 تبغر دق اهجوز ىف اهبجاو
 نايصع اهلعفف اهدضو

 ربخلا ىنعم اهقح ىف ةمركم

 عازن هب ام ملسلا اذك

 دعي فيسلا هنود ارمأ فداص
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 اعزرزم عابسلا هالفأ ع زمت

 اماظعلاو محللا هنم بذبت

 ىلإ مسلا ىرس دق ملسلا امأ

 ملالا مظع اضيأ هل ىساق

 هصحجضم قنىف هلل ركاذو

 دقف ركذلا ىلع تام نم ناف

 الفف . دق ىذلل ًاماتخ ناك

 لمكلا نينمؤملا نأش كلذ
 الو لاح ىف هنع نولفغي ال

 اربكأ ناك هللا ركذ ناو

 عم تومت نأ لامعالا لضفأو

 ربخلا ىف بطر ناسللاو توق
 يف قيدصلا ةجهلا وهف ركذلاو
 يلعلا ةملك ءالعإ دري نمو

 دصقلا كاذب تماق هتين

 يف تاينلاب لامعألا امناف
 ادبأ ريخف ريخلا ةينو

 افخ الو نمؤم لك نأشو
 دحألا ةملك نوكت نا دارأ

 هللا .... الا هلا ال لوقو

 ددعتلا رفكلا ةملكو

 اعرق بوينلاب هنعرقتو
 امالا نمنهتو اهرسكت
 التق دق هل هبق دومع

 يمح دق سيطو ىف لازي الو
 هعضوم ىف وهو ديهش تام
 دري ال ريخ عباط ىلع تام

 البنلا دنع لامعالا أ نم

 لوألا يلولا ركذ همهبأد
 الضفلا لك نسلأ نم لوزي
 ارهش دق ىدهلا ىف نينمؤملل

 عضو دق رس وهف هلالا ركذ
 روسلا كاذ ىلع تلد اذكهو

 فصتاف هبو رهجو رس
 لمعلا ديهش ليق دق تامف

 يدنع لصأ تاينلا امناو

 فرعاف يبنلا نع قأ صن

 ادرو دق مهتاين ىلع مهو
 افرعاف معألا ريخلا ىلإ دصق
 دحح رفاك ةملك ىلع العأ

 هابتشا الو ايلعلا هتملك

 دحجي نيح ةيهولألا ىف يأ
 نارفكلا اذ وحنو ميرمو
 ريابكلا هذه لثم لوق نم
 رطخلا يذ ىلع ىنمظعلا ةوطسلا ىذ

 هلالل تافملا لماكو

٢٣٤٢



 ىلع ملحلا طسب دق ىذلا وهف

 رفكلا لاقم نم يبر ناحبس
 ارفك نم اعد دق لوقعلا صقن

 رشبلا اذه لوقع تملك ول
 ىلإ اقيفوت مهللا كلأسن

 اعقو لعف لك يهلا لبقاو
 لمكالا يبنلا ىداهلل لصو
 ادبأ ديهشلا لسغي الو
 رفك دق نم وأ ةاغبلا هلتقي

 ال .... صوصللا هلتقت ىذلا امأ

 يف ديهشلا هنأب ىنضم دقو
 المح ًاموي ديهشلا كي ناو
 نا حورجلا ىف نييسوفلللو

 هل نمميتي ال اذكمهو

 رمع صوصللا ىلتق نم دعو
 ابنج ديهشلا ناك اذا الا

 هكناللا تلسغ هليلد

 دحأ ىف

 لد ثيدحلا هل رهطلاب لاق نم

 مدلا كلذ -ناك ول ههجوو

 املعاف مهولمز هيف لاق لب
 إ رهاط كاذ نا لدف

 ىف ءامدلا فلاخي مد وهف

 اللا اذل هرهق عم هدابع

 ردقلا يلاع هللا زعو لج
 ارم الو هبرب هرفكل

 ربكالا كيلملا قح تلهج ام
 البسلا كيف دهاف يبر كاضر

 اعدلا يالوم درت الو كيف
 لسرم لكو نييبنلا متخ
 ادعلا لوتقم برحلا ديهش ىنعأ

 ربتعي ديهشلاب ىرخأو ايند
 الضفلا دنع مكحلا اذه لاني

 فصنملا لوقب ايندلا ال هارخأ

 السغ ايح لاتقلا كرعم نم

 هلثم مهعم مكحلا ىف اسفنلاو

 ركذي اميف باحصالا هلسغ
 ابنتجا امث قيقحتلا ىف لسغي

 هكرعملا ليتق وهو ةلظنح
 دنسملا ىف يور ناك ًابنجو
 حاحصلاب فراعلا هناو

 دعي اموي سجن مأ رهاط له
 لقن دق حيحص (مهمولكبر ىف
 مزلي هنم رهطلا ناكل ًاسجر

 مدلا هذه لسغب لقي لو

 املغ حدم كسملا ر كاذ ىف

 فرعاف حيحصلا لع هماكحأ
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 سجن اعرش هنأب لقي نمو
 ملع اهمكح عرشلا ىف امدلا نا

 ال ءامدلا رياسك مد وهف

 حضاولا ىف هحدم لدي الف
 ىتأ مهباين ىف مهولمزف
 مهباين مهفكت مل اذا الا

 دازت رخذاب لب ليقو
 همد ىف همانم نم موقي

 هتمالع خلظطلم هبوتو

 ايطغ نا ةرمن هيع تناك

 اذكه هنم نالجرلا فشكتت

 عردلا هنم عزني هنكل

 ىف لاق ثيدحلا موهفم كاذو

 اولتق بايثب نونفديف

 لدت ريخلا ىلع ةمالع كلت

 برقلا العأ ىلا انقفو براي
 ادهشلل ام لثمك انل لعجاو

 سأ ماقملا ىف مكحلا اذه لوقي

 مجسني ام ىتم حوفسم لك ىف

 اتبت دق ىفطصملا يبنلا نع

 مهباونت مفو ايلع دبيز
 دارملا فرعي اضيأ هنم

 هملك نم يأ بعتي هحرجو
 هتداهش تقدص دق ىذلا وهو

 القن دق نم ٥اور دحأب

 ايفكت مل اهب هسأر كاذ ذا

 اذل اورتس رخذالاب لاقن

 ع رشلا ءاج كاذب هوحنو

 لسغت ال مهئامد ىفو اهيف

 لمعلا حلاصل اميس اهناو

 بترلا العأ ىلا انعفراو كدنع
 ادعسلا للزئو لضف نم كدنع
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 ةيرسلا نع مامالا فلخت

 مانألا ةجح مامالا يح

 لاوحألا ىف قحلا لهأ ءدرو
 هناو

 املعاف نينح موي اوعزعزت
 اولبقأ هيلا مث

 قاب ىف هجورخ اذكهو

 هنع نوعزعزتي ال
 ا لح نا نونفي مهنكل
 ., يبنلا فلخت نكل

 ىرولاب قشأ نأ الول لاقو
 ىف ةمألاب قيفرلا هنكل

 ارمَأَلا جورخ هجورخ ىري
 عنمام مامالل نوكي دقف

 ءادعألا عتمت اذا اك

 املعاف الب ىلع اوجرخ وأ
 ارمألا تحت شيجلا هنع جرخي
 ام كلذ ىفو نوبوني هنع

 نيح ٠ -

 ادب ]

 مالسالل ةوقلا ةدمعو

 لاحرتلاو لحلا ىف اهعيمج
 ملم لك ىدل لدعلا لصيفو
 فاصنالاو لدعلا لهأ نكرو
 فالخ هب ام كاذر اعطق
 بجتست الف هاشخي مصخلاو

 رطاخلا ىف دياقلا هنأل

 مالسالا ونب لاحلا بلاغ ىف
 انوعجري هيلا نكي ناو
 امهذ دق مهل ناك جعزم
 تتأ هوحن دسألاف ىنجدلا ردب

 يقاو مانألل ايارسلا كلت
 ادهع اذه لاوحألا بلغأ ف

 انظطفاف نوبرهس ال مهيلع

 افرع دصقل مهوزغ ضعب ىف
 ارم الو مكنع فلغتأ م

 فتخي مل دصقمل اهلاوحأ

 ارظناف قشي وهو هدعب نم
 عقو دق لاتقلاو جورخلا

 ءاغوغلا عطق قيرطلل وأ
 امدنع لح مامالا عنامو

 ىرولا برحلا ىلا نودوقي هنم
 امظعلا لاجرلا انيف همهفي
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 ادحأ نم فلخت نكي مل ول
 اتعالا كاذ نا لدي نكل
 هيع شطعت ىف ناكف

 ةدمع هوجو نم كاذ نأل
 ربخلا كاذ ىف لاق :هارت الأ

 نع راتخا فخت ىف ناكف

 عبتت نا افلخلا َنمزلي ذا

 عرشي اضارتفا فاخ هلعو

 مايقلا ةعامج هك رتك

 ىف كاوسلاب رمألا كرت كاذك

 لزي امل مامالاب فوخلاو

 نع مامالا جرخ ول هناو
 يفف هشويج تحاس اذا امأ

 رخآلا مث شيجلا اذه ريسي

 لزت امل مامالا ةبيهو

 ركسعلا كاذب هجورخ ىفو

 مامالا ةوق دنا ملعي

 ارظتنم اهدعب نوكي الف

 اماق مامالا ناك اذا امأ

 امنإ ردملا كلذ ملعي

 دق مامالا لتق نا هناو

 رهظ فعضلاو ةوقلا بهذنتق
 ىدنجلا ةيضق ىلا رظنأ

 هشرع قوف مامالا يقب ول
 مامالا اذو شيجلا فحزيف

 ادبأ اذه مامالل زاج ام

 انسح هار دق رمأ وزفلاب

 هيلإ اليام اعبط ناكو

 ةمألاب ةقفش نكل بسنأ

 رظن ناك دق ةقشللو (الولر
 ننملا تاميظع العأ هتازغ

 عتتمت نا ادبأ حصي الو

 عسي الام كاذو ىررلا ىلع

 مانألاب قفرلا ناضمر ىف
 فرعاف هوور دق ءوضو لك
 لزعم ىف نكيلف ودعلا نم
 نبتساف الع ناك هزكرم

 فرعاف ًردعلل عور كلذ

 رهاظ زع كاذف هعبتي

 لطسقلا تحت شويجلا اهقوست
 رظتي مل ردملا لعج دق

 مامتلا ىلع هعم ىللا

 اركسعلا كاذ كردأ اذا ًائيش

 ابزالم .هزكرم ىلع اموي
 امرصت مل ةيقاب هتوق
 دكن لك _ هركسع للع لح

 روخلا هادرا يشالتلاب رمالاو
 ادع كانه امو مزاخ عم

 هشيجل دياق هنع بانو
 مازهنا هقاع نا هتتف
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 المكأ كانه مهرمأ ناكل

 فقو لصأ انهاه مامالا نا
 مزهنا اموي كانه زكسع دنا

 ركسعلاب يأ ةوقلا ديؤي

 اعقو نا مهل فعضلا رظنيو

 ممهلا لك قوفت ةمهب
 ادتح مهلاوحأ امظن

 ام لكب هتدع ابهؤم

 مزلي ام المهم ماني سيل
 فرعي مظعلا هداهج كاذ

 نيدلل هبجاو نم كلذ

 اذ بحو هتفرح نم كلذ

 لداعلا مامالا نيد نم كلذ

 فرشلا لهأ ىعاسم نم كلذ

 يفتقي اشيج مامالا .ثعييف

 رظنلا لك هل رمالا
 جرخي نيملسملا فعض ةيشخ

 مزلأ وهف لاحلا هاضتقا امو

 فرع ربص يخأ لك عم هللاو
 مظعأ رومألا ىلع رباصو

 ىرولا ىلع رهس ىف تبي نمو

 اميان تيبي نمو يوتسي ال
 رهس نم وأش ميانلا كردي ال

 لاجرلا ممه حتفاف براي
 العلل لاجرلا رارحأب ذخو

 ةياغو

 الشف اذه دنع نوري الف

 فعض لح نا شيجلا رمأ لمحي
 مزهني ال الفحج هنع ماقأ

 رطخلا دنع حالسلاو ليخلاو

 اعبتت هلو ناك نيأ نم

 مدلص لك رسكت ةمزعو
 ادعلا ىلا ىضم دنج ىلا دنج
 املع رمأل عسؤ نم هيتوأ

 .--7 بجاول هتكل

 فصوي ميركلا هيعس كللذ

 نيمألا ةعرشل رصانم

 اذخ لعفلا اذ لثمب ايلوألل

 لماك يحيرأ لك لصفو
 فرعاف ةادهلا سانلا رباكأ
 فرعتلف اذكه شيج ر انآ

 رفك نم وحن جورخلا رظن نا
 جرح هيف سيلو الف الوأ
 مهي ال هلاح تقو لكف

 فرشلا لان دق هلل صلخمو

 ملعن ام ىلع هللا عم انأش

 ارهس دق مهنأش حالص ىفو

 اماق تاوهشلا ذلأ للع
 رشبلا حلاصمو يلاعملا

 يلاعملا دصارم ىلع انم

 الطبم ىعسي سانلا ىف نم درأ
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 ىرولا ةمئأ لدعلا ىلع عمجاو ىرذلا العأ ىف قحلا ةاعد عفراو

 نارفكلا قهاوز ةفماد ناميالا ةوعد يهلإ لعجاو
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 رارفلا
 برعلا ىف ًاراع ناك رارفلا ثيح

 عزف نع زفي ال ميركلا نا
 الو .... رح ابره يلوي الو
 ربتعي بونذلا رارفلا نا

 يرابلا لوقي مهولوت الف
 رفكلا ليهأ اومتيقل اذا

 رفي ىذلا دعوت دق هللاو

 ابضخغلا هلالا عم هل دنا

 املعاف لاجرلل عاد كاذو

 السب اونوك لوقي هنأك

 ةايح راتخا

 هالوم ىلع هسفنب نض

 ملعي ناكو توملا نم رف

 رفي مل رغي رحلل حص ول
 املعاف قيلي زاج ام لك ام

 ربصلا انيف ماركلا مش نم

 رح لك يلاعملل وعدي هللاو
 هيوقت ناك رارفلا امنال

 فحزلا نم
 برهلا نم مهدنع ىلوأ ترملاو
 عقت فيك ادبأ ايانملا نم

 الملا ىف دغو ريغ اياندلا ىنضري

 رهتشا صنلا ىف بونذلا ربكأ نم
 رارفلا نع يهن مكرابدأ
 رح تاب مل اوتشلف

 روسلا ىف ايلج بنذلا مظعاب

 ابسك دق انه ناك ام ءازج

 امهفتلف مهاسبتسا ىلا ًاموي
 الملل ىضاوملاب ةامح ادسأ

 مكحم صنب هاوأم نوكي .

 رقس رعق ىف رفي نم فذقي
 هينالع امسلا بر افلاخم

 هابقع ىلا رظني ملو انبج
 متح ىررلا ىلع هناب

 , توملا ىلع رحلا يرت نكل
 : ايغم يلاعلا ىري نم رحلاو
 زم ًاعبط وهو ىلوأ توملاو
 رفي نأ ميركلل ىضري سيلو
 هيؤقن نل ودعلاو مصخلل

 فصوي كانه اهب ةرثكب

 اماهسلا اولسرأ مهيلا نكل
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 دحاو مهنم هاتا اذا ىتح

 اكاذ وحن ناك ام اذكهو

 هعامجلا ىلا زاحني درفلاو

 فرحتلل زاجأ مهضعبو
 رثالا ىف ءاج لاتقلا رضحت ل

 ةنيدملاب ناكو رمع نع
 لهجت ال ىتلا ةيسداقلاب
 اتح ايا زاحنا ول لاق

 اوركذ دق رمع نع اذكهو
 رمع نبا نع نووري اذكهو

 رارفلا كلذ راع لجأ
 يبنلل اولاق نحن رارفلا لمهأ

 (انأر) ذإ رارفلا لهأ مئسل يأ

 درو دنقرمس لهأ ىف كاذك

 اوفرحنا انيلا لاق مهنأ ول

 رمع اذكهو ركب وبأ اذك

 اوحرص كاذب مهنع مكرارف
 ددعلا ىف ودعلا ثلنث مهن وكك

 لحي ليق مهرارف انه اهف
 امرحيب مل ةرضاح ةففل

 ملع اهدصقو ةديكم 7

 عفترم عالقلا ىف عاطتسي ال
 عبت دصق نع ودعلل جرخي

 ةديكملا ىلا ةنالن نعو

 اكانه ىرن برحلا عدخ نم

 هعاطلا ىف مهب ىَرقتي يك

 فرعتلف ةيئان ةففل

 ركذ دق اياضقلا نم ةدع ف

 ةديبع ىبأ لتق قأ دقو

 اولتق دق هباحصأ اذكهو

 انملعا ةقكفلا اذ هل

 رمع نيملسملا لك ةفف

 ريسلا ضعب ىف تويبلا اولخد ذا

 راتخلا ديسلا يبنلا دهع

بردلا ردب ركلا لهأ ل



 رارفلاف ودعلا بلخغ ذنا

 فرع هدصقو رف هنال

 هدعلا ىعاري انهاه لصالاو

 حصي لاق دق يلاثلاب لقي نمو
 رفت زاج ةئام نع ةئامف

 افخ الو انتدع نم رثكأ

 ركت لو مهيف يبنلا رر .نا

 ال ؟يبنلا. نع نورفي <

 ام لكب هنودفي بجاو لب
 انه مهلتق نود زذع سيلو
 اكاذ ناكل اورف مُه ولو

 ىفطصملا اهازغ ةوزغ لوأ

 مرج الو هدنع نوملسملاو

 رثألا ىف عفان نع اذكهو
 لقن مهعم ىذلا حص ناف اذه

 رمع هلنمو ركب يبأ نعو

 ءاحيفلا ةرصبلل اوزيحت

 ةدييداملاف ماشلل اهدعبو

 ءابنألا ىف ناميالا كلذك

 عقو اهب هلصأ نأ كلذ

 معحنم ضرف داهجلا انهاهو

 رانآلا اذكه انيلا اضيأ

 هئفلل ف ناك نم نكلهم ال

 فرحني ودعلا لع ةيوقت

 دملا لوقي اضيا مهضعبو

 حضو لوق ىف ةوقلا تلق نا
 ركذ اذك اهتوق تملع دنا
 افرع اذه ةدعلا قلطم فىف

 ركذلا لهأ دنع اهاوس ىف ال
 نكز اك ةشف كانه مهل

 القعلا لك دنع اعطق حصي

 لك دنع ناهو زع
 ايبن ادبأ نوكرتي ال

 اكانه مه ذا نيكرشملل

 افولا بابرأ لاق ام ىلع كلت

 ملظلا ردب ىفطصملا نوكرتيأ
 رظناف ردبب ناك هميرحت

 لسرلا متخ ىفطضملا يبنلا نع

 عبت دق دها هارت لص لل ع رفلاو
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 امدقت ىذلا نقحلا بهذملاو

 ىرت ىتلا ةففلل زيحت
 املعاف ىأرمب موقلا نم يهف
 بنذ نود رارفلا زوج ول
 اكانه ةدياف نكت مو

 برحلل هراك لك رفي

 ىرت اي دعلل موقي نمف
 ملعي مازهناف رارفلا نا
 ةيرم ريغب لذلا هبكري
 حملابقلا نم هللاب ذوعن

 املعاف تيمر ذا

 كله هليو
 فرع هنم هلصأ ءىش لكو

 ادهلا ةر ىلع رداق ةللاو
 اب هدابع ىنلذتبا هنكل

 ارم الو بجار لاشمالاو

 تيمر امو

 هللا هامر نمو

 املعلا انيف هيلع ىذلا وهو
 ارطخلا كاذ نعفدت كانه

 امهف دق نمل رهاظ كاذو

 برحلا ماقم نم لك رفل
 اكاللا بلجتست امكل

 برضلل وأ نعطلل فياخ وأ
 ارظناف رارفلل زاوجلا دنع

 مزهني ىذلا حيو اي ريغ ال
 ةلخ لك حبقأ هناو

 حياضفلا نم ارمأ بجوم وأ

 ىمر لصألا ىف شرعلا هلإ نكل
 كش ريغ نم هل يمارلا ةيمرب

 فصو صنلا ىف هللا قلخ لكلاو
 ادب هدابع نم برح ريغب
 املع دق هدنع رمأل ءاش

 اربص دق ىتف ايلعلاب زافو
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 ةر افلا تق و

 نهترم رمأ لك نا ثيحو

 ىرولا ىف هلالا ةنس كلتو
 املعاف كاذل تضتقا هتمكح

 ره ابيترت ءايشألا بترو
 لالجلا وذ لج راقتفال ال

 افخ الو اقلطم يفغلا وهف

 اردق نامرب ءىيش لكو

 ربتعت كاذك ايشألا رياسو

 رابخألا ىف ةراغلا اذكهو

 حمنأ هيف يهف نامز اه

 رابخألا ىف وهو روكبلا يهو
 ىرولا ريخ نع روكبلا ىف قزرلاو
 حابصلا ةرافلا تقو ناكف

 اليل ردملا ىتأ اذا ناك

 برصلا اهبيلع ةداع كلتو

 يبنلا ةنس نم تحبصاف

 ىرولا رنعت ليللا ىف نال
 اك همصخ نيأ يردي سيلو

 رصي ال لب قيرطلا يدتهي ال
 افشكنا ءاض حابصلا اذا امأ

 يمري ام ىتم يمارلا رصبيف
 ىمر نميف ةحص نع نردصيو
 احابصلا ىرت ىتح رفغت الف

 الد ثيدح كاذ ىف ءاجو

 نطفلا بابرأ لوق ىف هتقوب
 ارذقو هلاعفأ ىنضق دقو

 اممعو اش فيك رومألا صحخ

 ردقلاو اضقلاب ماظن ىلع

 لادج الب نأشلا كلذل

 افرعا برلا ىلا قلخلا رقفلاو
 ارظنا جحلاو ةالصلاو موصلاك

 ردقلاو اعطق ءاضقلا ةريسأ

 راتخلا ديسلا يبنلا نع

 حلصأ كانه اهب ةلاح ىف

 راهنلا رياس نم يأ كربأ
 ارصبلا رابتعا ىف قزر رصنلاو
 حاحصلا ةلدالا هب تءاج

 اليخ اليل لسري ال تيي
 بهذملا اذهو عرشلا اهرقأ

 يلعلا هعرش ف ةفررعم

 ىرقلا باوبأ بيرغلا فرعي ال
 املع دق اهرمأ ايتأ لهج
 رتسي كاذ ليللاو هودع

 ىفتخا ناك ام عيمج هئوضل

 ىمرملا كاذ سفنو ىمر نمو
 اميبني مل شاط مهس لكو
 احال ذا هتعلط ىف ءاضا

 العف كاذ تقو صاصتخا للع
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 اهروكب ىف ةمألل كروب
 احبص يداعألا تاريغملابو
 لاحلا كاذب انالوم مسقأ

 اغولا ىف اهيلعو كلت ليخلاو
 عورا مامه لك نم كلاي
 لمكألا نيمألا ىداهلاب سأت

 الالا كاذ رقأ هنال

 دحألا هلالا رمأ نع لعفي
 رظتني اضيأ ناذألل ناكو

 ناميإ ىوذ اوراص مه لوقي
 اناذالا عمسي مل نكي ناو

 دجأ عاتب ىفغبني ناكو

 ايزاغ الي ربيخ قأ دقو

 لتاكملاب دوه تجرخف

 سيمخلاو هللاو دمحم

 راتخلا ربك كاذ دنعو

 ىفطصملا لاق ربيخ تجرخو
 ىرشلا داسآب ليخلا تلاجو

 ىضق لذلابو اركب اهضتفاف
 ارط دوهيلا لذلا سبلأو

 ريبلا ىف هتاراغ اذكهو

 ارَمأالا ةادهلا بحصلا اذكهو

 عفشي ىمل اذا كاذ ىفبيف

 نرقت بورحلا ةسايس ذنا

 هسايس مهلف موق لكو

 اهروهشم نم ةنسلا ىف ءاج دق

 لادج الب حص دصقم

 اغلب هاس اهب نتف لك
 ىعد اجيهلا ىلا اهمارك ىلع
 لسرم لكر نييبنلا متخ
 الادج الو هبر رمأ نع
 دشرم لك قدصأ انل وهو
 رغي مل مهيف ناذألا عمس نا

 نايبلا حضاو ءاج كاذب

 اناسرف ةراغ مهيلع نش
 يدتهللاو انل يداهلا هنأل

 ايداه ادبع تابو رفغي ملف

 لماعملابو مهيحاسمبو
 سيطولا يمح كاذ دنعو

 راركلا لسبتساو مهيلع

 افرع دق اهلاح نم هنأل

 ارضح سأبل برحلا
 اضرعأ هاده نع سبج لكل

 ارفكلا دابأ ىتح اهحتفب

 رهطملا ديسلا لعفب لمعاف
 ارَصْبلا نوصلخلا ءامعزلاو

 يعم لصأ ىلع عنام كاذ نم

 اونطفاف ىلاعملا لهأ اهلهأب

 هسايرلا لمابع اهفرعت

 تجاهو
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 مارم اف ةمأ لكو

 اكردأ ادبع قفو نا هللاو

 لعفي لازي الو لزي ملو
 قحلل ىدهلا هللا لأسنف

 هاضر ىلع اننيعي ناو
 مانألل هللا الا يداه ال

 احلفأ ًاعطق قحلل ىدتهي نم
 لضف لك هللا دنع لانو

 ماقم اهل ةوعد لكو

 اكلسم ىدهأ حالصلل لانو

 لمكلا ةادهلا موقلا لعفي ام
 قدصلا ليبسلا ىلا هدشرو

 هاوقت ىلإ انل نيدهيو
 ماعنالا مظعأ نم هناو

 احجن دق هدصق ىف هناو

 لدصملا لهأل ةياغ كاذو
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 ةمينغل ١

 لالجلا وذ لحأ دق ثيحو

 ةمألل اذكو لالح ل
 ايبألل هلبق لحت ملو

 رداقلا يلعلا هللا نم الضف

 ماقملا ىف لضفلا نابأ دقو
 ارمالا كاذ ركذأ انأ اهف
 ملطصت نيح كرشلا لهأ لاومأ
 بلفلا دنع رهقلاب اذكهو

 ىعادت ءيف يهف لوصألا امأ

 الب ءاج ام ءىيفلا نا ليقو

 عفدت نيح ةيزجلاك . كاذو

 بجت حلصلاب لاومألا اذكهو

 قحلا لهأ راد ف تمي نمو
 ملع انه هل ثراو سيلو
 ةمينغلا نم سمخلا اذكهو

 الو ةمينغ اذ لك ليقو
 فرعي اضيأ ءيفلاب هلكو
 اركذ دق ةمينغ عم ءيفلاو

 املعلا لوقت سمخلا امهيفو
 انولتاقي نمل يقب امو

 انسمخي ال ليق ءىيفلاو
 ىري نم ىطعأ مامالا ىري اك
 امو هلاح ردقب ىتفلا ىطعي
 فرع هل هموق ىفام ردقو
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 لادج الب منغلا ىفطصملل

 ةيزجلا ذخأ لحأ ام لثمك

 ايقتالا حالصلا لها ميبحصو
 رهاقلا كيلملا نوكلا ربدم

 ماكحالا زياجو بجاو نم
 اركذ هيف سانلا ديفأ يكل

 منغ نمل اهمنغ لح فيسلاب
 بتكلا ىف قأ صن مهيلع
 اعرش ال املعلا ضعب فرع ىف

 البلا هاري رهق الو لتق
 عمجت نيح روشعلا اذكهو
 بجع الو ةندهب اذكهو

 قسفلا سوءر رفكلا ةمأ نم
 مسر دق اذه راثآلا ىف كاذك

 ةهبش ريغب ءيفلاب فرعي
 المش هارت مسالا هل بير

 فلسلا يتخأ كاذ ىلكح !امك
 ارتما الو دحاو ءىيش مكحلا ىف

 املعاف هوكح هنع ىعفاشلاو

 انوقفني كاذ حالصلا ىو

 انمسقي لدعلاب هنكل

 ارضح دق هل نمث هءاطعا

 املع دق ردق نم هل ناك

 فرشلا نم هل تناك بتر نم
. ٢٥٦



 قحتسا هدهج ردقب مهضعبو
 اتبث ام ىلع ىطعي مهضعبو
 مالسالا ىف لايعلا بحاصك

 ىفطصملا يبنلا دهع ىف ءيفلاو
 ارم الو اش فيك هنم قفني

 عاركلاو حالسلا ىف ىقابلاو

 يقب امو اوركذ دق رمع نع
 مهألا غ مهيفكي ام ردقب

 وا ممه نيلتاقملل ليقو
 ءادعالا بمهرأ دق مه ثيح

 منافملل سيمختلا عرش دق

 ىلإ ىبرقلا يذلو لوسرللف
 فانصألا سماخ ليبسلا نب
 لوسرللو هلل ناكف

 حاحصلا ءاج يبنلا

 تالآلا ىفو ليخلا ىف كاذك

 افخ الو مهباسنأ تلهج دنا

 ىلعا ناك ىتم لهجلا وخأ امأ

 اينغأ لاقي اوناك ولو مهل
 املعاف ريقفلا لصفي الو

 مسقلا دنع روكذلا فعاضو

 يعفاشلاو كلام لاقم وهو

 ىلع همعل ىطعأ ىفطصملاو
 يلعلا ردقلا اذ سابعلا هب ينعأ

 عازن ام نود كاذ وحنو

 قفنأ كاذ نيلتاقملا يفف

 مسر اذكه مهألا هدعبو

 قطن مكحلاب فيسلاو مهريغ نم
 ءارتما الو كاذ مهل قح

 مزال .... ىنعمل تءاج ةمكحل

 انملعاف فانصألا ةسمخلا ىف
 العجا نيكاسملاو ىماتيلا فنص

 فالخ الب ركذلا ىف كاذو

 لوقنملا ىف ءاج طقف مهس

 حالسلا ىفف ىبرقلا ىذ .مهسو
 ةاقنلا نع برحلا مزالو

 افرع مهنم ناك نم نيطعي ذا

 اعمسي ل ةجح ريغب كاذ

 ايور دق ارقفلاك مه وهف
 املعلا لاق ينغلا ىلع اموي
 مكحلا اذه لصف ليق ثرالاك

 عزاتت ال روهمجلل كادك

 القن اذه راثالا ىف هانغ

 لمكلا مامإ بطقلا هلقني
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 رثألا ىف مامالا ركب يبأ نعو
 ىري ال يلع نب ديز كاذك

 املعاف روصقلا ينبن ال لوقي
 يبلا دعب ةفينح ينأ نعو
 دقو نيكاسملاو ىمانيللو
 لقن هنع ارقفلا يطعي سيلو
 يبنلا رق مهس لب ليقو
 ةفيلخلل ريصي هدعبو

 مامالا ةبارق لب ليقو

 مشاه ىرارذ ىبرقلا يوذ نا
 بلطملا دبعو ىبرقلا ونب مه
 رنالا ف يعفاشلا لوق كاذو

 نسحلا نب يلع لاق اذكهو

 بلطملا ئ مشاه يبب نا

 قحأ مه مشاه لآ ليقو
 يلولا سابع لجن هيلع اذو
 ىبرق شيرق لك لب ليقو

 الوألا مامالا _بطقلا ححصو
 ةاكزلا نع هب اوضوع دق

 اوفرع ام اذا ىبرقلل كاذف

 اهبابرأ ىف مهسألا رياسو
 لوسرلل مث مهس هلل
 ةبعكلل يور دق هلالا مهس

 لالا تيبل كاذ لب ليقو
 ماكحألا ىف مضي لب ليقو

 رهش لوق ىنغلا بابرأ ىطعي ال
 اركذ اميف كلذ اينغألل
 املع لاقم الو الو هنم

 برقألل اذكو ليبسلا نبال
 دجب ىبرقلا ارَقُف مهيف لخدي
 لوألا موقلا نم يأرلا يلوأ نعو
 يرعلا يبنلا ةمعط ناك دق
 ةمالا ىذ ىف نقحلا مامالا وهو

 مالعأ ةداق نع هب نىللوأ

 ملايعلا ةداقلا ضعب لوق ىف

 بتك اميف املعلا بطق هاور
 رهتشا هب دهاجم اذكهو

 ننسلا مالعأ دنع ريهشلا وهو
 بجع الو دحاو ءىيشك مهف

 قطن هب منأ ىف مهريغ نم
 يلج لقن ىف ءاج نيسحلا نباو
 ابنالا ىف يكح دق لاقم وهو

 ةاورلا عم ءاج دق كاذك

 فرعي مكحب مهفا قفني

 ليزنتلا ىف ءاج دق اك مهس

 ةضبقب ىور هنم اهحنمي
 لاتقلل ةدعلا ىف لعجع
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 مرج الو همهس لوسرللو
 مالسالل ةوقلا هب امو

 حالسلاو عاركلل ليقو
 افلحلا هيف لعفي اذكهو

 روهشملا شمعألا لاقم وهو
 نسحلاو يلعل لاقم وهو

 ةروكذملا ةمبرألل ليقو
 مسقي اعيمج شيجلل ليقو

 راتخا ةبارق لب ليقو

 ىماتيللف يأرلا يوذ نعو
 املعاف ليبسلا نبال اذكهو

 رنألا ىف يبنلا ثروي سيل ذا

 قورافلا انمامإ نم كاذك

 رظناف لاقي ىبرقلا اوعنم دق

 امو لاكضاو لامجإ هيفف

 ركذلا ىف اذكه ىمانتيللو

 ارط ثانالاو روكذلا طعا

 افخ الو الف رفكلا ونب امأ

 اتام هوبأ نم متيلا نا

 اعم نجلا ىفو سنالا ىف كلذ

 ةجاحلا لهأف نيكاسملا مش
 اققحم ىضم رمهإيبسل ١ نب او

 جرخ اضيأ هلهأ نع ىذلا وهو

 نطولا ىف اينغ ناك هنأ ول

 مرحلا زازعال هتامم دعب

 مامالا دجأو يففانشلل

 حالصلا مياعد نم كاذو

 افرعاف نودشارلا حالصلا لهأ

 رونأملا ىف مامالل ليقو
 نسح لوق .اذو ةداتق نعو
 ةيألا كلت نمض ىف هدعب نم

 مني دق ام لك ىف مهيلع
 رانآلا ىف ركذي هب ىوأ
 لقع اضيأ هلصأو كلام نع

 امالم الو نيكاسمللو

 اسر دق اذكه بيرقلل ال

 ردص ركب يبأ نم اضيأ عنملاو
 ةيقحتلا ىف نانع هلنمو

 رثألا لوق لكل لمت الو ....

 املغ صنب هخسن حص دق
 رقف نم مهب امو مهفعضل

 ارمالا رداف مالسالا ونب مهو
 افرشلا كاذ مالسالا ىف ناف
 اتاف هارت هغولب لبق

 اعرش انيف هللا اميف كاذك
 ةنايدلا ىف نيدحوملا نم

 اقدص لوق ةاكزلا جهنم ف

 جرح الو بجاور زياجل
 نكز ناهربل سمخلا نم ىطعي
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 هبارقلل سمخلا نا ليقو
 ركذي يلعل لاقم وهو

 درو دق ىماتيللو هل ليق
 ىللإ اضيأ انماتيأ مه لاقف

 مكح فنص نمرحي حصي الو
 قحأ يقابلاف مدعي اذا امأ

 اضيأ كاذ ليصفت ىضم دقو

 ف سامخألا ةفمبرأ امناو

 درف لنمك مهس ىفطصملل

 مهس درفب الجار طعاو

 طقف نامهس سرافلل ليقو
 رمع نبا كلذ ىور دقو
 ددع سارفأ ءرملل نكي ناو

 ىطعي سيل نيجهلا سرفلاو
 مانألا ديس امهس هاطعأ

 ةأرملل الو لفطلل سيلو

 العاف ىطعي لتاق نم ليقو

 تلعج لام تيبك ربيخو

 يرور ةيفص اهيفص نمو

 لحت هل ةدارق الو

 روكذملا همهسالا ٥هازنعم

 هب ارغ نم سيلو همعيمج
 ربكالا مامالا بطقلا هعفري

 دري ال صنب نيكاسمللو
 الصف ير كانه ام رخآ

 ملع امهم اذكه هلالا هل

 قح وهو بيصن نم كانه امب
 اضرف نوكي وأ ًابدن ناك نم

 فرعتلف مل برحلا دهش نم
 دصق نع مهلك طعاو مهنم

 مكحلا ىف سرافل ةنالن

 اتبث .اذه راثآلا ىف كاذك

 لبقاف اذه روهمجلل لاقو
 طب كاذ .7 مهسلا سرفلل

 رشبلا يداه قلخلا ريخ لعف نم
 درفنم ذفل ىطعي هناف

 ىطعأ اذه ىداهلا ليقو ائيش

 مالسالا ىف ىف روهشملا دلاخ عم

 ةمينغلا ىف فرعي انه ءىيش

 يغم راص نيلتاقملل ذا

 انمهفا ىتف اي كاذ هجوو
 تبت يأر ىلع ليق نمسقت م
 يوق ريغ اذ ناو ال ليقو
 تبنملا ريهشلا همهس قوف يأ
 لدعلا لاقملا وهو منغم نم

 روهشملا تبانلا حيحصلا وهو



 لعشت ران وهف لولغلا نا
 لفغي ىذلا لغ امب ىتأي
 اححص ام معدم ثيدح ىفو

 ربيخ نم يور ةلمش لغ دق
 ببس كاوسلا ىتح ىتأ دقو

 حضوي ميظع ليوهت كاذو
 ريغخكلاو ليلقلا انبهذم

 لتف نم لك سيل ليلد وهو
 رهاظلا مكج كسمت نكل

 نطب امو انل لاحلا رهاظف
 هريبكلا بحاص نا لذو

 قحلا لعفب رمآ هللاو

 هيبي ليتق ىلع هل نمو
 ادرو دق هبالسا هل دنا

 مامالا رايخلاف ليقو

 ناو هاضمأ كلذ ىأر اذا

 اتسمح ًارينك ناك نا ليقو
 درو دق ام هل لاق نم ليلد

 القق نينح موي ىف كاذو
 انيرازفلا نردب لآ نم
 اسوأ هيلع ًادمهاش قاسو
 بلسلل ًارهاق نا ليقو
 هداتق ابأ نا ًاحرصم
 هنيبلا كلت راتخا لبقف

 دمتعت ةجح كاذ ناكف

 لقني حيحص لغ ىذلا ىلع
 لدع مكح وهو صن ركذلا ىف
 احضو امكح لولفغلا ةيآل

 رقس ىف يور اميف هب توه
 بذهم حضاو وهو راللل
 ححصي هلو لب انبهذم

 ريعسلا امهف ءاوس ام

 لدج الب مهدنع اديهش ناك

 رهاظ رمأ لك ىف انمزلي
 نطفلا بابرأ بهذم ىف هلل

 هريكن عدف امطق بذعم

 قدصلا لورقو هعابتابو

 هنم هلتقل ةدهاش

 مانألا رياس نود كاذ ىف

 نكز دقو هدري هري م
 امي انه اقلطم ليقو
 دسألا ةداتق يبأ نع كاذ ىف
 القن اميف كرشملا ةدعسم

 انيكرشملا لاجر نم ناك ذا

 اسوه رد ًاسراف يلوخ ليلس
 بهذملا ىف هل هلتق ققح

 هدافالا متغاف هلتاق

 هنييعلا هعبالسأ هشراو

 دنسملا هاور دق ثيدح وهو
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 يفتكن كاذ لاثم قف ليقو

 نيدهاشب الإ ال ليقو
 دق عناملا ةجح امأو اذه

 (اومتمنغ امنا) يأ هلوق نىف

 بلسلاب صخ كلذ له فلخلاو

 داوزالاو باودلا لخدتف

 يلو (ينع هضرإر ثيدحلا ىنو
 الياقلا كاذ قيدصلا رهتناف

 لتاقي ادسأ نا لاقو

 نعو هللا نع مهلتقي
 هار ام راتخملا قذدصف

 اركنم ماق راتخملا ةرضحب

 هللا ىف همعجنأ ام هلل

 لافنألا نع هنولأسيو
 لتاقلا كاذ هاطعي ام ليقو
 لاجرلا ءاش نم ديزي
 سانلا يقاب نود نم هل يهو

 رافكلا نم ذش ام ليقو
 قباآلاك وأ دراشلا سرفلاك
 بلسلا ىف دعي ال كانه امث

 افخ الو اشي ام هيف عنصي

 مسقلا دعب دجوي ام ليقو
 بقع شيجلا هلاني ام ليقو

 ةمينغلا قلطم وهف ليقو
 سمخلا لاق دقف دهاجم نعو

 فرعاف كانه درف دهاشب

 نيبلا حضوأ نايب
 دري ال اصن نارقلا اهب ءاج

 مسقي كاذف ءىيش نم كاذ ذا

 بجو هكلم لك ىف هنا مأ

 داري هلك عالللا غ

 يلمحم ىف ىعم يهف هبالسا
 الطاب هنم كلذ ىأر دقو

 لياص ثيبخلا رفكلا ىلع اموي
 نذخأت تنأ ريخلاو هلوسر
 هارجأ امل وهو انقيدص
 ارتم هلو كاذ دارم

 هابشأ نم كاذل هل و

 لاومالا نم ميانغ يمهو
 لفاونلا يه هل ةدايز
 لاح ىف هقاقحتسا بسحب

 س ابتلا ام نودب اهب صخ

 ر اكن ا ام دن ود نيملسملل

 ىفطصملا كلم كلم راص دق هنأل

 مكحلا لصأ كرشلا لهأ لام نم

 بجنلا ضعب نع برحلا كلت ءوده

 ةمألا هيقف سابع نبا نع
 سبتلي ل ىدهلا ىف لوق كاذو
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 ىري نم ديري نأ ماماللو

 رثالا ىف لوق مسقلا لبق كاذو

 مرج الو ىري ام عاجشلا يطعي
 هحلصملا بسحب هريغ يطعيو
 املعلا دنع صتخم ال كاذو

 مناغملا طسو نم اذكهو

 افخ الو اوغرف دق ام دعب وأ

 حالس نم ءاش ام مهيطعي

 املعاف حالسلا ريخ اذكهو

 ةضفلاك وأ صلاخلا بهذلاك

 ذخأ ائيش مكنم نم لقي ناو

 لتق أموي مكنم نم اذكهو
 اذك ىطعي ىنف لتقي نم لاق وأ
 بجو ةدعو اذك لاملا نم هل

 ادهاج دق نمل حلاص ريغو
 بلسلا ز . ِ

 دهاش ماقملا ىف يرزبي ليقو
 بسني اذه رنكالل ليقو
 ىفك ىوعدلا درجم لب ليقو
 الأ .... هيدانم ىدان اذا اك

 بلسلا كلذ ناك هيدي ىفو
 ابجو ًادعو كلذ نكي ناو
 اك دعولاب فلخلا حصي الو

 قافنلا ةمالع هنأل

 اركتنتسي نلو ةدايز هل

 ركذ اذكه مامالا بيانو

 ململا عم هريغ ارجتي يك
 هحفاكملا ىلع مهضحي يكل
 ايخ دق ام لوأ نم نوكي
 ملايعلا نع منغلا رخآو

 افرعاف اضيأ برحلا كلت رمأ نم

 حافكلل عفنألا هناف

 امسر زاوجلاب كاذ عيمج

 ةيرم ريغب ىلاغلا ؤلؤللاو
 ذفن همكح كاذف هل وهف

 لحي كاذ هبالسأ هل ىتف

 اذك ىلا نلصي نم اذكهو

 بجع الو هل هب هؤافو

 ادصاقملا عق لاملا دصقم

 بهذملا مامإ لاق ام ذخأ وأ

 املعلا رابتعا ىف هاعدا ناك

 دحاو وهو ماكحألا هب يضق

 بتكلا انتتأ دق كاذب اك

 افخ ام نود مامالا نذأ نا
 التق دق نم بالسأ هل لك

 بجنلا يأر ىف قحأ هب وهف
 ابجنلا لاجرلا دعولاب يفوي نأ

 امدقت انل امث هتفرع

 قاسفللا قلخ نم هناو
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 رهظ عنملا ىف حالصلا اذا الا
 لاوحأ هلف رمأ لكو

 اب افولا كلذ نوكي دق ذا
 مالسالا ىف حلصملا رظانلاف
 داهتجاب مكحلا يراجم ىفو

 نم دعي انه دعولل فلخلاف

 امب افولا همزلي لب ليقو
 رظنلا رهاظ فلاخ هنأ ول

 درو قحلا بجاو فلاخي مل ام

 سمخلا نم ىوس ىطعي ال ليقو
 ميافغلا سمخ نا كلذ

 عجري وهف هلل ام لكو
 ىري سمخلا سمح نم مهضعبو
 اضرف ام دحاو لكل ىري
 تبنت هسمخو هلل سمخلاو

 لاجرلا ىف مامالا اهلعجي
 ارصن اموي شرعلا وذ مه اك
 بصنلاو انعلا كلذ ردقب

 سامخألا ةعبرأ نم ليقو
 ةفينح يبأ لوق ىضم دقو
 نأ لبق منغ دعب نم هنأب
 مامالل منغلا كاذ رمأ ذا

 ىرج مهكلم مسقلا ديعب امأ
 ىري ذا لاتقلا لبق لب ليقو

 انغلا كاذ نوكلمي فيسلاب

 رظنلا ىلا انجوحأ هناف

 لاصبألا مراكالا اهفرعت
 امسر داسف دعولا نمضت

 مانالا دصاقم._ؤ رفني

 داهجلا نم هعسو بسحب
 نطفلا بابرأ دنع داهجلا باب
 املغ رمأل دعولا نم ناك

 رثالا ىف لوق تايحالصلا نم

 دحأ لك ىلع تباث قحلاف

 سبتللي ل هلصأو كلام نع

 ك احلا حيحصلا صنلا ىف هلل

 عنصي هاشي ام مامالا ىلا

 ارم الو بّيسم ىتف وهو
 ىضق ناك هب ضرف نم شرعلا وذ
 تتا دق هلالا نم ةعسوت

 لاتقلا ةموح ىف مهلنبل

 ارقهقت نمك اوسيل هنيدل
 بترلا لين هللا دنع نوكي
 ساربنلا ىتفلا مهشلا سنأ نع

 ةمألا ءاهقف نم يمفانلاو
 نكز لصأ ىلع منغلا سمخي
 ماهسلا ىف لدعلاب همسقي

 ارِم الو ىرأ مسقلاب هيلع
 ىرج دق هيلع مهكلم لتقلاب

 امكح هوذخف هجو كلذ
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 لصو نم نا لوقي نأ كاذو
 لعف وأ يلالفلا نصحلا مده وأ

 عنمي كاذ لثم نم كلامو
 لفني يبلا نأ ىكح دقو
 اعبرلا ىطعي ءدبلا ىف لب ليقو
 دنأ مهعوجر هدنع كلذ

 بهذلا اطعإ عنمي مهضعبو
 بلسلا امنا لوقي ىعمفاشلاو
 ىرولا ريخ نع مكحلا مومع ىري
 بلسلا توبث ىري مهضعبو
 ةمالا يذه نيمأ هب ىتفأ

 التق ًاجلع ناك بيبح وهو
 ريسلا ىف ةسمخ رقو ناكو
 نم كلام ةديبع وبأ لاق

 املعاف بيطت ىسفن هب امو
 مامالا ىلا لاق هناو
 سمخلا هاطعأ ليق دق اذ دنعو

 لفني ال ىفطصملا دعب ليقو
 ىصفاشلا لثمك لبنح نبالو
 مزهنم نم كلذ نكي ملو
 ريهشلا دسالا ثيدح وهو

 رظنلا ىف ًايوق اذه ىرأ الو
 بلس حالسلا نا اوقفتاو

 برحلا ىف اونيزت هب امو
 املعاف نايميلا هاوح امو

 لفتحاف كاذ وحن وأ اذك لىا

 لح دعولا كاذف اذك هل اذك
 عرشي ءافولا ناك نكي ناو

 لقني لاقم سيمخت دعب نم
 اعجر دق ام دعب ىطعي عبرلاو
 دصر هلعل مصخلا نم افوخ

 بتكلا ىف ةضف وأ ؤلؤل وأ
 بجو دق دعو نود نم بلاسل
 اركتسي نلو حضاو كاذو
 بتكلا ىف اذكه ردبب صخ

 ةملسم ىتف دنع بلس فيف

 الصح ذلا بلسلا دارأ دقو
 رنألا ىف اذكو لاغبلا نم
 نطف اي هارأ ام الا كلذ

 املعلا بطق كلذ انل ىور

 مانالا ديس نع هعفري
 سق رمألا لاقملا اذه ىلع هنم

 لمكأ يواستلا لب منغم نم
 عراقم زرابم لبقم نم
 مدقلا ربلاب اقلعت

 ريكن الب ةداتق يأ

 ركفلا رن هيلا لمي ملو
 بجنلا هارت ليخلا ىف فلخلاو

 برضلل وأ نعطلل ام لك نم
 املعلا فالتخا ريناندلا لثم
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 رهاوجلاو دوقعلا اذكهو

 التق اموي يمذلا كي ناو

 بالسالا نم ءىيش هل سيل
 ال نيدلا ىف هلامعأ امناو

 ةمينغلا نم ىطعي لب ليقو
 ال قحلا اهيلا اعد ةسايس

 التق اضيأ مامالا كي ناو

 رانآلا ىف بالسالا هل ليق

 الأس دق ىتف نا يور دقو
 نا لبق كاذو ناك رعش نم

 لأست ًامامز رانلا نم لاق
 امو رانلا نم هللاب ذوعن

 الب برحلا لخد دق نكي نمو
 نكت مل اذا نسمخي الف

 ددعلا حضاوب اوناك نا ليقو

 مكح لبق دق فسوي وبأ هب
 الاق دق ىعفاشلا لنم يرونلاو
 ملع هظح سمخلا دعب قابلاو

 ةازرفلا ميانغ ىف سمخلاو

 رظنلا كاذ ىف لدعلا ماماللو

 ىلع لد (منممفغ امنار و
 ربتعي منغب سيل اهنودو
 لخدي مل ىذلا نأ ىرت الأ

 دعق دق كانه نم ناك هالول

 دهش دق لاتقلا كاذ نكي ل نم

 رهاش ءاملعلا فالتخا اهيف

 اللا ىف ىدان مامالا عمس ذا

 باحصألا ةلمج نم نكي ل ذا

 القع لصال ائيش نربتعت

 ةمألا ىف حلاصم ىلا ادصق
 القعلا لاجرلا انيف اهلهجي
 الملا ىف كاذب ىدان ام دعب نم

 راكنإ الب هريغ لثمك
 ال لاق امامز يداهلا ىرولا ريخ

 نطف اي مهفاف منغلا كاذ مسقي

 لعتشت ىنظل كيطعأ تسلو
 امرح لاؤس نم اهنم بق
 الصح ام هلف مامالا نذإ
 نبتساف هل ةعتم كانه

 درو سيمختف ةعست كانه

 مسر دق هنع راثآلا ىف كاذك

 الا قلا مهفاف نسمخم

 محتقا هسفنب ىزافلا هنال

 تايالا عطاوس هب تءاج

 رهتشا هب مهيعازوأل اذو
 اللا اذه نم منغت ةعامج

 رطنلا حضاول بسك هنا لب

 يلخ منغلا نم برحلل شيجلا ىف
 دبسلا كاذ ىف ةازغلا كراشي

 دبألل ءيش منغلا ىف هلامف
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 قحتسا كاذ هدحو راغأ نمف

 مامالا ةرصن نم هنكل

 لخد برحلا ىذل هنذإ ريغب

 امامالا دك ردي ل ىذلا الا

 لوخدلل هاعد اذا امأ

 يرابلا هلالل اضيأ فلاخ
 انه فق مامالا كلذ لاق وأ

 لخد برحلاو مامالا فلاخف

 لخد دق هنم نذالاب نكي ناو

 منغ دق كانه ام نسمخب

 لخدت برحل ةعامج امأ

 يللا يمه اهنأل نسمخي

 رظنلا ىف ايارسلا لانماك مهف
 ددملا ىف ىتأ اضيأ مهفلخو

 برحلا رادب اضيأ مهيتاي
 بجو قح هل نقتالا ددلملاف

 املعا اهب اوجرخ ام اذا امأ
 راثآلا ىف فانحألا هب تلاق

 مكح دقو اومنغ دق مه لوقي

 ىضم مهرمأو َءاَج نم لاب ام
 يصففاشلاو كلام هيلع اذو

 عم لصألا ريغ فانحالل لصالاو
 مالسالا ىف زارحالا طرتشاو
 مسقلا ريغب اهنوكلمي ال

 قحأ كاذ ىلع هب هناو

 مالسالا دعاوق ىلع لاخ

 لعف دق هارن عامطال وهف
 اماوقالا انه نقحلي مار وأ

7 
 راوغملا لماكلا ماماللو

 اع دق رمأل نعزعزتت ال

 لعف ناك امب صاع هناف

 لين هلعف ناف ادرفنم

 مكحلا ةعرش رصانلا هنأل

 لصحي منغ مت نذإ ريغب
 تبنم صنب هللا اهبطاخ

 رفك نمل نجرخت شرويجلاكو
 دمصلا رصنل شيجلاب قحلي
 برحلا لجأل مهمنغ لبق نم
 بحسنا هشيج برحلا رادب ثيح

 امكحا عنملابف اهبرح راد نم
 راظنألا ىف هابأي مهريغو
 مهبني مل امب كاذ ىف شرعلا وذ
 ىضقنا كلانه اهرمأ برحلاو

 عزاو ريخ يعازوألاو ثيللاو
 عبت نمو كلامو عفاوش
 ماسقالا اهتننا دعب مهضعب

 مكحلا كاذ قيقحت هب نكل

 القغ رابتعا ىف اكلم نوكي
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 كلم دق ًاعيمجج شيجلا اهل معن

 الف مكحلا ىف نومناغ لكلاف

 اوركسع نيح عضوملا ىرت الأ
 ارايدلا اوحتفا اونوكي ملام

 لح لمأ كانه اوحبصأو

 يلات شيج ءاج نا هناف

 ربتعي ماقملا كلذ كي ل

 ال ضرالا يقاب مكحك همكح لب

 امكح هوزرحي مل مهنأل
 اناك ام ىلع يقاب هنكل

 اه هادع ام مكح كاذك

 ارهق هوركلم اونوكي ملام

 قحأ مه نيمناغلا نا قحلاو

 تبن دقف مهيديأ ف ناك ام

 ىتأ نمف اكرش اعيمج مهو

 افخ الو انه قح مهف سيل
 ثعب دق ناك لاقي ىفطصملاو
 ارمأ ناك نابأ مهيلع

 درو فيللا نم ليحلا ةمزحأ
 اربيخ نم مهل مسق نكي ملو
 دهشي ل نمل ىداهلا مسقي ل

 اذه ىطعي سيل اذه منغف
 رمع انمامإ ىتفأ اذكهو

 ابهن ديبعلا بهن ىري الف
 يملسلا مامهلا جتحا كلذب

 كش ريغ نم اعم برحلا رضح نم
 الصح ءىيشب مهضعب صتخم

 رهظي ال هل مهكلمف هب
 اراطقألاو ناطلسلا اوكلتماو

 يلك رهقب رمألل دقعلاو

 نادلبلا هذهف احتتفم

 رظنلا لها عم لوألا ةمينغ
 القع لصأل هيف مهل كلم
 انيغ ودفيف مالسا لاح فىف
 انايبلا عق لصألا ىف هيلع
 امكحلا عارف ممهيلا راص

 ىردي لصأل مالسإ راد ىف

 قح نبجوت هيلع مهدي ذا
 تب رهقلاو مهقح هيف رهقلاب
 ىتف اي هعد برحلا دامخنا دعب

 افرعاف نيمنافغلل هككل

 ثدح ىف دجن وحنل ةيرس

 اربيخ حتف دعب نم ىتأ دقو
 دبسلا اومار دق ربيخ نم مسقلاو

 ىرج امل اورضحي ل مهنأل

 دصقملا كاذل برحلا ةعقول

 اذاي ,عابتاب ىنلوأ قحلاو
 رثألا بيطأ قحلا ىف هل نمم
 ىبأي سيل هنعو عرقأل
 مبني ملو حضاو كاذو
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 دي يذ لكر لوقي ىفطصملاو
 دهشت فويسلا نا اميس ال

 اودرو دق امب مهنأ دهشت

 دصقي نانجلا ىف رجأل اما

 لالجلا وذو ريخ امح حك

 ىنغلا باوبأ هلالا حتف دق
 انيثارح لاق اوشيعف ال وأ

 يقيس لظ تحت يقزر ناو
 امناغم انل هللا دعو دق

 اد رجت دق لالجلا يذل نمو

 ١لثكت دق هتالا هقزرب

 حص صنلا ىف اومتمنغ امناو
 اضيأ ا ريغصلا مكح

 ىرولا ناعجشو دبعلاو رحلاو
 الملا عم اسنلا ناك اذا لهو
 مأ .... ثاريملا مأ ةاواسملا مكح
 لزنملا باتكلا دراو رهاظ

 درف لك ظح ىفف ىضم دقو
 دحأ باحص نع فالخلا ىضم

 درو ام لك ليلدلا ةجحلاو
 لمتحي رمأ صيصختلاو خسنلاو
 لبقي ال ةحص ريغب اما

 تبث ام لك ةداقلا دمتعاو

 املعلا دنع تايداهتجالاو

 عبتملا وهف لاوقألا حجارو

 دبس نم (هدي ىف امب ىلوأ
 دنهملا هدهاش نم زعو
 درولا باطف فتحلا دراوم

 دصقملا باطف منغلا هنا وأ

 لاملا كاذب 7 ىذلا وهف

 اندلا قأت هب ضيبلا عمالب

 انيديأ نم دكلا شيع لكأن

 فيح لكل يحاملا دجأ نع

 امراوصلا مكح 7 اهذخأي
 ادهتجم هقح قفىف ادهاجم

 حضر ممعبتب ةاواسملا ىلع

 اضرف هارت ةاواسملا ىلع

 اررقت اذك سانلا رياسو
 ىلع نيطعي داهجلل نجرخ
 مسر انهاه فلخلا نهف سيل
 لهجي الو اميمعت ديفي
 دنجلا نيب ليخلا لهأل امو

 دصقملا ىف ىأر امب ىضق لك
 دهتجاو هنع مكحلا ىضمأ هيلإ

 لبق لكلا هل ةحصب نكل
 لكشم كانه رمأ هنا لب

 تتأ ماكحأل صن نم هيدل

 عطق الف نظلا ِ

 عدبلا لهأ ىوهلا بابرأ لوق ال
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 افخ الو هعابتا هدابع افك هلالا هب ىذلا وهو

 ققاشم هنيد ىف قرام وأ قفانم ىوس هنع نلدعي ال

 بذهملا دصقملا اذه قيقحت يرملا نبار صاصجلا_عشاو
 اوققدو اوعضوو انبجاو اوققح دق ايلوألا ءاملعلاو
 ارثكي مههانمأ ىرولا ىفو ارفوألا ءازجلا هللا مهازج
 الطبأ نم ىلع شرعلا يذ ةجح الملا راونأ قلخلا ةاده مهف
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 لبالاو اعيمج ليخلل ثيحو
 ىرت برحلل ةدعلا اهنأل
 افخ الو مهتيےنز اهناو

 ءاجيهلا ىف حالسلا اهناو

 مكح دق اهيف باهرالاب هللاو

 لافغتشا اهب برعلل ناكو

 مدق نم نوجعلي اهيلع مهف
 ملعتلل ليخلا نوبكريف

 ر دقي اهيلع ىذلا سر افلا و

 ىرت نيد ايلا ىف قابسل ابو

 دايجلل رابتخا وهو املعاف :خ

 برعلا عينص نم قابسلا نا

 بسنا قابسلل يهف ليخلاو

 دهع ميدق نم مهيف كلذ

 قابسلل عرشلا رقأ دقو

 لاعفأ ىلع لد هنأل

 بيطلا لاعفلل اوعدي عرشلاو

 دق قالخالا مراكم نم ناك ام

 لد لاجرلا ةماهش ىلع امو

 يبنا عم اهب اوقباسو

 رامقلا نع وهو زياجو

 لودلا لاطبأك برعلا عم نأش
 ارشا ام نود ةوقلا اهناو
 افرش اعطق شرملا هلإ اهل

 ءادعألا ةياكن اهب !اك

 ملظ دق نمم ءادعالل بهرت
 لاجرلا هب تباط علو ىف

 ملع بوكرم فرشأ اهناو
 ثعلا حبكل برحلا ىف مزحلل
 اوركذ دق اذك رفلاو ركلل

 ىرج دصق نع بعلت انلاطبأ

 اهز دق قحالل قباسل

 بجعتست ال باكرلاو ليخلا ىف

 برعلا هتفرع رمأ كاذو

 انرورخافتي كاذب مهو
 دجت قيرع هنرري مهو
 قالخالا ىف لوبقملا هناو

 لاجرلا ةماهش ىف فرعت
 بجللا نيلماكلا ومسلو
 دصق اعطق هلو هيلع ضح
 لح نيأ اعطق لوبقملا هناف

 يورملا ىف ءاج ناهر ىلع
راكنا الب عرشلا هجرخأ



 قبسل اموي نكي مل نا
 رامقلاف نامالا عم اما

 قبسلا ىف دمأ لعج نسو
 هحلصمل اهريمضت زياجو

 انه ًايذعت كاذ دعي الو

 اهف بيذعت كاذ ىف نكي ناو

 حلاص بلجل انعرش نأل
 انبسح حالصلا نم اذو

 مادقألا ىلع قبسلا اذكهو
 ماهسلاب يمارتلا ز

 رمضت مل ىتلا نيب اذكهو
 رمضملا عم يربت ترمض ام
 برحلا لجأل بيردت كاذو

 ةربخ نودب برحلا لخد
 ملع نود رومالا قأ نمك

 كالمألا بكارم نم ليخلاو
 فرشو زعو نأش نم كلاي
 بيطلا لاعفلاب الا رخفلا ام
 هعاط نوكي ام وهف دجملاو

 مالسالا ىف زعلا لك زعلاو
 اسرف لاتقل يأ بهاوو
 ادنلا ىف هآر ول هيرتشي ال

 عجرو ءاق بلكلاك هنأل
 يرادلا ميمت نا اوور 1

 هادهأ ىفطصملا يبنلا مث

 انطفتلف هنهار نم ليخ نم
 رانآلا هب تءاج همزلي
 قلخلا ريخ ةنس نم كاذو

 هحلصملا قابسل وأ ةرافل

 انسح رمأ دصقلا ىف هنأ لب

 اهبنلا ةادهلا هزاجأ دقف

 حلاط لعف لك درو ءاج
 النلعفي ناك حالصلا ىفو

 مالسالل ةمئأ هزاجأ
 ىمارتلا ىف ىمالسلا رياسو
 رثألا ىف ترمض دق ام نيبو

 ربلا ىف هلنم عم اهريغو
 بتكلا تاقداص هيلع تلد

 ةمهلا فيعض وهف اهنأشب
 ملظلا رحبل لهجلا هدوقي

 كالمألا امظع عم امسلا لهأ
 فرع هقدص نقحلا ىف رخفمو

 بجنلا نيحلاصلا يعاسم ىو
 هعانصلا بيطأ وهف هلل

 مالسلا نميهملا ةعاطو

 اسبح وأ هفقو هنأ وأ

 ادبأ هعدف قوسلا ىف عابي

 :7 نا مارح وهو هئيق ىف
 ١ يبنلل اناصح ىلدهأ

 . قورافلا رمعل
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 لجرل ىنضترملا كاذ هادهأ

 لجرلا كاذ قوسلا ىف هعابف

 ادنلاب عايب قوسلا ىف هآر

 قورافلا ةيرشي نأ موري

 رمع يأ دارأ اه دعب عابي

 كتبه ىف دعت ال هعد لاقف

 افخ الو بهاو وع ناكف
 بهو دق اميف دوعي نم لابام

 املعاف دوع لوقي ىرشلا ىتح
 اومكح كاذ لحب انموقو

 انبحص نع هتمدق ام قحلاو

 اقدُصئن ام كاذب اوقحلاو

 ارذن لحل اموي هب امف

 قدصتلل ناك ام اذكهو

 عجري ال نجرخي كاذك امو
 عقو جارخا ريغ ايادهلا امو

 دصاقملاب يهن رومالا دنا

 لاوحأ ةنالت ىف ليخلاو

 لجرل رتسو رجأ لجرل
 ارجأ نوكت هل ىذلا امأ

 يلعلا هللا ىف هلل اهطبري
 اهجرم ىف هبيصت امو يهف

 رجشلاو هايملا ىلع اهضرعو
 اهلبح يأ اهليط تعطق وأ
 فرشو مظع رجأ هل يهف

 يلولا رصن ىفف هيلع نلتاقي
 لستري رمع هأر دقو
 ادب دق امع راتخا لاسف

 قوسلا هاوح دق ٥آر نبح

 رفك ناك نم هيلع ندهابي
 كل حلصي ال كلذ ىف دوقلاف
 افرع دوع وهف هارتشا ناك

 بتكلا حاحص ىف مارح وهو
 املعلا هارت ةمكحل كاذ

 اومزج اضيأ هيركتلاب هيفو
 اسوقل فلاخم انلكو
 اقفنأ ًاموي رذنلل امو هب

 ىرولا يف رب هجول هجرخأ
 ققحت نصعرلل هجرخأ

 عنمي لصال هبر هيلا
 عرش دق دصقل ةعاط هلل

 دجامالا رظن ىف اهفرعن
 لاح نم اهريغ ىف ال نوكت

 لصح رزو ثلا نل اهناو
 ارفكلا كدت اموي اهدارأ

 لسرملا يمشاهلا نيد رصنل
 اهجرد ىف اهثورو اهلوبو
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 دعي اهب هقابس اذكهو

 يردي اميك قباس هنأل
 رظنلا ىف اضيأ ثيدحلا انلدو

 للج ًايغرت بعر هنأل
 دعي اهثورو الوب ناك نا
 دري ملو تبرش نا اذكهو

 رجشلا ىلع اهل ضرعلا اذكهو
 املعاف ماعطلا لذب اذكهو

 امهانتقا ىلا وعدي هنأك

 ام بلج دصق ريغ كاذ سيلو
 اففعت اهطبري لجرو
 اهباقر ىف هللا قح سني مل
 ىلففلا سانلل نرهظي هانعم

 بجر امهرتسو ةروع رقفلاف
 اومتكا رقفللو ىغلا اورهظاف
 دلجلا مظعأ مصخلل اورهظاو

 ارتست اهطبري نم هلل
 اينغت اففعت اهطبري

 ارزو هيلع تناك لجرو
 يران اذك اهب ايئارم

 دمصلا هالوم قح ىف ةدابع

 رمألا عوقو دنع اهتياغ
 ربتعت بورحلا ىف رومأ ىلع
 لقع دق رومألل نم همهفي
 دعي لضف اذف هتانسح نم

 درو كاذ ىف رجألاف نبرشت نأ
 رهظ هحالص ىف رجأ يعرلل
 امس دق لضف قيقحتلا ىف كاذ لب
 امهابأي نم كاذب ابغرم
 امرجلا نبهريو ادملا يكني
 ا فلعلاو اهبارش ايعارم
 اهباب ىف تتأ رتس هل يهف
 انطفلا لعفك رقفلا متكيو

 بحا نيدلاو مالسالا ىف كاذو

 اومغرا ًارهج ناطيشلل كاذب
 دعت دق رومألا ىنفشأ نم ليخلاو
 ارهظأ دق اهب لاحلا حلاصو
 ايور ثيدحلا صن اذكهب
 ارخف دارأ ناك اهطبرل

 يوافلا دونج نم نيملسملل
 امرجم ًادبع راص اذه ذناف
 انفوخ اهب ناك هنأل

 قأ ناك اب املظ هبسحو

 ملظ اهب هقفنأ ام لكو

 قسفلا لهأ كاذب رصانم
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 افخ الو هيغبب رهاجم

 دعي قحلا نم هقابس امو
 ىف قابسلا اذكه باكرلابو

 قدانبلاب قابسلا كلذك
 اضفلا ىف ًاريس دعبألا اهيأو

 لمش مكحلا هلف كاذك امو

 مدقلا يشمب مهقابس ىو
 ىفطصملا يبنلا لعف نم كلذ

 لعف دق أرط مانألا بيطأو

 مالسالا ةمئأ لزت !مو
 مارلا نم هانركذ امل
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 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 دعي عرشلا ىف داهجلا نم ثيح
 الو نيدلا نم وهو ركنم نع
 لاحلا اذه رداقلا ىلع ضرف

 داهجلا ةدمع رادم امو

 مالسالا ىف نيدلا ماق كاذب
 اياربلا ىف نقحلا ماق كاذب

 عفدني داسفلا قلطم كاذب

 نع دتري لهاج لك كاذب
 بهذي داسفلا شحاف كاذب

 متشتلي نيملسملا لمش كاذب

 رارحألل رهدلا وفصي كاذب

 انمأ مانألا حاتري كاذب

 مزهت داسفلا ةلود كاذب

 ررغ تايآ كلذ ىلع تلد

 تلد مك لب كلذ يلع تلد

 ىدس ءىش ىلا يرابلا دشرأ ام

 ىرولا ىف ءىشب ىرابلا رمأ ام
 مارم ىلع ىرابلا هون ام
 الو رمأ ىلا ىرابلا اعد امو

 روسلا ىف لالجلا وذ راشأ الو
 اهن هارت ءىيش ىلإ الو
 عماج مسإ فورعملا امناو

 ناكرألا مظعأ نايوتحي

 درو يهنلا اذك فورعمب رمأ

 الهججلا لاجرلا الا هكرتي

 لادج الو هرادتقا بسح

 دابعلا ىف كلذ ىلع الإ

 مارلا نم لح ام فشكل
 ايازرلا بلاوج تمسخناو

 عطقني اضيأ لالضلا مظعمو
 نكز دق رمأ ةمألا ىف هاوه

 بطعلا نوكي هنمام لكو
 مظتني اضيأ قحلا ىف 7

 راملا حضاو نيبي ىتح
 انم ارهج لطبلا لحمضيو
 مقت مل هعم لطابلا ةجحو
 رهز هرونب اهمجن ركذلا ىف
 تصخ ميركلا صنلا ىف هيلع

 ادهع لضفل كاذ لب هاشاح

 ارهظ وأ يفخ دق رمأل الإ
 ماكحألا ىف حص دصقل الا

 البنلا رابتعا ىف هيف ةمكح

 رهب دق رسل الا دصقم

 اهبتناف هلف رمأل الا

 اوعراس ًارط نيذل ركنمك
 ناميالل بجار نالمنشيو
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 نيدلا عيمج امهيف لخدي
 هللا دابع فورعمب اورم

 اك مكنم نكتلو هيف لوقي
 رمالا كاذب انضعب ماق نا

 دحأ لك ىلع ينيع ليقو
 ملسم لكو نيد هنال

 رمأي هيلع ناسنا لكو

 رمأ ام لثم ملسملا رمأيو
 ملع نيدلا ىف كلذ هقح نم

 رظناف ىدنع حيحصلا وه اذه

 بهذملا هيلعو اقح هدمت

 ةمأ ريخ ركذلا ف متنكو

 لعتشي هايضو حدم كاذو

 رمأ هببال نامقل نع ءاجو

 درو ركذلا ىف شرعلا ىذ نم نعللاو

 امسلا نم دراو نعل كلذ

 ركنم لعفب اوءاج مهنوكل
 افغللا هلآلا مهيلع بص

 رسخ هالوم دنع دبع ليواي
 اشف اينيع كلذ نكي مل ول
 دق هيلع رداق لك نكل

 يف نوكي بتارم ىلع وهو
 اعم بلقلاو ناسللاو ديلاب

 نيمألا ةوعد ناعمجميو

 يهانملا رياس نع مهوبناو
 امهبني مل ركذلا ف ودراول
 املعلا ضعبل اضيعبت دافأ

 ردتلف ىرولا يقاب نع طقسي
 دنف ام نود عاطتسا ام بسحب

 ملعاف ضرف نيدلا كاذ كيلع

 رهظأ انهو هب هسفنل

 رجزني هوخأ ىسع هسفنل

 مكح هللا هب لكلا ىلع رهف
 روسلا ىف انل يتآلا هلصأ ىف
 بهذي هيلا لجلا ىذلا وهو

 ةيرم نود فورعملاب رمأت
 لمعلا صلاخب قحلا قفأ ىف
 روسلا ىف اضيأ كلذ ىرت هب

 دري ال صنب رمألا كراتل
 يرم نبا حيسملاو دواد

 املظ نم يأ ليئارسا لآل
 رظناف اضيأ هنع وهانت امو

 ىلعملا نوكي انارسخو ابص

 رفك دق مولظ دبع هناف
 ىشم لهجلا هبو شحف سانلا ىف
 دعت رابحأ دنع بوجولا حص
 فرعاف اضيأ قحلا لهأ راظنأ
 اعرش دق اذك ناكما حص ذنا
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 لق ديلاب هنكمأ نكي مل نا
 اولعفت ال ركنم اذه لوقي

 ارم الو اوحلفأ هولبق نأ

 بجي اضيأ بلقلاب اذكهو

 لعف ىذلاو لعفلا كاذ ضغبي

 نع يردخلا ملاعلا كاذ هاور _
 ناميالا فعضأ لاق كاذو

 لهج ملاظ در مورت تسل
 لبقي ال اذكه كنم لوقلاو
 ناميالا فعضأ ناك كاذل

 نمؤملا يوقلا لعف اهلضفأ
 يصاعملا لعفي موق يأو
 دقو لكلا ال لعفي مهضعب وأ
 ىلع دي مهلو زعأ مهو
 امع باقع مهباصأ الا

 راكنالا بجو هوأر اذا

 ىلع ةردق هلالا مهاطعأ

 بهو ام اوعاضأ دق اوموقي ملو
 ملظ ناك ىذلا نبيصت الو

 نآرقلا ىف معت اهنكل

 لجرلا ناك ليئارسا لاو
 لحي ال اذهف لعفت ال لوقي
 لكاي هعم لخدي هدعبو

 الزن نا ىلإ هعم ندعقيو
 فورعملاب لاق نرمأتل

 لقع دق اضيأ ناسللاب كلذ

 لهجلا هيضتري مارح وهو
 ارذع اذه تلق هوكرت وأ

 بسحي ضغب كاذو هراكنإ

 لصحام عيمج نم بوتي ىتح
 نجذدلا حابصم راتخا انديس

 نانجلاب كضطغب هنأل

 لمعلا كاذ ىلع ارداق تسل ذا
 لهسأ مأ نانجلاب ضغبلاف

 يناندعلا ديسلا كاذ لوق ىف
 نظطفاف انيف لاعفلا هنال

 يصاع لوهج ًارهج مهنيب
 ددعلا ىف نولعافلا لقألا ناك
 العف نمم لعفلا كاذ راكنإ

 املظلا نوري نيح مهعيجج
 راتخملا حرص كاذب اك

 الطبأ لوهج نم لالض در

 بجع الو هتردق نم شرعلا وذ
 مدتحا رمالا اذا ةنتف طقف

 نايبلا نم ًاحضاو ءاج دق
 لفري لالضلا نف هاخأ ىقلي

 لقع دق مارح هنا هعدف

 لكأملا كاذ سئباي نبرشيو
 العلا ناطلس دنع نم مهنعل

 فولأملا حضاولا ليبسلا ىلع
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 ركنملا عيمج نع تؤهتو
 ارطأ لوقي هنرطأتو

 ابرض دق مهضعب بولق م
 ملعف مهلنمك متنا نا

 انعل دق ام لثمك مكنعلي

 بولقلاب نبرضيل ال روا
 ركنملا ليهأ اوىلاجت الف
 رمأ دق مانألا ديس كاذب

 ركذلا ىف ارفاك لونت ال
 ركملا نيدخ ناك نم ناف

 بضغ ىف ةظلغ نرهفظتو

 ىتف نم يلكأل قأي نم فالخ
 ىرتجيف هلكأب هسنؤي

 لطابلا لهأ سلاج نم ناو
 نهادم اذف ضار نكي مل نا

 بلج بحلاف نمي نم نا عم
 ةقيقحلا ىف هيلع نركنت نم

 كرت لعفللو بات اذا الا

 ا نروسلاجحتو نوركتتأ

 لياط ريغب راكنا كلذ
 اوموق مكسفنأ مكيلع

 لضي نم لالض مكرضي الف
 عضوم يصق ىف اهوعضت ال
 ملو ملظ اخأ سانلا ىأر ناو

 ىللا يذ نم مهمعي نأ كشوي

 رطب رغ دي ذخأتو
 ارصق قحل هنرصقتو

 ابجو هنم نعللاو مهضعبب
 مكيلع رداق يح هللاف
 انلع هوبقارف مكلبق نم

 بير نودب 7 اهضعبب

 رمتؤم كاذ دودح ىلع فقف

 ركن فيلح هاشحفل نكو

 يرح نكتلو كرتلاب هرمأت

 بكرملا حيق لعف نم هلل
 اتبث شحفر ركنمب ءاج
 ركنملا لاعفل بوكر يىلع
 لعافلا لاحب ضار هناف

 نياخ انيف نهاد نم ناو
 بسح اذه عم راكنالا امف اعبط

 ةيرم ريغب هنع ندعتبت
 كش ريغ نم ىرن هبوت لوبق
 انولكاؤت انيف ادسفمو

 ليالدلا حاحص هب تءاج

 اهبرل مكدنع تابجاول

 لمعلا ريخ ىلا متيدتها اذا

 عقي مل ال انولمحتو
 مدتحملا داهجلاب هولباقي

 الزن ام ىتم ىنعي هباقع

٢٧٩



 اوتكس ملاظ نع مهنأل
 املعاف لوقي ركب وبأ اذب

 الو فررعمب لاق اورمتئاف
 ركملا عيمج نع اوهانت غ

 ادب دق ع اطم حش اذا ىتح

 هرنؤم كانه ايند اذكهو

 مالظلا ىف سانلا ماوع عدو

 ىرهور لهج مايأ اهناف
 ىلع ضبقلاك لاق اهيف ربصلاو
 لجر نيسمخ رجأك لماعل
 اريفي نأ نكمأ ام لكف

 عفنأ وهف فيسلاب ولو ىتح
 لجر لتق ىلا اموي دصاقك
 عدتري ال ىتف هنا حصو
 هتني ل نا هاهني هناف

 لزي مل هارت ركنم لكو
 بجو ضرف نردقت نيح هلتقاف
 ناسللاب هاري ىذلا امأ

 ارمأ نا هكرتي هنضظ وأ

 لعف نم ىأر اذا اذكهو

 ارمأ لاني سيل هنا وأ

 راذنا ام ريغب هلتقي

 ادغ انه هراذنإ امناو

 مقتناو هنع رابخالل معاف

 تكسي ضارو اوضر مهنأك
 املعلا ءايقتأ نم هناو

 الو .... الو هريغب اورمتأت

 رطخ لك بلالا هناف

 ىدرلا هيف عبتم ىوه مت

 هررقم اهئانبأ نم بجعلاو
 اكلهت الئل اهظفحاف هانعم

 مارحلاو لالحلا ىف طبحت

 ىوغ دق رغ لكل ةلضو
 القع مظع رمأ اذو رمج

 لقن دق حيحصلا ىف مكنمو مهنم
 اردق نم مزال وهف ديلاب
 عدتري هب الهاج ناف

 لمعلا اذوحنو هلام ذخأ وأ

 عمل هضيمو فيسلا اذا الا

 هبتناف هل ًارده هلتقي

 لمعلا كاذ لعاف لتقب الا

 بتك ركذلا ىف هللا كاذ كيلع
 نايصعلا كلذ لعف كرتب

 ىرن انسل هلتقف هكرتب

 لهج ذا ناسللا راكنا هيغطي

 اركنلا هيلا ىدبأ اذا هنم

 راذعألا قداص نم هنأل

 ادصق روجل هل ةيوقت

 مذخلا دنهملاب هعنم هلل
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 يف ركنملل رييغتلا نم رهف
 برصلا لوقت ةوق ديلاف
 راتبللو طوسلل ديلا
 بيارضلا ىوذ لاح اذكهو

 قح نود لاملا نوذخأيف

 اودارأ امك مهاطعأ ناك نم

 رنألا ىف ةحابم مهام

 ىرولا ىلع مهلتق بجاوو

 مانالا نم دحاو لكل
 ال رذنلا نأل راذنإ ريغ نم
 مدقتلا مزلي ال اذكهو

 مدع اضيأ ملعي ملاح نم

 اورذحت اورذنأ نا مهناف

 افخ الو مل ةوق ناكف

 ركنملا كاذ ريفت امنأل
 لاح ىف مهلتق زياجف

 ردقي مل نا زوبي مهكرتو
 لصي ملو مهنم التق فاخ دنا

 مف باتجالا هيلع نكل
 مرج الو ملانمأ اذكهو

 يصاعملا نم ءىيش ىلع نمف
 ىرولا ىف تاقبوملا كلت لهأ عد

 ردق نمم بجاو ريكنلا نا
 لبق ناك نمل فورعمب نمف
 دقف لوبقم ريغ هارت ناو

 فرعتلف دي نع نوكي لاح
 برغتسي الو يديألاب لعفلاو
 راجفلل لاتقلل كاذو

 بصاغ سكم لك نيلماعلاو
 قرطلل اومطق ةاغب مهف
 داسف ىدهلا ىف كاذو ان

 ردتقم مهل لصيف لكل
 اردق اموي كاذل ىذلا ىنعأ

 مالم الب مهلتق موري
 الملا رياس ملظ نع مهينني

 مهعدري ال كاذ ذا مهيلع

 اومرجأ ةاغب مه لب مهلوبق
 رذحي اضيأ كاذب مهلكو
 افرعاف اذ ىف ملاظلا رذنت ال

 رذح ىف مه ذا عاطتسي ال

 لامعألا هذهب مهمايق
 رنتالا ىف قأ اذك هيلع

 لدج الب هدصقم للا ًاموي

 ممهرجه اذك مه ةلظلغو

 مرتجا دق ىتف يغابلا امناف
 يصاع دبع وهف هعد ماقأ

 ارهَج هارت هملظب نمو

 رهش زجعلا ىذل رذعلاو هيلع
 لعف ناك نم ركنملا نع ةناو

 بجاو تي دأ دمصلا نميهملا
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 لضافلا هيقفلا دوعسم نبا نع
 اوبلقناو مهءاوهأ اوعبت نا

 رثأ نم مهب حصنلل سيلو
 ىرولا ىف ادرف هلالا فلك ام

 لبقي ال انه لوقلا ملع نا

 دقو ءوسلا لمع نع كسمو

 لعف دق كاذل نم لثمك رهف
 راكنا الب اكسمم ناك دنا
 ارهج لوقي هللا ىرت الأ

 املعاف يءايبأ متلتق امل
 يداهلا يبنلا دمحم لبق

 يف دوهيلل خيبوتلا ىتأ دقو
 العف دق امب ىلنضرلل كلذ
 ركذلا ىف مهيلا ةفاضأ
 لتاقلا كاذ لعفب اوضر مه لب

 عقو ءوس نع ةني مل نم كاذك
 رذنأ ةفينح ىبأ نع ءاجو

 اغياصلا ينعأ ميهاربا لتق ىف

 ىري ام دشأك هيلع ىكب

 بلصت اذ قحلا ىف ىتف ناك

 لئس فورعمب رمألا نع ىتح
 املعاف بوجولا ىلع اقفتاف

 كدي دم يل كاذ دعب لاقف

 يبأ ىلع اذل ايندلا تملظأ

 اكلهملا نبكرت ال اهظفحت
 ليالدلا هذه ىناعم مهناف

 اوبكر دق هلو لالض لا
 يرح قحلاب تناو مهعدف
 اررقت اك هقيطي الام

 لقعي ام ىلع لوقلا مزلي ال
 درو 3 راكنالا هنكمأ

 لقع ناك نمل حضاو كاذو

 رانتالا ىف حص دق هبلقب
 اركنلا اذه دوهيلا ىف رفكلل

 امدقت ىرن اميف مهلتقو
 دادمالا رفاوب مهلتق

 فرشألا يمشاهلا يبنلا رصع

 القع ًامارم مهفاف مهؤابآ

 ركنلا كاذل اورشاي ملو

 لعافلا كاذل اوكراشم مهف

 عدتبملا كيرش وهف هب يضر
 رصبلاو مولعلا لمهأ ة

 افلاب يلاعملا لقعلاب ناكو
 اركذ دق اذكه ءاكبلا نم

 برغتست مل هللا ىف ةريغ اذ

 لقن دق كاذك ركن نع يبنلاو

 امزل ىنعيو ضرف هناو
 كش نود اداهج كعيابأ ىتح

 بلطملا كاذ مظع نم ةفينح
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 اعنتما هنعو قحلل هاعد

 اماق دنا ادحاو ادرف ناو

 ملعي رمأ سانلل مقي ملو
 اناوعاألا دجو نا هتكل

 تبث دقو مهسأري لجرو
 رنألا اذه قيقحت ىلا رظنأ

 اجورخلاو راكنالا بجوأ دق
 ارذتعاو هبجوأ هناف

 ال ناوعألا دجو ام اذا نكل

 رظناف جورخلا نوزيبجي الو

 ايبألا لوقي هتقاطأ امو

 سانلا ىف ىتف ماق هب ىتم
 لتق ناك دق ثيدحلا رخا ىف

 ريمألا لإ ماق هنأل

 رمأل اب هرهاج هدعبو

 راكنالل لاقملا ىف ظلغأ

 ميال مول هللا ىف مهتي م
 ارهج يلجلا قحلا ىلع اوتام

 لالجلا ىذ هللا ىف اودهاجو

 رابجلا رماوأ اوعبت دق

 هلللا تابجاو ف اودهتجاو

 رياج عيلخ لك اوعراصو
 ارابج ادسفم اوباحي ملو

 ملعن اميف موقت ال درفلاب
 ايلوألا راصتنا امسلا نم الا
 سابتلا الب هسفن ضرع
 لد باحصألا بجوأ ام ىلع وهو
 ريكللا ةروص فىف هحصني

 رركن نود داهجلا هناو

 رارحألا ايلوألا .نأش كاذو
 مض املا نع نيديعب اوشاع

 اركنلا باصأ نمل اوقراف ذا
 لالح وأ ناك مرحل افشك
 رانلا رح كاذب اوقتيل
 يمهانملل هللا ىف اوعلتقاف

 ركانملل هنلا ىف اوركناو
 اراح ىرولا نم ًاقساف وأ

 رايتخا ىلع سانلا هفيلكت
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 بلط هنم هللا ام اورد دقو

 ىرن ىرخألا ىلا رادلا هذهو
 امزل ًارمأ كرتن انلاب ام
 رانآلا هذهو اللامو

 رغ لك فاخن انلام لب

 ام حصأ ىلع ينافك ضرف
 هماكحأ ىف صاصجلا هدروأ

 احرص قيرعلا نبا اذكه
 ىرن ريخلاب سانلل اعدلا نا

 يفكي هيف فورعملاب رمألاو

 رفني لوقي ةقرف لك نم
 ىرولا لك ىلع بجاو كاذو
 هاوس نع ضعبلا كاذ ماق نا

 دق لضفلاف مهلك اوموقي ناو

 معف ةمأ ريخ متنك لوقي
 اعومجملا لمشي مكح كاذو

 ارط مانألل ءاعد وهو

 فرصعلاك عماج مسا ريخلاو
 اعم رساللا حلصي ال هناو

 انورمآ سانلا ضعب نكل
 سانلا لك ىوقي ال اذكهو
 ارمألا اذه لهجي اذكهو

 لاوحألاب .فرعألا .اذكهو
 اذك ًافورعم كلذ ىرد نمو

 بكري ملام هيلع نبجي ال

 بجوام لك لعفي ىرد نمو
 اررقت ازجلاو نيدؤت
 املعلا هارت .قحلا اننيد نم

 راتخملا قأ اب ةدهاش

 ركن لك در نع نتكسنف
 املعلا لوحف انل هققح
 همالك نم حرصلا ىفف بطقلاو
 احضو اضيأ كاذ لصأو هب

 اررقت امك ضعبلا هل يفكي
 فلخ ريغب اضيأ ىرولا ضعب
 رذني ذعب مموقلا مث هقفلل
 ارتما نود هل ضعبلا ىفك نكل

 هارن اذكه ًاعطق طقسي

 درفنا نم ىفكو اعيمج اوزاح
 مهنف نم هاري انلك كلذ

 اعيمجلا ال هفرعاف ىرولا نم
 ىردي هيف ممعتلاو ريخلل
 فصولا اذه لصأ مهفاف ركنلاو

 اعضو لصأل يبلاو رمألل

 انورومأم عطقلاب مهضعبو
 سابتلا الب اضيأ امهيلع
 ىردأ هارن لاحلاب كاذو

 لاحلا ضعب فراعلا نم ىلوأ

 اذ وحنو ىرد اركنم كلذ

 بجلنلا ءاملعلا دنع كلذ
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 رابجلا عم لزانم مهل

 رونلا نم ربانم ىلع
 اب سانلل ةللا نوبحي
 اساللا نوبحي اذكمو

 اَحَصى ةاده ضرألا ىف نوشمي

 فررمملاب نورمأي هانعم

 ىلإ ممهزجي ركن نع نوهني
 اورمأ دق امل مهوعاطأ اذا

 طبغ اهل ةلزنم ىلا رظنأ

 ىرولا ىف يبن لك اهدوي
 ىعاسل ًالغ نم اذه قوف له
 رمأ امب اوتأ نييبنلا نا
 رمأ دق اضيأ فرعلاب رمآو

 ادشرمو انل ًايداه ناكف

 يداهلا هلالا ةفيلخ وهو

 ىفطصملا لوسرلا ةفيلخ وهو
 الملا ةوفص راتخا نع صن
 لضفأ وهف فورعملاب رمألاو
 ابضغ اموي هلل نكي نمو
 بضغ دق ثيدحلا ىف هلالا هل
 بضغ اذا هل هبر ناكو

 الف ءاش امب ءاش نم همريلف

 نمزلا ضعب ىف رامحلا ةفيجو
 ربخلا ىف ىهني هللا يصاعم نعو
 ةمأ نيب شيعي ال رحلاو

 رادقملا ةعيفر ةلع
 ملعي لضفل ن ون )وكي ا دغ

 املعلا دنع هلل ١ هي ١ اعد

 احصن دق هل مهلك هلل
 فوخلا نم اريذحت هلل

 العلا اذ ذايعلا كب ىظل ران
 ربكألا كيلملا اذب مهبحأ

 طبتغا اهب اهبرو ىرولا ىدهأ
 اركذ ديهش لك اذكهو

 عامجالاب هللا يضارم لا

 رشبلا اذل ةعرش هلالا هب

 رشبلل ءاج يبنلا هب امب
١ 

 ىدتها نم هبرل ًايعادو

 يداهلا ونص قحلا يضر وهو
 افخ ام نود باتكلا ةفيلخ

 القن هنع فصولا اذهب ءاج

 لقعي رمأ وهو داهج لك
 ىلبأ هعرش هابأي ام ناكو
 بستكا هللا ىضرل دبع زوف اي

 يلاعم لان دق بصخغي
 الو دصقلا نع همهس شيطي

 نرمأي حالصلاب نمم بحأ
 رنألا مولعلا لهأ هركذي

 ةنسلا دشرو ريخلل هركت
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 ىرت ال لاجر نيب اذكهو
 الملا ىف شحف لك نويعلا ىرت
 مادقالاب سردت اذكهو

 ارمألا اذه نإ ريكن الو

 رقس رمج نمو ىلوضَر نم لقنأ
 اركمنلا نودهشي رايخ امو
 اوركنأ دق هل نم رايخلا لب
 فدص ركنلا نع نم لعف سنل
 ركنلا كاذل العاف هامس

 اجن دقف ىهن ءوسلا نع نمو
 ركن ريغب اعدلا بجحو
 اعدلا كلذ دنع باجتسي ال

 باب دس هيف كاذو

 اكشَر هاضر ىلا اوعراسو
 رمأ ناك نم سانلا ريخ ناو

 ركس نع ممهاهنأ اذكهو
 هلل .... مهاقتأ ١ ذنكمهو

 مالسالا ىتأ دق لاصخ كلت

 لوسرلاو هللا اهاضترا دق

 ىتف اي يذه مالسالا مراكم
 ىدهلا ىف طرش حلاصلا لمعلاو

 مانألا ىف ريخلا لكب اورم
 اورم ريخلا اولعفت مل مكنأ ول
 اودعبأ هنعو ركنلا نع اوهناو

 ةمحرلا

 اركنم اموي لالجلا ىذ يصاعم

 الع دق لالضلا توص نعمستو

 مالك ا>١)ب هللا مراحم

 ارمإ مانالا رارحأ هاري

 رمأو ىنهدأو بلقلا يف زرحأ
 ارصبأ دق نم دنع ارايخ اوسيل

 اورمأ مهارن ريخلاب سانلاو
 فرتقا هل ىذلا يهن نع دصو

 ركذلا ىف انءاج اصن هالوم
 اجرخم هنم لان هلالا دنع
 ركن نود حص ريكنلا كرت

 اعفر دق انل يداملا دمحأ نع

 ةبوتلاب هكرت نم اوردابف
 ىكله مهورت موق اوكرتو
 رهش دق ثيدح سانلا ىف فرعلاب

 ربخلا ىف مهريخ هناف

 هلالا ىنضر للا مهاعدأ

 ملعاف لاجرلا ريخ هناف

 ماركلا اهمزال دقو اهب
 لوقعلا ىدهلا ىف اهتنسحتساو

 ىتأ اضيأ هب اهلثمك مكو
 ىدر لك نم حالفلا بجوأو
 مالم الب ركنلا نع اؤهناو
 ربلا اناتأ دق كاذب هب

 اودعست يك هلك هوبنتتجاو
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 اولمهت ال اومتبكر هل ولو
 امريغ لوقأ تسل لقي نمو
 لوقي ام لعفي ايأو
 لعفن مل ولو ريخلا ىلا اوعدن
 اب مكنم ناطيشلا رفظ ول
 ام ريغب ىتف مكنم نرمأي ال
 ارهج ريثكلا قحلا ملق

 ربتعي ليلق هنولعفت ام
 نسحلا هيقفلا لوق نم كلذ

 لعلف اوعيطتست مل امب اورم
 الصح دق مكل رمألاب رجألاف
 ةمألا يذ نم نوكياشي نمو
 هللا طرش يدؤي نأ هيع

 لظح هللا هل ركن نع يبنلاو
 ايسح ةيو ءرملا رمأيلو
 ىنتم نيللاب هآر نا يصاعلاو
 ال نيدلا فعض ثروي هنا وأ
 دحألا قح ىف دتشي هنكل

 رهظأ اضيأ نيدلا راعش هب

 لكلا قوف هللاف فخت الو

 رهظ نكي مل رابلا رهظ نا
 ارم الو تباث روهظلا لب
 رهظ هناف الوتقم ناك ول

 ا رم ا

 لسرملا لوقي هنع مكيب
 امزل اميف رصق دق لعفأ

 ليوط هباب اعطق لوقلاف
 لهجت ال هل بجاو كاذو

 انغم ذكاذ ددعل متحّرص

 اتنا هيلع رصقلاف لعفب

 ىردت رومأ نع مترصتقا نيح
 رثك هللا نم ريخلاب رمألاو
 نطفلا لمهأ هاكح فرطم

 لعف دق كاذل مكريغ عيطتسي
 العف دق ىذلا لضفلاب زافو

 تصخ اضيأ ريخلاب يتلا يهو

 هابتشا الب فورممب

 لطخحلا لهأ ىرولا ىف هاتأ دقو

 امزل دق مهدايقنا نم وجري

 ىنأ دق امم دادري هرمأاي

 الطبأ دق نمل لوقلا ىف نيلي
 دعي اضيأ ىدهلا ىف داهج وهو

 ركملا - رابج لكل

 لطبلا قوف قحلا يلعي هللاو
 أ نم لكل التاق ناك ول
 ارمأ ًاموي رغلا كاذل نمل
 رقتسا هللا عم ريخلا علاط ىف

 رجأ العأ لتقلاب لني نل رصن يأو رصن هعناو
 رقس ك ر د ف كل الا هنا لب رصتن دعي سيل لتاقو
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 ىرت دق ءاملعلا نا نقحلاو

 رمأي اراصتنا رمألا ىف نظ نم
 نيامأ اندنع سوفنلا نا

 الو تانامألل اونوخت الف

 ىدهلا ىف ءانمأ اونوكت ملو

 اوعفدت مل اذا نيطوس برضو
 امزلألا يعاري لقع ىذ لك لب
 قرشي مالظلا ىف رون قحلاو
 يلعلا عرشلا همرح ام لكو

 ركنم لك ريفت بجارو
 اولاس اضيأ قلخلا ريخ بحصلاو

 ملع فورعم لك انملع اذا

 لمعن مل هل فورعم قي م
 رمأن ال اعساو ناكأ

 ال ريخلا لكب اورم لب لقف
 الكلا نولعفت اونوكت مل ول
 قحلا لهأ هيلع ىذلا اذه

 لهجي نمم وشحلا ليهأ .الا
 نم ثيدحلا يلوأ نم نولهاجلاو
 لزن فورعمب رمألا اوركنا دق
 ةافغبلل لاتقلا اذكمو

 انه هومس فورعملاب رمألاو

 حالسلا ىلا هرمأ جاح ذنا
 لدعلا لهأ كلس نم اوطرخناو

 ركني سيل ناطلسلا ىلع اولاق

 ارتما الب انل تاماقملا قرف

 ردقي الام بكري ال فاخ وأ

 نياخ كاذف اهعاضأ نمو

 الزن كالهلل سوفنلا اوقلت

 ىدرلل اهومتضرع متنأ نا

 املعلا عابتا ايشالا عفنأو

 قفوملا هرونب يدتهيو
 لهجت ال هل ركنم كاذف

 اولهج دق اهتياغ ةلاح نع
 مهن اي انكرت ركنم لكو
 يلج اميمعت ركنملل كرتلاو

 ركذن ال اذك يهنلاو فرعلاب

 القع رمأ كاذو اورصتقت

 الصأ هذخف يبلا اذكهو

 قدصلا لمأ هاري امو انم

 لقعي سيلو عرشلا رماوأ
 ننسلا عراش لوق نومهفي ال
 لسرلل ماتخلل باتكلا هب

 تادصعلاو حالسلاب كاذ ذا

 انطفاف ًاناتتفا ركن نع يبنلاك
 حالصلا نع اذب اوأن دقو

 لطبلا لهأ فحز ىف اوعفدناو

 رهظي لتق مث روجو ملظ
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 مرحي ًاموي لتقلا كاذ ناك ول
 ركني كاذ هاوس ىلع نكل

 املعاف حالس الب هنكل

 مالسالا ىلع ًارش اوحبصأف
 نيدلا اذهف ادعألا اوحبصاو

 امانألا اودعقأ دق مهنأل

 مايقلا نع سانلا اورخأو
2 
 راكنالا نع سانلا اوتكساو

 طقف ايناسل ناك اذا الا

 لا ىف رارشألا ىغط ىتح
 لطبلا لهأ نا ىدأ لاحلاو

 راطقالا ىف راجفلا تلاطو
 نادلبلل ةاغبلا كلتماو

 ادصُر روفنلا ىلع اوحبصأو
 ارط يحاونلا ف عاش ملظلاو

 داسفلاب دالبلا اوبرخو

 ابهذ اعيمج ايندلاو نيدلاو

 ارط ىراصنلاو سوجملا
 بناجألا بهاذم ترشتناو

 رهظ دق كاذك قدنرت وذو

 ابلجنا يحاونلا ىف كاذ لكو

 عم فورعملاب سانلا رمأ كرتو

 7 صانحجلا ملاعلا لاق كاذك

 الصيف امام هرد هلل
 صس

 رنؤي مهنع ديلاب وأ لوقلاب
 املعلا ةادهلا كاذ تور مهنع

 نيمالا ديسلا ع رش ءادعأ

 اماثالا بكر نم اورجزي نأ

 مانألا روجلا يلوأ
 اركنم اذه لاتق اوأر دقو

 طرتشا لاحلا كلذل مهلك

 داسفلا ثعاوب ترشتناو

 لهأ ةورذ ىلع اولَع

 ناميالا ياعد تعشضقناو

 ىدهلا لهأ ىلع ليولاب نوضقي
 ارمالاو اعم يهنلا اوكرت ذا

 دابعلل ملظل اب اوبلقن او

 ابلغ ودع نيدلا ىلع نيح

 ارجت هروج ىف قسافو
 بناج لكب اضيأ انؤادعأ

 رشتنا اضيأ ولغلا اذكهو
 ابحسنا انيلا ر اكنا كرتب

 عدبلا لهأ نم ركنملا نع يهن

 فرعاف حيحص وهو هماكحأ

 المكألا مارملا موقلل نسي
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 ملع دق هنم فورعملاب رمألاو
 ةبير لك فشكب اذكمهو

 ملع نإ نيع ضرف نوكي دقو
 ىري ناك نا ةردقلا اذكهو

 هل ةعاطلا ىأر اذا اذكهو

 رظنلا هل ىأر اذا اذكهو

 له فورعملاب رمآلا ىف فلخلاو
 بلطي اذه نأل معن ليق
 ماكحألا ىف لدعلا رمأ نأل

 هلادعلاف حيحصلا بهذملاو

 افخ الو اننيد نم اهنال

 ركنم بر وهف هيفسلا امأ
 الو لدعلا طرتشي ال ليقو
 ضرف دق هيلعف درف لكو
 يلعلا هالوم عيطي نأ كاذو

 مزلي هيلع ضرف اذكهو
 اعاطتسا إك هريغ دشري

 مانألا لهجي ام نفشكيو
 ربتعي يصاعملا ىف كاذ نأ نم

 الو اذكهو نايصع كاذو

 ناميالا ىف رييغتلا فعضأو

 نكت مل يأ فعضألا هنوكو
 عفتري ال كاذب هناو

 عاطتسم ةياغ هتكل

 نكي مل عاطتسملا ريغ هللاو

 متألا لوقلاب هللا نيد ةرصن
 ةجحلاب ةهبش لك عفدو
 مهنا ال ةرصبت هسفن نم

 ارصْبلا لوقت كلت هسفنل
 هلمكلا دنع مايقلا همزلي

 ربتعي انيع ناك هاوس نود

 لمتكا اهب ةلادع نطرتشت

 بهذملا هيلعو درف لك نم
 مالسالا حلاص ىف اهؤارجإ

 هلاحم الو انم ةبولطم

 افرع دق ىدهلا ىف رمأ كلذ

 ركتنتسملا هفسلاب هسفن ىف

 البنلا دنع رمآلا ىف مزلي
 ضرتفا نيدلا نم ضرف هسفن ى
 لبقاف كيلع عورشم لك فىف
 اوملعاف حيحصلا ىلع هريغل

 اعافد ندسفي نم نمعسويو
 مالعألا هفرعي ام بسحب

 رقتسا دق هلطب شحف كاذو
 القعلا دنع راكنالا نم دب

 نانجلاب شحفلا ضغب ناك ام

 نبساف ةبترم هءارو
 علقي سيل كاذب دسفمو

 عازن ام نود فيعضلا اذه

 نملا ىنفوأ نم كاذو افلكم
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 ناطلسلا ىلا نويكلاملاو

 العفي نا هل هريغ سيلو

 اكاذ نا نوري مهنأل
 لضفأ ًاموشغ اناطلس ناو
 مجه صخش ىلع ًالحف ىري نمو

 مزلي نامض نم هيلع امو
 ىرولا ىلع بجاو ضرف كاذو
 لد مالسالا نماضت ىلع وهو
 ابجو نمم لحفلا بر ناو
 لحفلا كاذ نامض هل فيك
 ابجوأ دق ةفينح وبأ امأ

 الاومالا هذه دنا لوقي

 اعافد هلتق كانه مهه

 رظنلا ىف يدنع حيحصلا لوألاو
 عقو ناك ام نومضملا امناو

 لعاف نم ًاعقاو ًادمع ناك وأ

 لياص لك عافد امناو

 الف عرشلا هلتق حابأ نمو
 رظنلا ىف قحأ مه نورداقلاو
 مانألا ممهاشخي مهنأل

 ةالولاك ناوعألا اذكهو
 مانألا ىف رمألا كاذل اوماق
 انيعطاق .... قحلا نيرصانم

 رابجلا ةوعد نيديؤم

 اودرجت ذا كاذل اودرجت

 ناركللا ف حالسلاب نوري

 القن مهعم حالسلاب كلذ

 كانه ةنتفلل نيآةؤي

 لقني مهنع كاذك ةنتف نم

 مزل دق لتقب ولو هعفدي
 ملعي هيف عافدلا هنال

 ارتما الب هليطعت مهل سيل

 لضم لك ىلع دي هناو
 ابجنلا لك دنع هيلع كاذ

 لدعلا نيع لوقلا اذه ناو

 ابوصألا لاقملا رداف هنامض

 الاح نفلتت نا ةنومضم

 اعاضي نأ لاملا نونمضيو

 رهظ هل ادبأ نامض الف

 عرش اذك لعاف نم أطخ ىلع
 لدابت ال قحتسملا ريغل

 لماك مامه لك ىلع ضرف
 البنلا لك دنع هيف نامض

 رنألل اضيأ عرسأ مهلعفو
 مامالا اهكلمي ةردقل
 ةاضقلا رياس نم مهوخحنو

 مالسالا بجاو نيمزلم
 اييعفاد مانالا دسافم

 راجنلا قلطم نيدهاج

 دصقي هلالا ىنضر مهلكو
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 اراكنالا كرت دق نم ناو

 نم نعللا قحتسا دق هنأل

 حص فورعملاب رمالا بوجو نا
 رومألا حلاص نا كلذ

 لهجي كاذ حلاص لقت ناو
 فرع عرشلاب حلاصلا امناو
 نسحتسي دق لقعلا ناف انلق

 ناسحتسالا ع رشلا ىف اتيالو

 عقو دق لوصألا ىف كاذ فشكو
 ريسيتلا _ ىف لوقلا انطسب دقو
 متلا ريشنبل لوق كاذو
 املعاف بوجولا عرشلاب ليقو
 امه يهنلاو رمألا نأ كلذ
 ىرولا ىف داسفلا ءرد اذكهو

 امطق حالصلاب ىردأ هللاو

 افخ الو اذكه داسفلابو

 ممألا دشارم مهيلا ىلحوأ

 (قحلا ريغب يفبلاو متالاور
 لحي ام نيب دق عرشلاف

 ماقم انه لقعلل سيلو
 ركنم لكل اسنلا رجتتو
 ءامسلل ناسللاب ركت

 لاجرلل يدنع زياجو
 داشرلاو ريخلاب مهرمأت
 تانمؤملا غ نونمؤملاو

 اراص اكيرش هيف هناف

 ننعلي ذا ىتف ليواي هالوم
 حضو لوق ىف عرشلا لبق لقعلاب
 ريكن ام نود القع بلطي

 لقعي سيل حلاصلل لقعلاو
 فرش لك ىلا يعادلا هناو

 نسحت لوقعلا قوذ ىف ءايشأ
 نايبلا هب ءاج اذ لثم ىف

 ع دبلا ءادعأ قحلا ءاملع نع

 ريملا هقيقحت ىلا عجراف

 ملعاف هنع راثألا ىف ركذي

 املعلا لج هيلع ىذلا اذو

 ىرد نم هارد يحولاب كاذو

 اعفن متأ ناك هلامو

 افرع دق هب لسرلا ام كلذ

 مرج لك نم حبقي ام كرتو
 قدصلا حرص اصن تأ !اك

 لاح ىف اهمرحم ولوأ مهو
 داسفلا نع يبت اذكهو

 تايالا تحرص دق لكلا
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 فورعملاب نورمأي لوقت
 لمش دق هارت لكلل مكحلاف

 هرداق يهو داسفلا رظنتأ

 لبقي اهنمو هنع نتكستو
 احيبأ اه لاح ىف رمأت
 اجرخت نأ افل سيل اهنكل

 بتارم ف لاجرلل كاذ لب

 ىدهلا لحاطف تاسائر يهو

 دصقم ىف نبذكت دنأ `زياجو

 اوعمتجا ةاوغلا ىرت نإ لثمك

 رهظت نالف مك ءاج لوقت

 ركنم نع مهقيرفت دصقلاو
 ربتعي داهجلاب ماقملا نا

 يداملا لوقي ةعدخ برحلاو

 رهظ قح له لعفلا تلهج ناو
 لاكنضالل راكنالا مزلي ال

 ىري لاوحأ ةدع ىف كاذو

 فشكي لصأ كل انعضو دقو
 افخ الور ةيلك ةدعاق

 دحأ نم هتيأر ام لك

 يلعلا عرشلا ىلع كاذ ذا هضرعاف
 ملعت ام دمتعاف تملع امف

 ىرسي يهنلاك فورعملاب رمألاف
 عقو امبرف لهجلا عم امأ

 الو لهجلاب رابجلا دبعي ل

 فولأملا هجهنم نم ريخلاو

 لقع دق رمأ وهو كارتشالاب
 هرهاس هب تماق ةمأ ىف

 لصحم ءاسن ف رادتقا عم

 احيرص هبكار نيهنتو
 الو اهنع ناك نم ةرمآ

 ادسفأ نم ىلع هللا ةجحو

 دشرلاو لب حالصلل نوكي

 اوعمجت مهغ ىف ءوسلل

 رذتت كاذب موقلل كنا

 رصبلا لهأ دنع كاذ حص دق

 ردص دق كاذ برحلا عادخ ىفو

 داجمألا لحاطف هلقني
 رتسا لاحلا اذف لطاب كاذ مأ

 لاحلا اذه لاثمأ ىف لهجلاو

 ارصحنم ةلاح ىف نكي لو

 افرعاف مظع لصأ اهناف

 لصيف ريخ كاذل هناف

 مجحت اعرش هنع تلهج امو

 ارمأ دق امب ملعلا مزلتسي

 عد لهجلل هرمأب ركنم ىف
 الع لب زع ركنلاب عاطي
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 عقت ثيدحلا ىف رومألا ذنا

 مدقت ال فق هنعف لكشمو

 ناناللو قارهت رمخلاف

 ربخلا ىف مانألا ديس كاذب

 رظنلا ضعب ىف رسكت ال ليقو
 رسكت اعيمج وهللا ةلاو

 املعاف لوزي سيل هنأل

 لوبطلاكو ريمازملا لنفم
 حلصي سيل عحيرطشلا اذكهو
 بصتفخملا هلثمو رياجو

 انعنمت سيل تويبلا دنا

 نتلا لانمأك ركسم لكو
 لعف ىذلاو نويفألا اذكهو

 امانصألا رسك ليلخلا نا

 رسك مهلجعل ىسوم ىفطصملاو
 يللا نم اعونصم ناك ذا
 ادبأ ائيش كلذ اوري ملو

 قاوسألا ىف حالسلا رهشأ نم
 ررضلا ةميظع ةنتف رهظأ

 رفم الو هدي مهعم عطقت
 ارط نيملسملا زرح كلذ

 اقرس نمم رضأ هناو

 افختسا دق انهاه هارت اذو

 ابقوع رومألاب فختسا نم

 عمجت اذه ةلنالن ىلع
 عتمي هنعف هلطب ناب وأ

 ملعت مل هل تنك نا هيلع

 ىناملا حضوتسم ف رسكت

 رثألا ةمئأ هيوري حرص
 رضت لاملا ةعاضا اهب ثيح

 ردهتف اهنامثأ ترثك ول
 املعلا هارت اهرسكب الا

 لوذرم لطاب نم اهوحنو
 حبقأ وهف ديبعلا بعلو
 برخي تيب يأب عنتمت

 انرسكت مزلت ىتم اقح
 نملعاف كاذك جنبلاو قرحي

 لدج الب ًابدأ ًنبدؤي
 امازل اهناثأ ري ملو

 رهب ارادقم ةميقلا هل وهو

 يفغل نمث عون لكو
 ىدهلا ىف كاذ ماكحأ اذكهو

 قاقخلل ثعابلا هناف

 رطخلا ىهدأ نرشنت نيملسملا ىف

 رظنلا بابرأ دنع لكاهتنالل

 ارت م هزرح كتف اذو
 اققحت دق صنلا ىف هعطقو

 افعض انيف لاخي هناك

 ابدؤم هل ناك ام لكب
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 عدري كاذ عطق لثم سيلو
 بيرلا باحصال اضيأ اوبدأو

 مظعأ وهو نوفني لب ليقو
 يف رنؤملا يأ لوق مهيفنو
 يلاسلا مامالا هبحتسا مث
 عطقنا يفنلاب لكلا نأب ىأر

 عطقي يوق ىأر هناو
 دالبلا يذب اوناك نا كلذ

 دلبلا اذهب اولح مهنا وأ

 ال لاقي اولصأت اذا امأ
 تبث لصأ مهلو نودرطي ال

 عفني كاذو ديقلاو سبحلاب
 لزني ءالب مه نولهاجلاو

 براحي نم نارقلا ىف ءاجو
 انوبراح ممه نودسفملاو

 اولصأت ول حصي مهيفنو
 لب سانلا ىف لطبم رقي الو
 مهو نوفني سيل لاقي فيك
 ىفطصملا نيمالا ىداهلا ىلفن دقو
 راحلا ةباحص اذكمهو

 ادب ام نيح قورافلا ىفن دق لب
 هافن ىذلا ىنج نكي ملو
 ارضم ىدهلا ىف ناك ناك ذنا

 عيارذلل عطقي لزي ملو

 لثم مكلذل ,جاجح نب رصن

 عقي داسفلا رمأ نع سانلل

 بدألا كاذ مهعفني امناف

 لؤم رمأ كلذ مهيلع

 فلخ وأ فلس نم انراثآ
 ملاعلا مامحلا كاذ نم هلل

 عفتراو داسفلا كلذ لازو

 عرزي نيح داسفلا تبانم

 داسفلل ديبلا نم اوءاج

 دبس نم مهل لصأ نكي ملو
 الصح دق ىذلا لصالل نوفني

 تتأ لاوقأ نوبدؤي نكل
 عدري ًامعبط ملؤملا بدألاو
 لهجي سيلو لضفلا يلوأ ىلع
 بقاعي اذب بيداتب ىفني

 انوبهذي لطابلا ىلا نيح
 اولطبأ ًاموق عنمب ال لصألاف

 لقع لصأ ىلع يءانلا ىلا ىفني

 ممألا ىف هورشن داسف لمهأ

 افرع هنع رابخالا ىف كاذو

 رانآلا ف حص دق امك اوفن

 ىئدرلاو داسفلا لياسو هل

 هابقع نم فاخ داسف نكل

 ارضأ دق هاتأ ىذلابو

 عزاتت الب كاذ ًارذاحم

 لعف اموي ادبأ ًائيش كي ل
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 اتتفملا لامجلا فاخ هنكل

 عنتمت ام دنع ةاتفلا نا

 املعاف لبح لعجي اهديج ىف

 الف بحسلا كلذب تمت ناف

 ابجو دايقنا نم ىبأ نمو
 لبحلا كاذ لعج نم تبأ نمو
 هرمأي نم وأ مكاحلا اهبرضي
 امل اهسبح ماري لماحو
 لاحلا كاذ لمحلا رضي ال ذا

 الف اهلمح رضي ىذلا امأ

 لمعلا ليق سوبحملل زاجو
 لمعي كانه هسفنل ناك

 لب سبحلا ياتي سيل هنأل
 لمعلا كلذب ولي نكي ناو
 يللا يأرلا ىف مكاحلا هعنمي
 رظنلا لدعلا مكاحلل انه نا

 فلتي اضيأ نوجسملا ىف فلخلاو

 نمضي نقحب هنجس ناك دنا

 كاذ هباصأ هنأل

 تبث نم يأرب ناك هنجسو
 مالسالا ىف لالا تيب ناو

 نجَس نا مامالا ىلع لب ليقو
 ىري ضعب هنامض هلام ىف

 مامالا أطخ نا حصو
 نمضي اولاق أطخأ نا مكحلا ىف

 . فلتلا

 انطفلا دنع هافن اذل هنم

 عبتت ال ىدهلاو دايقنا نم
 امرزل رمال اهنوبحسيو

 البنلا لك لوق ىف اهف ءىش

 امزلت قيضملا
 لادج هب ام حيحص وهو

 ا١قعلا ءاملعلا :

 لظح سل ةرجألاب ناك وأ

 لعف ناك ولو سبحلا ىف هارن
 لعف نم وعدي ىداملا ىلا وهو
 لفضفتحاف هلو كاذ وحنو

 رنألا صن نم عفنأ هناو
 اوفلتخا ةادهلا هيف هنامض
 اونطفاف نيملسملا لام تيب نم

 فلسلا ضعب هب لاق اطخ نع

 تيي ال احالص هيأر قحلا ىف

 مانالل حالصلا ىف لعج

 نرمأي ام ىتم هلثمو هل

 اررقت اطخلا نم هنأل
 ماكحألا ىف كاذ هنم ناك نا

 ١ ونطفتلف ةتلف مهضعب عم هلام نم
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 نمضي سيل لوقي مهضعبو
 هنامض ةنامأ ىف سيلو
 ىدعت هنجس نف نكي مل نا

 ملظ هنأب حص اذا امأ

 عضوملا كاذ لثم ىف هنا وأ

 هنامألل عيضتلا هناف

 لالا تيبب لق وأ هلام ىف

 بعك نب ثراو مامالا نا
 امط مهيلع موق هنجس ىف
 عيضت الف يننامأ لاق

 ردقلاو داز ليسلا كاذ نكل

 رظن امو مهكاكف لا

 ةنامالا عم ليسلا هحاتحاف

 بهذف مهيلا سانلا رسجي مل

 هتنامأ ىف ظفحلا لك ظفاح

 ىضترم ايلو هرد هنل
 ادبأ ًاموي عيض نكي ملو

 ىري هلع رداب هنكل

 تنف قحلا ىلع ةميرك سفن
 رظنلا ىف حص ةمهتلاب سبحلاو
 ىتش مانالا لاوحأ نأل

 مانالا ىف دسفملا عدري ال

 ةبوقع ام ريغ فاخي الو

 مهتملل ريزعتلا عسو
 ى ري ام بسح نجسي

  

 نمتؤملاو نيمألا ل
 هنامألل ننمضي فيكف

 دفي سيل ليق هجو يأب
 مزل دق نامضلا انلق هنجس ىف

 عمساف فوخملل ننجسي ال

 هنامض نتبثأ هيلع انه

 لادج ام نود فالخلا ىلع

 بطخلا كاذب ىنامأ لاق

 امع مهنم لكلاو ىرج ليس
 عيضت مهل هنم نكي مو
 رطخلا هنم مهلان ىتح بلغي

 رطخلا كاذ اعقاو هيلع نأ

 ةماقتسا ىلع مهعم حارو
 بجع الو ىضترملا مامالا كاذ

 هتماقتسا ىلع اهب ىنف ىتح
 اضرلا هللا نم هل اقفوم

 ىدهلا مزاول نم ءىيش لك ىف
 اردتبا ام اذا موقلا كردي نا
 تضترا اموي هاوس نكت و

 رهظ نيدلا ىف مزحلل هنال
 اب نيدسفملا لبح تبف

 مالكلا صلاخ انم عطقلاب

 ةمهتلاب انل حص هسبحف

 ملعتف ةيانج هنأل

 ىرولا اذه ىف لداعلا انمكاح
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 زيزعتلاب كاذ مكح نأل
 رزمملا ىتفلا كاذ ىلع روج
 ارمأ هيف تلعف دق تنأو

 لقن لوق يێنللال هعتنكل

 عبت هل انمتاح وبأ من

 لضيف ربح ةادهلا نم وهو
 رظناف هارن انسل اننكل

 لهجن ام اوكردأ دق مهلعل

 عبتاو رومالا لوهجم فقت ال
 مهتلا بابرأ لوق نأ ءاجو
 ام لقني هلثم ىف ءاج ذنا

 لذارلاب ريبلا هنأل
 اودعتبا هنع رايخالا امناو

 اهدادضأ ىلع ريطلا عقت ال

 رقي هسنج دنع سنج لكو
 اربخأ دق امل اندر ناف

 رايخألا ربخي ال دسفم نع
 مهيراحم ىلع ممه نيأ

 قحلا ىف ابلصت اهلبق
 داغوألا دي للع نذخأنو

 مهملا لوق لبقي ال ليقو
 مانالا ىف عيلخلا هنال

 ربتعي ناك بذكلا ىف هقدصف

 اوت ؟اتأ قساف دنا

 دحأ ةلاهجب اوبيصت ال يك
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 امهتي نا سانلا دنع ديفي

 لطابلا لهأو ءوسلا يلوأبو
 دسمي كانه نم نوفرعي ال

 اهداضعأ اهلاكشأ ىلع نكل
 ربخلا كاذ نلبقن هنم كاذل

 اركتم مانألا ىف ثبي هب

 راربألا ةداسلا ةاقنلا الو
 مهنم وهو ءاغوغلا ىف كاذو

 قسفلا لهأ كاذب نرجزنف
 داسفلا يلوأ نم ءاهفسلاو

 ملع نم دنع هيف اذه لصألاو
 مالك ام نود عيضولا وهو

 ربخ يأ بذاك نم نلبقن ال
 نقيتلا مكءاج اورت ىتح
 دسف نم عابتا ىف نومدتتف
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 ةفايقلا ىذ لوق نولبقيو

 ىتف ىلع ةفايق تعقو دنا

 ىلع ةراسج انديفت يهن

 اكاذ ريغ رداف ديفت الو
 ا ماكحلا رسجحت اناكل

 امتقت اك لصألا اهدرو

 يمفاشلا لوق لوبقلاب لوقلاو
 لتقلاب مهتم ىف نجسلاو

 امدعب رقي ىتح نلتقي ال
 لتقيف انهاه رقي ناف

 رارقالا لوأ ىف هلعو
 اجرخأ مث هيف رقأ ناف
 ىلع نجسلا هذه متت ىتح

 طقف نجسلا ىف وهو رقأ ناف

 هلاومأ ىف مزلت ةيد لب

 قرتحاف ًاتب قرحأ نم ناو
 لمعلا سنج نم نوكي ازجلا نا
 ام لثمب مكيلع ىدتعا نم
 لتق هب ام لنمب لتاقو
 لاحلا . اذ ىلع لد همومع

 عنشأب ىرولا ىف اورجت نيح
 بجي هلتق فيسلاب لب ليقو
 رانلاب اندنع باقع الف

 بتي مل نمل ىرخألا ىف نوكت
 تبث هعطق عانملا قرحأ نم

 ةمهافسلا يلوأو ماهئا ىذ ىف

 اتبثأ اذه كاذ ىف مهنم

 اللا ىف نيمهملا ةبوقع

 كانه قأ نظ اهنال

 اماهتا ىوح نم باقع ىلع
 املست يلجلا قحلا عبتاف

 عراشلا صن راشأ هل !امك

 لعفلا كاذب يأ رقأ اذا

 الأ دق هل نجس نم جرخي

 لقنلا هنع لاز دق هنال

 رابتعا ىف نجسلا كاذ قيضل
 اجردأ هيف رارقالا ركناف

 البنلا ةادهلا لاوقأ حيحص

 طقس دحلا ىرن دعب نركنيو

 هلاوحأ ىف حولت ةهبشل

 قرحلا هباقع ليق دق هولهأ

 لثلا برض ىف ةادهلا هركذي

 املعلا دنع ءازجلا ىدتعا هب

 لقن دق يبنلا نع ربخ ىف
 لالضلا يلوأ ىف هيجو وهو
 عففألاب اولبوق دق مهلاعفأ

 بجع الو ىدهلا ىف حيحصلا وهو

 رابجلا ةبوقع اهب نكل
 بذعملاب رانلاب انأ امو

 تفرح ١ نبح ة ,حأ عطقت ا دي ىنعأ
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 عطقت فالخ نم اضيأ لجرلاو
 خ الو براحم ل

 ةرثكب انهاه رابتعا الو

 ليلقلا ىف دحي لب ليقو
 قرس نم ًاموي عطقي هب امف
 ىدهلا لهأ نع راثآلا ىف كاذك
 دالوألل قرحت ةأرماو

 لتقت سيل لثمك نعطقت ال
 رحاس لك لتق ثيدحلا ىو

 تبث هلتقف رحسلا رهظأ ذنا
 لضملا كرشلا نم رحسلا ىف ناف

 ملعي رفك راتخملل متشلاو
 ىرولا ىف اعطق لتقي همتاش

 لفسلل حاي ال يبلا ضرع
 ال ةمذلا وذ محتاشلا كي ناو

 البنلا دنع ةمذلا ضقن دق

 امطل اموي يمذلا كي ناو

 ىتف يأ ىلع يمذ ولعي ال
 ١ رجحت ىتم هاشخي عطقت

 ملنعليف رف ك |ا رجتي ل

 ادبع اب ذأ ا مطلي نكي ناو

 يبت مهم كاذ نأل

 دقف بلك اي ملسملل لاق نم
 راح اي ل وقي نم كاذك

 داجمألا نع شرالا اهمزلي
 لهجي ال ىذلا اهقحل اذو
 رفاكلا لعفب ءاج هناف

 لطلا بابرأ داغوألا همتشت

 التقي نكل متشلا دنع ةمذ

 الو الو هل دهع ال دهعلاو

 املسملا نمطلي نيح عطقي

 اتبث اذه ناميالا ةمأ نم

 ارفلا كاذ عدرت ةبوقع

 ملؤم رمأ كلذ ملسمل

 ابجو هيلع همطل مرغو

 رحشلا لثم نوكي ال دبعلاو
 افرع دق هريغو هل ًاعدر
 دنف الو انهاه عشب ءاج

 رانآلا هب تءاج هيدأت
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 مركملا ملسملا اذه كي مل

 ربتعت تافصلا حبقأ بلكلاو

 ادوخ اموي لتق نكي نمو
 امض نيح ةمضلا اهلثمو

 بدؤي هردصل اهفلي

 ارجت دسفم لكل ًارجز
 ايصلا سمل نم اذكمهو

 ءابالل بس نم اذكهو

 مكح انيف ىذلا ىري ام بسحب
 نم ةعيشلا لعفت ام ركنمو
 بدؤت اهتوبات اميس ال
 اريمخلا مهلن اذكهو

 امط هملعب رحبلاك ناك ول

 ةنجلا ف ءاسنلا ةديس

 . هلالا يضتري ال

 هيضرملا ةيضرلا هتجوز

 فرشلا لك امهل يداهلا ةنيرق

 ركنملا رش نيخيشلل بسلاو
 نادشارلا هاتفيلخ امه
 مانألا ىلع هاريزو ه

 ناديؤملا هاعيجض ه

 قالطالا ىلع هبحص لضفا

 الب نايلولا نامامالا امه

 لالجلا ىذ ةعاط ىلع اشاع

 التي .ملو قحلا ىلع اتام

 ىدبأ دق امل نبدؤي ارهق

 امش ام اذا اذكهو اه

 ةبترلا

 فرع نم لك دنع ءاسنلا ىلع
 رهطملا ديسلا اديضع امه
 ناد هاجلا هاريهلظ ه

 ماكحألا ىلع هاريصن امه

 ناددسملا ها لو 7
 قافنلا شحفأ نم امهتس

 القن صنل بير الو كش
 لالضلا نم ىداهلا ةرصنو

 الزن دق ام لكب ايفو لب
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 المكألا يبنلا يذؤي امهتس

 رقس هلهأ دروي امهبس
 ىرولا ىف مؤلو مؤش امهبس
 روجفلا مظعأ نم امهبس
 امهيضترل بس امهس
 رثألا ىف امهبس نم مطلي
 لتقي لاق ملعلا لهأ ضعبو
 ارط مانألا لضفأ بسي

 برضي نكل لتقي ال ليقو
 دقتعي نياد بوتي لهو
 رهاظ هجوب بات نا بوتي

 اف ماق ةصرف هتنكمأ نا

 لاقم ىف لتقي هنكل

 اللا ىف نيرمعلا نومتنيأ

 ارط مانألا يداه يتفيلخ
 اوففدناف مهنيد ىف اوقدنرت

 لسرلا ماتخ يتفيلخ اوبس

 بيع لكو هلك شحفلاو
 بهاذملا لضفال اوبلقناو

 اندلا راونأ نييضابالا اوبس

 لاجرلاو ليخلاب اوبلجاو
 ىدهلا رامقأ قحلا لاجر اوبس
 اراربألا ىلجدلا نيباهر اوبس

 بضغ مهبسل ةميأ اوبس

 العلا اذ كيلملا برلا بضغيو

 عدذقي كاذب نيدلا رفاك نم

 رفك دق سبج تافص امهبس

 اركنم ىهدأ ناك لب ركنمو
 رودصلا ىف بونذلا ماشأو

 امنأم ىهدأ مالسالا ىف بسلاو

 يرتفم لك نبدؤي ًامطل

 لستري ىوهلا ىف ارجت نيح
 ارجت دقل نييبنلا دعب
 بدؤي ذا بوتي هلعل

 دمتعي هلام باوصلا دنا

 رهاشلا ماسحلا نم ةيقت

 اهنا ام ريغل بسلاب داعو
 لاحلا اذل اوعجشت دق نم

 الضفلا لك ماتخ يتفيلخ

 ارهج هلالا نيد يرصانو
 اوعذقأ ًاراهج نيمامالا ىلع

 لطخلا لك كاذب اوبكتراو

 بير نودب هب امهومذ
 بياعملا عماج ًانعطو ًابس
 انلع ابس ةمألا ةرفصو
 لامهبألا ةوفصلل مهبس ىف
 ادحأ يمشالا نيد راصنأ

 ارايخألا ىلألا قحلا ةملأ

 بسي مهف نم يزاجلا امسلا بر
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 الألا مامالا ركب ابأ ا

 اوبس ناورهللل اذكمو

 جرخت كاذب مهواف نا انيضابالا اوبس -.
 قحلا لهأ بس نميف ريخ ال
 لا نم هللاب ذوعن

 ريدقلا هللا لأسن
 ىدهلا مالعال هللا فير

 لاا عومج ةللا هزهو
 ر فرعلاب ىلوألا زاف

 | رالا ماقملا هللا عم اولان

 ولما ام اوكرداف اودهتجاو

 ناوضرلاو ةمحرلا مهلع

 انورما قحلا لمهأ ماق ام

 ناهربلاب ناريحلا ىدتها ام

 مالسلاو هللا ةالص :

 هللا قلخ لضفأ م

 ,نلا ثيل . قورافلا ديسلاو البنلا فن ]

 حم مانا ١ ديسل مهو

 | م ١ لك ف اوشحفأو

 م ٭ مالكلل ا موقلل كاذو

 | لهأ ةمالا لضافأ
 باوصلل نعادلل محشلاو

 ادسفا لالض ىذ قنع مصقي

 "7 نم لك سوءر ىلع ادسفأ دق . .
 7 ,غاط لك نلذخيو

 " الا عم اوكرداو اننأل " نع مه نم)
 7 ا اهتزرحا ظوظح يهو
 لا هب مهاضرأ زوفلاو

 زوه ركنم نع وأ فرعلاب
 ناميالا دعاوق تحضتاو

 مانالا هب ىدتها ىذلا لىلع
 م

 وا ىتف لك هبحصو هادأ ١
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 هم ل ١

 ىرن لاوحأ ةمألل ثيحو
 نتفو قاقشو فالتخا نم
 حالللاو حالصلا ةفصو

 هناميإ ىف نمؤملا ةلاحو

 احدم اموي نآرقلا هل نمو

 لوسرلا حدم دق هل نمو
 الَوع اضيأ عرشلا هيلع امو
 عدتباو عباتلا ةلاحو

 ربخلا ىف مانألا لوأ لضفو
 حلاصلا ليبس سانلا ملعيل

 ملعي انأش ةمألل ناو

 مالسالا ىف قحلا لهأ لضفو
 دصقملا ريخ لقاعلا رظنيل

 عطس لكلا ىلع رونلا رصيو
 ةيربلا ىف لهاجلا ىدتهو
 ممألا نيب ام ليضفتلا عقو دق
 عنك لوقي ةمأ ريخف

 رمأن ًارهج فرعلاب اننوكل
 ىلع اضيأ انلبق مه نم ناكو
 افخ الو حاقتأ مكمركا

 رمأن نحن فورعملاب لوقي
 ىفطصملا ىسوم حاولأ ىف ءاجو
 ايبألا ماتخ نوك انبسحو
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 ىرج ام بسحب اهنم نركذن نأ

 نلطيي نميف لطابلاو قحلاو
 حالصلا ىف ريخلا لك ريخلاو
 هنارفك ىف فسري رفاكو
 احرص اضيأ هيلع اننلابو

 لوقعلا هلضفب ندهشتو

 ىلع مجهن افق نمو
 حلاصملا ىلإ يعادلا ةبترو

 اومهفاف نوكي نم دنع قحلاو
 مانألا ىف قدصلا لهأ ردقو
 ىدتہ اموي قحلل هلعل

 عبت هل نم نوكي نأ هاسع

 ةجحلا حضوتسم ىلا ًاموي

 مكح ركذلا ايح رصع لك ىف
 مكلد انيضفت ىلع وهو
 ركنملا حولي نيح نينو
 القع دق ىذلا انلاح فالخ

 افرع يلج رهاظ قرفلاف
 رهاظ كاذو اوضم نم لالخ
 افرعاف اضيأ ليضفتلا بجوأ ام

ايلوألا رون وهو انيفو انم



 هللا دنع هللا قلخ مركأ
 ىري نأ دوي نييبنلا لك
 ربتعي فرش كاذ قوف له
 ناميالا ىف لضفلا لك لضفلاو
 رفاك وهو ناسنالا دمحي ال

 متألا ىوقتلاب دومحملا هنكل
 الف لاق مكاقتأ مكمركأ

 ناميالا وه ضحملا فرشلاو
 نارقلاو راتخملا حدم دق

 يلار نمل ىبوط قأ !امك
 نمل تارم عبس ىبوط لاقو
 ماوقأ ينمأ ريخ ءاجو

 يرماب اذكه نولمعيو
 ايلعلا تاجردلا نوكت مهف

 انوردت له ءاج ثيدح قفو
 هكنالملاف ناميالا ىف لضفأ

 مهريغ لب مهل قحو لاق
 هريخلا ءايبنألاف هل انلق

 مهريغ لب مهل قحو لاق
 ربخلا ىف لاج رلا بالصأب موق
 نيه لضفأ مهف هرري ملو

 ملعاف ينرق سانلا ريخ ءاجو
 مهدعب نفلخيو اذكمهو

 اودهشتسي نأ لبق نودهشيف

 هابتشا الب ًاعطق مهلضفأ

 ىئرولل ارون راتخا ةمأ نم
 رصقي كاذ نود لضف لك لب
 ناسنالا فرش نم هناف

 رياج كانه ,غاط الو ًالك
 مركلاب انيف فوصوملا كلذو

 نافرعلاف صلاخلا مركلاو
 ناميالا ىرولا ىف هاده نمل

 ناميإ اخأ اموي يب ناكو

 نمؤي هارت يبو يلرَي م
 مالسالا ىتأ ذا يب اونمآ دق

 رحبلا ثيدح ىف يلوري ملو
 ايبف اموي رفكلا ىف ىذلا الا

 انوربحأ لضفأ ىرولا يأ
 هكسان ًاقلخ لضفأ مهف انلق

 مهريخ لجو ناميإ لضفأ
 هرربلا ةادهلا انديف مهنوكل

 مهريخ مانألا ىف نوكي الو
 رمع اي نونمؤي مهارت هب
 ننمؤي هارت نمم ىرولا لك

 مكحلا ىف مهدعب نيذلا

 مهل ةنامس نوبحي مرق
 اودسفأ ثيح سالا لضأ مهف
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 لدت رابخأ كلذ ىف ءاجو
 نكمم كاذو ةافانُم الو

 مه سانلا لوأ نوكي دقف
 الضفأ وأ مهلنم نوكي دقو

 اقلعت ول صن هيلع لد

 فرعت لاجر هتلال لاق
 اي كطهر نم ءاج ثيدح فىفو

 هفلتم قرط نم نقتأ دقو

 بهذملا رون متسر ونب مهف
 هرهاظ حولت تناك مهتوق

 هرهاب كانه مهل ةلوصو

 هرهاش انتتأ ملدع رابخأ

 الو مهيف ثيدحلا قدصف

 اولدع موقل غصت الو اذه

 لطابلا لهأ ربخلاب اوفصو دق
 هدض لوق لك ىفف اوطلخو
 هدساف كانه ءاوهأ كلتو

 املعاف سوفنلا ىوه اهؤشنم
 لالضل رهلالا تيأر ناو

 ا»١٧)ف هلل دمحلاو انناف

 ىدهلا عبتنو قحلا دللقن

 اكلس دق ًملسم يداعن الو

 مانألا ىف قحلا انيرق

 ىفو قحلا بجاوب ىذلا وهو
 هللا عرشب سانلا ىف راسو

 لوذلا موقلا مه انريخ نأب

 نزخي نوصملا بيغلا ىف ريخلاو
 مزلتست اذل ءايشأل اريخ

 القع رمأ وهو نيرخآلا ىف
 اققح اميف نيدلا ايرثلا عم

 فصوي ميظع اهنأش سرفلا ى
 ايور دق انه ام مهفاف ناملس
 هفرعتل هتبنت ةرينك

 برغملاب انل نيدلا ةمئأ

 هرفاظ تءاج سانلا ىف مهتلود

 هرهاز تراس لدعلاب ةريسو
 هرفاس ودبت رهدلا ىف اهراونأ

 الملا ةداس قحلا ىف مهف عدب

 اولهج ةاغط لطبلا يلوأ لىا

 لضاف لك رشلاب اوتعنو
 هدنع حيحصلا لاق مهلكو

 هدساك تناك قحلا ىف اهلصأ نم

 املعلا رابتعا ىف كاذ ريغ ال
 لاوحالا نم لاح ىف عبتي

 المع انيف لظطبلاب نم عبتن
 ادرمت ارياج يلاون .الو

 اكستت ىقتلابو ىدهلا لبس

 مالسالا ىف يعرشلا مياقلاو
 افرحني مل لوسرلا ىده نعو
 هاَوالا يبنلا ىداملا ةنسو

٤٠٧



 اعبت دق نم ريغ نوكي الو
 قشعي هلالا هقفوي نمو
 بهذملا لهأ حيحصلا عقاولاو

 اصلخم مهنم ناك نم مه ىنعأ

 بهذملا يضابأ ناك نم لك ال
 املعاف نيتفيلخلا ةريسو

 لمكألا يللا قحلا وه اذه
 مقتسلملا طارصلا وه اذه

 دمتعي ىذلا نقحلا وه اذه

 راتخلا هب ءاج ىذلا اذه

 نم ةاجنلا هب ىذلا وه اذه

 ممألا لضفأ قحلا ىف انتمأ

 ممألا لك ةوفص انتمأ

 ىرولل رون نيدلا ىف انتمأ
 مانألا ىف ةمحرلا انتمأ
 دحأ عرشل ىمحلا انتمأ

 ممالا ىف ةديس انسمأ

 ممألا ريخ نوكلا ىف انتمأ
 اياربلا ىف ةوفصلا انتمأ

 لاكشضالا ىف ةادملا اتمأ

 ةعيرشلاب ماؤقلا انتمأ

 ةيربلا ةميعز انتمأ

 هلادعلا ةدمعأ انتمأ

 عمتجت ال نأ ةمألا ةمصعو
 عنم اعيمج الاللض ذنا

 اعزدت اننيدر اببهذم

 قحم انيف نحبصيور انتلحن

 بوصألا ليبسلا ىلع مهلك

 اصلخأ يلعلا هللا بجاو ىف
 يبنلا ةريس ريسي هنكل

 املعلا دنع نقحلا هناف

 لدعألا ميوقلا جهنلا وه اذه
 ميوقلا حضاولا ليبسلا اذه

 دمتعن دق هيلع ىذلا اذه

 راربألا لضافالا ةداسلاو

 نملعاف روشنلا موي ىظل ران
 متأو ىفوأ لدعلا ىف انتمأ

 ملعاف انيف ةجحلا انتما
 ارصبلا لكل ىدهلا انتمأ

 مالسالا ىده ىلع تتبث ذا

 دمحم نع ناسللا انتمأ

 ملظلا فشك سانلا ىف انتمأ

اياضقلا ىف لصيفل ا انتمأ



 فرتل افللمك نم كاذو

 قحب هدعب موقي نأ دبال
 يعاد نم ادبأ ولخت سيلو
 يداه موق لكل هقادصم
 اييذلا عم نوكلاب رمالاو

 نأ لوملا نم سيل هنأل

 انوقاب مهنأ ديفي وهو
 تعمتجا هيلع ام نأ لدف
 قداص وهو نآرقلا ةجحلاو

 قح لك لصأ ركذلاو
 لوسرلا ةنس نم نقتأ امف
 فالخ الب نقحلا هناف

 الاق هوضرعاف مكاتأ امف

 احرص يتثعف هقفاوي ناف

 هميظع ةدعاق هذهو

 فلتخلا ىلع قحلاب مكحت

 افعفدتو نقحلا 7

 خوسلاب ملعلا طرشب نكل
 لقن ثراول ةيصر الك
 الاق نيدلاولل هناف

 ربلاب تخسن دق اهناف

 اج ًاصنصحم ناك ام كاذك
 اعقو دق صصخم هناف

 ممألا لكا معي هناف

 نم ةمألا هذه ير صخف

 فرشملا دجمملا اهيبن

 قطن ركذلا !مك هعرشل اظفح

 عامجالاب كاذو ىده لىا

 داشرلا لبسل مهوعدي
 انيملسملا ليلد اوقدص دق

 نم دعي نم عم نوكلاب انرمأي

 انيف يقاب هنلا نيد مادام
 تبث دق حيحص نقح انتمأ

 قباطت هل ارفلا ةنسلاو

 قدص لك ناريم هناو

 ليزنتلا ةمكحل اقفاوم
 يفاب مكلذ ىف ىدهلا امو

 ىلاعت انبر باتك ىلع
 احرطيف هفلاخ امو هب

 همتورق ةقداص ةمكحو

 فرجعتلا بجاو يفنتو هيف
 افضفري هيف افالخ هنع

 خوسرلا يوذ دنع خسانو
 لجألا ركذلا اهتبنأ ام دعب نم
 الاكشإ الو مهنا نيبرقألاو

 رنذألا ىف اققحم قأ اك
 امو تعس ام ةمألا هذهف
 (ىنعس ام الإ ناسنالل سيل نأ)

 ملعا اهيعاسم ريغ اهف سيل
 نكز ًالصأ دفتساف اهاوس نود

٤٠٩



 ام فلاخ دقو اقح اذ نوكو
 هل ةمألا تقلت هنال
 ادرو باتكلا ىف ام لع اعرف

 (مكاهن امور لاق دق (هوذخر
 ةمالا نيب فالتخالا دنعو

 ىقثو باتكلا ةورع ناف
 ةمألا ىداه مكح قوف سيلو
 فرشلا لك اهل لدعلا ةمأو

 الض نم ىلع رصنلا اهقح نم
 رفتغت تارثعلا ماركللو

 املع اموي نآرقلا رهاظب

 هلبق لك لوبقلاب كاذ ذا

 ىدهلا وذ (لوسرلا مكاتأ امور

 اده مكلذو اوهتنا هنع

 ةجح العأ باتكلاب ذخألاف
 ىنقتلا فالتخالا ىف اهمزلي
 ةيضقلا هذه بسحب مكحاف

 فرع نم دنع ديياتلاو دجملاو

 الز نمع ءاضغالاو نوعلاو
 رذتعا ءرملا اذا لوبقم رذعلاو

 ذلانلا ءرجلا اذه ريرحت مت ه١ ٣٦٨ ماع مارحلا ةدعقلا ىذ ٩ مويلا اذهب

 مالسلاو ةالصلاو ماودلا ىلع مامتاو لامكلا ىلع هلل دمحلاو مانألا داشرإ نم
 ةمئألا هباحصأو هلآ ىلعو ماتخلا كسم ءايبنألل وه نمو مانألا ديس ىلع
 همظان ملقب ها مايقلا موي ىلا مانالا قلطم نم قحلا ىف مهعابتأو مالعالا
 لخن نصحب هديب دومح نب ملاس هلل دبعلا

 ماعل كرابملا ناضمر نم ٢٣ نينثالا مويلا اذه ىف ىهتناو هخسن مت اك
 نسحم نب نسح نب دمحم هلل دبعلا ملقب م٣٨٩١ هيلوي نم ٤ = ها ٤٣

 هديب ىناضمرلا

 ريسيتو علاطملل اليهست مانألا داشرا باتك نم ثلاثلا ءزجلا تسرهف

 هلصفو هلصأ مجارتل ةناباو هبالطل ةناعاو هلهأو ملعلل ةمدخ عجارملل
 .... قفوملا هللاو هلدعو هقح حاضيال
 ها هاوقت صلاخ ىلع نيعملاو هاضرل

٤١٠



 سرهفلا

 عورضزلا

 جحلا

 جحلا ريمأ

 جحلا بوجو
 جحلا ىف ىخارتلاو روفلا
 جحلا راركت زاوج
 جحلا راذعأ

 جحلا ىف ةباينلا
 دصقلا تامدقم

 جحلا رهشأ

 جحلا كرات ديعو

 ةرمعلاو جحلا لياضف
 مارحالا

 خا مرحملل حصي ام
 تاقيملا

 لالمهالا

 ةيورتلا موي لالهالا
 حلا عتماو نارقلاو دارفالا نايب
 جحلا ناكرأ

 ةرمعلا فاوط

 فاوطلا ةفص

 فاوطلا اتعكر

٤١ 



 ع رض ومل ١

 مزمز ءام نم برشلا
 مزتلملا
 افصلا باب نم جورخلا
 حلا ةرمعلا ةمتاخ

 ريصقتلاو قلحلا
 جحلل مارحالا
 تافرع ىف لوزنلا
 ةفرع ىف لعفي ام

 حلا ةفرع نم ةضافالا
 خلا مارحلا رعشملا ىلا ةضافالا
 حلا ىنم ىلا ةضافالا
 رغصالا للحتلا
 ةضافالا فاوط

 ربكألا للحتلا

 حلا ىنم ىلا عوجرلا
 تيبلل عادولا

 ةبعكلا لوخد مكح
 جحلا ضقاون

 جحلا ىف ضياحلا

 خلا مرحملل ديصلا نم لحي ام
 ةيدفلا
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 عوضزللا

 هلعف مرحلا ىلع عنتمي ام
 مرحلا ىف هلتق لحي ام
 هماكحأو يدهلا

 ءازجلا يده

 ةعتملا يده

 رصحلا يده
 يدها ديلقت
 حلا يدها محلب ع افتنالا نايب

 اهماكحأو اياحضلا
 يدهلا دلق نم مكح

 يدها ماكحأ ةمتاخ

 هقوقحو مرحلا
 ةنيدملا مرح
 ةمتت

 ( داهجلا ر
 نيدلا بجاو
 ةاغبلا داهج

 ةاغبلا لاتق بوجو

 باتكلا لهأ نم نيكرشملا داهج
 اهلهأ ماكحأو ةيزجلا نايب
 مانصألا ةدبع لاتق

٤١٧٣ 

 ةحفصلا
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 عرضزللا

 عافدلا داهج

 ىرشلا داهج
 داهجلا دصاقم

 دادعتسالا

 ءادهنلا

 ةيرسلا نع مامالا فلخت

 فحزلا نم رارفلا
 ةراغلا تقو

 ةمينغلا

 قابسلا

 حلا فورعملاب رمألا

 ةمالا
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 ماكحألاو نايدألا ىف مانألا داشرإ نم ثلاثلا ءزجلا تسرهف تمت
 . همامتال قيفوتلا لوتسملا هللاو ةمامالا هلوأو عبارلا زجلا هيليو

٤١٤ 



 م٣٩٤/٨٨٩١ عاديالا مقر

 ٥٦٢٢٧٢٧٦ . ٥٦٣٢٣٨٧٦ : نوفيلت ةثيدحلا ناولالا ةعبطم
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