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 4 ميحرلا نمحرلا هلبا مسب

 باتك هلوأو ماكحألاو نايدألا يف مانألا داشرا باتك نم سماخلا ء رحلا اذه

 يفو هماكحأو قالطلا يفو عونممو زياجو بجاو نم هب قلعتي امو حاكنلا
 هنوعو هادهو هفطل هنم ىجارلا هاضر يلا رقتفملا هلل دبعلا مظن كلذك ع ويبلا

 سماش نب دومح نب ملاس لخم ىلع ىليلخلا مامالا لماع هاوقتل هقيفوتو قحلا ىلع
 . هديب

 ةئاثلتو فلا ماع طقسم ةموكح لامعأ ىف رشوب دلب يف هفيلأت ءادتبا ناك

 ملسو هبحصو هلآو دمحم انيبنو انديس ىلع هللا ىلصو ةرجهلل نيسمخو ةينامثو
 ه ١٣٦٦ ةنس مارحلا ةدعقلا يذ نم ٧ موي ه ١

 تيب فالا ةعبسو تيب ةئاتسو اتيب نينامثو دحاو ىلع ءزجلا اذه لمتشأ
 ٧٦٨١

 ملسو هبحصو هلاو دمحم انيبنو انديس ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 نوكلا ىف ناطلسلاو ةوقلاو لوحلا هل نكي مل اشي مل امو ناك هللا ءاش ام

 هللاب الا ةوق الو لؤح الو ميكحلا زيزعلا وهو هلك رمألا عجري هيلاو هلك
 ١ يلعل ١ مظعل .

 مظن نم ماكحالاو نايدألا يف مانالا داشرأ باتك نم سماخلا ءزجلا اذه
 هلئسأ هللاو هماكحأو حاكنلا باتك هلوأو سماش نب دومح نب ملاس هلل دبعلا
 نم هب عفني نأو هماتخ لبن ىلع هماركاو هلضفب قيفوتلاو همامتا ىلع نوعلا

 زيزعب هيلع كلذ سيلو قحلا ةميمأ نم هب لغتشاو ملعلا ةبلط ىف هيلع لوع
 هناوخاو نيدلا ةميا نم هعابتاو هبحصو هلاو دمحم انيبنو انديس ىلع هللا ىلصو
 نييضابالا اهلاجرو ةقحلا ةفياطلا ةلم لهأ نم ةماقتسالا ءاملعو نينمؤملا نم

 ه ١٣٦٦ ةنس مارحلا ةدعقلا يذ نم ٢٥ موي يف هديب ملاس هلل دبعلا هبتكو
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 ح اكللا باتك

 لخادتلاو مضلا حاكنلا نا

 املعلا دنع دقعلا يف ةقيقح

 ركذلا يف ةرنكب هدورو

 كرتشم ليقو سكعلاب ليقو
 ناسنالل دوجولا

 ةذل العأ حاكنلا ةذلو

 امهفاف كانه لسانت ال ذا

 مارلا نع سفنلل فكلاو

 ادرو دق ربخ هيلع لد

 لقن دق صنب ىنغلا ثرويو

 ف سانلا ضعب ةجاحلا اكش دقو

 رمع نعو نجوزت هل لاق
 ركذلا يف ةليع اوفاخت ناو

 مهيلي ءارقف اونوكي ناو
 نسح طورشم تءاج ةطيرش

 رايخألا هبرج دق كاذو
 ممالا انب رناكم ىفطصملاو

 اجوزت ىتنس بحأ نمو

 يبنلا ةنس بح نونمؤملاو

 ىتأ ةوسأ هللا لوسر يفو
 حكن نم نأ راثالا ٤ ءاجو

 ببسر

 لقانلا هاكح برعلا ةغل يف

 املعأ ىطولا يف زاجلا هنكل

 ربلا ثيدحو اذ ىلع لد

 كش ريغ نم ةمعنل هناو

 نامزالا اتم عونلا هب ىقبي

 ةنجلا يف تعضو دق اهناف

 املع هيف راصبألل ضغلاو
 مالسالا يف نيدلا فصن هيفو
 ادنسم ءاملعلا هاور هيف

 لمعلا لهأ عم ركذلا هيلع لد

 دابعلا ي حاكللا كلذب

 فرشألا يبنلا ىلا يتأ لقن
 رهش دق لاقم يف كاذ لثمك

 رركن ريغب هللا مكنفي

 ملع دق صنلل 1 مهالوم

 نظطفلاو يناعلا لهأ همهفي
 راربالا ةداسلا هتربتعاو

 ملغ رينكت حاكنلاب كاذو

 اججحلا رونم ىداهلا نع ءاج

 بهذملا يف مهيلع متحنم

 اتث نايب باتكلا اهب

 حضو دق صنب جع ةناطيش
احلصأ كاذب هتيد نأل



 يلا وعدت دق حاكنلا ةوهشو
 املعاف رصح نود حيبأ دقو

 لعج درفلل ليق ىسيع عرشو
 مظعالا يبنلا دمحأ عرشو

 للجني لازي ال رسل كاذ
 املعاف اشنأ قلخلل يذلا وهف

 اشي امب انرمأي يذلا وهو
 ىرولا ريثكت ناك ىسوم عرشف
 ىف ةرثكلا قفاو ىسيع عرشو
 رتك ادع هدهع يف اوغلب دق

 رايخلا طسولا نحن ثيحو
 طَسؤلا هرايخف ءيش لكو
 ىلعلا هللا نم ةمكح لكلاو

 عنم ءاش امو اشي ام لحي

 القعلا اهارد راطخأ بوكر
 املكملا ىفطصملا ىسوم عرش يف
 لقن صن يف جاوزالا نم ادرف
 مكحم صنب اعبرأ حابأ

 لوألا كيلملا هللا ةمكح يف

 امرحو اشي ام لحأ دقو
 اشم هرمأ قحلا يف دصقم

 ىرت اي مهفاف ملاعلا يف موري
 فرعاف فالخ الب ىرولا اذه
 ربتعم حاكنلا دارفا ناكف

 راكنا الو روصحم حيبأ

 طرتشي انيف ع رشلا كاذل اك

 لفتحاف ىرولا ربدملا وهف
عبتي كاذل دبعلا بجاوو



 .مالسألا ف .حاكنلا طورش

 بطع هيلهأل وهف اهنودو بجت يهو ةحص طورش هل
 لبتاف قادصلاو دوهشلا مث يلولا اهم ةعبرأ انه يهو
 ابصلا ةفيلح تحضأ ىتلا الا ابه هنودو اهنم ىضرلا ش

يلج لصأ ىلع اهرمأ هيلا يلولل نكلو اهل ىضر الف



 ء الؤ الا

 هدي يف تراص حاكنلا ةدقع نم

 حصي ال يا هنود حاكن الف

 الف اندنع بهذملا وه اذه

 يف عيرلا ربخ هيلع لد
 اذ ريغل المتحم نكي ناو

 ىلر الب تجوزت ناف

 امهي ام 12 قرفي

 لعف رمألاب مئاقلا ىري اك
 دق جيوزتلل داسفلاب لوقلاو
 دق قورافلا رمع مامالا لنم

 ملعلا سابع نباو يلع اذك

 رمع نباو ةريره وبأ م
 همربش نباو ىرصبلا نسحلاو
 روهمجلا عم بيسم نباو
 يف يلولا ربتعي ال لوقي
 بيشلا كلت قحأ اهسفنب

 ربتعم نوكي اهنم يضرلا نا
 صح عم سنوي وبأ لاق
 بجتو أوفك سيل نميف كاذو
 يف يلولا ربتعي كلامو
 رظناف ليلدلا لصفي ملو
 يلولل نوري نويرهاظلاو
 بجي اهيف هل سيل بيثو
 بيذلا امأو ركبلا رمأتست

 يلولا وهف ٥ دتق اف ك ١ ذب و

 حضتم يلج وهو هب الا
 الدب اموي تشع ام هب غبت

 فرعاف حيحصلا وهو هدنسم

 اذك ءاج هريغ عم هريغف

 يغ عون جيوزتلا اذ ناف
 امهم الك عدري بدا عم

 لفسلاو داسفلا بابرال ارجز
 دري سيل مهفوق نمع هوور
 دمتعملا حيحصلا وهو هب لاق

 مألا دوعسم نبا مث هب الاق

 رثألا ىكح ةشياع عم مهيلع
 هملعت اميكل ىليل يبأ نباو
 روهشملا ةفينح يبأ ريغ

 فتخي مل وداراولو اهجيورت
 بجي باوجلاو يلوللا نم .

 رنألا .... اهق وسي رابخال اعمج

 دحألا يلولل رايخلا نا

 بتكلا يف لوقأ وفكلا يف ةزاجأ
 فرعاف اهاوس نود ةعيفر

 رظنلا ىلاعب كلام ليصفت

 يلي ركبل ركبلا يف اربتعم
 بهذ اذه يف ثيدحللو رما
 بوصألا وهف قباسلاو حصفت
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 ىنع دق قحأ كلت هلوقو
 توه نمب اهقالا يف كاذو
 مدقلاو يلولا فثراولاو

 فرعت كانه بتارم لىلع

 حكن نا انالث لاق لطابو
 بجو رهملا اهلف ابصي ناف
 ىلو حص اهل سيل نم لكو

 له هيفسلا اهيلو يف فلخلاو
 لعف نا الا لطبي ال ليقو
 لقف اياغ يلولا كي ناو
 هنودملا يف نيموي ىأن اذا

 حكن يذلل زيزعتلا بجروو
 عمجأ دوهشلاو كلتو وهف
 عقو يذلاب ردت ل اذا الا

 افلت دق اهل ناك اذا الا

 رصأ ناك دق يلولا اذا معن
 كانه هل سيل

 انيب كانه اقح اهف نا

 تبت كاذ مهدنع اوفك ناك نا

 مدقا مهعم ثرألا يف يذلا وهف
 اوفلتخي مل كاذ يف املعلاو
 حلص ام يلو نم نذا ريغب

 بتكلا ىف هوركذ باصأ امب

 يلج لصأ نع ناطلسلا اهيلو
 لصح هلطبو الولا ضقتني
 لفتحاف هيلع عرشلا رجحي ام

 لوذلا لوقلا يف ناطلسلا اهلو

 هنيب الوق لينلا يف هوحنو
 حضم هانز ذا ىلو الب

 اوعمتجا مارحلا ىلع مهنال

 عرش دق اهلع زيزعت سيلف
 افغلبلا هاري هب تيضرف

 ربتعم حاكن نم عانتما ىلع
 قتأ كبرو دوخلا جؤزف
 ادرو امع نبتكي اسنلا نع
 امكح ريمأ نم باتكب يا

 اهحاكن اهف حص اوبأ ناو

 بدألا رارحأ دنع أوفك ناك نا
 دشرلا لهأ عم ةجاحلا تكشت
 ببسلا كاذل اهيلو ىلا
 يفعأ هاوس ال زيزعلا دبع

 عفدن كاذل لب رضب اه
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 ىلع روصنم ليلس متاحو

 نع كلذ اوور دق رصم لهاو
 ىدهلا يف رارض الو ررض ال
 له برقألا اهيلو بغي ناو
 يلو ناك هنال معن ليق

 بسنا يف اموي برقألل سيلو
 دقو نانلل حاكنلا كرتت ال

 لقف نايلو اهجوزي ناو
 ردص اهحاكن نذا نع ناك نا

 املعاف نذا نود كاذ ناك نا

 لطب دق كاذف امهتبأ ناو

 : هجوز نا حصو
 لخد اموي اهب ينانلا كي دناف

 املعأ اهبرقي ال هنكل

 عقو دق لمح نوكي ناراذح

 عقو هقبسو نذا ىلع ناك

 تبنت اهقادص نانلا نم اهف
 اقلط اموي لوألا كي ناو

 دقو جيوزتب يناثلا اهئاشو
 ىلع اموي هدنع نوكت ىنعا

 عقو رمأ نم ليق هيلع الو
 ىتميأ نع راثألا يف كاذك

 املعاف اعيمج اهناقلطي

 العلا دنع لاقي اذه

 نكز لصأ ىلع دابع ليلس
 ادنسم لاقملا اذه ىلع لد

 لعف ًاحاكن نم دعبالا اهيلو
 ىلي مهارام روضحلا هدازو

 بجي دق ةاتفلا كرت ىنان اذا
 دقعنا رمألاو يلولا اهل حص

 لمعلا لهأ عم لوألل نوكت
 رظنلا لهأ عم رايخلا اهل م

 املعلا هتققح لوق كلذ

 لعتشم هايضور ىلج وهو

 لمعلا لهأ عم لوألل درت
 امزتلاف اهتدع تضق ىتح

 عفر دق يلعل لاقم وهو

 عسي رمألا ىرت له رايخلا امف

 بابرا

 اقلطا دق هتمصع نمو اه

 دعتست ثالنلابف هددج

 اهتاقيلطت ثالت

 ةادهلا دنع هخمر ات



 اقلط فكلت لوذلا كي ناف

 نتقلطب هدنع فن وكت

 يلو امح حك معلاو خالاو

 بتتسا رمالا دجوو نقتأ ناف

 فرع هريغل سيل ام بألل

 يلب اموي ةأرمأل نكي نمو
 احكني نا الجر ىلوت ليق
 ملاعلا عيبرلل لوق كاذو

 يف عيبرلا نع بوبحم هاور

 اهب هسفن حكني لب ليقو
 نم حاكنلا ةيالو هل ناك

 يبنجالا كاذل اهرمأ فيكف
 املعاف ةاتف هلك وت نمو

 اهب هسفن نجوزي لهف
 املعأ هل اهليكوت تقلطأو

 جوزي الجر ىلوت نكل
 املعاف حاكنلا يلي مكاح وأ

 الاف ًادعبأ ايلو ينعا

 هل هركا جرؤم وبأ لاق

 عقو دق كاذ ناك نا اوفلتخاو

 روهمجلا ىري هّضقن ليقو
 يلو الب تحكن دق ةأرماو

 هلعافلا كلتل دلجلاب ماقو

 اققح لحف ينانلا اهئاشو

 نيمريغب ىلوألا تتاف ذا

 يلي دوخلل كاذ اذه باغ نا

 بأ ضقنك يا حاكنلا ضقني ال
 فلتخم ريغف لاحلاو لاملا يف
 لمكالا حاكنلاب يا اهاشو

 اححصو اهحاكنإ ىلي نمل
 ملاع لقن رانالا يف هاور
 ج رختلا يذ ناسغ يبا لتم

 يفخ ريغ هردقو هرانأ

 اهقفلا رابتعا يف يلج وهو

 نسح لصأ ىلع حص ةيلو
 بهذملا يف انضعب لاق كاذك

 امزل رمال اهحاكن يف يا
 اهبتناف ال ليقو معن ليق
 املع صخشب هصصخت ملو

 بجلنلا دنع كلذ هل سيل

 جهنملا باطتسا نيح اهل هنم

 املعلا دنع هاوس نكي مل نا

 ملاع هاكح لخت انه هل

 هلقنلا هتور هسفن جيوزت
 عفر دق فلخ حاكنلا ضقني له

 روهشم مهرانأ يف كاذو
 لمعلا لصأ قورافلا ركناف
 هلماش ناك دلجلاف اهلحفو
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 امهنيب ام قورافلا قرفو
 فرعي حاكنلا يف يلع اذك

 لحلا يف ىرولا نواهت امف
 اورد امف ىمعلا مهيف رمثأ

 حلاصلا ليبسلا نع مهلضا

 هللا تابجاوب اونواهت

 ىلاعت هرما نع مهل امف

 دحألا يلولا هللاب ذوعن

 ىلا داشرال هوجرن هلاو

 ىمعلا نم ىدهلا قوراف ناك ذا

 فسعت هدضور هديدشت

 لهجلا عابتاب الا مرحلاو
 اووغ دق كاذبو ليبسلا دشر

 حلاطلا مارملا ىلا مهداقو
 يهالملا انتقا ىلا اوعفدناو

 الالضلا اوبكتراف اوحنج دق

 دسفم ىعسو ىدزملا ىوهلا نم

 الماا كردن ىتح هاضر
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 ح اكنلا ىلع د وهشل ١

 مزلت حاكنلا يف دوهشلا نا
 ىدهلا يف دوهشلا هللا لعج دق

 لالجلا وذ قوفل تبنأ

 فشكنيو اولخد رمأ لك يف

 مزلت اضيا موزلا ىف كاذل

 دوهش الب تجوزت ولف
 امهنيب ام ك احلا قرفي

 يلمجلا هب تب ةي 4 4٨

 املعاف قوقحلا رياس فالخ

 درو دق صن داهشالا ىلع لد

 لوبالا حاكنال لوقي

 دق ملعلا لهأ دنع دوهشلا يهو

 لبقن ناقساف نادمهاشو

 نييلصم نانوكي ثيح

 غحنم هنالطب اهنودو

 ىدرلل حيزت ةجح مظعأ
 لالحلاو مارحلا ىدل مهب

 فرع نيدلا يف لهجلا مالظ مهب
 اوملعاف دوهشلاب قحألا وهو
 ديقتلا اذل لطاب كاذف
 امرَخح رماب ماق هنال

 يضرملا جهنملا ىف هوحنو
 املعلا دارا هيف ةرهشو

 دنسلا لوبقم عيبرلا دنسم يف

 يلت هل ةنيب هدعبو

 دقعنا رمالا ىتم دصقلا تنيب

 لقني لوق وهو حاكنلا ىلع
 نيدودحم ليق ول اذكهو
 امرح ام وأ حاكنلا نم لح

 دجو دق كاذك هنيد نقحب

 نيمالاك داهشالا ىلع وهو
 >١)مطبملا نيبت ةجحب الا

 هنامألا كلذ نع نيفتتو

 دهش اذا هردهن ذلننيح

 حكن نم لعف كاذ عم نلطبنو
 حكن نم حاكن ىلع هداهشا

 ربخلا عجارف لدعلا هظفل يف

 امس دق ثيدح يف ( نيدهاشو ر
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 رخآ ثيدح يف ءاج ليقو
 لدعلا طرش ةعجرلا ف ءاجو

 حاكنلا ىلع عرف اهنأو
 لجأ لصأ نم عرفلا نوكي الو
 فرغ دودحم لنمك قسافو
 تبثي ليق ني دربهيلابو
 اغلب ام اذا نايبصلا اذك

 حص لوخدلا كلذ نا كلذ

 احاكنلا كلذ نأ تيجر

 حص داهشالاف مالسالا دجو نا
 رتعي انه طرش هنال

 ربتعم الصأ لوخدلا اولعج دق

 رظني لوخدلا حص امدنعف
 ىضم لق نيملسم انوكي ناف

 نم يلولا اهجوز ةأرماك
 ىضم هناف هتمتا ناف

 هميان يهو ج وزلا اهاتا ولف

 ريتعت طورشلا لاوحا كلتو
 اربتعا حاكنلا يف نادهاشلاو

 املعلا لوقي اطرش امث سيل

 امالسالا ىري نكر لقي نمف
 ملسملا ر يف مزلي

 \۔ ٤

 رهاش نايبب لودعلا طرش

 لصف لوقب حص دق ركذلا يف

 حاحصلا يف كلذ اوركذ دق
 لقع لصألل ناك نم هفرعي
 فرشلا لان دقف بات اذا نكل

 اوتبتاف لوخدلا لبق املسأ نا

 اغلبلا ضعب لاق لوخدلا لبق
 حصت نيح اهلقن ةلاح يف
 اجحابتسم ملسملاب نوكي

 حضتا غولبلاك لوخدلا لبق
 ركني سيل مالسالا يف كاذو
 ردص رفكلا ىلع ناك ول دقعلا ال

 اورظناف ناملسم هاده نم له

 اضقنا ثيح دساف كاذف الوأ

 نهر اهحاكن ةروشم ريغ
 اضرم دق هرما هتطخس وأ

 هلاع ريغ دسفت يضرلا لبق

 رهظ امفيك حاكنلا ىلع اموي
 اررق دق ىدهلا يف احيحص انكرب

 امزل دق مهدنع طرش ليقو

 اماق اموي حاكنلا هب اطرش

 ملعاف اموي ةجحلا هنال

 حالصلا نع ىأن رفاكل

 حلص ام روفكلا داهشا نال

امدہهمملا حلصي ال همالسا



 بجع الو ىضم ناك هناف

 ىرن لوقلا ابصلا يوذ ف كاذ

 اباتكلا فلاخ طرش لكو

 دمحأ لوق فلاخ ام كاذك

 عامجلل فلاخ ام كاذك

 ىدهلا وهف دمحأ هيلع امف

 درلاب مهدنع قيقح وهو
 مالسالا يف قحلا دصب سيلو
 بجو دق وهف كلذ ىوس امو
 مزل زاج ام سفنلل مزلمو
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 بجو يدنع هكرث لبق ناك ام
 ارم الو غياس سايف ىلع

 ا بايترا الو حص هسنالطب

 دشرألا ليبسلا ىلع هنعف :
 عازللا علذشاوق اهن

 ادب ريغلا ىلع در هريغو
 يدنع اعرش مزلي هدر لس

 .الم ام نود لالضلا ال
 كلا يف نوملسملا طورشلا ىلع
ملع مهدنع قحلا ىف يذلا وهو



 ة أرمل ١ يضر

 مزلي طرش ةأرملا ىضر ذنا
 حلصألل ةرذضان اهنال
 جوزت الف انيد تفلك دق

 نيجوزلا حلاصم يضرلا يفو
 طرش دق اهاضر عرشلا كلذل

 مألا كانه سفللاب قحأ

 الو انه دحتم امثانعم

 اهنع يفوت ىتلا بينلاو
 برعلا دنع ميالا يف لصالاو
 هريغص ًابث وأ تدغ اركب

 بلطي كاذ سيلف انه امأ

 بهذ دق اموي يوغللا يلع نمو
 ينعشلاو ةفوك ليهأ مهو
 تبن انكر مهدنع ىلولا سيل
 رظناف اولاق دقعلا مامت ىف لب
 لصفل نكي مل كاذ ناك ول

 يلوب الا لاق حاكن الو

 يلوللر قح اهشفلل
 بجو ىضرل اودكأأ اهقحو
 يضر نود ادبا حاكن الف
 نذأتست دق بيطتلل ركبلاو

 عقر ابدن اهبل ةياعر
 تبث لكلا يف موزللاب ليقو
 حص يلولل ركبلا رمأ قحلاو

 ملعي لوق غلابلا اهب ىنعا
 حجرألا ليبسلا ىلع اهسفنل
 جهتبت هب لب اهاضر نود

 نينيع يذل تحال ةفورعم

 طرتشا عرشلا اهلام نطرتشاف
 ملعن اميف كاذك بينو
 الجنا صنلاب لكلا مكحف بير
 اهنملعتل اموي تقلط وأ
 بسحاف ارط جوزلا تاذ ريغل
 هريبك وأ نوكت افلاب وأ

 ببي مهعم ثيدحلا يف قرفلاو
 بجع هيف امو اهدقع زاجأ

 بتكلا يف مهێرهزرفزو
 تْبييف ال وا جم وزتلا ةحصل

 رظنلا حيحصل بهذاو كاذ ي

 لقنلا دنع صنلا يف مهيأو

 يلج رمألا جهنم ( قحأ ) يفو
 يلجلا ىدهلا يف قح كاذك
 بهذ دق هيلا لكلاو كاذب

 اضم كاذ عم دقعلا يلوللو

 نظفلا كلت فرعي ةمكحل

 عبتا قحلاو هفرعاف ابجاو ال

 تب ثيح ثيدحلا موهفم فالخ

 حضتم قرف ريغ نم هعيجج
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 اطورشلاو قادصلا نيعي
 يالل تبان كاذ لكو
 فرعي تامصلا اهنذا ركبلاو

 الف اهنوصل ةياعر يهو
 قلخ نسح هل اهئايح يفو
 ةبغرلاب تحرص ول اهنال
 ارتخحت نأ بحأ مهضعبو
 حاضيالا ةدايز درت ناو

 ءاسنخلا يمهو مادخ تنب

 بيت يمرو كللذ تهركف

 ةحص نود وهو ركب ليقو
 يراصنا لجر نم تعيأت
 بالا كاذ اهحكنا هدعبو

 ادرف هحاكن تهركف

 هيصعم هيلع اهربج ناف

 يرصبلا نسحلا لوق ربجلاو

 اطورشم اهل راتخيأ وفكلاو
 ملعاف حص يلولل دقعلاو
 فلتخي ال هيفو هتوبت

 الثم هيف ةبغرلاب حصفت

 قح يهو لامجلا نم ةفصو
 ةمشح نم الخ دق الاح دعل

 اررق تامصلاب اهاضر دنأ

 حاحصلا يف ءاح ماقملا اذل

 ءارتما الو بأ اهجوز
 بيطلا .كاذ حاكنل درف

 ةيضقلا بيث حيحصلا لب
 ران٦الا يف هوور دق كاذك

 بطخي اهاتأ نم اهاضر نود

 ادعت دق كاذب هنال

 هيصعت نأ ىلعلا برلا نم رذحاف
 ىورملا يف ملعلا لهأ هاور
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 قادصلا

 عقو ةحص طرش قادصلا نا

 درو دق تاقدصلا ءاسنلا اوتا

 تبث دق ( قادصو يلوب ) و
 قادص الب تجوزت ناو

 اقادص ال ررق اذا ىنعا

 احضو دق هنالطب اهجيورت
 ... هيلع تجوزت اذا اما

 ابجو دق اهل اهلنم قادص

 ىري اهل ةيد رشع رقفلاو
 مكاحلا كاذ مكحي يذلا وهو

 ديدحلا متاخ لقألا يو

 اديدح امتاخ ول سما لاق

 رشبلا ديس غلاب دق هيفو
 فرعاف هيف ديدحت ال ليقف

 دق قراسلا دي هب يذلا وهو

 درو صن يف نارقلاب ءاجو
 املعاف اقادص ناك هميلعت

 عفالا امنا ليلد وهو
 افخ ام نود قداصلا يف عفدت

 لد نآرقلا يف ةرجألا ىلع وهو

 عم قادصلا كلذ زاج ليقو

 ىور نم هاور صن يف ءاج دق
 حلصت تسيل جورفلا ةبهو
 اممعم تبات اذه ليقف
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 ع رش هللا ايسح حاكنلا اذل

 دنف الو عضاوم يف ركذلا يف
 تبت دق اعرشو يداهلا ةنس يف

 قافتا ىلع مهعم ينزلا رهف
 اقالطالا كلذ عارف اهل

 احلصلا لك دنع فالخ الب

 هيف اذه حص مسي ملو

 ابحعتست الف اهرقع ليقو

 ىرولا لحاطف قحلا يف هاور
 ملاعلا هاور لصأ ىلع هب

 ديدسلا بهذملا ٤ هوحنو

 اديدس املعلا هاور اصن

 ركذ دق ام ىلع هلقأ يف يا

 يفي كاذ يف رانيدلا عبرو
 دشرلا بابرا رابتعا يف عطقت
 دشرلا لهأ عم هيف عازن ىلع

 املعلا دنع قادصلا هنأ ال

 عماج لوق وهو اكلم نوكت
 افرع نم هلاق كاذ وحنو

 لدج الب اهزاوج ىلع ينعأ
 عرش فخلا يف ضيوعتلا ىلع دصق
 ىوهلا لهأ عدف ملعلا ةداق نم

 حلصألا وهف قحلا ليبس فرعاف
املغ نم هب صوصخم ليقو



 الف ضح ىتفلا كلذب ىنعا
 هل دحأل قادصلا رنكأو

 هليلقت يف ريخلا لك ريخلاو

 اهف دقعلاب حابتسا هنال

 لعف دوخلاب لوخدلا اشي ناف

 هحابالا ضوع قادصلا ناك

 عقر هبوجو سمللاب ليقو
 انهنم تعتمتسا امف لاق

 عضبلل ىرتف روجألا اوتأف
 ا١لف ةعتم هامس دق هلاو
 بجو اقادص ناك هنأ ول

 امهوعتم لوقي هتكل

 املعلا دنع ةعتملا ىف كاذو

 ال ةعتملا يف صوصخلا ىلع رهف
 مسي ملو ةأرماب لخادو
 اسنلا نم اهلثم قادص قىنعا
 فرغ يزلاو لامجلاب لنملاف
 لمج اهئاسنل قادص امأ

 اتام اهاتف اهينع ةأرما يف

 درو اذكه لخدي نأ لبقو

 >)بنلا دنع حصي هريغل

 هلذبي ناب زاج اشي امف
 هليصأت ىلع تلد مكحل

 املع دق هلقأ يف نماو

 بجع الو ابجاو قادصلا ناك

 طبض نع اعقاو ًاطرش ناك نا

 يدنع اميف ضحملا حيحصلا وهو
 مزتلم هيلع فصنلاف سمي

 اهقفلا لك دنع حابم يهف
 لجرلا ءاش اذا كرتلا اذكهو

 هحابتسم دقعلاب تحبصا ذا

 عضب انيح ةرجألا هناف

 انملعا اذكه اصن ركذلا يف

 يعرشلا قادصلا كلذ نوكي

 القن الصا هيف مهناف قادص

 ىبأ ناك نا لثملا فصن ناكل

 اهوعفنتف ضرف نكي مل نا
 املعاف كاذ دز دق ذئنيح

 الزن اهيف خسنلاو اهريغ يف
 ملغ اهلنمبف اقادص اه

 اسسأ دق اذكه ارقفو نىئنغ

 فرشلاو اضيا رقفلاو ىنغلا لثم
 لقع دق ثيدحلا صن نم كاذف

 اتاف قادصلا هضرف لبق نم

 دعي ةريشع رهم اهل لاق
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 لوخدلاو ةدعلا بجواو
 ربخلا ظفل نم ءاسنلا اورسفو

 لعج اهئاسنل اقادص ىطعت

 انه رقفلا الو ىنغلا رظنن ال
 عقت برعلا يف ةفنالل كاذو

 لاوحأ يف سانلا ىواس عرشلاو
 رظن لفغملا يلاف سايقلا امأ

 لزانم ىلع مه ىرولا ىري

 اولزن اماقم مهولزناو
 الوضفم لضاف ىواسي الف

 تبث لصأ هل دحاو لكو
 حصت مل حاكنلا ىلع ةوشرو
 اناح دوهلل باتكلا مذ

 مه تحسبلل نولاكأ لوقي

 حكني يلولا بجاوو
 بجاولا اذه دض ءاشترالاو

 ابجور لف ريجأ هنأك

 مرحت اعطق هيلع ةرجاو

 ملعاف هاشضترا ام ٥ ر هيلع

 قادصلا نم اصقان ناك نا
 عجر جوزلا ىلإ صقان ريغ وأ
 قادصلا ىوس ج وزلا ىلع ام ذا

 ةوشرلا قيرط ىلع دزي ناف
 فالخ الب جوزلل دري

 اوييابت

 لوقي هب مههلاك توملاك

 رنألا يف كاذك اهموق ءاسن
 لصح لاح ىلع ليضفت ريغ نم
 انلع هاوس وأ لامجلا الو

 عمتساف ضعب ءاسن تلضف دنا
 لاحلا اذه لنمك ةدي

 رهتشا انيح ليضفتلا بجرواو
 لداجت الف اهب

 لضفي مهضعب كاذل هيف
 الوقعملا مهنف دق نم يار يف

 تتا تاياور بسح مهدنع
 حلص ام نيد لك يف اشترالاو

 املعاف اريبك امذ اوشترا دق

 مرحي رمأ كاذو اشرلا وهو
 حلصي أوفك ناك نم هءاسن

 بساكلا ثبخأ نم هنا لب

 ." هيف مرحنا حضتاف

 ملسملا اذه جوزل وأ جوزلل
 قاقحتساب در اهيلا وهف

 عنص ام سئبو تحسلا هنأل

 قافنالاب حت هدعبو

 ةيرم ريغب دودرم كاذف

 يفو ناك قادصلا ام نيح نم

املعلا لاقم يف تحس كلذ



 افخ الب هلكك هضعبو

 بألل اموي لحأ نكي ناو
 فكع لسنلا ىلع هنا كلذ

 دالوألا ىلع هلام لذي
 لصالا يف ًاببس اضيأ ناك لب
 دقو مالا ىلع لاملا لذب دق
 لام يف هل اوعسو كاذل
 تنبلا حاكن يف هاشترا امو

 اهنم لابي سيل هنال

 زجوت نيعسوملا ةجح لب
 بألل لاق كل لامو تنأ
 دلولا لام ليق نا هنال

 عقو هلام لثم كلم نبالاف

 رشبلا يف دحا لوقي ال ذا

 لالا عيبك هعيب حصي
 صصخم الب لاملا اوصصخ دنا

 اربخ اضيا يفاني هن اف

 هدي يف امب ىلوا مكلك
 نارقلا هقدص ىذلا وهو

 افرغ امهس دلاولل ررق
 دلولا كاذ تام دق ولو ىتح
 لعج اَمَل هلام كاذ ناك ول
 الاق هوضرعاف كاتأ امو

 ربخلا ليو ات حصي ذئنيح

 حكن اه دعب ملسأ كرشمو

 ىفك ام قادصلا كلذ ناك نا

 ببس نع هل عسوت وهف
 فعضو نهوو ةوق لاح يف

 يداب مهيلع هرنح !امك
 لسنلا اذه لصأ دوجول يأ

 دلوو مأ ماركا ىلع ماق

 لاحلا رارطضا دنع هدالوأ

 يتفم لك ليق هاري لح

 انمهفاف بلاغلا يف ٥اوس

 دنسي يبنلا يلا ربخ يف

 بهذملا صيرح لامحا هيفو

 دنسملا ثيدحلا يف كلم بالل

 عسي له يل لق ثيدحلا كلذ يف
 ربعاف بأل نبا فكللمب

 لام نم صيصختلل سيلو

 صصلتلا بهذم يف اوعقو دق

 ارهتشا كاذ دضب دمحا نع

 هدلؤ نم دلاو لاني الف

 ناهربلا ةريحلا يف هناف

 افخ ام نود دالوألل كاذك

 لزن ام فالخ هنم هل مهس

 الاقملا اوفرعاو باتكلا مىلع

 رظنلا بابرا يأر هاضقا اك

 حصي ل لوخد نكل ةكرشم
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 املعاف قادصلا فصن اهل ناك

 عقو نيح همالسا اولزن دق
 ربتعي اهمالسا اذكهو
 لصحت امطق ةقرفلا كلذب
 املسأ ام ىتم ىطعت ال ليقو
 مالسالا يف لوخدلا كرشملاف

 يبأ دق لوخدلا نع نم لكو
 رظنلا يف ولحي لاوقالا لوأو
 حكن طرش ىلع ناك لجرو
 رظناف هنع قادصلا طقسي يأ

 مزليف لطاب اولاق سكعلاو
 نيلاحلا يف طرشلا نا قحلاو
 تابنا ىلا ىضفي هنال

 فالخ الب لطاب كاذو

 لجرلا نع هطح نوتملاو
 امدنع هتأربا دق اهنأك

 جرخ فلكت نع اسايق ناك

 ةريخالا ةروصلا يف نكل
 لقتنا هنال رهاظ قرفلاو

 ىلع اهريغ لام نم اهل سيل
 حكن دق ةاتفلا ىلع لجرو
 بجو توملابو اهل هعفدي
 رظن ىلع اهلجا اوطرش دق
 ةيجوزلا اقب ىلا اورظن ذا
 لجاع قادص ىلع تجوز ول

 امسر مهعم سايقلا ىلع وهو
 عبتم اي ال قالطلا ةلزنم

 اورظناف لاقي كرشم جوزلاو
 لصتي ال لبحلاو امهنيب
 املعلا ضعب كلذ ىري ءىيش

 ماودلا ىلع اعرش همزلي

 ابجو دق ام عيض هناف

 رهظ عجشت نع وهف يانلاو
 حصي ل قادصلا اهلبق تام دنا

 ركذا هطوقس يأ توبنلابو
 ملسي لقف اجوز اهقادص
 نينيع يذل حص هنالطب

 يفاولا قادصلاب حاكنلا نا

 لصح نارب طرش هولعج دق
 ىمتنلا يءان وهو اهنع كلهي
 جرح نم لطب داعتبا يف سيلو
 ةروصلا كلت نود حصي سيل
 لدج ام نود ةأرملا ثراول
 البنلا ماركلا لاوقا حيحص
 حص حاكنلاب لجالا اهل ىرخا

 بتكلا ضعب يف ءاج قالطلابو
 رهتشا امك مهدنع دح ريغ نم

 لجآلا نود قالطلا يف عرسأ
٢٢



 رهقي كانه ديق هنال

 لجار لجاعب هككل
 بجو اهل هضرعي ىتم نكل
 ريحت لاقي هلوبق ىلع
 لاحلا يف امزال اقح هاري
 بجعي اضيأ كاذ ىف مهضعبو

 لجالا يف هعدف الجؤم ناك

 حاكنلا اقب ايقاب هاري

 حكن اذا هنمزلي فيكف

 امف اعبرأ لحأ دق هللاف
 عفد دق اهيلا اموي نكي ناو

 الو هل هدرت لب ليقو
 اهف يا هيلع قاب هنابب

 درو اذك اهف توملاب مزلي
 بلط ًاموي ةجوز نم نكي نمو
 نا كلذ يف ةعجرلا اهل نا

 حصت مل سفن بيط نع نكي ناو
 يلع ناطلس جوزلل هليلد

 رهاظو نطابب هرذحت

 امكحت ارمهاق اهيلع ماق

 ربتعي لاقملا اذه ىرأ الو

 ليلحت ىلا ىضفي هنال
 ةنسلا صنب مرحم ومو
 ملعاف زاوجلل ليبس الف

 اف هعفد زاج ول هنايب

 رفني اموي مار دق امهنم نم
 لضافالا رظن يف اه ىقبأ
 بتكلا ف حيحصلا ىلع هلوبق

 ركذي كاذك بوبحم نبا نع
 ةداق هنع دهاور

 حانج الب جوزلا ةمذ يف

 حصي ال هاري مكح اذف ىرخا

 امزل هاري ال بوجولا ىنعم

 عش ليق دق جوزلل هدرف

 اهتبناف بيغم لجأب
 دسف هحاكن وأ قالطب وأ

 بغر نيح اهل امو اهقادص

 نكز دق لوق وهو تدارا هل
 حضو هانعم كاذو اهتعجر
 ىلبلا هنم يقتف هتجوز

 ركانت الب يلولا هنال

 املعلا دنع ةأرملا ةمصع يف
 رظنلا لهأ هققح اذا ائيش

 ليج اخا اي يفب رهم
 ةلملا لهأ نيدلا ءاملع عم

 مرحلا ىللا صنلا كلذ عم
 اتبناف هل هذخا زاجل
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 املعلا دنع مارحلا هذخأو

 فرعي امارح ذخألا كي ناف
 هب ارومام نوكي ال ءيشلاو
 اعتَم دق امب هللا رمأي ال

 دعب ىدهلا يف كاذ سيلو

 دحأ نم لطاب حصي الو
 ربدلا يف ةحوكنم يف فلخلاو
 رظناف راج سايقلا ىلع وهو
 عقو ابصغ نا قادصلا اهل مل

 اقادص الو دحأل ليقو

 افلتخا نيعضوملا نا لوقي

 عجراف كاذ لثم يف ىضم دقو
 لطب انه اه سايقلا كي ناف

 داغرالل زيزعتلا مزليو
 اوبكتراو مهجورف اوقلطا دق
 مهحالص نم لاذنالل عدرلاو

 ركنملا رذب ضرالا يف اوزدب دق
 هللا تامرحم اوركبتناو
 لالضلا ةوه يف اولستراف

 ناطلسلا ةرهق تحت سانلاو
 ةايحلا رهاظ نم اوملع ذا

 رظني سيل ناطلسلا كي ناف

 اعم لمحللو ءىطولل ضرفي
 لاح يف هب ايض ارام
 املعلا بطق دنع حيحصلا وهو

 امرَح ىفب رهم هنال
 فرعن اميف كاذك هعفدف

 هبتناف هل اعونمم ناكو

 اعرش دق ىدهلا هللا ام لثمك
 دري دق لطابلا هنكل

 دبالا ماود كاذ ىلع وهف
 رظنلا لمهأ نع دحت ليق

 ربدلا لثم لعجي لبق يف
 عبم سايق ىلع ربد يف
 اقاس دق ىرولا ضعب قرافل

 افرعاف كانه كورتم دحلاف

 عبتا يلجلا قحلاو هلا

 لدج الب هل كورتم دحلاف

 داسفلا عماجم مهناف

 اوبسك دق املو تامرح

 مهحالط ىلا مهيعاد كرتلاو

 رذقلا داسفلا رهظ اوبكرو

 يهانملا هذهل اوعراسو

 لابولا سيارف اوشهتناو

 نالعالاو رسلا يف هنوشخي
 تابجاولا لك نم اهريغ ال
 رتكي مهن دوحلاف مهيلا

 اعفز دق ابرلاو عاضرللو
 لاقم يف ءاج كاوسب ول

- 
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 ىمتنا هل ةفينح وبأ اذك
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 مهاردلا ةنتالانلاب ليقو

 رانيدلا عبر مهعم كاذو

 تبت ذا سيقم عطقلا ىلع وهو
 كلامو انبحص ضعب هيلع

 مهاردلا ةعبرأ لب ليقو
 رظناف سيقم عطقلا ىلع وهو
 بويا يبا لوق ةس وأ

 يبأ يلا اذو ةرشع ليقو

 هرشع لقالا ىف ىلع نعو
 هان دق رباج يبا نباو

 يصخنلا لاقم يف نوعبراو

 ركبلل هلقا لب ليقو
 هدحوم وأ نوكت ةكرشم

 رشع ليق ال ركب ةمأو

 رتكالا يف هل دح ال ليقو

 امزلأ دق هسفن نم هليلد

 فرسلا هيف اوهرك ءاملعلاو

 بيتو

 الاق نيفرسملا بح ال ذا

 هللا بحي نم يردت تناو

 اجر ام لان هللا بحا نمف

 لدي نميلل قادصلا يف رسيلاو

 رشع ىنثاب ىوس ىداهلا جوز ام
 ركذ رثن اهقوف يقاو ىهو

 ملاع نع انءاج دق هلقأ

 کر اج ت اي دلا ر اني د لثمك

 كلاسملا تءاض دق مهب نمو

 ملاعلا روهمجلل كاذو

 رثألا يف انبحص حيحص وهو
 يبوبحلا هبهذم ىف ءاج دق

 بهذملا يف هفرعن دمحم

 هررقم مهدنع امارد

 هاري اذكه لقالا يف يأ

 عمساف اضيا يبعشلا هلثمو

 رشعلاب ةيد نم اهحفم

 هدمتعاف بيثل هفصنو

 رهش دق لاقم ىلع اهتميق
 القن الوق ةرحلا ىف ليق ام
 رظناف طورشلا ىلع هنكل
 امرزل دق انهاه هارن ائيش

 فلتلا مار دق فرسا نم لكو

 لاعت انل ركذلا لزنم

 هالوم هضغب نكي نمو
 اجهنم هيلا يعسلا يف باطو

 لقن دق يبلا نع ربخ يف
 رثأ نم انل كاذ للا و

 ربألا جوزت دق كاذب اك

رنألا يف مولعلا لهأ هعفري



 هيقوأ امثرد نوعبراو

 يداملا لسن نأ يردت تناو

 عقر لصا هحاكن اذكهو

 مالسالا يف عراشلا هناف

 ىده انل هتومو هتايح

 قدصت باتكلا ميلعتب لهو

 اديقت دق وهف هوور امو
 بجو عرشلا يف ملعتلا هنايب
 اقادص مهدنع نوكي الف

 ربخلا ظفل

 هيضرملا ةلملا يف ةفورعم

 دابعلا يف ناك لسن مركا
 عبتاف هادهب يسأاتلل

 مانالا يف مياقلا هناو

 ادب فرب ام هللا ىلص هيلع

 اوققح اميف درو معن ليق
 ىده كاذ ىوسل نوكي الف
 بسح اذك ىتفلا ةقاط ردقب

 اقالطالا ديقتلف كاذب

 رهظ نقحلا دجت هيلا عجر اف

 ان دق اهيلا اذا هعنمت

 حضتا قحلا يف هايا هعنمف

 حضتا دق انه مرحلاف سمو
 قاقش ام نود سم ل نا

 ىوه وهف ةين نودب امأ

 رظناف اموي هاون نكي ل نا

 عفري لامقم ةميق كاذل

 نياب مهعم لقعلل يذلا وهو
 عمساف اضيا هللا دنعو امكح

 بجع ام نود قحلا كاذو هنم

 اهمزرلت لاقي هترشع

 اقاطأ انح يأ ةقاطب
 سم دصقلا وأ قادصلا لمكي مل

 عنتماو اهعدف زياج معلملاو
 عفري لاقم الجآ ناك دنا
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 ةدل لجؤم نكي ناو

 ىدؤي اهل ىتح هعتم

 بجعلاب ءاج ماقملا يف لينلاو

 رفع ضرف كي مل نا ليقو
 هرشع قداصلا كل لقي ناو

 اتئو لاق ام ركت
 رانألا يف نورشعلا همزلت
 فرتعا لوقلا كلذب هنايب

 عقو ءىطولاو ءىطولا لبق كاذو
 لقأ تلاق دق يهولا اذكهو

 تركنأ مل نورشع لقي ناو
 عقو ءىطولا نورشع لب لاقف
 املعاف درت لتملل ليقو

 ءاسنلاو لذنلا قادص يفو

 ركنت كلتو اذك لقي ناو
 املعلا دنع مكحلا ىنبي هانعم

 رظناف لاقي تاراجالا اذك

 رخآلا لوقب مهدنع ذخألاف

 حكن دق ضرف ريغب نكي ناو
 بجو دقعلابف تام نا كاذو

 ةافولا ةدع اهيلع اك

 مزلي فقادص ليق اهل امو
 قادصلا ضرفي مل هنايب

 بجي رقعلا هل عاطو نكي ملو
 الو توملاب ةعتملا اهل امو

 ةدملا كلتل اهسمي ملو

 يدنع لوق حيحص يف كلذ

 بجو امو انه بودنم لك نم
 رسغ ركب ةيد نم كاذو

 هركنم يهف نورشعلا لب تلاق

 النلعفي ءىطولاو يعدت ام

 يراج ةاتفلل قادص ىهف

 فرصناو هيلع لعفلا عقو ذا
 عمس اذك تبات وهف هيلع

 لدج الب اهف جوزلا ىكح امث
 تركذ قادصلا يف نيعبرأو

 عفر لوق يف نورشعلا اهل ناك
 املظأ كانه لهج هنال

 ءابنألا حاحص انل تءاج

 رخؤملا انه مكحلاب بهذي
 املع دق رخا مالك لىلع

 رجؤت ىتم اموي اهلصأ يف
 ركانت الب لاحلا كلذ يف

 حصألا ىلع تثرو سمي ملو
 بسح جوز اهنال اهتاريم
 تاقيملا ىبتنمل اهدتعت

 مزتلي اه هفصن سيلو
 قاسي اه نبمزليف اه
 بجو ثاريم دقعلاب اهل نكل

 ىلع اموي تقلط دق ىتلل لب
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 الان لوخدلا لبق تمت ناو
 املعاف هنع قادصلا طقسيو

 قدصت نيتروصلا يف لب ليقو
 لئسي اموي ءاج نم هب ىتفأ

 عبرأل ةدقعب حكانو

 ناتنثاو ثالنلا اذكهو

 فرشو الامج نفلاخت الو

 هملسمو ةكرشم اذكهو

 اركذ دق لضافت نكي مل نا

 ضرف ام دعب قلط نا فصنلاو
 انكرتف وفعت اذا الا

 هدي يف نوكت يذلا وفعي وأ
 اقادصلا هلاكإ هوفعو

 حيحصلا ىلع جوزلا كلذو
 فلخلا يناث لوق اضيا كاذو

 يلب دق يلولا وه لب ليقو
 املعا هلك قادصلا نع وفعي

 يلب رأ لاقي اهل هنمضي
 همأ نع وفعي ديسلا اذكهو

 بهذ دق يعفاشلا ليق هيلا

 رظن وأ سم جرفلل نكي ناو
 ركذلاب اندب اهنم سم وأ
 رظناف هيلع لماك ليقو

 املعلا دنع ةلملا اذكهو

 قلعت هب دوعسم نبالو

 لقني كاذ لثم (عورب) ىفو
 عمساف كانه اعابرأ مسقي

 نافصن امهنيب هناف

 فرع ىوسلاب بينلاو ركبلاو
 هممتم تركذ لك ماكحأ

 ارم الو اذكه وهف دقعلا يف
 ضرتفم قح وهف سمي ملو
 انملعأ اذكه هنع كلذ

 هدتقاف حاكنلا كلذ ةدقع

 اقاطأ انهاه لضفل اهل
 حيج لا انبهذم يف ءاج دق

 افرع دق هلضفو انقوراف

 لشمألا ليبسلا ىلع ةيبص
 املع هنم نامضلا ىلع وهو

 لبقاف ءاج كاذك ةنونجم
 هملعاف لوق كاذو اهكلمي

 بحتسملا ليبسلا هدنع هاري

 رهظ هنم ام لك وأ نطاب نم
 ركتفاف بجاو قادصلا فصن

 ركنتست الف رهاظ لكلاو
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 ءافكالا

 قحاو ىلوأ حاكنلا يف أوفكلاو
 حلص نم ليق اوفكلا يف اوفلتخاو

 الف لاق مكلاقتا مكمركا

 اقلحلاو هنيد مكيضر نمو

 ىفطصملا رابتعا نيدلل هارت

 دقر هانبت ملاس ناكف

 املع دق ةأرما ىلوم ناكو

 اليق دق هتخا فوع لجنو

 درو الوق ةفينح وبا لاق

 برعلا يف شيرقل وفك سيلو
 ةرحلا أوفك نوكي ال دبعلاو
 ىلع ءافكا نيدحوملا نا

 اولض دق مهل ليوأتب ىنعا
 لطب مهجحاكنف يلاوملا الا
 جاسنلاو ماجحلا كلذك

 عي نم وهو لاقبلا كلذك
 هب ادر افرح كلت دنال

 فرشلا بابرأ برعلا اهيضتري ال

 لصع بايناب رهدلا انتضع ول
 برصلا نيد مالسألا امناو
 اياندلا لعف امهم رهصلاو

 نرقي ىخأ لخلاب لخملاو

 ماجحل اب حاكللل درل ١ و

 قدص لصأ ىلع بجاو ليقو
 حلص كلذ يف ركذلا يف دراول

 لبنلا هاري هريغ ليبس

 اقدص ثيدح يف هوجوزف
 افرعاف هيف يضرملا فلخلاو
 ةبتع ليلس تنب ىلع ناك
 دنس يف هيخأ تنب هحكنا

 املعلا هنم كلذ بعي ملف

 اليلدلا فرعاف لالب دنع

 دنس يف شيرقل افكأ شيرق
 برعل أوفك ماجعالا ىف سيلو
 ةلملا لهال أوفك ال كرشلاو
 الفتحاف مهف نايدأ فالخ

 لي انيد يف مهجوزت
 لدج نود ىدهلا لهأ عم قحلا يف

 جاهنملا هب قاض مهحاكن

 عفر اضيا انل صن يف لقبلل
 هنيد مهدنع اهليبس

 فرحلا تايند يضري ال عرشلاو

 لفي مل مزع ريغ انم قلي مل
 بقذملا يف انل ريغلا عبتيو

 اياضقلا يذ دنع هيلع انمق

 نجهتسي الو بجاو كاذو
 ماكحالا ف حص دق كياحو
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 تبنت يلوملاو . لاقبلا اذكهو
 الف دوخلاب جوزلا كلذ زاج ول
 برعلا تانب يلولا حكن نا

 املعاف لاق كاذك دحاو
 ىفاشلا لاقي همرحي ملو

 كرت نا يلولل اقح ناك دق

 يقب دقو اوضر اذا ءايلوألاو
 رظناف حصي هب هخسفف

 بطخي انيلا ًأوفكلا ىتأ ناو
 املعاف حصي سيل هدرو

 راوبلل ثروي هدرف
 عقت كاذ نم ضرالا يف ةنتفو
 تاروتلا يف لوقي اولجعو
 جوز احاور احبص تفلب نا
 حاكللا ف ءاسنلا ةبغرو

 دحالا هلالا نم ةمكحل

 تتأ ةجحل عرشلا يف كلذ
 ىلع درلا نم اعنام نوكي

 بجتست الف ىرونلا هخسفي

 املع ءاهقف لاجر مهو
 عيافرلا ف ريصقتلا هنكل

 قفتي ملو طخسلا ىلع ذو
 رصبملا يعفاشلا كاذ لوق يف

 بجي رمأ نيدلا يف هقافو
 امزل دق بجاو نم انه امل
 راكنا ام نود تانبلل يأ

 عفر دق ثيدح يف داسفلا عم
 تانبلا هذه حاكيبب يا

 جمهلا يف اهكرتت الو اهل

 حاكنالا ىلا عرستلف مظعأ
دصقملا رسيل ءاسنلا اهعدوا



 رافغشلا

 ( مالسالا ىف لاق راغش الف ر
 لوألا ةيلهاجلا هيلع ناك
 بطخ نم ةاتفلا أرملا جوزي

 ام نودو رمع تنب ديز ذخاي

 ينبا جرف ذخ لوقي هنأك

 قحل تنبلاب تنبلا ريغ مكحو
 لدأ كاذ ىف تخالاو ةمعك

 اححص مل عقوأ نكي ناو
 اطع هلنمو مهتيل هاضمأ

 حصي اولاق ةفوك لهأ كاذك

 ىصفاشلا لثم روهمجلا هلطبأ
 عنتماو وضعل ىنتسا هنأك

 ىرخألا قادص اهعضب لعجي
 ادغ اكلم هذه عضب ناكف

 مرحي حاكنلا يف رافغشلا نا

 افخ الو رهاظ داسفلا نا

 ىلع اموي اوجوازت اذا نكل

 املعاف كاذ تنب اذه قدصي

 اماق اموي كاذ نوكي رولو

 هل جاتحت يذلاب كاذ موقي

 انيت انهاه قادصلا نا

 تبنت نبح انهاه راغش الف

 اقادص ال ثيح راغشلا لب

 ال ديدحلا نم امتاخ ناك ول

 ملسملا راغشلاب يضري سيلو
 مارلا نم رمأ هنال

 لعج دق جورفلا ةراعا لنم

 اهلثمك هنم ضوعب
 املع جرفب جرف ىوس رهم
 ةجح نود كل تبب جرفب

 قدص دق اضيا كلذ ءامالا يفو

 لمعلا رارحا دنع اضيا مالاو

 ىحتنم الوق حص قادصلاب يا
 اذكهو

 بتتسا

 الضفلا دنع زاج قادصلا طرشل

 امزحُي مل مكلذ اذكهو

 امالي نلف هيبن نانب
 هلطبن نل اذكهو هتببا

 انيت دق كلذ يف رمالاو

 تبي رمالا هبو قادصلا :كاذ

 اقاسنا هنم قادصلا انهاهو

 الضف روهملا ليلقتو مول
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 لقني اميف كربالا هناو لضفأ نهف ارهم نهلقا
 نكز دق لصال هريغ تانب نم فرشأ ىفطصملا تانب نا

 رركن ريغب حضاو كاذو رهملا يف ىفطصملا لاغي ملو
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 ح اكنلل ءاسنلا ةيالو

 احكنت نأ ةأرم ال ىرت لهو

 ةمالا يف اذكهو معن ليق
 الولا نم اسنلل سيل ليقو
 املعلا دنع حيحصلا وه اذو

 لقن انموق لوق نم ةلعو
 ةقيدصلا نع ائيش اولقنو
 املعاف اهيخأ تنب تحكنأ دق

 لمتحي لوقأو اولاق كاذك

 بجوي نيبطاخلا باطخ امو
 بطختف اهتمع اهنال

 مزلي يلولا كاذ نم دقعلاو

 لقن اميف غياس لامتحا وهو
 يلولاب الا ةأرملا حكنت ال
 مزلي كاذك لدع ادهاشو

 حكن نيح ةارماب لخادو

 ا نيح هيلع بجاو رهلاف
 ىلو اموي اهل سيل ةأرماو
 مالسالا يف يلولا هنال

 ءاسنلا اسنلا جوزت الو

 الو اهسفن حكتت ال كاذك

 ادرو دق ربخ هيلع لد

 تجوز دق اهسفن نم ةيناز
 يراوجلل حكنت ال كاذك

 امالا هذه جاوز يلي وهف

 احلصلا لاجرلا نم اهتنبا

 ةمألا يف اهل أأوفكلا اهحكنت

 البقاف حاكنلا يف صوصخلا ىلع
 اميس لصا نم لوألل سيلو
 لدي ام هيلع لهو انبحص عم
 ةمألا ىداه ةجوز ةشياع

 املغ اهيلا ءاصيالاب كاذو

 لقن جيوزتل ةيصو تسيل
 بهذملا هاضتقا ام ءيشل اهنم

 بغرت كلت لعل ةمع نم
 ملعي دقع ءاسنلا نم سيل

 لفتحاف ثيدحلا ىنعم قباطم

 لطبلا نم هناف الوأ

 ملعي دق يضرلاو قادصلا م
 حضو دقعلا يف يلو الو اه
 امب اموي اهجرف لحتسا دق
 لمكلا دنع ناطلسلا اهيلو

 ماكحالا قداص هيلع لد

 ءاج دق ىدهلا ف ثيدح ىنعم

 القعلا رابتعا يف كاذ حصي

 ىدرلا نم انذقنم دمحأ نع
 تبت دق ثيدحلا ىنعم نم كاذو

 راكنا الب يلولا رمأتلو
 امرح دق اهحاكن ىته اهنع
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 ىف رايخلا
 تبنذثي ءاسنلل ر ايخلا ن ١

 مايال ١ ةنالت ىلا ليق

 ملعاف كاذ لاجرلل سيلو
 دقو تام نا هيلع اوعرف دق

 لجرلا لبق نم ةأرملا تتام وأ

 رايخ هل سيل هنال

 حاكنلا بجاو نا كلذ

 دقعني هارت هب هنال

 هدجو هلزهف

 حصي مل رايخلا هل اوتبنا ول
 مزجني ل هب هدقع نأو

 مزل ًادج هلزه نوكي الو
 لاجرلل رايخلا تبث ول
 املعاف اقوقح عرشلا بجوأ دق

 قادصلل دقعلا عوقو سفن

 امف دقعلاب مزلت ةرشعو
 اعيض طرش لك يردت تنأو
 اسنلا ورعي ام كلذ نم سيلو
 الو يضرلاب حاكنلا تبنيو
 له ةلهملا ذخأت نا ام
 رظت نيح حلصألا رشت
 رنألا يف ىقتأ دق اذه قحلاو
 ارايخحلا ىضترأ ال ىنناو

 بجو دج

 حاكنلا يف

 تبثي مهدنع حاكنلا يف يا
 ماكحالا يف ءاج الوق تبني
 مكحم لوقب رهاظ قرفلاو
 دقعنم رايخلاو حاكنلا حص

 لعج جوزلا ىلع لطاب ليقف
 راتخت ىتم اموي اسنلل لب
 حاكنالا ىدل جوزلل عجري
 دجو قحلا يف لحني هب اك
 بتك هللا امك جوزلا ىلع اعرش
 حكن اموي هنأ ول هحاكن

 مزتلملا دض حاكنلا ف كاذو

 ملغ دق لاجرلل رايخ الف

 لامعالا بجاو مهنع طحن ال

 امزل ام اومزلاف لاجرلا ىلع
 قافناللو مهدنع بجوأ

 امهفاف لاجرلل رايخلا هجو
 اعقو دق هنالطب بجاول

 اسسأ لاقم يف طارتشالا يف

 القع ام للع هنود حصي

 لقن اذك هريغ ما هراتخت

 ركتسي الو لوقعم كاذو
 رصعالا لوط قحلا فيلح شعف
 اراص دق امفيك دقع دعب نم
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 بغر اهيف ولو اضفر هضفرت بعل مهدقع ثروي هناف
دح لك قيقحتلاب عارف دقعلا لبق رايخلا ىغبني لب



 ملعاف يلولا ىضر ىفك ليق
 يلوبالا لاق دق نكي ناو
 رضح ناف يضرلا هنم اومهف دق

 ىضرلا ثيح مهروضح كراتو
 ارضحي نأ يا مزلي لياقو
 لرقي رخآ ثيدح يفو
 ريغب تحكن دق نكت ناو

 روضحلا مدع انفرع هش
 بلطي ارهج نذالا هنم عرشلاف

 مربم دقعل يا روضحلا نع

 لسرملا يبنلا نع ربخ يف

 رهظ نيح مهريخ نم باصا
 يضترم حاكنلا ناك ادب هنم

 ارظن هنم ناك دق مهدقع عم

 ريضلا يف تعقو يلو نذا

 روهشملا اهيلو نم دقعلا يف
بهذملا وهو روضحلا بلطي ال



 اهتخاب جوزلا ينز اذا ةجوزلا مكح

 لقف هجوز تخاب ينز نمو
 لطي تاوخالا نيب عمجلاف

 عمجي كانه دقعلا ام لثمك

 حاكللا ءىطولا ضرغلاو

 ىتم هجوز مرحن ال ليقو
 \ للحي ال مارحلا نا

 ةحصلاب تبان حاكنلا اذو

 داسفلا ةجح موقت ىتح

 عمجي دقع ةجوزلا دسفيو
 اعجج دق ذئنيح هنال

 دقو ىلوألا جوزت اذا اما
 ىرخالا كلت هيلع تدسف دق

 ملعاف اهنع عونمملا هنال

 تملع نا ةيناز اهنال

 ىلوألا كلت مرحت لب ليقو
 مرحتف اهدنع هانز حص

 عيمجلل مرحلا يشفي ليقو
 بناج نم انه ناز هنال

 حضفي هارت هلهأ لطبلاو

 لعفي ذا انه ات ءىطولاو

 حافسلا اذب اعماج ناكف

 قأ ثيح ينزلا تخألا ىف ثدحأ
 انمرح ال لالحلا اك

 ةجح ريغب نسلوزي الف

 دارملا حضاو هجو ياب

 اوعمتساف اذكه نهنيب ام

 اعقو امهم دقعلاب امهنيب

 دقع اجيوزتو ىرخالا ىلا ماق

 مرحلا نم راص اهحاكن

 دق هبو كاذ مرحب

 العف اموي كاذ نم تملع دنا

 ملعن ام ىلع ينازلا هنال

 عينصلا كلذب نهملع عم
 بياعلا جهمل 1 ىتم

 اوححص دق ءاملعلا كاذل ك

 تيضر
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 معلا تانب نبب عمجلا

 عمجي سيل معلا تانب ىفو
 ىتفلا تامع تانب اذكهو

 فرع لاخلاو معلا تانب لنم
 ىتفلا تالاخ تانب اذكهو

 اقطن ارهج نارقلا هب مكح

 عمج يف ةهارك نكت ناو
 يلج حضاو هيركتلا جهنمو

 اعمجللا نه اوهرك كاذل

 الحلا كاذ نارقلا قلطا دق

 تارضلا يف ءانحشلاو نفضلاو

 اب لديلف دييقتلا ىعدمو

 دداوتلل نهبرق ثيح نم
 محارتلا بجاو فالخ وهف

 ميرحتلا ىلا ةليسر وهف
 لناسولا هذف مهدنعو

 يلا ةليسو ناك دق عمجلاف

 عقو عمجلا ىرتف مارح وهو
 مارلا ىلا ةليسر وهف
 لهف مهنيب نضفبلا يعاد نوكي

 اقلطم ءاسنلا نيب ام عمجلاف

 ىلع ناك ىتم لطاب كاذو

 اباط دق يذلا اوحكناف لوقي

 لعفو تلاق ةنسلا اذكهو

 اوعمساف حصي لب نهنيب ام

 ىتأ قحلا ىف نهعمج زاوج
 فصو انل امك قحلا يف كلذ

 اتبثأ حاكنلاب نهف عمج

 اققح الوق لحي نهناب
 عرشلا يف ىتا اميرحت كت مل
 لمكلا دنع ميرحتلا نع ءان

 عبطتلاو عبطلا اهاضقا دق

 اعرشلا عارف ميرحت ريغ نم
 الصألا كاذ رداف ياب لصالاو

 تاجوزلا يف بلطي ال دض

 امرح ليلد يأ نم هيدل
 دصاقملا يذل وعدي دق نيدلا يف
 مزال مكحب دولاو لصولاو

 مقسلا جهملا يف ءالؤه عم
 لضافالا عم دصاقم مكح

 الظح رمأ كاذو عطاقت
 عبتا قحلاو كاذل امرحم

 مانألا رياس كاذك انق
 لصح نا لح مرح هنم مزلي
 اقدص دق مكلاقم نا مرحي

 الع ركذلا يف هللا لوق فالخ
 اباتكلا اوفلاخت الف مكل

 لطب سكعلاو كلذ ىرولا ريخ
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 بهذاف ارط ةمالا فلاخو

 قطن دق باتكلا هب ام لبقن

 ىداهلا لوسرلا لعف اذكهو

 ملعاف ديز تنب نيب عمجلاو
 مل ميرحتلا بجوم نا كلذ
 ىوقت الف انيابت ىرن

 7 اببرو حضاو لخاو
 امه هتنبو ءرملا هج وزف

 اكنلا يف لحلا لصا كاذو

 ردن ثيح ميرحتلاب ليقو
 ةت اهوأر اهمأ مكح ف

 7 ىأ ىتف ناك ول كلذ

 ىشفلل يأ هل سيل هنال

 يملاسلا مامالل سايق وهو

 عمج نع يعقاو مالكلا ثح
 اسنلا هذه بنجالل عمجل

 ال عمجلا يف عقاو مالكلا ٢
 لحي دجلا ةجوزو ةبباو
 الف لحلاب لوقأ ينكل

 اللا يف كانه عنام سيل ذ

 ادبأ هارا ال ٍهوار امو

 رنألاو لاجم ىأرلل سيلو
 ركذ تنبلا تناك ولا مهرقف

 نم حكنت نا تنبلا دي ي دكت نا تيلا هيت ال ذا

 بهذم يأب لطاب لك ع
 قح كاذ نا عطقن ال
 دابعلا يف ثوعبلا .

 هج رور

 . رم 7 هفرعن

 اللا يف لهجب ميرحتب لوف
 ةن نا نمزليف انل كاذ

 " اتماق باسنالا يف نوبلاب

 انج نم حاكنلا ىلع سيل
 "7 ال ةلزنم ىتفلا تنب

 . لازت ال يمهف مالاو
 الظح حاكنلا تنبلا هذه نم

 قأ مهنع اذكه هفكلت ح

 مزال نع جراخ رابتعا 7

 عرشلا يف امه حاكن الن
 اسسأ كانه حاكنا فالخ

 الفحاف سايقلا امف هريغ يف

 لقن امهيف فلخلاو اميمح
 التم ىقح نود هنع لدع

 الزن قحب عمج نم عن
 ادنتسم موقل دجا ل

 رشبلا يف اراهج لحلاب قطني
 رظنلا ف كلت حاكن نم عنمي

 دارملا نلع داو ي نمو

 نكز دق كاذو اهنع با ت
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 ح اكنل ١ يه انم

 ءايشأ نع يهنلا نا ثيحو
 درو يذلا درون نا انه ىرن

 نإ ةبطخلا نع يهنلا كلذ نم
 بجو يبلاو لاق نبطخي ال
 عامجالاب ميرحتلل يبنلاو

 ىرولا ضعب عم بيدأتلل ليقو
 تحرص ام اذا هلحم امأ

 بطخت كانه تنا ىجت الف

 ةجوزلا لحم لزان كاذو
 ىتم نذالاب يلولا حرص وأ
 عقو درلاب حيرصتلا اذا اما

 عتمت يضارتلا دعب لب ليقو
 املعاف ليلد اذه ىلع امو

 قفاوملا يف عاش رمأ كاذو

 ارم الو مهقوقح نم كلذ
 امع دق يذلا قحلا نم وهف

 ىلا سطاع تيمشت اذكهو
 ابطخ دق ىذلا ناك نا ليقو

 ةفيفعلل فيفعلا بطخي

 ال قسافلا يف ًاوفكلا نا ليق دق

 اقافو ةعونم اهنال
 ارظنلا كاذ روهمجلا ري ملو

 يضرلا تاراما اهنم ترهظ دنإ

 لمحي هيخأ . ىلع نبطخي ال

 ءاج حاكنلا يف يأ ةديدع

 دشرلا بابرا نيدلا ءاملع عم
 نبطخي اموي كانه خأ ناك

 بجع الو ةحضاو ةمكحل

 يعاو اي عف مهبوون نع
 ارظناف ىدنع حيحصلا لوالاو

 تبت دق قافوب يأ ةبوطخم

 بغرت كيف كاذ نع اهلعل
 تبتاف طقف دقعلا يقب دق ذا
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 ىتأ ذا كاذب هل تنذا دق

 عبتم لصا حضاو لحلاف

 عفد وأ قادصلا ىلع انتبطخ

 امزتلا يخا تشع ام قحلاو

 قداص لصاب فلاخم يفو

 ىرولا يف قح لك اعار نيدلاف
 امكحلا كاذ رداف مالسلا لنم

 الففاف ةالصلا مث هليسفت
 ابهذاف زوجي فورعم قسفلاب
 ةجح نم هل لهو مهضعب عم
 البقاو هيف لصالا رداف دجوي
 قافتالا عارنف قسافل

 ىرج فيك مهلنم هارا الو
 اضرع اهيف ةبطخلل عللاف
 لمشي عيمجلا يف مومع ىل
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 يلولاب كاذ صيصخت يرن الو
 يف ةأرملا ةبطخ كاذ لفنمو

 لمحت لاجرلا رمأ ىلع يهف
 يتف يف دوخ بغرت نا كاذو
 لحي ال ف اباجا ناف

 ىلع امزاع بطاخلا اذ ناك نا
 بغر لكلا ىلا ناك اذا امأ

 عبرألا ش فثالنلا اذكهو

 لمنلا ع اهتجا عملا ةمكحو

 مالسالا يفنو دداوت اذك

 بطخ امدعب ةأرملا ةبطخو

 ما كلا ةو رم فلاخم

 ربادتللو دقحلا رمضيو

 _ه١ل نيدلا اذه مومع يف كاذو

 نم نود يلولا يف كاذ ليق ول

 ةقرفملا ثداوحلا رذظنتف

 ج رخ اذه نع نوكي يذلا اما

 ةمعلاو ةأرما نبب عمجلاو

 املعاف حاكللاب حصي الف

 ابترم هحاكن نكي ناف

 لصح دق هارن ىرخالاب عمجلاف
 اذك ىربكلا ىلع ىرغصلل عنمي

 لخد دق هارت ناك دنا ليقو

 لمش ةلاخو ةمع ظفلو

 لدعالا ماقملا يف ليلد الب
 فرعاف ءاملعلا هاري يأر

 لهجي ال مهدنع سايق يف يا

 ىتأ ذا جاوزلل هتعد دقو

 لجلا هاري كاذ اهريغل

 الضفلا دنع طقف ةدحاو

 بجع هيف امو زياج كاذف

 عبتم هلصأ سايق يىلع
 لكلا دنع بولطملا هناف

 مارلا ةميظع محارم

 بدأ ءوس تبحغر هيفو خأ

 مالنلللا جهانم قفاوم

 اريدكت مهوفص ردكم

 رياشعلا عطاقت ىلا وعدي

 الهجلا ءاهفسلا الا هاضري

 نتقرتفي مه لمثلف تركذ
 هقزمت مهنيدل مهنيب

 جرح اموي مهدنع هيف سيلف
 ةلملا يف ةلاخو ةأرماو

 لك دنع ىرشلا الو
 ابجنلا هاري ىرخالل مرحلاف

 لقن اضيا ةياور يف كاذو
 اذخ قحلاو لقنلا يف يتا سكع

 لمش مرحلا ىرن ىرخالاب كاذ ذا

 لقن دق كاذك بألا ةمعل
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 الع ناو اذك دحلا ةمعو

 عضاقتلا يه عملا ةلعو
 درو هتنبو ىتفلا ةأرماو

 امهنيب ام عمجلا كاذب ينعا

 اهاري اهتمع اهنال

 ىري ضعبلاو هيركتلاب ليقو
 رانألا يف رحبلا هيلع ليق

 لعف دق رصم لهأ نم لجرو
 رفعج نب اذك يباحص وهو
 مامالا ةجرز عم اهعمجي

 الو اسنلا حكني ال مرحمو

 فرعاف ليق بطخي ال كاذك

 حاكنلا ف نوكي ال كاذك

 اليق اميف نوكي ال كاذك

 بطخي سيلف دقعلا ىدل ينعأ

 مالعألا عم عونمم لكلاو
 ىدس امارحا مارحالا ىمس ام

 هيزنتلل ةبطخلا يف يبنلاو
 عمايق حصو ءازجلا مزليو
 حكيي كاذك ءآش نم حكني

 ربخلا ىلع هنولمحب يبنلاو

 اولاق هيف ءيطولا حاكللابو
 يدحلا لها مهيلع هدرو

 حكن دق يبلا نا مهلوقو
 املعلا عازن كاذ يف لوقا

 الئب يبرقب ادعبلا عمجت روا
 اوعزانت الف تابارقلا نيب

 دسف ليق ءاملعلا فلخ كاذ يف

 امررح اضيا كاذل مهضعب

 اهاشغي دق هجولا اذ ىف مرحلاو
 ارظناف حيحصلا وهو هزاوج

 يراج مهعم كاذ يف هلعفو

 لقن دق هنع رانلا يف كلذ

 رديح مامالا تنب يف عنصي
 مالعالا ىده يف هنع ءاج دق

 >بنلا لاقم يف نهحكني

 فرشألا مارملا كلذ ةلع
 حاكنألل هيلع مهليكو

 اليصأتلا عف هيف مهبيطخ

 بلطت كاذب ةرافس الو

 مارحالا ةلاح 1 هناف

 ادصق دق ام دصقي هنكل

 عقو دقعلل لطبلاو عفاوش
 عفز دق لاقم ةفينح يأ
 ححصي دق كاذل مهلكو

 ردص لغاشتل يا هلاح نع

 لافغتشالا كاذ نع هقاعو

 ادمحم هلوق يف اوعبتاو
 حص مث مارح وهو ةنوميم
 امزجني مل قيقحتلا يفو حص
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 عقو دق لالح يف هاري ضعب
 حكن اه همارحا يف ليقو

 مرحلا حاكن عنام لقو

 مرحلا ضرأب ناك لب ليقو
 اضقلا ةرمعب امرحم ناك لب

 الف ًادمع اسنلا ج رف ىأر نمو

 لحت سيل ىأر نم مأ كاذك

 درر اهتنب ةنبباو اهتنباو
 حكيي ال اذك ىءارلا دلوو

 رظنلا كلذل اوساق مهنال

 ادرو ثيدح يف ىنزت نيعلاو
 حكن نأ دعب ءىطولاب يلزلا اوساق

 ال عرفلاف ةأرماب ينز ناف

 لحت سيل يلز اهب ىتلا اذك
 رظنلاب ةيأرم اذكمو

 دمع ذا ءاوس دح ىلع وهف

 ضراعم هلام سايق وهو
 ابصلا يذو غلاب نيب قرفلاو
 دمع هيبص جرف رظانف

 ابغر دق اهف نا لحت اولاق
 نم رابتعا ىلع ىنبم كاذو

 نايبصلا يذل هدنع مكح ال

 عبصألا لشم ىبصلا كاذو

 رظنلا هيلا وضولا ضقني ال
 فرغ فلكم ريغ هنال

 عفر اضيا انل اهب ءانبلا اذك

 حضتاف الالح اهبانب دقو

 مهتفاف ىفطصملا صخ لوقي
 موقالا ليبسلا يف ديعب وهو
 ىضترملا حيحصلا وهو انبحص عم
 العف دق امل نهنم حكيي

 لقن لوق اهتدج اذكهو
 دري ال لوق باحصالا رثأ يف
 اوحرص ثيح دلاولا ةيأرمم

 رجح امهنم لكلاو ىنزلا ىلع
 ادنشتسملا اوققح نوفناملاف

 حضتا اندنع ميرحتلاب كاذو

 الصأ اللقم لصألاك لحي
 لفس اموي هنا ول هلسلنل

 رظناف ءانزلا لنم هنال

 درو ارهج هعنم مارحلا ىلا

 ضراع هيف قحلاو ىرأ اميف
 اسك مهنع تاروعلا رظن يف

 دصق دق سملاب جرفلل ناك وا

 بهذملا كاذ رداف حاكنب يا

 نست تاروع ذنايبصلل ري مل
 ناسنالا يف هيدل ام لثمك

 عنمي مل اذل وهو مهدنع
 ركذي كاذك غلاب فالخ

 فشكنت ام يتم تاروع مكحب
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 فلكم ادغ اهريغب الو

 ربتعي اموي سيل فلكي مل نم
 رتسي ىبصلا مزلي ليقو

 حصي ناسنا قحلا يف هنال
 دشأ مهرابتعا يف تنبلاو

 ابصلا يذ نب قرف ٦٭ل ذئنيح

 ءاهتشاب تنبلا جرف سمو
 ادرو دق ةيبص يف كاذو

 درو ( اهمال ةودع ) يهف
 ةرظللا كلتل تنبلا حكانو

 احكن دق اهريغل اذا امأ

 رظنلل فيرشلا عرشلا مرح ذا
 اينب اموي مارحلا ىلع امو

 رظن هتنب جرفل نكي نمو
 فالخ الب مالا مرحي

 ةيمصلاب مرحن ال ليقو
 رظن ةوهضل ناك نا ليقو

 نايبصلا يفف ةوهش نودو

 نكي مل نا غلابب ول ليقو
 اورظن مهارت دصقلا ىلإ مه
 يف صخرا مهف هاوس امأ
 ع رشلا مكح نا ىردت تنأو

 هدودح عم فوقولا مزليف

 مكح امه ادعتن نا ىغبني ال
 افقو امهم ناسنالا ملسيو

 افرع دق مهدنع لصأ كاذو

 رنذأُألا بجاوب فلكم لنم

 رظنلا لهأ عم ةروعلا زيم نا
 حنم دق اموي ناسنالا ام حنمي

 دري ال وهو يبصلا نم
 بجللا دنع لكاذ يف غلابو

 ءارما >)ب مالا مرحي

 ادصقملا كاذ عارف مهدنع

 دشرلا بابرأ لوقنم نم تيبلا يف
 ةودقلا ضعب يأر يف تمرح دق

 رظن دق اهيلا دمع نع ناك نا

 ايور لرق مارحلا هناف

 ربتعي مهعم حاكنلاكف ادمع

 يفاو غولب يف وأ ةيبص
 تبنم لصأب هتفرع دقو
 رهتشا دق ةيبص ول مرحف
 ناسنالاب قفرلل اوصخر دق

 نكز مهدنع لحلاف ةوهش نع
 ركني ال ةوهش يذ نم دصقلاف

 فلخ عم فلس ةادهلا يأر

 عرفلاو هلصا يف عبتم

 هدوهم يف لفطلل ولو ىتح
 ممالا يف فيرلا ع رشلا انل هب

 افخ الو هبجاو ىلع اموي

٤٤



 لاب الو ع رشلا دلقف

 هجرزلا مأ مالا جرف سمو
 املعاف ادمع ناك وأ اطخ ناك

 قبسو سيقم ءىطولا ىلع وهو
 ما ح امهنم >»)ك دنال

 مرجع اهف اهما ءىيلطوو

 فرع دهعلا يفنو اطخلا يف كاذو
 الب نورقم وفعلاب اطخلا ثيح
 هبشي سيلف اطخلا ف نإ ال

 ىتم ءىطولاب ةجوزلل مرحلاو
 الف مالا ىلع سيق هنال

 اعقو دق ةدساف ةوهنشل

 افلتخا ناعضوم لاقي الو

 لبقلاك ربد مكح رسيلو
 عقت تامرحملا 1 ذا

 ةبوقع اذب ولاق مهلعو

 هصعيرذلا هب اودس اذكهو

 مرحلا كاهتنا هب اورجزو
 قحلا لهأ دنع لوق هيفو

 سايقلا كلذ ضاقتنا وهو

 عقو دقف يز نا هنم مزلي
 دحأ مهنم كاذب لقي ملو

 حص سايقلا كلذ لوقأ نكل
 رايخالا رظن يردت تنأو

> ٥ 

 . معز رهف لاحلا دعب لاملا
 ةمالا دنع ةجوزلا مرح

 امرح دق اهل دهعلاب ليقو
 قدص قوطنمب اققحم كاذ

 مالعألا كلذل تققح دق

 موقالا ليبسلا وهو ىضم امك
 فرع نم هاري دهعلا يف ليقو
 الضفلا لك رابتعا ىلع قلخ
 اوهبتناف هل كاذ يف ءىطرولل

 اتخساف اهدلاو للع حص

 ا١لفتحاف هل ءىطولاب لحت

 لك دنع نيتلاحلا يف

 اعمساف اعرش رجحي عضوم يف
 افخ ام نود رسايقلا ضقتناف

 لفحاف مارح لكلا هنأ

 اوعمساف جوز ةمرح نبجوت ال
 هبيعَم ةلاحل لعافل

 هعيرشلا دصاقم اوفرع ذا

 مكحم ليوط يار نع كاذو
 قدص هجوب ةصخر ديفي

 سانلا دنع ليلعلا هناف

 عتتميلف ةجوز مرح لاح يف
 دجوي سيلو مهانفرع نميف

 حضتا نيللاب رابتعا الو

راكنا الب لوبقم عرشلا يف



 نسحي نوملسملا هار امف

 هاوس اوعدف اذه نقحلاو

 مجعألا حاكن اضيا اوعنمو
 اقلطنلا عيطتسي ال هنوكل

 املعاف ادقع ناك حاكنلا ثيح

 ىرولا يف مالك نع موقت الو
 يلو نم لوبقلا هل اوزوجو
 امهفاف موقي هماقم وهف

 يف هوتعملاو ناركسلا كلذك

 حصي ل هارن لقعلا مدعل

 رمالا كالم مهدنع لقعلاو

 لاح يف هب دقعلا تبني ال

 نم هوتعملل زيجي مهضعبو
 يبصلا لاح يف هوتعملا اولزن ذا

 يف رظني مياق هيلع وهف
 احكن اموي ناركسلا كي ناو

 املعاف قادصلا اوححص هيلع

 لقع ريغب هدقع دنال

 ابجو دق هئطوب اهقادص
 تبت دق فيعض لوق يف ءاجو

 ىهن اذ هولعج دق مهلعو

 بحي هنا لقاعلا يف مكحلاو

 مهدنع توبثلا هلصا لقعلاف

 ىرد ام هيدل قاب هلعو

 دحتم مهعم ركسلا لك سيلو

 نسحتسم انبر عم هناف

 هارن دق كلذ يف قحلاف

 ملعاف هنم ءاممالا لقع ول

 اقحلا يفاني دق ىنعم كاذو

 اك ظفللا ىلع فوقوم دقعلاو

 ارم الو تفرع ول ةراشا
 ىلب صخشلا كلذ رمال ناك

 اهمرح ام وا لحلا هيلع ىنبي
 فلسلا ءاملع هاري لاح

 حكن ام نلطبف هجيوزت
 رذه عونف هنود لوقلاو

 لاقلا يف ةجحلا هنال

 نكذز اذك هحاكن هيلو

 بهذملا يف اذكه هنع بوني

 فرعاف هجو لك نم هحالص
 احرب اطو ةجوزلا ءىطوف
 امن اداسفا ةجوزلا اودسفأو

 لطبلا لهأ دقع كاذو ناك
 ابجنلا دنع جم وزتلا ةهبشب

 تئطو امهم ءىطرولاب هحاكن

 اهبتناف انه ضراع ركسلاو

 بلج سفنلا ىلا سفنلاب ناك ام

 ملع دق هيلع ضراع ركسلاو
 ىرج اميف اهسكع وأ ةعفنم

 دقع ام توبنب اولاق كاذل
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 ىلع ىضقي هدعب لاتحا وهو
 الب بجاو لثملا قادص نكل
 ركسلا لاح هامس ام لطبو

 مسي ل كذل هنأك

 رنأألا ف كرشمك فلقأو

 انحكني سيل اضيأ كاذك

 كرشملل هباشم هنال

 هيك وشلا ةفلقلا لوصح تيح

 ابجو دق رهطت نم معفم
 انكمم هارن اهلاوز نكل

 ابشت ىرولا يف موقب نمو
 ناحخالا مالسالا يف طرشلاو

 مرحلاف ةسماخ يطو ناو

 عقو دقو حاكنب ءىطو كاذو
 حصي سيل عبرا دعب دقعلاف

 عمج دق ناك دقعلاب هناف

 ىفز هلوخد راص ذلننيح

 ىفزلاب جوز دنع رقأ نمو
 لجرلاك يا ةأرملا يف كاذك

 افخ الو اذكه اهآر دق وأ

 ملعاف هتحكن لاجرلا وا

 اهف مالا وأ تخالا حكن وا

 عاضرلا مرحم نم هنا وا

 ليلد هل دحاو لكو
 اعمس لوق لك لصأ بن

 القعلا لاجرلا دنع هنالطب

 البقاف قادصلا امس ىتم فلخ

 رمالا يف رهاظ قادصلا نم

 مكحلا ضرف لثملا قادص نكل
 ىرنت دول نجوزي سيل
 انحبذي سيل ليق كاذك

 كسنلا ليها دنع هلاح يف

 ةيرفكلا ةلاخا يف مهب ىقب
 ابنجأ دق وأ طياغلا ال لوبلاك

 انكمأ ام نلعفي مل هلاب ام

 ا هقفلا هاري مهنم هناف

 ناميالا طقسي ناخحخا الب

 دشرلا بابرا نع عيمجلا

 عقي مرحلا ىرن دقعلاب ليقو
 حفس دق نكل دقع ال هنأك
 عقو دقعلا ىتم اذكه سمخلل

 انطفاف ارط نمرحي انزلابو
 اندنع اعرش هيلع تمرح دق

 لطبملا ىنزلا يف هتأر دق وأ

 افرعاف اضيأ لاجرلا حكني وأ

 مهفاف كانه اهارمب اموي

 اهبتناف مرحم نم ادحا ورا

 عاتقرولاب ا يرحتلاف باصا
 ليصفت انهاه يتاي فوسو
 اعشعشت ىدهلا رون ىري ىتح
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 دح بجوي هرارقا ينزلاب ذا
 بجوي اضيا قيرفتلل كاذك

 ماكحألا دحا كاذ نال

 بجو دق ام ضعب ماقي الو
 درو اهيواست عم ليق كاذو

 الاج رلا حكيي هتار ناو

 لاجرلا هحكنت اذكهو
 عقو جاليا كاذ لك دنال

 دسف اضيا ضرغ وهف ىعادلاو
 انه دحلا يف فالخلا كي ناو

 تبثت دق دح هيلع امدنعو

 ناننان نالاح امث ثيح

 مرحلا تاذ حاكن اذكهر

 لاوحالا هذه دشا ناك

 يبنجالا قوف عاضرلا هلثمو
 هيناز الا حكني ال ينازلاو

 لدي ام اهيف ناعللا ةصقو

 انم كردي ول لوقي
 قطن اذا هعنصي يذلا اذام
 امار اتوكس اموي مري ناو

 التق اموي لتقلاب مقي ناو

 الزنأ اموي لالجلا وذ هيفو

 درو انل ىنزلا يف مكح كاذو

 بهذملا هيلعو رقا ىتم

 ماتنلل يقابلاب مقف هيف

 بهذملا نمهفاف ضعب نودب
 دهع لكلا مزلتسي بجوم يف
 الالضلا فراق دق هناف

 اولاق ساقي ينزلا ىلع رهف
 عنم دق هنم لصالاو عضوم يف
 دجو دق هيف دحلا توبت عم

 انطفلا اهاكح ليواقا ىلع

 اثيب لبحف قيرفتلا تبن لق
 نايبلا ةدحاو ةلع نع

 موقالا ليبسلا يف عاضرلا وأ
 لاحلا اذ يف ماحرالا ةمرحل

 برقالا نيع دعي هنال
 هيضاق تءاج كاذب ةيآ يف

 لقن دق كاذك كاذ ىلع اموي
 دجوت نبح ةجوزلا ةشحاف

 قش ناك مظع رمأ هناف

 اماظعلا كهنا اميظع ارمأ

 ىلتبملا كاذ عنصي يذلا اذام
 الصف ارهج كاذل ام رونلا 1

 ناهربلا كلذل امهنيب

 امسلا عفار رداقلا ةبوقع

 فلتلا بوتلا عم ول دبع بات نا
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 اقرف ناعللا اضقنا ام دعبو

 ىلع انلدي قيرفت كاذو
 ةيؤرلاب ينزلاب اهامر نيح
 لجرلا لثم هتأر اذا يهو

 رذحاف ميظع ىنزلا يف شحفلاو
 دقو ضيحلا يف ةجوزلا ءىطاوو
 اقدصا دق امب هنم دتفتلف

 ىرولا ضعب عم مرحت اهناف
 مرحت ال املعلا ضعب دنعو
 احنج اموي قالطلل ناك دنا

 مثأت سيل يهف رصأ ناو
 املعاف ماقملاب نكلهت ال

 لذبت قادصلا دهجلا ةياغو
 ابس ىدأ صالخلل كاذو

 ال مألاو هدنع كاذك ىقبت
 اقلط انالن ناك اذا نكل

 اجرختل افام لك لذبت
 ىلع هدنع ماقملاب كلهت

 لزنملا باتكلا كلذب ءاج

 بطع لك نم سفنلا يدفي لاملاو
 يلابت الو الذب هلذبت
 دحج دق كاذلو رصا ناف

 رهاظلا مكحب هدنع رفت

 دقو شحولا ةرفن هنع رفنت
 رهقت ايلع لاص نكي ناو

 اقتا ناك نم زافو امهنيب
 العفت اهار ذا لحت ال دنا

 ةيرم نود لعفلا كاذل هنم

 لمكألا ىماسلا مامالا نع
 رطخلا باب حاتفم هناف

 دسف هلعف هنم دهعب ناك

 اقنلا لمهأ نع نبهذتو اه

 ىرأ اميف ادفلاب اولاق كاذل

 مثأي مهعم كاذب هنكل
 احتناف قادصلا هل تلذب ذا

 ملعن اميف عامجالاب كاذو

 امثمأ اموي لفلا

 لعفي ثيح قالطلا ىلع هل
 ابطعلا اهنم لان رصأ ناف

 العف دق اهب امم اهقحلي
 اقلطم هعم مايقلا اهل سيل

 اجتلم لانت ىتح هلبح نم
 ا>٧ّبنلا ةادهلا عامجا حيحص

 لوعي دق هيلع ىذلا وهو
 بستكم ناك لاملا ءادفلل ذا

 لاحلا يف ةاجنلا كردتل
 درت كاذ ىلع ةجح سيلو

 ردابتلف دعبلل اهنكل

 دسألا ةخ رصب ءاديبب عير

 ردقت دق ام بسحب اهسفنل

 كاذب وهو
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 ءىش ياب هنييعت الو
 دقو لعبلا اهديري ضياحو
 مدلا لاح اهحكني نأ دارأ
 يف ءاسنلا اولرزتعاف هلوقل

 يلا ... نهوبرقت ال اذكهو

 اعقو صن ةيالا هذهف
 يفصلا ةمأ هيلع تعججأو
 مجمهو هتملعأ دق نكت ناف

 عتمت مل اذا ليق هلتقت
 ناو الوأ لوقلاب اهنكل

 املعاف اضيأ لتقلاب اذكهو

 ءا مالل يرحتلاب ليقو

 ىلعلا صنلاب لوقلا اذه درو
 اعمساف لوقي ( نهوحكناف )
 تلزن دق ءامالا هذهب يهو

 تكلم ام نمف ) لاق اذكهو

 مازَح اهأ لاقي فيك
 ىري عنملاب لوقي نم لعو
 عرش دق حاكنلا كلذ ناو

 ىرأ اميف طقاس رابتعا وهو

 لسنلل اوظحال اونوكي ناو
 الخدي ال ناب فلكم وهو

 جارخا يف لاتحي نأ هيلع
 عقو دق رمأ قرلا نا لوقأ
 تاذلاب هدصقي نكي مل نأ

 يمه دق يذلل موقت الو

 دمتعاف احارص لاحلا هل تدبأ
 مرحملل ماق نا هلتقت

 فرعاف باتكلا يف نهضيحم

 الدعألا لاقملا رداف رهطت

 اعمساف نهف عطولا ةمرح يف
 فرشالا ليلجلا يكازلا دمحم

 ملظ قحللو لض دقف ايغب
 عقو دق اهنم ناك عافد دعب

 نجهلا لوقلاو طوسلاف عدتري مل
 امرح هنم لتقلا رما ليقو

 ءابنالا يف ءاج نهحاكن

 لدعألا ليلجلا انالوم لوق نم
 اصعقر اصن نهلهأ نذاب

 تمرَح نهحاكن ىرت لهف
 تبث دق صن كاذو ( مكناميأ

 مالسلا هللح دق كاذو

 ارهش دق امالل ىرستلا نا

 عمتساف ءاسنلا ريارح يا

 ارظناف باتكلا لحلا حضو اذا

 لعفلا كاذب قرلا يف نوكي
 القعلا دنع قرلا يف هدالوأ
 ج اهملا كلذ نم هدالوأ

 عرش ام بسحب هللا نم اعرش

يتا كانه ساب نم سيلف



 اريرحتلا هطارتشا نكمأ نا

 همأ ىلع ةأرمال حكانو

 ملعلا عيبرلا بهذم كاذو
 اهملعأ دق كي مل نا كاذو
 انغ دق اهف هناف الوأ

 تبأ وأ هعم مقت تيضر نا

 احكن ةاتف امويااإرمك يهف

 اهب ملعلا اهف اعد اذا الا

 ناميال ١ اذكو تاينبلاو

 اريصملا دمحي هلطرتشيلف

 همهفاف تدارا نا هنم عزنت

 ميهفاف هنع ءاج دق انتودق

 اهملعي نأ هيلع بجاو ذا

 اشغلا نرذحاو مهناف كاذب

 تملع دق ام دعب هنم ج رخت

 احضتا كانه اهرايخ ناك

 مثأ دقو ارساخ شاع شغ نم
 اتحنا ماصملاف هيلع ناك

 ناركنلا عقو نا امهنيب

 )١( ه أ . ةرح ىلع ةمأ ج وزت يأ . حكن هاتف اموي نمك ه : هلوق .
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 نايبصلا حاكن

 حلاصملل عرشلا نأ ثيحو

 املعاف يبصلا حاكنا زاجا

 لحي اهحاكن ةيبص اذك
 ىفطصملا لمعف هيلع مهليلد
 هرهطملا ةقيدصلا جوزت
 تس تنب يهو كاذ ناكو
 املعاف عستب اهب انتبا دق

 ابصلا لاح يف نوكي اهرمأو

 رايتخا اهسفن نم اهل سيل
 هرشاعملل هيف لوخدلا زاج

 حالصلا نم دودعم كاذو

 .اهوبأ اهجوز
 ايلوالا يتاب بالاك ىري ضعب
 جيوزتلل فقرا مهضعبو
 لقف الوأ ىضم هتمتا ناف

 اقلطم كاذ ري ل مهضعبو

 ابصلا بابرأ لاح نا لوقي
 هرشاعملل دوخلا ربج كاذ نم

 ام فيلكتلا بجاو نم اهف سيل

 هبانبب نم لسغلا اميس ال

 ابجو دق نكي مل اهيلع ىنعا
 ال ةالصلاو موصلل تكرت ول
 مزلي مل انه اهنيد ناك دنا

 اذأ اذه
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 حلاص ليسب ىعاري اييف
 املغ يلو نم لوبق يىلع
 لمكلا لحاطفلا يأر ىلع انل

 افولا جهن ىلا يداهلا انل وهو

 هرينلا ليبسلا ىلع ةشياع

 يفئ تمر نيح اذهب تفاف
 اتح امكح ةودقلا ال وهو

 ابذهم ىضمو اهيبأ ىلا
 راكنا الو ةيبص يفعأ

 هرغاص اموي رب تبأ ناف

 حانج نم كاذ يف امو اهف

 اهوبحصأ فلخلاف هريغو

 ايضتري مل كاذل مهضعبو
 جيرحتلا رذح غولبلا ىلا

 لدي دق كاذل ام فرعاف لطبي

 اققحت اناهرب ةلاحل

 ابجوأ اهاده اماكحا يفاني

 هرفان انتتا نا حصي سيل

 امزتلم اهبجاو نم نوكي
 هبارغ الو اضورفم كي م
 ابجنلا ا رابتعا يف كاذ وحنو

 ىلع ريغلاب فيكف اهرن
ملعأ لحفلل ةرشعلاب فيكف



 بجع اهيلع سيل لقت ناو

 مامالا رباج هيلع اذو

 همربش نبا انموق نم هلنمو
 يبنلا لعف مهدنعو

 تبنأ كاذ ةحص لب ليقو
 لعف دق كاذ بحصلا ضعب ناكو
 حكن دق يلع تنب انقوراف

 همادق اذك مونخلك ماي

 يذلا مويلا يف ليق ريبزلا تبب
 مالسالا يف رمالا اذه عاشو
 فلكي مل ىبصلا كي ناو
 انعدرير انج نارجزري

 لوألا عبسلا يف ةالصلاب رمؤي
 برضير هميلعت اذكمهو

 حالصلا يف كاذ لك نال

 حكييو زاج كاذل

 كرتو جوز تام نا مهمكحو

 امدنعو اهثرأ اولاق فقوي

 هلبقأ ايح ناك ول نا لوقت
 داهتجا نلع ءىشان كلذ

 الا قملا كلذ ىضرا تسلو

 مظعلا ىماسلا ماماللو
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 بجوي رمأ دقعلاف هل كاذ

 مالعالا ترقا هل نمو

 هملعاف مصالا ركب وبأ مش
 اصن مكحب هل ال هب

 تبنذخي هلو هيلع 1

 لقن دق ليلد وهو هرصع يف
 حضصم ليلد وهو ةيص

 همالم الو نومعلضم ليلس

 ذخ قحللو هيف تدلو دق
 مارملا يف غ وسي ال درللاف

 فرعاف امعطق روماملا هناف

 انرمؤي ريلاب اذكمهو
 لدجام نود رشعلا يف نبرضيو
 بدؤي امدنع دايقنالل

 حانج ام نود رداف بسحب

 حلصي يبصلل كاذ ناك نا

 كبترم لاحف ةيبص اجوز

 امزل اهيف فيلحتلاف غلبت
 هلهجت تسل كاذ لصأو اجوز
 دارملا يف فيعضلا هنكل

ال الو اهفيلحت ىرأ الو



 اسنلا نابلا برش عاضرلا نا

 ةأرملا يدنل صللا هلصاو

 عقوم حاكنلا يف عاضرللو
 ابجاولا ىعاري ال لوهجلا امأ

 عاضرلاب حاكنلا يف مرحي
 ىلع لدام نارقلا يف ءاجو
 ةعاضرلا نم مكتاهمأو ر

 لح ) .ملع نمهادع امو

 بسنلا لنم عاضرلا هلوقل

 ةعاضلا نم لاق نمرحمو

 ةمعلا لنم عاضرلا ةمعف

 بسحت عاضر نم مع تنبو
 عبت اهعرفو مالاك مالاو

 لزي مل لصا عاضرلا يف لحفلاو
 عاضرلا نم بآ اهجوزف
 ابرق وأ فان اميف اذكهو

 افخالو ىفطصملا كاذ تبا

 ببس مهدنع لحفلا ءام نال

 املعلا دنع بهذملا وه اذه

 حضتا ةباحصلا روهمج كاذك

 راصمالا ءاهقف هيلع اذك

 يلخ لحفلا انموق ضعب لاقو
 ركذلا صن رهاظ مهليلد

 اسسأ نايب يف هجو ياب
 ةيرس ريغب برعلا ةفل يف
 عتمي نم لك هنم عشي
 اياعلاو لطابلا بكريف
 عامجالاب ناسنالاك ناك ام

 الدعالا هاده ين عارف اذه

 ةيآلا حيرص يف ( تاوخألاو
 لقن دق يبنلا نعدرا ول

 يبرملا يمشاهلا يبنلا

 ةدالولاب كاذ يف نمرحي ام

 ةيرم ريغب اضيا بسن نم
 بسنت ذا بسن مع تنبك

 عبتملا حيحصلا ىلع اهلصال
 لقع رمأ ىلع هل اهنابلا
 عامجالاب .هوبا اهدجو

 ابهذم هذختاف ايلج الوق

 افولا جهن ىلا ىداهلا هناف

 بجع الو ادغ دوخلا نبلل

 امزتلم هل نكف انبحص نم
 حضو دق لاقم ف نيعباتلاو

 راثألا يف كلذ اوور اك
 لفحاف ماقملا يف عاضرلا

 رمالا حيحص يف كاذ درو

٥٤



 ركذ ام باتكلا يف هارن اولاق

 لدي ال يشلا ركذ ثرو

 دسلا عيفرب عيرللو
 لصفبتت مل اهنابلا مهلوقو
 ينجلا صنلا عضوم يف هنال

 حضاولا حيحصلا ىلع انلدي

 هشياع مع حلفا ىرت الا
 املعاف كاذ دواد وبأ ىور

 اطوملا انل ىور اذنكمهو

 ملعلا ىءاسنلاو ىذمرتلاو

 ىدهلا رداصم مه ءالواهو

٥0 

 رهظ لصأ ىلع ابأ الو أتبن

 ولعي رمأ مكح طوقس ىلع
 دعسالا مارملا ىلع اللدام

 لفتحاف ليلد ريغ اهلحف نع
 يلجنم صن سيقلا يبا يفو
 حلاص نيع مكحلا يف انل وهو
 هشقانملا كرتاف عاضرلا نم

 املعلا لاجرلا نم ملسمو

 اطخلاب كلذ يف سيلو

 ملع هحيحص يف ىراخبلا لنم
ادعلا نم ىتا ول هذخ قحلاف



 ح اكنلا ف ةليفل ١

 ىرث اهلوصاب رومالا نا
 احلصألا اعار ميكحلا عراشلاو

 لاوحألا يف لاخلا هم
 ادرو اميف لايتغالا كاذ نم

 ىلع سانلا رجزي يبنلا مه
 رظنلاو داهتجالا نسحب ىأر

 لعف ام نكلو ىهني ناب مه
 مورلا عينصب لدتسا دق

 مهب اموي رضي مل هار
 درو يحو نم كلذ ىلع لهو
 عضرتر ةأرما لمح كاذو

 انابلألا دسفي مهعم كلذ

 درو لقعلا يفو مسجلا دسفيف
 يف سرافلا كردت ثيدح يفو
 ىرولل ابط قلحلا ريخ ناكو
 ىفطصملا ىبني مه هنع كاذل

 ءاد اولاق هيف ابطالا اما

 امدنع عاضرلا نا اوقفتاو

 اليق اميف دولوملاب رضي
 هقفشلا لجأل يهنلا هكرتو
 عقي هنم ةجوزلا وذ كلذ

 مزلي انيف نيرمألا رسياو
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 اررق ام ىلع اعرش ةطونم
 احلصم انيف لازي الو الل

 لامعالا يف مهالا هناو

 ادنسم اصن لاقملا نم هيف

 ا١ل)عفي امل ش هوك رتي نا

 ررض لكلا يف لي مل هناب
 لزت مل مانالا ىلع ةمحرل
 مولعملا ددصلا يف سرافو
 ملعلا عيبرلا انل ىور امك
 دهتجا نيح هداهتجاب ناك هما

 اوعف هيف اهعامج لب ليقو
 انايبلا فرعاف عيضرلا ىلع

 دري نلو مهضعب عم هلخي
 فرشالا يبنلا نع هرافم

 ارذننمو ارجازو ايداهو
 افرعاف يلجلا هزاوج نكل

 ءارتما ال هيقتت برعلاو

 املعاف رضم لمحلا نركت

 اليلدلا عو قحلا ىده فرعاف

 هققحملا ةقشملل ساللاب

 اوعمساف هنم مظعا ررض يف
 اومكح انيف كاذب املعلاو
مكحملا مارملا يف يلج لوق



 نظطفلاو ىلاعملا لما هباطقأ نع عيبرلا دنسم ف هدروا

 اليل دلا ِ ع رو ذحلا هنكل اليق اميف معي نكي ل و

 انطفلا دنع داشرالل نوكي انه ىبنلاو ةلمجلا ىف رضي
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 ايابسلا حاكن

 ىدهلا يف ايابسلا ليلحت ءاجو

 قرتست بورحلا يف ىراوجلا يهو

 نا لبق ايابسلا ءىطو نم عنملاف
 اعضت ىتح لماحلا اؤطت ال

 املعاف ايابسلا ريغ اذكهو

 ىقفاي نوكي يبسلاب كلملاف
 دحتاو نوكي فثرالاب كاذك

 ال يبسلا يف قا صنلا كي ناو

 حلصي سيل دوخل سمل كاذك
 رظنلا كذكو نهليقت
 افرعاف نمهديرجت اذكمهرو

 فرعت ءىطو تامدقم فكلت

 امهفاف عامجلا هانعم ءىطولاو

 مرحي امألل كاذف ناك

 درو اضيا اهئاربتسا يف فلخلاو

 الو ىزبجت ةدحاو ةضيحو
 عم ثيدحلا .رهاظ هيلع لد

 افخ الو انبحص ضعب هيلع
 يروذنلاو كلامو ىمخلنلاو
 لخدت ليق لياحلا يف ركبلاو
 اربتسالا مزلي اهيف ركبلاف

 محرلا قلحل ملع عم مزلت
 ىلع اربتسالا لوقي مهضعبو
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 ادرو صنب ملعلا ةداق نع

 قدص دق مكحب ايس اهرفكب
 نكز دق ثيدحلا ف نأ رتست

 اعمساف ضيحت ىتح الئاحو

 امزل مكح قرلا تحت ناك نم

 قأ اموي ةبه وا ىرشلابو

 دنسلا حضاوب مكحلا كلذ يف

 الصأ رمال يبسلاب صتخي

 اوححص دق اذكه امضو امش

 رجي لب ةوهشب ةروعل
 افرغغ ءاهيتشال باينلا نم

 فرعن اميف ءىطرولاك اهمكحو

 امفيك هيع عقاو علللاف
 اومزتلاف هل قحلا وه اذو

 دنس العأ ف ليق نيتضيحب

 ىلتجي هارت رمألا اهب بير
 عفر ىداهلا ىلا اصن انعيبر

 افنحت نمر نوييففاشلاو
 روثأملا يف حص لوق هيلع
 لقني اميف كاذك بيثو
 ىرجي دق ةدع سايق ىلع

 مزلدتساف ةدابع اهنال

الخ هنأ ملعت نكت مل نم



 اربتسالا هملعت يلتلا اما

 ىراخبلا يفو رحبلا نع ىور
 اهارتشا اذا ضعبلا لصفو
 اطوي سيل كاذ لثم ناك نا
 اعقو اهارش دوخ نم كاذك

 ىرتشا اهف مرحم يذ نم ناك وا

 املعا اهعيي ال مامالا نا

 نمأ ةعامجف يبصلا اما

 املعلا دنع نمالا كلذك

 نمأ اذا انموق ضعب لاقو

 بلغ دق هارن نظلا ىلع نمو
 اددرئ نمو لمحلا يف كش وا

 بلغ دق هارن نظلا ىلع نمو

 رثكأ مهعمو انموق ضعبو

 مزل لكلا يفنو دبعت رلاق
 مزلي ضيحت تسيل ىتلا امأ
 اوساق نح ةدعلا ىلع اوساق

 اموي نبعسبر ١ و ةسمخب

 الاق نيعبرا اب ا ذنكمهو

 املعاف ناتضيح مهعم كاذو

 تبثو اموي نيرشعلاب ليقو
 لدتساو اذه مامالا ححصو

 مهفي ليلدلا رهاظ ناو

 محرلا رما فاشكتسا كلذو

 ارمألا رداف راثلا يف كاذك
 راكنا .ام نود هنع كاذك

 اهاربتسا امف لفطلا نم اموي

 اطرش كلت ءاربتسا كي ملف

 اعمساف نيملسملا ماما نم وا

 اررقت مهدنع هيجو وهو
 امهفتل امهأربتسا ىتم ‘_١لا

 نكز هدنع ماحرالل نمألاو

 املع رمأل حص اهنطوف
 نبتساو عارف اربتسا الف لمح
 بتكلا ضعب يف لماحلا اهناب
 ىدلا يف نمزلي مل اهلمح يف
 بدالا لها عم لمح ال هناب

 املعلا ضعبل انهاه ناهجو

 ركذي كاذ توبث انباحصا

 ممح رمأ اهريغر ةريغص
 ملعن اميف مايالاب كلذ

 ساسألا كلذل اهناو

 اموللا يفاني لصأ ىلع مهعم
 الاح اعار ناكو مهضعب

 املع مكحب اهف ةدع يأ

 تبجو دق ةضيح كاذ ناب

 لفتحاف هيف رابخالا رهاظب

 ملعي رمال اربتسالا لوقعم
 مربم دصقل لمحلا مزال نع
_ ٥٩



 امالا يذه نع لزعلا حصي لهو
 درو دق زاوجلا انعيبر يفو
 اولعفت الأ لاق مكيلع امف
 ادبأ ائيش ديفي ال لزعلاف
 رما هللاو نوكي ال فيكو
 اضق دق ائيش ديفي ال صرحلاف

 عجر لىلومللف الوأ اولزعت نا
 قلخ دق مأ ريغ نم مدآو
 تقلخ هنم ءاوح 7

 عقوف اموي يلللا قرها

 اردق اسفن هللا م

 لعفي اش نمل ىداهلا هحابأ

 ىرأ الو اسنلا يذوي هنال

 تايباتكلا ءامالا يف كلذ
 انملسا اذا تايتثولا ي

 بسني لوق روهمجلل كاذو
 نآرقلا يف ناميالا طرتنشاف

 عفر ام كاذب بحصلل ءاجو

 احص ليق مالسالا لوأ يف
 دجوي ليلد نم هيلع لهو
 نسحلا انل ىور ام حيحصلا لب
 اورما نهئطو اودارا اذا

 ملعتلو بايلا لسغتو
 رمؤت ةالصلاب كاذ دعبو

 :مزلت كا ه ةضيحب

 امرح كاذ ضعبلاو معن ليق

 دصق عنشملل ىرصبلا نسحلاو

 اولفتحاف نياك وهف ناك ام
 ادهع رما نوكي يضق دق ام

 رطتسم هيدل اميف هنوكب

 اضقنا بيغلا يفو هللا هنوكب
 عطق دق رمأ نوكلا اذه ثداح

 قحب هفرعاف كلذ يفك دقو

 تبث ناش ىلع ىسيع ىلا رظناو
 عفدنم ريغ قلخحلاف ةرخص يف
 اررحم ىضم دقر اهقلحل
 لضفأ حيحصلا ىلع هكرتو
 ارظن هذخ كاذب اهلئاذيا

 يتآ لصأل تاينولا ال

 انملع ايسح لح ءىطولاف
 بيطالا باتكلا كاذ ىلع لد

 نايبلا حضاو يلج وهو
 عطس انل هرون ايلج اصن

 احُصلا رداف دعب نم هخسنو

 دمتعي انهاه ليلد الو

 نكز صن نع لاكشألا عفتراو
 رذنقتسي اهل لسغلاب نه
 ملعا اذ دنع مالسالا دعاوق

 ررقم اهلئاربتسا اذ دعبو
 انملعا اه ءىطولا اهدعبو
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 نسح صن مهدنع هناو نسحلا لقن نم لاكشالا عفتراف

 ابجنلا دنع مالسالا طيارش ابجوأ دق ةكرشم يف هارت

ارمألا كاذ ردتلف اهئطاو اربتسالا اومزلأ كاذ دعبو



 نيجوزلا قوقح عماج
 اشي ام ىضقي هللا نا ثيحو
 ةيربلا يف ءاش نم نلضفي
 هنكمأ ىلاعت هللا لضف 5

 الف دق مهضعب لاجرلا اذك

 لاجرلل لضف نا بير ال
 فرعت روماب لاجرلا صخ
 انوماوق لاق هارت الا

 ىفطصملا لوقي عار مكلكو
 ىلع امقحا رمالا مايق لنم

 لاجرلل لقعلا يف ةدايز

 هققحملا ةمامالاو نيدلاو

 الب ىمظعلا ةمامالا اذكهو

 لمعلا كلذك اضقلا كلذك

 اودرجت اودهش ام اذا اذك

 ىدهلا يف نوكي اهتوبث ىنعأ
 ةعمجلا بوجو اضيا اذكهو

 حصي تاداهنلا ف دارفنالاو

 عبرأب جرزت اذكعهو
 ابجوأ دق هعرش داهجلا اذك

 درو ثرالا يف فيعضلا كلذك

 لاجرلا يف بيصعتلا كلذك

 دق قيلطتلاو جيوزتلا كلذك
 لاجرلل عاجرالا كلذك

 اشن ام ال اشي ام نلعفيو
 ةيضقلا ةرهاب ةمكحل

 هنزألا ضعب لضف اذكهو

 القع رمال ضعب ىلع اضيا
 لاعفلاو لوقلا ىف اسنلا ىلع

 فرشلا نوكي اهب اسنلا نود
 انوسياس هانعم اسنلا لىلع

 افرعاف نهف رما هانعم

 القع رمأ وهو اياعرلا يذه
 لادج الب تحص اسنلا نود

 هقنلا ىضري اهلو ةالصلا يف يا

 القعلا نيب فالخ الو بير
 لفتحاف ةاكزلا ةيابج يف يا

 ديقت اسنلا نا اسنلا نود

 ادهشلا لاجرلاب نعمتجا نيح
 ةوبنلاك لاسرالا اذكهو

 حضتم لوق وهو ءاسنلا نود
 عمساف دح نود يرستلا ش

 ابجنلا نيمركألا لاجرلا ىلع
 دمتعملا هيلعو اصن ركذلا يف

 لادج الب اقح اسنلا نود

 دري ال لوق لاجرلا هب صخ
 لاجحلا ةبر ءاسنلا نود
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 يف ةبطخلاو ناذالا كلذك

 هبترملا ةماقالا كلذك

 قيرشتلا يف ريبكتلا كلذك
 عرش دق لاجرلل فاكتعالاك

 ال قيرشتلل ريبكتلا يف ليقو
 هماسق نم ءاسنلا ىلع امو

 اسنلا لان ناو مزحلاو ملعلاو
 فرعت اعبط لاجرلا ةوقو
 هباتكلا فرعت اضيا كاذك

 فرمت مهيف ةيسورفلا اذك

 اماما اسنلل نوكت لهو

 دجوي كاذك ضرفلا يف ليقو
 ىتم نهيلع عفادلا بجو

 داهجلل نهجورخ نكل
 اجوزت نأ زوج مهضعبو
 دهشتو اهمالغ اذكهو
 لعج دق كانه قيلطت كاذك
 املعاف زيجأو ءىيش لعفب
 الاق ضعب فاخت ال ثيح وأ

 ةداهشلا ىلا اهنأ وأ

 ربخلا ىف اصن (ةأرملا) ىتأ دقو

 (اهف جوز نكي ملام ةنيكسمر
 تفتنا دق اهل جوز نكي ناو
 ال ةجوزلاو جوزلا نيب كاذل
 هتجوز ىلع ناطلس جوزلل

 هبترم اذه لك يف اسنلل ام

 قيقحتلا يف ءاج لاجرلا لىلع

 عفز لوق يف ءاج ءاسنلا نود

 القن لوق وهو هيف صيصخت
 هماعزلا ةداق لاجرلا لب

 اسسا دق ردان كاذف هنم

 فصوت جنغب ثيح اسنلا قوف

 هبارغ الو يمرلا اذك مهف

 فرشلا هيفو ليضفت كاذو
 امالت نل لفنلا ي

 دمتعي هل ضعب رذنأ يف
 اتبت لوق وهو ودعلا ناي

 دازلا نايميه يف نمزلي م
 اجهنم كاذ نظو اهتتمأ

 دهشم ديرأ نا موق حاكن
 لقن اإمك اقلعم اهدي يف

 امرحم نمعمجي فاكتعا اه

 الاقملا عف ةماقا اذك

 ةداقلا ضعب كلذ ىكح اذك

 رشبلا ريخ ىفطصملا يبنلا نع
 اهنغي مل اهف لام نكي ناو

 تبث لصأ نع ةأرملا

 العلا بابرا رابتعا نم صاصق
 هتمصع يف ريصت ام نيح نم
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 اقادص اف هلام لذبي

 هل جاتحت ام لكب اهنومي
 املعاف داع لك اهنع بذي

 حص فورعملاب كاسمالاو لدعلاو

 نع روشنلا اهلامف

 نع زشنت هب رذع اهل سيل

 عقي نأ لبق فيخ نأ وأ ظعوت
 نارقلا رهاظ هيلع لد

 املعاف اهنم أربي اذكمهو
 يلج رذع اهف حص اذا الا

 اهلف هيف حاصفالا عنمي روا
 حصي اهيف هلام لك سيل ذا

 احاصفالا رهظت ل نكت ناو

 مزلي سيلر كلت زشافف
 لاوحالا ريغت امدقف

 فرغ عبطلابو مولعم كاذو

 رهظي مالكلا يف هتتشاخ نا
 لخد دق اموي ناك نا تجرخ وا

 رجهت تسيلو انهاه ظعولاف

 انه ظعولا اهديفي نأ لعل

 عجضملا يف نرجهت ترصا ناو
 درور اهيلا هرهظ لعجن

 عضوم يف نلزتعي لب ليقو
 لب ليقو دهاجم هب لاق

 اقافنالا لذبي كاذ دعبو

 هلخم هرمأ نوكت الا

 املظ دق الال نم لكو
 حضتملا مارلا يف هيلع اهف

 ادبأ مرح كاذف اهل اوفك
 نمرحي زوشنملا لب اهليلح
 بجع الو عقاو كانه رفك

 عرش ظعو الف هعوقو عمو
 ناهربلا اذل برضلاو رجهلاو

 امثأم مارملا اذ يف تفراق ذا

 لبقاف هنع حاصفالا اهمزلي
 اهنلا هاكح هنع انكلا انه

 حرش انه ال مهفاف اهحاصفا
 احاضيا تكح الو ىنكلا الو
 متكي دق امو بيغلا ملعن نا

 لادج الو لصاح بيرلاف
 فلسلا هلاق رانألا يف كاذو
 رمأي دق امدنع هتفلاخ وأ

 لصح دق زوشنلاف كاذ وحن وأ

 اورظناف اضيا برضت الو الك
 انلع هنم بوتلاب نعجرت وأ

 دهتجملا مامالا سابع نبا نع
 عجضملا يف اهل رجهلا وه اذو

 لجرلا دوخلل مالكلا ظلغي
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 ادحاا هلآلا اهنفوخي

 رعشي اضيأ ديدهتلاب كاذو

 نسحلا لاق اهدنع تيب ال وأ

 انارجهلا كلذ ديزي الو

 عجر اهرماف تبات نكت ناف

 املعاف زوشنلا حص دقف الوأ

 بدؤي اف ابرض اهبرضي
 حراج ريغو رساك ريغو

 رثأ اهيف عقوم ريغ كاذك
 عضوم يف ال عماج ريغو
 اعضوم نوكي برضلل رهظلاف

 هرشخعلل هب نزواجي الو

 عرش اهوحنو اصعلاو طوسلاب

 ال ةضفلاو ساحنلاب كاذك

 وأ ديلاب يفبني ضعب لاقو
 نارقلاو بيترتلا ىلع وهو
 يدلا كلذ مهفي هتكل

 بيترتلاب هيف يضقي لقعلاو
 ظفعتت نمل رجاب فيكف

 ىلع برضلاف رجهلاب هدعبو
 ال فوخلا دنع كلذ لب ليقو

 اققحت نا لكل ١ عمج ز زاج لب

 ءاسنلا لكلمت 7 تناك

 ربخلا يف شيرق اسن تبستكاف

 ١ درمت نم مصقي هنأو

 انايبلا فرعاف ثالثلا قوف

 عفترا اهرجهو باوت هللاو
 ايحت اهف برضلا انه اهف

 برغتسي الو حربم ريغ
 حلاصملا نع جراخ كاذف

 روملا بلاج كاذك احبقتسم

 علضالا يف قرفم هنكل

 هربتصم مهدنع هط اوس ]

 ديدحب ال

 ناوخا :
 ادشرلا موعلا لحاطف هنم

 بيدأللا ىلع راج هناف

 ظعوت يدنع مزلي لب ظعولاب
 الصفم انل رم ام دايق

 الفحاف زوشنلا ققحت دنع

 اققح الوق هفرعاف اهزوشن

 ءاج اميف راصنالا اهسكعو

 رظطبلاب لاجرلا ىلع اعفرت
امؤللا يف ىرس اعبط هناف



 لئسي ال ىتفلا نا يتأ دقو

 ادزو ىوبن ثيدح وهو
 ناسنالا ةجوز نا كلذ

 ادحأ نا لوقعملا يف سيلو
 بحلا دض برضلا رما نال

 املغ رمال ناك هبرضو

 نيابت يف سانلا نا ثيحو

 برضي ريقحلا ءىشلا ىلع مهنم
 حابملا يف برضي مهضعبو

 ببي رمأ يف نبرضي سيلو
 اوماق مهارت عنملاب كاذ نم

 قاقشلا جهنم لوطي ال يك

 لئسي يبنلا قأ للناسو
 مقطت ذا اهمعط هل لاق

 عتتمي كيلع هجولاب برضلاو

 هرصبيي ثيحب طوسلا قلعو
 يبأ تنب تلقن امسا كاذك

 بضغلا يف هبرض ناك لوقت
 دوعلا كاذ رسك نوكي ىتح
 اسنلا اوبرضار) ىرولا ديس لاقو
 عرش دقف ابدأ نوكي (ًأبرضر
 ىفك ناك نا كارشلاب نوكي

 عقو دق نايميلا ىف اذكهو

 اسنلل ام ىفطصملا هيف نب
 هنيبم ةشحاف نكت ناف

 لهجت ذا ةجوزل هبرض نع
 ىدهلا لهأ نع دازلا نايميه ف

 امهفاف هيف لدعلا هيلع نكل
 نطاوملا يذب فلاخت يفو
 بدؤي ام قوف اليلج ابرض

 حانجلا نم يلالا يفو اعرش
 بجع الو ال برضلا هلثم يف

 ماكحلا هبان الوأ عدرلاو

 قالخالا ءىيسل ىرولا نيب
 لذبي ذا هلو هيلع امع

 مزلي امم رهو اهنوسكتو
 عفر دق اهنع حيبقتلا كلذك
 هركذن لوق رانألا يف كلها
 بدألا يف يا ريبزلا نع ركب
 بجشخملا دومعب هئاسن لىلع

 دوخلا رهظب اموي هبرض نم
 اسأ نم لثمك ( مكنيَصَع اذا

 عفز هفظفلب (حربم ريغر
 فرغ لرق رجهلل هوحنو
 عفر هل ىدهلا بطق الوطم

 اسر دق لصاب نهيلع امو
 هتنب اهيف بيدأتلاف نهنم
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 ناسللا ةطالس مهدنعو

 ربلا ىف ينزلا كلت نكت ملو
 ماكحا تتأ يلرلل دنال

 ىفخ الو تعرش دودح يهف

 ىلا اموي هتجوز اعد نمو
 املعاف اهيلع نابضغ تابو

 احبصت ىتح لاق ثيدح يفف

 يلج حضاو وهو بوتت ىتح
 بجو دق اهاعد نا ثيدح يفو

 ىلع اموي نكت ناو هتأتلف
 هلقن ثيدح يف ذاعم نعو

 تذأ اموي نا ناسنالا ةجوزف

 ىتفلا كشوي هيذؤت ال لوقت

 ادغ ايندلا يف كدنع هناف

 انب اروحلل نأ ليلد وهو

 فرغ لينمت ءاج هنأ وأ

 ررغلا ثيداحالا نم ةدع يف

 دحأل لوقي ارمآ تنك ول

 زُشمأأ اموي ةجوزلل تنكل
 ىرجي احيق ناك ول هلنمو
 لخد يذلا رثكا نك كاذل

 املغاف ريشعلا نرفكي لوقي

 رمعلا لوط ةأرملل نسحت
 طق اموي تنسحأ ام لوقت

 فرع نهيف لقعلا صقن نال

 رنذأل ١ يف انل ل وقنم كاذو

 مامالا اهلها يف اهذفني

 افولا لهأ اهققح اهماكحأ

 الجع هيجت ملو هشارف
 امسلا يف ارطك المألا اهنعلت

 اححص كاذ رارمتسا هب ىنعي

 لمكألا ماقملا يف طرش بوتلاف
 بجع الو اذكه اهيلع كاذ

 القن دق اذك رونت ريفش
 هلمكلل اسنلا ءاذيا ركذ يف

 تغل دق اهل اروحلا اهجوزل
 ىتأ دق انيلاو كنقرافي
 ادرمتلا كرتاف اليخد اموي

 ابجنلا لاجرلا نم اهجوز نع
 فرشلا لها يف لاحلا ناسل ىلع

 رصبلاو مولعلا لهأ اهدروأ

 دبع هل دحال ندجسي نا

 رفظتف اهجوزل ندجست نا

 ركنلاب حبت مل هنسجلاف

 لقن دق مانالا ريخ نع رانلل
 امظعالا ليمجلا نيعاري الو

 رصبلا حملك كنم تار ناف

 طتشت اذ دنع اهاوه يفو

 فرع لدعلا دشرملا وهف لقعلاو
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 عبتي اموي أرملا لقع ناش نم

 و ءرملاف دزي امهم اذكهو

 ايبنألا لقعف لوقعم كاذو
 ام فعض لاجرللاف اذكهو

 نميهملا اهربد ةمكح
 ىلعلا هؤاضق هللا ةنسو
 نمح رلا ةنسل دمجت ملو

 اقاقشلا انمكاح فخ نأو

 عازنلاو يحالتلا رثكيو
 ام لمحي امهضعب نكي ملو
 ادف عقي ملو اهقلطي ملو
 ادتعا ادق نم ملعي نكي ] يا

 حالصألاب ةفلالا عجرتو
 الب سفنلا ىلا سفنلا نكستو
 مكحلا ثعب يا لاحلا اذهب ءاج

 نمَو يضاقلاو مامالا هنعي
 نيجوزلا براقأ نم نوكي
 حالصلا يف بضغرالا هنأو

 ماقملا يف حلصي نم كاذو

 بحتسي نكي هيف بوجو الو

 عمسي سيل لطابلاو
 دهع دق اعابتا قحلل دادزي

 ايلوألا لقع مث لوقعلا العأ

 املع رمأ ءاسنلل ناك دق

 ننسلا ريبخ اي اهتضقا دق
 يلجلا هرونو ىنسألا هرسو
 نارقلل غصتلف الدبت

 اقارتفا عتقويف امهنيب
 عابطلا رفنتر امهنيب
 امصتخا نيح رخآلا نم ناك
 ادتعا هيف ام لاحلاو امهنيب

 اددع اهادروا ىواعدلا لب

 يفتخم حيحصلا قحلاو هاوعد

 اصتقا ام نود مارملا يف طغللاب
 فرعاف فالتخالا ناش حالصا

 امزل ام احلصيل امهني
 عزاتتلل عطقلاب امهنيب

 يحالتلل عظطقلاب يب

 الح لاح يف شيعلل ردكم
 ملع صن يف نارقلا امهنيب
 نكز امك ةعاطك كانه هل

 نيذ لاحب ىردأ هنال

 حالصالا ىلا وعدي امهنيب
 مارلا يف حجنالا هناف

 بجع الو دعبأ ثعب زاجو
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 وأ ةجوزلا براقأ نم ناك وأ
 احلصا نم عم قيفوتلاب هللاو
 بجي اضيا ناك امم بولتلاو

 ادصق انوكي نأ نامكحلاو

 حلصأل اذكه ناقنوي

 اندنع ناولخي نامكحلاو

 يكب ولخي هب جوزلا مكحف
 لعف هلنم ةجوزلا مكَحَو
 ىبحاص ديرا تسل لقي نمف
 ىدهلا لهأ عم زشانلا هناف

 املعلا دنع ظعولاب هعدرف

 هلو ىجوز ديرأ لقي نمو
 الف تئش امب ىنع هضراو
 مكحلا كلذ زوشللا ىأر ذاو

 افرع دق يذلاب ناولخيف

 هللا ديعو هنا ركذي

 ادجو ام اعفر رصأ ناو
 يلولا يضاقلا ىلا هناعفري وأ

 اماكحالا ذفني نم ىلا ىنعا

 ملاظ لك مكاحلا ربجي

 قلطئ الأ جوزلل لاق روا
 ناسحالاف ةرشعلا نسحأ وأ

 ملظ نم ملظ مكاحلا ىأر ناو

 مكاحلل انموق زاجأ دقو

 ف حالصلا ىار نا نقلطي

 اوكح دق كاذك ج وزلا براقا

 احرتجي مل بنذلاو هتين
 بنذي دق نم عفانلا هناو

 ىدهلل مارملا ىف هادصق ام
 حجرألاب اذكه نامكيو
 انعلا اعفديل امهيبحاصب

 يتفلا كاذ نم ناك ادصق فرعي
 لصح دق كانه ىذلا فرعيل

 بتاصمعت الو هنم يتكفف

 ادب دق هنم روفنلا نم امل

 امنألا كاذ كرتي وأ مزلي
 هلذبأ اشي اك يضرلا ىنم

 القع رمأ وهو هنم زوشن
 مرج الو هل ابحاص ربخأ

 افولا بابرا دنع زوشللا هنم

 هابتشا الب شحفلا ىضترا نيح

 ىدهلا حابصم مامالا ىلا هنم

 لمكلا دنع ناطلسلل ناك وا

 اماكح ىرولا اذ يف اودغ نمو

 مزال مكج ىنانلا ةرشعل

 قحلت اريخ قالطلا يف لعل

 نارقلا انبر نم هب ءاج

 مكح يذلل رمالاف هل زاج
 مكاحتلا يف حالصلا لعفي نا

 فرعاف نيدافي وا كلذ
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 اهف جوزلا مكح نقلطي

 ال ليقو معن ليق اام نم
 عتمم هل ةفينح وبأ اذك

 يف مالا نم مكحلاك هاري
 روهمجلا نع يبلاعثلا لاق
 مالسالا رديح يلع نعو

 مكاحلا ماقم يف موقي نم رأ
 نيجوزلا نم نذالاب نوكي
 مكحلا رايتخا له اوفلتخاو

 مرج الو هتجوز نم كاذ هأ
 ىلع ىنعا ةرديح نع هورر
 ىتم امكيلع ام نايردتا

 اع امهيلا رمالا لعجف

 ىضق ام لاق يبعشلل ءاجو

 يناملسلا ةديبع ىرر دقو

 قيرف دحاو لك دنعو

 يل سيل قارتفالا لاق جوزلاو
 فرعاف تبذك دق يلع لاق

 درو هيف ام نلبقت هانعم

 يلج حضاو قحلا هيف دنال

 مكحلل دراو هيف ثعبلاو

 اققح نامكحلا هاري امو

 اللحب ملو دمحا هافن

 عفر اذك هزاجا كلامو

 فرعا هل ابهذم ماقملا اذه

 روناملا يف دروأ دق كلذ
 ماكحالا يف دجوي كلام عم

 امدقت ام لنم مامالا نع

 ملاظملل سانلا نيب عفدي

 نيذ نذا نود نم لب ليقو

 ملعا جوزلا نم ما مامالا نم
 ملع يأر ىلع اعم امهنم ما
 لوقملا ىوحف رسف ربخ يف
 اتبنأ وأ الطبأ ناعمتجت
 امكح مارملا اذه ىف هااش

 ىضم دق نامكحلا كانه هب

 ناجوزلا مصاخت رديح عم
 قيرفت وأ هيف عمج دصقلاو
 تبنت هيف ذا نآرقلا بجاوب

 لجرلا لوق رداف ليبس هيف
 فصنلا باتكلاب رقت ىتح

 دمألا ةعاطل ةقرفو اعمج
 لطخلا لهأ لعف زوشنلا ثيح
 ملؤلا قاقشلا كلذل اعفد
 اقفتا نبح مامالل كلذ
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 لداعلا مامالا دنع تتبنف

 رمأ دق باتكلا ىنعملا كلذل

 ءاسنلا ىلع يا ( لاجرللو ر
 ركذلا يف ( ام لثم نهف ) يفو
 بوجولل روكذملا هبتلاق
 قافنالا عم قادصا نه

 املعا ءىطولاو قيلي نكسمو
 اعد اذا هتعاط نمزلتو

 ببت ام لعفت يفبي لب
 اعقوم اموي ةفلالل نوكي

 نذا نود ج ورخلا اهف امو

 ام فالخ هنفلكت الو

 هرشاعم اهدالوأ نيبرت

 نمت اهل ام فورعملا ةزشعو
 صالخإ نع لزملا ربدت
 بجي اك اهجوز لام ظفحت
 لالجلا وذ فورعملاب لوقي
 اعرشو ةداع قيلي امف

 اسنلا هللا ةملكب

 جاوزالا شرف نطوي ال
 درو نهوبرضاف نلعف ناف
 فرع ريغ ال ثيدحلل كاذو

 نآرقلا يف جاوزالا ةجرد

 ارم الو اسللا يلع مهفيرشت

 قبسو لاجرلا نود اهناو

 اومت ذخا

 لطابلا رمأ دض قحلا ىوعد

 رظنلا بابرا دنع نيمكحلاب

 يءاج باتكلا اهب ( ةجرد ر
 ركن ريغب ( نهيلع ) ناك
 بير ريغب هفرعاف طقف
 قامطملا بسحب ةوسكو

 املعلا دنع نفل ىذلا اذه

 اعبرت وأ ةيشام هبيجت

 بيط لاح وهو هيلا هب
 اعبط هيلع لكلا ىذلا اذو

 نفضل ١ ءاد ثروي هناف

 امرح اذه ناف هقيطي

 هرصانلا ةلماك ةلاحب

 نطفلا لهأ اهل هللا قفو نا

 صاصتخا الب تمع ةسايس

 بضغ اذا هلقت نلمعحتو

 لاعفلا ةميرك ةرشع يف

 ىعسي هيلا هدهجب لك
 اسألا اوعفراف هللا ناماب وأ

 جاهنملا يف ءاج دق مهريغ
 دشرلا بابرا دنع نيدتعا ثيح

 فلسلا هيوري نهباجتحا لبق
 يناعملا ةنيب ةحضاو

 ارَصْبلا دنع ماوقلا مه ثيح

 قح ناكام عبتاف كاذ نايب
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 افخ الو اهكلام اهجوزف
 اصملعاف الفن نيلصت الو
 نذا نا الا جورخلا اهلامو

 ءاش نا انقلطي وهف
 اذا اهلهأ روزت اهلامو

 ليبس اهلام يف هل لهو
 الف لاحلا يف حالصلاب موقي

 املعاف تدعتو ناك اذا الا

 الف هل اهلام تحابا ناف

 ىرن الف تبأو ترصا ناو

 نكي ملام ( ةنيكسم ) هلوقو
 مرج الو اهل لام نكي ناو

 هررقللا ةنكسملل عفري

 اسنلاب ىصوأ راتخملا كلذل

 ملع قر يذب ىصوأ ام لثمك
 هحرأ ام هللا هيلع ىلص

 ىرولل ًاماما ريتخا كلذل
 ىدهو ارون ع رشلاب انءاج دق

 احالص ًايعارم لزي مو
 المكالا مارملا هللا هفلب

 افرعاف نذا نود موصت الف

 املعلا دنع جوزلا نذاب الا

 نكز امك هقر يف اهناف
 ءارم الو انعجريو

 ل
 م

 اذفلملا هلل ثيح ننذؤي ل

 نكز ناهرب قدصا اهف جوز
 مرحلا لك نياص اهنم جوزلاف
 هرخسم هرهق يف تدغ نيح

 اسالا عد انتتحت نهفعضل

 مهف نم دنع قرلاب هفعضل
 همركأ امو انيف افعضلاب

 اركنتسي نلو لكلا ديسو
 ىدرلا نم هرونب انذقنأ

 احاجنلا هيعس يف ىأر ىتح
 الزنم ىقارملا العا قر ىتح
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 نهحاكن مرح يتاوللا ءاسنلا
 مرح دق ام ءاسنلا ىف نأ ثيحو

 درو دق ناوللا ادع ام ناو

 يجراخ كانه ضراعل الا

 اركذن نا انه بجاو كاذل

 حص مالا مرح نآرقلا يف صنلاب
 لفس امو اهلصا نم الع امو
 املعاف هتلسن ام عم تنبلاو

 مرحت هيخأ تنب اذكهو
 امهفاف هيخا وبب اذكهو

 ارم الو ةلاخور ةمعرو

 لحب ةلاخو ةمع لسنو

 اكتعضرأ لجا لقت نمو
 ابأ وأ ادج تعضرا اذكهو

 .... الو ةدجو ما اهنال

 لحت سيل اهتاهما كاذك
 فلتخي ل دحاو دايق ىلع

 كتارمأ كيو تعضرأ لقت نمو
 ... ابأو ادج تعضرا اذكهو

 لفس ام ال اهلصا نم الع امو
 يلج وهو اهعضرا ام كاذك

 ىتفلا كنبا هتعضرا لقت ناو

 لسنلل ال لحت هل ىخعا
 املعا دجلاو دلاولا ةأرماو

 دهع نهيف لحلا نهميرحت
 جراخلا ىده يردي نم هيردي
 ىرولا لوع هيلع ام كاذ نم

 حضتا همرح كاذك اهلسنو

 لمش لكلل مكحلاف اهعرف نم
 امس اهب اهف لسنلاو تخالاو
 ملعن اميف كاذك اهلسنو
 املع لصال مهضارقنا يلا
 ارجح رمأ مالسالا يف كلذ
 لزت مل اهاده نع لوصأ ىلع
 اكرتاف كلت هيلع تمرح دق

 ابجو اهيف مرحلاف اولع ناو
 ا١للحي نلف اهلسنو بير
 لقع دق عاضر نم وا بسن نم
 فلسلا لحاطف عامجا هيفو

 كش نود اهيف مرحلاف اهمأ وأ

 ابجو دق مهدنع اهيف مرحلاف
 لقع قحلا يف كلذ اهلسن نم
 لبنلا ماركلا دنع الع ناو

 اتبث لحف ءارهزلا كتنب وا
 لصألا يف ةدعاق للع ايرج

 تحت دق قحلا يف امهمرح
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 ربتعم طرش وهو دقع حص نا
 مأ وأ بأل ادج ناك نا
 ةدجلا لنم لحت اهماو
 املعاف هتعضرا نم اذكهو

 دسف دق هارت ادقع دقاعو
 دقعلا داسف الهاج ناكو

 رنءالا يف هيبا ىلع اذكهو
 مرحت مهعم دلاولا ةمأو
 ةوهشب اهل ارظان ناك وا

 لعفي ملام لوقي مهضعبو
 رظن اهجرفل دهع نع ناك وا
 لفس ناك ناو نبالا ةجوزو
 رثءالا حيحص يف سمئ مل ول
 اهيلو ترمآ دق ةارماو

 ىتأ دق حاكنلا ملع امدنعو

 مرت هبباو هيبأ ىلع

 ىضرلا ىلع هقلع نكي ناو
 لحت تسيل ىتفلا ةجوز ماو
 ارم الو اهلصا نم الع امو
 عقو فيك اهلصأ نم الع امو
 املعاف هتدلو اهارثام ال

 املعلا دنع مالا سم حصو
 رنألا يف كاذك ةدج سمو

 مرحي هارت عرفلا اذكهو

 تيبر نا مهدنع ءاوس وهو

 رثألا حضاو وهو كلت مرح يف
 مرجلا رماب تباث مكحلاف
 تبناف بنجأ ىف اهلسنو
 امرحي مل بنجالا نبل نم
 دصق دق ناك لوخدلاو اموي

 يدنع اميف مرحت هنبا ىلع
 رصب وذ خويش هيف هدروا

 ملعن اميف دلاولا اهسم دنا

 ةللا يف حضاو حيحص وهو
 لصججاف اهيف لحلاف ركذب
 رظنلا بابرا دنع هيجو وهو
 لقع اهمرحف هتنب نباو
 ركفلا يفاصب قحلا لبقتساف

 اف اوفك ىق اهنجوزي
 ىتفاي تماق رييغتلا ىلا اه

 اوملعاف لاقي دقعلا تبث نا

 ىضتري لجف ضرت ملو اهنم
 لصح اعطق اهمرح الوا سم نا
 ارصبلا لاق راثالا يف كاذك
 عفر بأ وأ مالا تاهجلا ف

 امكحاف اذهب كاذ ان ناو
 املع الاقم تنبلا مرحم

 رهتشا اهمكحو مأ اهنال

 ملعي نم عم مالا كلت سم نإ
 تبث دق كاذف الوا هرجح ف
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 مدعب اموي مالا رقت ناو

 دقف ةولخ كانه تنكما دنا

 املعلا دنع نمرحت تنبلاو
 افرعاف كانه دتعت مالاو

 مدعب اموي جوزلا رقا ولو
 تيدوف وأ تقلط امهم مالاو
 امهفاف سم لبق نم نمرحت وأ
 فرعاف لاقي اهتنب لحت
 تنف مالا اذا تنبلا يف فلخلاو

 دق توملا ثيح ميرحتلاب ليقو
 قاللطلاك توملا نا حصو
 درو نىناثلاو بهذملا ف نالوق

 اهتدع يف ةأرملا حكانو

 لعف دق اموي لوخدلا كي ملو
 اعم اهتنبو اهما لحت
 دق سم جرف ريغ يف نكي ناو
 عقو نا نكل لحت ال ليقو
 امهنيب نقرفي لب ليقو
 دق هيركتلاب بيبرلا ةجوزو
 ىري ضعبلاو هركت ال ليقو
 درو ةبيبر تنب يف فلخلاو

 امم دجلاو بالل اوهركو
 بألا ةبير نبالل كاذك
 مألا جوز معلا اذهب ىنعا

 املعلا دنع مالا جوز ةجوز

 ملع نم دنع نقدصت سم
 دجو دق قادصلا فصن اهل حص

 املسالا ٍعارف لينلا يف هاكح

 افخ ام نود حص لوخدلا ثيح
 مزلن دادتعالا مكح دق سم

 تعلوخ تتافو جوزلا رهاظ وا

 ام نتنكمت ةولخ لبقو
 فلسلا ءاملع هاكح دق ام

 تللح ضعب لاق سيسملا لبق

 درو مكح يف لوخدلاك لعجي
 يقار ليلدل لوخدلاك ال

 دمتعملا وهف قحلاو انموق عم
 اهب لهج نع لاحلا كاذ ناكو
 لصح دق عادل دوخلا قلط لب

 اعبتا قحلاو هفرعاف انبطق نع
 دمتعم قيرف اهما لحأ
 املعلا دنع حجرألا دمتعاف
 املعلا دنع حجرال ادمتعاف

 درو لحلا ىرتو اهيف لاقي
 ارم الو هتنبك اهميرحت
 دشرلا بابرا نيدلا ءاملع عم

 امعمس ام ىلع نبالا ةبيبر
 بجعتست الف معلا ةجوزو

 ملعلا لمأ هاكح اههركت

 املع لاقم ىلع ةهوركم
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 ةديسلل لحي ال دبعلاو

 انأ اذا يلع يقفنا لوقي

 قفنا يجوز تنأ لوقت يهو
 لمعلا يف هلسرت اذكهو

 حاكنلاو فعضالا لطييف

 فالخ الب ىوقالا تبنيو

 دق سم ش هتجوزت ناو

 عقو لسن نا باسنالا لطبتو

 ةيجروزلا دداضم ضراعل

 انيعت دق قافنالاف كدبع

 ققحتلا يف بجاولل يلع

 لحرتلا ىلا اهوعدي كاذك

 حانج الو ايلاح فعضا

 يفاخ ريغو كلملا انه وهو
 دمتعملا لاقملا يف رفكب اب

 عد كلذ يف ةيبشلل دحلاو
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 حاكنلا ىلع ردقي مل نم بجاو
 حكنف هيلع هللا رسي نم
 حاكنلاب نيدلا فصن ناف

 مرج الو يقب اميف قتيلف
 للج لاوحا هيلع
 رشتنير هب نوكلا

 بجي لاح قاض هيلع نمو

 تبترت

 تبجو دق ةدابع هناف

 ربصلا ديقب ىوهلا ديق

 بذجت كالهلا يلا اناف
 ىريف لابولا ىلا هدوقت

 يف ةوهشلا عواط دبع ليواي
 ةوهلا عفدل ءايشالا عفناو

 ىتفلا ةبغر نهوي هناف
 درو كاذ يف عيبرلا ربخو

 عطتسي مل نم بابشلا رشعم اي

 افرعاف ءاصخ يأ ءاجو هل

 عامجلا يف ةبغرلا ةدشو
 ام ةوهشلا ةوق نم فخ نمف

 بجو يا هيلع موصلا متحت

 ىفطصملا رمأ داشرالل ليقو
 نيارقلا نلعت بوجوللو
 يبنلا اصخلا ةقيقح د ري ملو

 فرغ ًايصخم ؤجوملا كي ناو

 حلص يذلاو ةنسلل باصا

 حالصلا جهنم كلساف ظفحب

 مظع انيف هرمأ حاكنلا نا

 لمعلا بابرا دنع اينؤَو أنيد
 رثك دق حاكنلاب ريثك قلخ
 بهذملا هيضتقي ربص هيلع
 تبت اعرش اهرماو اننيد يف

 رمالا اذ يف ةوهشلا قلاخو
 بكتري دق شحفلاو

 اررقت دق كاذب هكاله
 ففعتلا نع ءان اهدصقم

 ةيرم ريغب موصلا اهرسكو
 يتا لقن يف ثعابلا عطقيو
 دمتعاف هادهو هيلا عجراف

 عطتقي كاذل ناك دق موصلاف

 افخ الو ههبشأ هناف

 يع اودل ١ مظعأ نم ىدرل ١ ىلا

 امرحم ١ بكريف هكلع

 افرعاف يدنع بوجولا رهاظلاو

 نياب باوصلاب وهو فاخ دنا
 بهذملا يف ههبثأ هككل

 فلتخي ال كاذو
 ى

 . مم ه.

-. 
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 ىتفلا ةوهشل فعضم عوجلاو

 عفني دق هسفن ليق موصلاو
 حضتا كلذل ام لك زاجو

 نكي ملام ناك ءاود لك

 لب ةوهشلا عطقي ام ىرا الو
 عفدني هنع رضلا لع كلذ

 ىرولا لك ىلع رسيلاب هللاو
 رناكم ينناف اوجوزت

 املعلا دنع روفاكلا عطقيو

 ىرج امو هب اولاعت الف

 عضوم ياب عرشلا مدقو
 درو دق هارت عفنل عرشلاو
 ع رشلا لاشماو ع رش لكلاف

 افخ الف ةدابع نكي ناو

 لدي دق ليلد نم اذهل و

 ديلاب يا ىتفلا انمتشا مرحيو
 املعاف هادي الماح ثعيي

 حياضفلا نم هللاب ذوفن

 رمأ دق مايصلاب ىبنلا نا

 مزتلاو ىدهلا دعاوق مهفاف

 املعاف هيلا ىداهلا دشرا ام

 ةمحرلا قيرطل ليلدلا وهف
 اجن دقف ىفطصملا عاطا نمف

 ىصع دق اموي يبنلا ىصع نمو

 اتبث ماقملا اذ يف حضاول

 عجني لاضعلا ءادلا كلذل

 حصي نقحلا يفو افورعم عفنلاب
 نظطفاي زوجي عرشلا هرجح
 لدج الب اهل انهوم ناك ام

 عمتساف دعب حاكنلا نكميو

 اررق امكح رسعلا دعب نمي
 رهاظ ماقملا يف ثيدح مكب

 امكحم اعطق حاكنلا ةوهشل

 ارظناف نمطقي امم هارج

 عمساو هعد سفنلا هتهتشا امو

 دصق ةوهشل موص لقت الف
 عطقلاب بجاو لاح لك يف
 فرعاف يلج ع ررشم كلذ

 لمكلا هيردي ةنسلاو ركذلا يف

 دصقملا اذ يف رغصالا يزلا رهف
 امزلأ حاضفالل هنبع نم

 حضاف ملك ىا باهذ نمو

 ركذ ام وحنب ثبعلا مرحو
 مركألا يبنالاو هلالا رما

 امدقف هل نقحلا هناب

 ةنجلا لوخدب معزلا وهو
 اجهنم اموي هللا دنع لجو
 اصلخي ل نم ليواي ههلا
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 تاقفنلا

 مزلت ءامسلل تاقفنل او

 قفنيلر ) مهدنع هليلد
 ربتعا جوزلا ةلاح ليلد وهف

 رشبلا اذهب هللا نم افطل

 مهفي ىناعملل نم همهفي
 اريدق دق هقزر هيلع نمو
 ةقاطلا قوف نفلكي الف

 لزي مل فوأر سانلاب هللاو
 قافنالا كلذ لاقي الو

 ببسلا صوصخب رابتعا الو
 انهلنم ليق ت اعضرملاو

 ىلع ةرجا كت ل نا كاذو

 املعاف ةاتفلا قفني جوزلاف

 ىل جرزرلل ةريسا اهنال
 رهظ هفعض ريغصلا اهلسنو
 افخ الو هبسك نم هنال

 فرغ مهدنع غ ولبلاب كاذو

 ةعسلا دنع قافنالا عسوي

 اردق دق هقزر هيلع نمو
 ةاضقلا يلا لوكوم كاذو

 ىنغلا نم قفنم لاح بسحب

 مزتلي هعسر بسحب لك
 ققحملا هعسو نم ( ةعس وذ
 ردق ىلع هرما اعار كاذل

 رطخلا ىواهم يف نوعقي ال

 موقالا ليبسلا وه هناف
 ارم الب هعاطتسا ام قفني

 ةفأرلا رمأ ىفاني هنال

 لدع ارط هقلخ يف هناو
 قالطلا اهلان دق نمب صخ
 عمتساف ىلوا جاوزالاو نه

 بهذملا يف اهظفل مومعب لب
 انملعاف عسولا بسح نقفني
 البنلا ةادهلا دنع هعاضرلا

 امهفاف اضيا ريغصلا اهلسنو
 ملع !ك لمع يال جرخن
 ردق ىلع هقفني نا مزلي

 افتكا نا يلا نقفني كاذ يف

 فرصنيلف هل سيل نكي ناف

 ةلمجلا يف ىري بجاو كاذو
 ارم الب هعسو . بسح لذي
 تابيترتب هةنوردقي

 انطفلا لوقي اذكه رقفلاو

 دهتجاف هب سانلا ةداعو
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 ( هل دولوملا يلعو ) هيلع لد
 لالجلا وذ ( فورعملاب ) لوقي
 يفاشلا دنع ةجوزلا ةقفن

 كاحلل يأ داهتجا ال لوقي
 نم جوزلا لاح بسحب اهريدقت
 ةجوزلا لاحب يا رابتعا الو
 املعاف لوقي ةينغ تناك

 درو نادم رسوملا مزليف
 رظناف طقف دم رسعمو

 ال جوزلاب مهدنع رابتعالاو
 تبن عطاق عازنلل كاذو
 اردق دق يذلا قوف اهل سيل

 ارسعم هتملع دق اهنال

 ةفقلطملاو
 نمل ةعجر تاذ تناك يه دنا

 ينانلاو ال ليقو اهل ليق
 اعضت ىتح لماحلا كلذك

 رهظ هزجع قافنالا نع نمو
 »)فكت اهقزرب هنال

 نمزلا اذه يف شورقلا ةسمخو
 لئسي سيلو اهل اهعفدي
 الو اهل ةوسك هيلع سيل
 املعاف موقت اهناشب ىهف

 رهش لكل رادقم كاذو

 اردق ماعطلا اه نكي ناو

 ةجح وزلل كاذ و

 هلذب دق اهل ةوسكو قزر
 لامعالا ةداق يار كاذو
 عقاولا يف اهدب تردق دق
 ملاع نع انءاج لوق كلذ

 نكز دق لاقم يف رسيو رسع
 ةمالا يف فقَض وأ فرش نم
 امسر لاقم يف رقف تاذ وأ

 دعي هنودل فصنلاو دملاو

 رنألا ف ادراو مهنع ءاج ام

 المعاف ليلدلا بسح ةجوزب
 تعدا دق هريصقت اهنا ول

 ارم الف ىنغلا لها نم يه ول
 ارسؤم كاذك امولعم ناك وا

 هققح ةفورعم مهدنع

 نبت نا اهيف فلخلاو اهقلط
 نافرعلا ةداق دنع حجرا

 اعرش امم حص دق اهقافنا

 رظنلا لهأ عم قالطلاب ذخوي

 الزن مكحب اعرش اهقفني

 لمعلا هيلع اذو اهناش نع
 الثم كاذ هابشا الو رطع

 امعط ام اهقفنا هنأ وأ

 رمالا يلو اهل هردق

 ارظناف لبق مادالا اهف سيل
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 ناسنالا ةينب موقت ام ذا

 لضف كاذف داز ام لكو

 نمزو تقوب صوصخم ليقو
 مهلكأ مادا الب ىرولا ضعب
 اربتعي نأ لاحلا كاذ مزلي

 اريغت دق سانلا لاح نكل

 ىرج !مك بجاو مادالا اه
 اضرف ام اهفكي مل نا فلخلاو

 ىتم هريغ دنع كاذ صقنت

 اررق امع دازت ال ليقو
 مالسالا ؟ اح نا كلذ

 لعفي هارت هداهتجابو

 لاوحالا بلغأ بسح ضرفي
 ءاشت اذا اهسفن ديزت

 قفتا يذلاب عنقت اهنا وا

 ديدحتلا نم عون ىضم دقو
 املعلا دنع نارقلا هلصأو

 قفنيلو ) ىلعلا انالوم لوقل
 ردق نمر ) اهب لاق هناف
 رهظي اهيف قيرفتلا ىرت الا
 معاطملا يف رقي ال لاحلاو

 ىرولا لاوحا فالتخاب كاذو

 مزلي داهتجالا ناك كاذل

 بجر مك مهراظنا اولمعتساف

 عرشلا مارم اوقلطي يكل

 ناجوزلا فلتخا نيح مزلي

 لدصلا هاري عسوت وهو
 نلمحي مومعلا ىلع ال كلذ
 مهلك ال مهضعب نأش كاذو
 اربخلا هاري دق ام ىلع مهف

 ىرولا تارابتعالا يف بلقناو
 ارم الو اهراد لما هيلع

 انصقنت نا اهل لهف انمكاح

 ىتأ لوق ًاعبش يا اهفكي م

 مانالا حلاصم ىف رظني

 لمعي ذا هندصقي قفرلاو
 لامعالا يف لاوحالا طسواو

 ءافتكا كي ل نا اهلام نم

 قح وهو اموي مكاحلا رظن يف
 ديعب امريغ تاقفنلا ف

 املظ ام هددح نم لكف

 ىقلعت هباصن ( ةعس وذ

 ردتقا اميحف ) هقزر هيلع

 معانو نشخ سابل يفو
 ارظناف نامزلاو ناكملا نم

 اومكح دق ام نيح ةادهلا نم

 ببسلاو اضيا لاوحالا اوربتعاف

 عسولا بسح لاوحالا ىضتقمب
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 لوصالا نم قحلا اوج رختساف

 امانالا فلكي ال هللاو

 ارقتفا هارت ملاع لكو

 يفو الفلا يف ناكملا ربتعاو
 ادا دق هدهج هيلا ( ام

 فالتخالا راثالا يف كاذ

 ربتعي نيح ظفللا يف مهفالخ

 لقا ناك دق راغصلل كاذل

 الف زرألا هلكأ نم اذكهو

 الف ربلا هلكأ نم هلنمو

 دلبلا لهأ هلكاي ام عون نم

 / كلذ لها هيلع امو نمزلا

 رنألا يف اددحم ىتأ ام
 دنع كاذ لب هعقاو املعلا : : ١

 مزل اطرش مهدنع نوكت الف

 ىبنلا لهأ ىلا لوكوم كاذ لب
 ادرو دق ارنأ دلقت الو

 رمالا ماود عوبتم قحلاف

 رظن نود نم لاوقالا عبتتاو
 رايخالا نع هنا حص ول
 لدعلا لينل رمالا يف رظنت

 ال ةنسلا نم ديدحت سيلو
 سانلا دنع سابللا كلذك

 ىتم اهسفن ةأرملا عقو

 ةعاطلا بوجو نا هنايب

 لوقنلا هذه عررف ىلع

 اربحتعاف هراظنا ىلا اموي

 ( رتلف عَسَو لكب صخر ف معتلف مسو ١
 "" امو اذكه هاضمأ

 الخ ٍ ال قحلاو انه ءاج

 رظنلا لها عم لصالا وهف دصقلاو

 لقتسا لصالاب . وهو رابتعالا يف
 . ام ىتم ربلاب قفني
 ا١ل)لفتحاف ةرذ اموي قفني

 دحا لك عم مزلي يذلا وهف

 رظنلا يف ىضتقي اليلد سيل
 هعزانلا ىدل لاح ىلع ترج

 ملع امك عنام دح ريغو
 اهقفنا ماركلا انئاملع نم

 ادبأ هنم قحلا يعارت ىتح

 رفكلا يذ ىوس هابأي سيلو
 رطخلا يف تهت تلعف نكت ناف

 راكفالا ىلا لوكوم ذخألاف

 لصف يذ رظن وأ رنأ نم
 البلا دنع باتكلا نم الو

 سابللا اذل صيصخت سيلف

 اتب امهم مزاللا عنمي ام
 ةرشعلا نسحب ينبم جوزلل
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 افخ الو بجاو ءادأ لفغم

 انوماوق ظفل هيلع لد

 ىلع اليضفت شرعلا وذ مهلضف
 رظنلا يف اتباث مايقلا ا

 {)أيضفتلا رهاظ كاذ لو

 بجو امل اولذب اونوكي ناف

 قرقحلا ادأ عم ةعاطو

 تمت أموي لاجرلا امدنعو

 .=" نوكت ةعاطك

 ناو لدع اخأ ناك ام كاذو

 ىرولا ىف اعيلخ راص دق كاذب

 الاق يملاسلا مامالا اذك
 ماقملل كاذب اسنتسم

 تاقلطملل تاقفللاو

 يلا نمهونكسأ ير لوقي
 ناكسألل تبنا هناف

 املعلا دنع كلذ ىلع ىنيب

 مامطالل مزلتسي كاذ لب
 لكأ نود سبحلا حصي الو
 لدع نم بحيو لدع هلاو
 قافنالا رصق لاقي الو

 افرعاف نوكي اهريغل سيل

 قافنالا ةياغ نايب نكل

 دجؤ لسن نا ةرجالا اف نكل

 افرغاف اموي بجاولا عنم نا

 انوقفني لاجرلا اسنلا ىلع
 البقاف ىعاسملا دنع مهئاسن

 رظنأو عارف نيرماي اضيا
 ليلجلا ننم نم مهل حص
 بدألاب دايقنالا نمزلي

 قيقحتلا ىدل بجاو لكلاو
 عقو دق مهنم ملظلاف بجاو نم
 مانألا رياس نم ةبجاو
 نكز دق مامالا نايصعف ناخ

 اركنم مهيف باصا هنال

 الاقملا كلانه ايم

 مازلالا كلذ نم همهفي

 تابنالاب صنلا يف تدرو دق
 الصأ الاقم مهفاف اهرخأ

 ينان مكح قافنالاو نه
 املعاف توق نود نوكس ال ذا

 ماقملا اذب نهنوكس لاح
 لدع ريغ كاذف نكي ناف

 لزن هنعام لثمك هقلخ يف
 قالطلا اهقاع نا لماحل
 افرع دق نم دنع كلذك سيل

 قالطلاب باصت اذا اه

 لضف نم اهف سيل هدعبو
 درو اندنع ةداقلا نع اذك
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 ىنكسلاو دق تاقفنلاو

 ربخ سابع نبا رحبلا انل ىور
 نكت امهم قافنالا اهل نا

 الو الف ةيياب نكت ناو

 بهذ دق باتكلا رهاظل نمف

 ةلدالل عمجي نأ مار دق

 ربخ نع ربخ عاضي ال يك
 هيعجر لا اوصصخ ادهج كاذل

 ل وسرل ا ةنس نيربتعم

 افرعاف ىدنع حصالا وه اذو

 اتام نا ةنراو اهلاخت

 تكله نا ةنتو روم اهن ١ و

 امار نا اهب ىلوا اهجوزو

 امو اهنم رظن حابي هل
 حاكللاب عجري هلعل

 رظنلا عنميف تناب نم فالخ

 اهعاجرا هل سيل اهب ءاش ول
 الو لاح ىلع هنم نبرقت ال

 بلط نود نم قافنالا اهف لهو
 بلط الب اهف دنا

 ام لطي ال كاذل اهكرتو
 ناسنا ىلع قح هل نمك
 بلطلا دنع عفدي نا همزلي

 بجي ىرولاب قفرلا نا لوقي

 هنايب

 ىضعملا اذه ةنسلا يف نه
 رثالا يف ىوري راتخلا دمحا نع

 نطفاو كاذل مهفاف ةيعجر
 ىلتي نوكس الو نقفنت ال
 بتك هللا اك لكلل بجوأ
 ربلاب ادهج باتكلا ديقف
 ةنكم لكب بجاو كاذو

 رفأ ا اذه بج ١ و هن اف

 ليزنتلا رهاظل تديق ذا

 افخ ام نود لد هيلع امل

 اتاف نبح قالطلا

 تجرخ ام ةدع نع اهنال

 اماقلا مهفتف اهعاجرا
 املعاف نيملسملا دنع هاهاض

 حانج نم هيلع امو اه
 ربتعملا مارملا ىف اهيلا اموي

 اهعانتما كلذ نم اهضرف لب
 الضفلا دنع ثرالا هنم لانت

 بجع الو ال ليقو معن ليق
 بتك اك اهف ابجاو ناك ذا

 املع دق بجاو نم اهف حص

 نالطبلاب نذؤي هكرت له

 بلطملا اذ يف صخر مهضعبو
 بجع الو هكرتن ىضم امف

 ةدع يف
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 ىضر نع هتكرت دق اهلعل
 رهظ اهتوكس رمالا ةياغف
 ابلطت نا اهنكمي هنال

 ماكحلاف بلطت ام نيحف

 اهف لماح يهو علخ تاذو

 ماكحا يف لخدت اهنال

 درو لمحلا عضت ىتح قفنت
 املعاف باتكلا نم اجرختسم
 رنالا يف تاقلطملا عقتو

 عنمت قوقحلا ىضق اذكهو
 احضتا دادتعالا بوجو ثيح

 اجرخي الو نمهوجرخت ال
 دادتعالا مامت نم كاذو

 دق كاذ نودب ةدع سيلو

 جرختل اهف رتاس ليللاو

 تتأ يأر ىلع ةصخر كاذو
 رظن نع مومعلا نم تجرخأ دق
 ةجروزلاك ةدتعم تحبصا دق

 دشأ لاح يف نوكت اهنكل

 نذا نع اذكه فاكتعالاو

 تاقلطملل كاذ سيلو

 ةدمعلا طرش لالتخا

 امزل ام ىضق يف ساب سيلو
 ةيلكلاب ناك الاقنتنا ينعأ

 مزلي بايثلا غبص اهل لهو

 هنايب

 اضرع حالص سفن نع ناك وأ

 ربتعي اهاضر ىلع ةراما
 ابهذملا ناك كاذو اهقحل
 مالم الو اهف هضرفت

 اهبنلا هاري قافنا ليق دق

 يمالسالا اهلمحب تقلط نم

 دشرلا بابرا نيدلا ءاملع نع
 املعلا لك ردصم هناف

 رهش دق فاكتعا وا اهجح نم

 عسوي اهف ليللابو هش
 احضو باتكلا يف جورخ الو
 انمزلي اهف لب تويبلا نم
 دابعلا ىلع بجاو كاذف

 دشرلا ةداق رابتعا ىف حصت

 جهنملا يلج بجاول هيف
 اتبت ام عارف انئاملع نم

 ركفلا بابرا رابتعا يف غوسي
 ةدعلل اهتيب موزل يف يا
 دبالل جح ةجوزلل زاج ذا

 نذالاب اهحنمي اه جوز
 تادعلل يفاني هنال

 ةجوزلل ام لانت ال كاذل

 امرح مهعم لاقتنالا دنال

 ةدملا يف قلطم نم جرخت
 مزتلم هناو معن ليف
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 لاوحا يف ناك دق رظن نع
 مزل اسنلا ةداع هتضتقا امو

 متحنا ناك دق ماعطلا نم ىنعا

 نمهرسكأ لاق ثيدحلا يفو

 مزل ذا كاذ مزلي ال ليقو

 عقو غبص الب لصاح رتسلاو

 ربخ يف ءارعلاب اونيعتسا غ

 املعاف لدي اذه ىلع وهو

 اسنلا اورعا رخآ ثيدح يفو

 ىرذلا العأ يف ةمكحلا نم وهو
 مرج الو جربت يف نجرخي
 دسافملا هذه هنم جتت

 عنم اسنلل كلذ نم هللاو

 بجو ام ردت نارقلا ىلا عجرا
 بجو ةجوزل جوزلا ىلع لهو
 احلص لكال ١ اهف هرضحي

 لاح لكب حص مهلئاش

 ملع اف يذلاك سابللا نم
 مزج دق ليلدل هيلع اه
 انس ام عبتاف متبستكا امم

 ملع يأر يف ةروعلا رتسي ام
 عرش دق نهف رتسلاب هللاو
 رهش دق ثيدح يف ءاسنلا ىلع

 املعلا لاجرلا دنع هوحنو

 اسدق لوق باجحلل نمزلي
 اركنم اقح ناك جورخلا ذا

 ملغ دق لاضع ءاد هناف

 دصاقملا كلذ عم نبختو

 عرش امل فلاخم هنال

 بدن ناك يذلاو نهقح يف
 بتك :اقافنا ماعطلا رضحي نا

 احلصلا دنع لكالل ًابهؤُم
 ةداعلاب اهحنمت نمدخت نا

 ءايلع ةداع تاذل نكل

 لصألا يف اهمدخي مداخ نم
 برألل ىضقي مداخلا رخس وا
 انيمداخلا نف اولعج دق

 لمعلا كاذ قاض دق ول ائيش
 مدخ اهل ذا ةأرملا هلانت

 مدخلا يذ نم لاوحالا رياسو

 دارملا مزل ذا اهرمأ نم
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 ركذ ام عيمج اهجوز مزلي
 تاداعلل مكح دق عرشلاو

 بجي مل تالماعلا ءاسنلا امأ
 الف لهألا يف نهلغش َدندَعَي

 هقفنلا كلت رضحي نأ هيلع

 امو اهنع ىأن ام هيلع نكل
 روكذملا لمعلا كاذل يمو

 لمعت مل اهجوزل اهنكل
 اريجأ هل تسيل اهنال

 مدختست ةمأ لنمك تسيل

 رظنيلف اهجوز شارف تناك
 معنلا نم اهجوزل يهف
 المكالا ليبسلا جوزلا مزليف
 ماكحالاف ىصقتلا عم نكل
 نواعتلا يف ريخلا لك ريخلاو
 تعس لعبلا دصقم فالخ يهف

 الو ربلا ىلع لاق اوناعت

 نواعتلا ىلا وعدي هناف

 بقعي قارتفا نع ىهن دقو
 نيجوزلا نم دحاو لكف
 انزاعت دق لاحلاب ةرمف
 هالعا ام لج لاح كاذو

 مظتنم اموي لمشلا نوكي هب
 نآرقلا رهاظ هيلع لد

 نهتمدخ همزلت

 رثألا بابرا حرص دق كاذب
 تابنالا اذل لصالا وه اذو
 بجنلا ضعب عم مكحلا اذه نهف

 اللا يف
 هقفنا دق امو اهنأشو ا

 رومألا بجاو بسح موقت

 لمعلا بوجو لاح ىلع ائش
 اريكن الو هلغش لعفت

 عتمتسا اهنم ىضرملا اهلاحب

 مركت ليمجلاب نكلو اني
 رجألا يف وا شارفلا نيل يف
 محجلا بصن نم وأ دعت

 الع دق اهيلع نيح هجوز عم
 مالم الو اذه ىلع ىنبت

 نيابتلا ىلا عاد هكرتو

 تضفر دق هرما اهنال

 الزن ٥اوس ىلع اونواعت

 نيم نود عيطسي ا ام لمعي

 انماضت دق لاملاب ةرمو

 هانعم ىرولا يف متأ امو

 مجسنم ضاف ريخلاو امهنيب
 ناندع نم راتخملا ةنسو
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 اييلوألا ءايبنالا لاحر
 دجت لاحلا ربتعت نا

 حضاو ليلد بويأ لاحو
 افلس تناك ةمالا اذكهو

 لاحلا اذهب نوصقتي ال

 اذه حالص يف اذه لذي
 عستا ام نوقيضي امدنعو

 بجو فورعمب كاسماف لاق

 فورعملا جهنم ىردت تنأو
 ناسحالاب حرستلا اذ

 لاوحالا يف ىصقتلا نع ىهني
 ابهذم اموي لعبلا اذه بهذي

 اداحتا امهنيب ىرت ىتم

 ا نوقفني نونراوتملاو
 ام بسح ضعبب مهضعب موقي

 حص ( ثراولا ىلعو ) هيلع لد
 عاضرلا يف قافنالا تبنا دق

 ىلع اموي هتبنا ام لثمك
 افخ الو رهاظ لصأ كاذو

 اتبثا تاقفنلا يف نكي ذناف

 فعض لاح لكلاو ال فيكو
 افرعاف اديق دعي ال فصرلاف
 املعاف ابيصن اثراو ناكا

 رذألا ف نوسنأتسي اذل ش

 ءايلوأ ماحرالا اولوأ يهو

 تناو

 عسو دق قارفلا ناك امهنيب
 بجي ناسحاب حيرست ناك وا

 فوصوملا دصقملا يف ةريسو
 نارقلا دراو كاذب ءاج

 لادج الب نيابت نعو

 يبأ هنع يذلل ىعست كلتو

 انومعطير اضعب مهضعب

 يعاسملل ثراولا ىلع اموي

 الزن اميف لفطلا كاذ دلاو

 افرعاف نيثراولا لك معي
 قأ دق كاذك زجعلاف كلذ

 فصو ديق ثرالا كاذ سيلو

 افخ الو مهل لوقعم كاذو
 امسر ائشا لاني نكي مل وأ

 روسلا نمض يف حولت ةياب
 ءالو مهب مهضب
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 بجي طرش فورعملا بسنلاو
 ماح رألل قوقحلا تحصو

 دعابالا ىلع اموي نجت مل

 فطعني بيرقلل بيرقلا نإ
 بجو دق كاذ ثاريملا بسحب

 مزلي ًاريغك اوناك نا هانعم

 ناريجلا ىلع ناك اومدع دنا

 ىرولا يف مهيلعو قوقح مهل
 بسنلا لشم همايق مهمزلي
 دلبلا لهأ ىلع ناك اوزجع ذنا

 ةردق عم ةعيض نع تمي ناف

 فرعاف مظع رزو مهلع
 مرج الو اقطان باتكلا ىرت

 الد ام مهدنع سايقلا يفو

 لدت دق اضيا لوسرلا ةنسو
 ةمألا يف ملسم عيضي الو
 رانالا لمجم هيلع لد

 بهذملا قاض نيح مايقلا هب
 مالسالاب فورعملا اننيد يف

 دصاقملا ةيرق انكل

 فقو دق ميوق لصا ىلع رهف
 بسحح اموي اذكه كارتشالاو

 مزتلي هل ام ردقب الك
 ناوعالا برقا نم مهناف

 ارهش دق اهرما قوقح اضيا

 بجو لصا ىلع ىنبم كاذو
 دجو اهيف ةلَح لهأ بيقع
 ةمالا يف همايق للع مهنم

 فدهلاك اعياطض هوكرت ذا

 مزل دق كانه امو هقح يف

 الصألا كاذ تمهلفا نا هيلع

 لمكلا موقلا املعلا دنع هيلع

 ةردقلا لها مزلي هقح لب

رابتعا يف ماكحالا قلطمو



 اتاب ةقلطملا ةقفن

 فشك دق لاقم انل ىضم دقل

 قالطلا ةوتبم يف صنو
 ىرت انثحب اهديزن انهاهو

 درو ال اهقافنا ىري ضعب

 قفنت يهف مكحلا مع لوقي
 قفت سيل لوقي مهضعبو
 فرغ ثاريم تام نا اهف سيل

 اتققفنتت سيل نا ىلع لد

 اقلط لاقي ورمع وبا ناك
 السراف هبايغ يف كاذو
 هدحاو لاقيو انالث ليق

 اب اه هليكو ىتا دقو

 عفد اهل ةعتم ريعش وهو
 ام كل انيلع سيل اهل لاق

 يف هللا لوق ثيدحلا رصنيو
 قافنالاف نك لمح تالوأ

 الياوح يا نك نأ هموهفم
 املعاف اضيا رحبلا لوق كاذو
 لوقي اهل ىنكس ال كاذك

 دبع ما نبا دنع اهلقنا

 دحأ اضيا لاق كاذب اك

 لدتساو لاق كاذك ىعفاشلاو

 يف نجرخي الو نهوجرخت ال

 فرع اك اهلك تاقفنلل
 قالطالا ىلع لوقلا لمجم يف
 ارملا كاذ نع عفارلا ىدها هنم

 دمتعملا باتكلا يف مومعلا نم

 قلطت انيبح يا اهريغك
 اوققح اميف ةمصعلا عطاقل
 فلسلا هلاق نقيلطتلا ةدع يفيف

 انملعاف ءاج عيبرلا ف ام

 اققح الاقم اتب هتجوز

 القن ام ىلع اهقالطب يا
 هدياز ال ةيقاب اهف تناك

 املعتل هب اهيلسي مار
 عفر دق لاقم يف هتطخىف

 املغ اماعط عرشلا هبجوا

 فتخي ملام كاذ يف هباتك
 قاسنت ةجح مهفاف نه

 اليالدلا فرعاف نه سيل

 املعلا رحبل اقفاوم شعو
 ليلدلا هدنع لىلجت نيح

 يدنع حصو موتكم ما وأ
 دكؤي انوكس كلامو

 لدي ىنكسلا ىلع صنلا رهاظب
 فصنم لك دنع باتكلا صن
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 حاكنلا ىلع ةروشملا
 افخ الو ىدهلا يف حص ثيح

 ايندلا ةايحلا يف هيلع ىنبت

 ركذت ام ىتم اهركذ لطي
 قيلي ام ركذن امناو
 درو دق باتكلا رواشتلا نا
 هللا لاق رمالا يف مهرواش
 ررغ رابخأ ةنسلا ف ءاجو

 متأ لاحلا كلذ حاكنلا يفو

 ىدلا بابرا كلذ تلوادت

 همطاف سيق تنب تءاج كاذل

 هيراعم اهبطخي هل يكحت

 الف مهج وبأ امأ ال لاق
 اسنلا هذهف ًابارض ليقو

 فرع كولعص نايفس يبأ نباو
 ديز نبا ةماسأ ىحكناف

 فرشلا دعب لاملا اعار هارت

 لصت اهقوقح هب هنال
 مانالا يف هللا رسي لاملاو
 اكردأ امهم ءرملا لام معنف

 الو ةيطم ىرخالل ناكف

 ةمألا يعاسم تلض اذا الا
 اراشتسا يذلا حصن بجاوو

 ام راشتسا يذلل نيبي

 افرع سأ عضو حاكنلا نا
 ايشا تمش لاحلا تربتعا اذا

 رخؤن اهركذ نع انكل
 قيقحلا وهو ماقملا اذب

 دهع دق رسل وهو انل هب
 هابتشا الو ايشأ نم ملست

 ريخلا ىروشلل بدنت وأ بجوت
 ممألا لك عم سيسأتلا هناف
 ادصقم لجأ اوفرعف

 همزال ايشأل ىداهلا رواشت

 هينالع ىتفلا مهج وبا من
 القن انثيدح اصعلل كرتي

 اسوأرلا ضعب هاور ربخ يف
 فرشلل طيحي لام هل سيل
 ديفم حضاو صنل مهفاف

 ىفضتخم ريغ حاكنلا يف لاملاف
 لقع دق ليبس يف دارملا ىلا
 مارملا ىلا مهف غلم

 اكلم ًادشرو هللا ىضر هب
 الصو .اعبط لاملا اهيلا بير

 ةوهب ىوهلا يلا تطرخناو
 اراثالا فرعاف اذه لثم يف

 امك لاوحا مها نم مزلي
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 يداهلا لاقم نم كاذ تفرع

 امو مهج يلا قالخا نيب

 هيهادلا كاذ رقف هيلع امو

 ةبيغب مهدنع كاذ سيلو

 افرعاف تحص كاذ يف ةبطخو

 ءاج دق نمل بجاو حصنلاو
 هحيصنلا اننيدو ال فيكو

 يف شغلا لثمك حصنلا يف شفلاو
 درو دق انم سيلف انشغ نم
 ىلع حصنلا اهبأد ءاملعلاو

 احصنتسم يتا نم يخأ حصناف

 داجلا

 املعتل

 هيراعم يا

 يف نيمالا هعنناو

 ةدج نم هب ناك

 نايفس يا لجن

 يتجح لصا رداف حدقب الو

 افشكم اهف ترص ةلدأ

 ءارم الو ةراشتسا اخا
 هحيحص هب تءاج ةياور
 فرعاف اضيا ءايشالا ةيقب

 دنس ىري هلنم ام دنسب

 اللا ةوفص هللا لسر نوناق
 احصنلا كاتا هب امب لمعاو
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 ةمجلولا
 بجت رحلا ىلع سرعلا ةميلو
 ىري ال ضعبو ضعب اهبجوأ
 ةلمجلا يف ةبولطم اهنكل

 رمأ بحصلل ناك يبنلا

 درو دق ةاشب ناك ولو ل و

 ارظناف تناك ليلقتلل ةاشلاو

 ارقحا نا لوقي هنأك

 بجي مل نم بوجولا ىلع لد
 اعد نم بيجن ابجاو ناكف
 يف لوخدلل ةرهشلا ضرفلاو
 دق قوقحلا نم كاذ ىلع امل

 ىتفاي حافسلا نيب ام قرفلاو

 ربخلا يف لوخدلا دعب اهلحم
 ىغبنت لاق دقعلا دنع ضعبلاو

 بسن دقو انبلا دنع اذكهو

 بحتست ءانبلا دنع لب ليقو

 انيب دق ىفطصملا نا قحلاو

 حصي ليق اهراركت يف فلخلاو
 نيمويلا زواج ام اوهركو
 ىتأ ىلاثلاو نيمويلا لوأ يف
 هينات يلا لاق مهضعبو

 رمأ ناك دق حاكنلا ةرهشل

 قالخألا مراكم نم كلذ

 مرحت كلقف ةامهابلا امأ

 سرعلا يف
 بدن اموي ىفطصملا يبنلا اه

 ارهش رابتعا يف كاذ بوجو
 ةوبنلا قلخ نم اهنأو
 رنتالا ظافح هاور ربخ يف

 دنسلا يلاع ىف عيبرلا دنسم يف

 ارقحتسا ناك كاذل هنأك

 ارظناف ةاش سرعلا يف ةمبو
 بتكلا يف يور هللا ىصع دقف
 اعرف هارت لصا ىلع اعرف
 فرعتلف انل باحصا رانآ

 دشرلا بابرأ ىأر يف تقلعت

 اتبت حاكللا قداص نبو

 رظن يف لوخدلا لبق تزوجو
 غرفت ىقفاي كانه اه

 بتكلا ضعب يف ءاج بيبح نبال

 بحأ وهو عقاو لوخدلا اهب
 انطفاف لوخدلا دعب اهلحم

 حضم لاقم يف ءاج نيموي

 نيم ريغب القن نا اذك

 ىقفاي خويشلا ضعب مهئوعد

 هينالع ىضم نيريس نيا ا هب

 قافتا ىلع لصا هل وهو
 ملسملا كلتل يضري الو اعرش
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 املع رمأ هللا تاكرب نم املعاف حاكنلا ةمبو يلو
 دمأ اصقا يلا اعدلاب غلي دقف صالخاب وعدي ىتف لع
 ايغم اولانت ريخ نم نوجرت ام مامأ اومدق تاقدصلاو

 امركلا لوقعلا بابراو انم املعلا هتفرع ماقم اذو

 ارصن موق رابتعا يف هيلع ىرولا ريخ نع راثألا تلدو
 هقيقحت ىلاو دشرل الل هقيفوت ىلع هلل دمحلاو
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 هماكح أو ق الطلا ب اتك

 ىسح ديق عفر قالطلا دنا

 املعلا دنع كاذ قاثولا لح

 سرفلاو اضيا ريسألا قلطاو

 افخ الو تبان ديق عفرو
 املعاف كاذب قتعلا جرخف

 ام لثمك مكج قالطلا يو
 حلصي سيل حاكنلا ىري دق ذا

 قالخالا نيابت عم كلذ

 هللا دودل هيف كاذو

 ىرولا يف قالطلا هعرش ناكف

 درو تارم تالت هلعجو

 ىنغلا اهرمأ ءىداب يف رهظت
 اكاذ دنع ةجاحلا فرعيف

 مدنلا هيف هقحلي ذئنيح

 اعقو ام ىلع هربص ليعو
 ابج هارت ةرم كلتف

 لوألل هسفن يا دمت ناف

 مرص لبحلاو سفنلا هتبلغو
 ةربخلل افك دق رما كلذ

 فرع رمألا اهم يلوألاف ناتنت

 هممتملا ةنلانلا عقوا نا

 ةاتفلل يناثلا لوخي ىتح
 اناك ام ىلا سفنلا طشتتف
 نمككام هنم ةريغلا تكرح

 سبل ريغب برعلا ةغل يف
 املغ الوق ريعبلا قلطأك
 سبتحا امف هقلطأ هديق نم

 افرعا عرشلا يف وهف حاكنلاب يا
 املعلا ءالضفلا قيرط مزلاو

 املع اميف حاكنلا بجاو يف

 حنجي ىحضا قالطللاف هل

 قاقشلاو ءاضغبلا تداجو

 هابتشا ام نود ضفرو كرت

 ارطخ مهيقت تحضا ةمحرل

 دعت ةبوذك هسفن دنال

 انكر فقالطللو اهجوز نع
 اكانه يا ةجوزلا يلا

 مدن ذا كانه هردص قاضو

 اعيجتري نا ةح مزلل مارو
 بصنلا ماشف اهب هسفنل

 للعلاب ىتاو قالطلا ىنعا

 مدنلاب داع مث قالطلاب يا

 تبنملا لاقملل اسرد ناكف

 فرتقأ اه ةيناث ىتأ ىتح

 همرح هلالا اهحاكن هل

 يتاي يتخا اهقالطبو
 انابتسا اهعاجرا افاح نم

 نمجري مار كاذل هسفن يف
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 حاكنلا لبق قالطلا مكح

 دقعنا ناك ام لح قالطلا نا

 اعقو هيلع يا اعرف ناكف

 دقعنم ريغ وهو لحي فيك
 مامالاو رحبلا هيلع اذو
 عب ناك مه نمم ةلمحو

 اليق اميف عامجالا يكح دقو
 املعا هب اهبطاخ اذا ىنعي

 ىلع اموي هقلع اذا اما
 دنسملا ثيدح لكلا ىلع لد

 فلسلا لج هيلع نيدلا وهو
 لشي يبلا ىلا ىفف ىتا
 ناب هما هيلع تضرع دق

 املعأ تجوزت اهف نا لاقف

 يف ممع نا لوقي كلامو

 اخجروزتا دوخ لكك

 رصحنمب ىتأ وأ صخي نار
 عقي كاذ ةفينح يبا عمو

 رثألا يف دمحا نع ىتا دقو
 يف فالخلل مامالا غوسو
 لطب كاذ ثيدحلا رهاظو

 يلجلا صتلا عبتن انا كلذ
 ىدافلا وهو هللا اناده هب

 ىرولا يف لالح فرعي مل هالول

 دنف الب تجرخ قاثولا نم

 اممساف غوسي هلبق فيكف

 درو عرشلا يف دوقعلا نم وهو
 مامهلا رقوملا انرباج

 عفر دق لاقم يف كيرش لنم
 اليصأتلا فرعاف ىريمدلا نع

 امدق كاذ دمب حاكلللو

 البقاف قالط الف اهحاكن

 دهتجملا ملاعلا عيبرلا دنع

 فرعاف ينطق رادلل هلثمو

 لقني ثيدح صن يف كاذ نع
 نبرقئ اهتركذ ًادوخ حكني
 امرحت ملف اقلاط نوكت
 فرعاف قالط الف هلاقم

 انع امومع اقلاط نوكت

 رنُألا ىف هيلع لكلامو حص

 عمس لقن يف ممع وأ صصخ
 رظناف ماقملا يف ناتياور

 يفخ ريغ هلوقو انبهذم

 لمعلا هيلعو حيحصلا وهو
 لسرملا يبنلا كاذ نع حص نا

 دابعلل ةمحرلا ىفطصملاو

 ارظناف ىردي ناك مارح الو
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 لدعن مث لوسرلا كرتتنأ

 لكوي ليلد مهف نكي ناف
 ملعلا عيبرلا لقن انل حص
 رمع نبا مهدنع هاور دفو
 لبج نباو رحبلا كلذك
 عقرر هاور رباج كاذك
 همرخم نبا روسملا هنع هاور
 ربكالا مامالا ركب يبا نعو
 ىرعشالا هيقفلا ىسوم يبا نعو
 ىقهيبلا لاق نيصحلا ىتف نعو
 يملاسلا كاذ عامجالا ىكح دقو

 اك قيلعتب ءاج نا قلخلاو

 لقنت كانه ارآ ىلا هنع

 لدعن هنعو هتاور لا

 مزتلاف هلف هيف قحلاو
 رذلا يف كاذك ىداهلا ةجوزو

 ىلج لقن يف ءاج اذاعم ىنعا

 عفر ىداهلا ىلا ةجام نبا يف
 همزلاف هيف قدصلا تفرع دقو

 رهتشملا ةريره يأ لضم
 رهطالا هيرنلا يردخلا ملاعلاو

 قدصف هلر اذه قحلاو
 ملاع ريخو ربلا الماع

امظتنم ىضم اميف هسدق



 لوخدلا لبق قالطلا

 قالطلا يف لوقلا تفرع دقل
 اعقو دنا هركذأ نأ اهو

 عبتت هيف ماكحالا ىرت ىتح
 حضوي قايس نسح ىلع يتأت
 ارم الو زياج قالط كاذ

 دقع نيح هتجوز اهنال

 الف اسنلا متقلط نا لوقي

 املعاف رهم ضرفي نأ لبق وأ
 ادرو اصن نارقلا يف كاذك

 دق ركذلا صنب تايا فثالن

 ادغ وأ لوخدلا هانعم سملاو

 اقلط لوخدلا لبق ىفطصملاو
 ىريو ليق هنم تذاعتسا دق

 صربلا ءاد مهضعب عم اهب ىأر

 درو هللا عم اهلام لاقف

 هالوم هبحأ نم نال

 املعاف اياطخلا ريفكتلا اما

 قلطلا ببس كاذ ناكف

 قلطي نمل ةجح ناكو
 بيت انه ةدع نم انل ام و

 قاسملا حضاو حاكنلا لبق

 اعرش دق ايسح لوخدلا لبق

 عفدنت الو اضعب اهضعبل

 حضون اهل نيح اهقيقحت
 ارصبلا دنع دقعلا دعب نوكي

 دنف الو اهقحلي هقالط

 الزن سم لبق احانج اورت
 امزل دق زياج كاذ عيمج

 ادتبا هيف ةدع نم مكلامو

 دنف ام نود مكحلا اذه نحضروأ

 ادلا يف هيلع ىنبي همزال

 اققح امارم فرعاف ةرمعل

 صن كاذ يف ىتا ضرمت مل ليقو
 دنس يف ءاج لاحلا اذ ىلع ريخ
 هالتبا دق ءاسابلاب هارت

 امنغ ايالبلاب تاجرد وا

 قاقشلل كنع كرت ام ليق دق

 اوققح امم وهو لوخدلا لبق
 بصت همهفاف تاقلطملا ىلع
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 يعج رل ا قالطلا نايب

 لزن دق ناترم قالطلا نا

 عاجترألا حصي يذلا وهو
 يلا تايانكلاو حرصلا اهنم

 عيمجلل ركذأ انا اهو

 مزلي ظفل وهف قالطلا نإ

 اقلطف اهعجار اذا مث

 اداز امهمو هعم اهب ىقب
 رخاب تجرزت اذا الا
 حاكناب لولل دوف

 عقر دق نيترملا يف مهفلخو .
 لمك نا تناب لاق ظفل لاق نم

 اب لاق ولو لعفلاب ليقو
 ءالو امهدنع نيبت سيل

 ناترم قالطلا هلوقو
 لسرملا يبنلا يداهلا نع ءاج

 حص حرستلاو ناترم ليقو
 هيعرشلا اهقوقح اهحنمي

 لقن اميف ةعجر نم هل سيل
 لعلف اهنم بويعلا متكيو
 حص فورعملاب كاسمالا ام لثمك

 املعاف تاقفنلا ءادا غ

 ةرشعلا نسح عم عامجلا وحن

 لدج الب احضاو اصن ركذلا يف
 عاونأ مهدنع هيفو هيف
 الزن راهظر علخر اليا
 عيفرلا بهذملا مكح بسحب

 مرحت وأ هجوز جورخ هنم
 جهنملا كاذ قيضي ىتم هنم

 اقتاو ىرخا ةأرملا عجارو

 ادارأ اهف ول هدنع نيبت

 رهاش مكحب هنع تجرخو
 حانج نم كلذ يف سيلو
 عبتم لاعف ما ظفل كاذ له

 لمع هب مهلجو ةرم يف
 املع الوق فثالنلا ىلع داز

 ءابنالا ف ءاج لكاذ لكو

 ناسحالاب حيرستلا ثلانلاو

 لمعلا لاجر دنع ربخ يف
 حضتا امك اهجورخ امهدعب
 ةيضرم ةلاحب نبهذتو

 لجالا بطقلا نع اذك مهضعب نع
 لقن اذك بغار اهيف بغري
 حضتم لوق وهو كاذ ناتك

 املعلا دنع قوقحلا رئاسو

 ةشيعملا يف رارضالا مدع عم
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 لك ىلع بجاو لكلاو
 قلطت انتالث دنه لقي ناف

 بسحت هيلع يأ فثالن يهف

 املعلا دنع ناتنثا اذكهو

 رمع دهع ىلع ناك اذكهو
 اقالط ىفطصملا دهع ناكو

 فرع ناك دق ةعدبلا نم وهو

 اتبث دق مهدنع نا هيفو

 يفكت ةدحاو ةقلطف

 هدحاوب اهقلط اذا ىغعا

 فالخ الب اناب نوكت

 لقي مل نا انه مثا ال ليقو

 املعاف تسو سمخ اذكهو
 رظناف ثالنلا هنم همزلي

 لدتسي ثالغلل زاجا نمو

 دقر هجوز نعال لجر ي
 رشبلا ةوفص راتخلا ةرضحب

 قلاط دنه لاق دق هلعو

 لقف تارم فثالت اذكهو

 قبس اميف مهلوق فالخ اذو
 اقلط اموي ناك دنا اذكهو

 املعاف ىرخا قلط اه ش

 عدتبم اذهف ةعجر ريغ نم
 قالطلا يف لوقي ىمفاشلاو
 دحاو ظفلب يا نبتنث وأ

 انالث قلاط لاق دنا

 املعاف نيبت دق نتنتابف

 رنألا يف مولعلا بطق هدروأ

 اقالطلا دصق ام ىتم اذف

 فلسلا رارحا هنع اشاحت دقو

 ىتأ دق كاذل نمم نكت الف

 اهيغلت ةنياب تعقو دنا

 هدعاقلاك ةدعل تزواج ذنا

 فالسألل قيقحتلا وه اذو
 لقن دق كاذك اعبرأ قلطت

 امهف لوق رهاظلا ىلع اذو
 رثألا يف اذكه رزو يقابلاو
 لقن دق يبنلا نع ريخب
 ددع يا انالث ليق اهقلط

 ددص راكنا هيلع نكي مو
 قلاع ال قلاط دنه كاذك

 لدج الب مهضعب دنع زوجي
 قح كاذو قلاط انالث دنه

 اقلطناو ةذف وهطب ادنه

 املعلا هاكح رهطلا كلذ يف
 عفر اضيا انل اذك مهضعب عم

 قاقش ام نود ثالثب يا

 دجامأ نع ءاج حابم وهف
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 فرغ نونمب سيل هنكل

 عقي دق ( ناترم ) ىنعم ناو

 نع ديزي ال قيرفتلا ىلع وهف
 نيتعفد قاللطلا عقيف

 ملعاف نيتناب دارملا ش

 رابتعا يف ثالخلا لمشيف

 ىبنم الام معي هنال

 عقو نا قالطلا نا ىور دقو
 ىتم فلا يلاول كاذ لحي
 دقو هجوزل مهضعب ماقف

 دق ةدعلا رخا دنع كاذو

 كدرأ نلف هللاو لوقي

 ةدولاب يلا ىعرجت هل

 املعاف قالطلا هللا لزناف
 امدعب قالطلا سانلا لبقتساف

 نكي مل وأ قلط دق ناك نم
 نيرانيد كاطعأ نم لكو
 قيقحتلا يف نيترم كاطعأ
 نييرانيد كاطعا نم دناو

 الف ةرب لب يبرو الك
 رظناف نالتلعف ناترملاف
 اقلط ول هنأ هيلع لد

 املعاف نيبت الف ةدع يف

 دصق دق رارضلا اهل امدنعو

 ركني ال حضاو ليلد وهو

 فلسلا ضعب عم ليق دق ةعدبو

 نكز دق لاقم ىف ثالنلا كلت

 نيم ريغب مهعم ةعفد ال

 ىمتنم دح ريغل هريركت

 راكنا الب كيبل لوقك
 اهبنلا ضعب لاق كاذك هل

 عمترا دق اهل ناك هدعبو

 ىتأ اعاجرا ةدعلا يف نوكي

 دصق دق عاجتاللاو اهقلط

 دصق ام ءوسل اهعاجترا مار
 كجوز رهق تحت يلازت الو
 ينرهق لبح تحت يلازت نلو
 املغ ديق وهف نيترمب
 امكحم الوق نارقلا يف لزنا
 نطف افارط لوألا اولمهاو
 نيترب يا نيقرفغفم
 قيلطتلا بجاو مهعم كاذك

 نيترم ناك له ةرم

 اللا ظفل نم ثالثلاب دتعي

 رظنلا يفاصب ربح اي كاذ يف

 اقلعت دق عاجرالابو افلا
 املع مكح مالسالا لوا يف

 درو اذ -ا۔=که نيترمل در
 رذلا اناتادق كاذب اك
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 اردص دق امش لعفلاو لوقلاف

 ال ظفللا مومعب لاقي الو

 اقلط دق يذلا يف مومع الف

 عفد نا نيم ردلا يف ىضم ال
 اصطعأ نيترم لاقي الف

 مزلي مهعم قالط ال ليقو
 هللا لعل شرعلا يذ لوقل
 همالل دبع قالط يف فلخلاو
 ءامألال رلا قالط ينو

 عرش دق قالطلا نا هنايب

 مه لكلاو لاجرلا قلطي
 حضتم قرف نود ءاسنلا اذك

 قالطلا كلذ ريغ قرلاو
 املعاف ناتقيلطت لب ليقو
 امألا هذه قالط اولعج دق

 لقعي سيل قالطلا يف فصنلاو
 نكي نا ليقو ناتنت كلتف
 همأ تناك هجوز نا اذكهو

 فرع ارح انه جوزلا كي ناو
 لجرلا ىلا ارظن ثالثلا هل

 ملعاف ليق نيتنثاب سكعلاو
 لقني اميف هيلع دمحاو
 املعاف رابتعالا نا لوقي

 حص ثالنلاب ةرحلل دمعلاف

 همأ يهو هتجوز نم رحلاو
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 اركذ دق ايسح اريتك هنم

 ىلتت كانه بابسا صوصخ
 اقلطناو ةدحاو ةرم يف

 عفر لصأ ىلع ةعفد كاذل

 اطعألا لاح لك يف اذكهو
 ملعي عاجترا دعب يذلا الا

 اهالخ امدعب ارمأ ثدحي

 هملع نم هدروا ةرح وا

 ءابنالا يف ءاج ثالت ليق

 عقو ىتم اسنلل لاجرلا نم
 اوملع دق دحاو لاحب اضيا

 حضو لكلا ىفف هللا مكح كاذو

 قاقرتساب قالطلا فعضي ال

 املعلا دنع روهشملا وه اذو

 املع ىنعمل ريارح فصن

 لمكي نهف انهاه فصنلاف

 نكز دق ناتنثاف ادبع جوزلا اذ

 هملع نم هلاق ناتقيلطت

 فصتت ذا هتجوز ةمأو

 لمك دق قالطلا مكح هل اذل

 ملعلا ىصففاشلاو كلام

 لبقي ال ةفينح وبأ نكل
 املعلا دنع قيلطتلا يف جوزلاب

 همسر دق اذكه ناتقيلطت
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 هنسلا قالط

 لزتعي ءاسنلل هدري نمف

 ركذلاب اهجرف سمي الف
 ديلاب يا اهجرف سمي الو
 رظني ال اهجرفل اذكهو
 انذذلتي ال اذكمهو

 رهطتف اهضيح يف اهكرتي
 لمعف ام اماو لينلا يف كاذك

 املعاف لاستحغا دمب اهنكل

 لعفي كاذك ىرخا اشي ناو

 لعف اذك ةنلاث اشي ناو
 بحصلا ضعبل بهذم كاذو

 لبقأ تسل كاذ ضعب لاقو

 لوألا كاذب هنم تجرخ دق

 مرج الو هححص دق بطقلاو

 لحت دق ثالثلا دعب ةضيحو

 عجرت ريخألا اهقلطي ناف
 لزتعي ارهش ضيحلا تاذ ريغو
 رنألا يف ام ىلع يلانلا اهرهش يف

 لعف ىرخأ هقيلطت دري ناو
 قلطي رخآ خالسنالو

 ةعدبلل هفلاخم هفصوو

 رمألا كاذب هيف اهنغي ل

 جرخ الو اذكه فصو ياب
 لقن دق مكحب اهعامج ىنعأ
 رتعاف ندب جرف لشو
 دتقاف لاقي اهريغب الو

 رهظي ام الو هنم نطابل

 انملعاف ليق ءىشب اهنم

 اوررق هيف فقالطللو هنم

 لظح دقف هلوا ولو هيف
 امزلاف حيحصلا ىلع اهضيح نم

 لقني لاقم يف رهط دعب نم
 لصح دق ثيح دعب نم اهرهط يف
 بتكلا يف انءاج دق كل امو

 اولوع هيلع اموي مهضعب ول
 لفتحاف قلاط قالط امف
 اعنتماف ةدع ىف اهقيلطت

 ملع نم دنع حضاولا هناف

 لقن اذك رخآل اهحاكن

 عنمت هعنم سيلو لوأل
 لمعف دق قالطلا مث اهعامج

 رهظ دق اميف بجاولا هناف

 لقن بطقلا انل اذك رخال

 اوققح امم كاذو ةذنلان
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 رخاو لوأ يف زياجو
 لزتعي نهف ارهش امألا يو
 قلطي اهف يلاخلا لوأو

 تلت دق رشع دعب نم لب ليقو
 املعاف ثالثلا اه لقي نمو

 رنألا يف اهب لوخدم ريغو
 قلطي ال هيف ضيحملا الا

 ال ضيحت لماح نوكت ولو
 جرح الو عقاو حيحصلا لب
 نع ضيحلا يف قلطم ىصع دقو
 اقلطو اهعجار بتي ناف
 حصي دق حاكنلاك عاجترالاو

 املعاف راظتنالا يف اذكهو

 رثكأب قلطم ىصع دقو
 ةنسلل فلاحم هنال

 اقلط نا انلوق يف ىضم دقو
 رنألا يف هيلع

 املعاف انالث قلاط لاق ول

 نم لثم هيلع ةرم دعي
 ربكا ليجلا لا هلوقف
 لمشي العف كاذ لوقي ىتح
 ( ناترم قالطلا ر هلوقو

 ىلع نيحيحصلا يف هرور امو
 دهع ىف ثالفغلا هقالط دنا

 يلولا ركب يأ اذكهو

 رهاش رابتعا ىلع طسوو
 لمك ام دمب نقلطي مث
 اوققح دق امك اشي اذا ىرخأ

 تبث الوق اه نقلطي اسحخ
 اشألا أ ةرحك اهناف

 رظناف اموي قلط اشي ىنم
 اوقفتا هيلع عرشلا يف ىهنلل
 الضفلا دنع كلذ يف قالط

 جرخ دق لمح دنع ضيح ناك ول
 ننسلاو مولعلا لها انرابحا
 اققح الوق قالطلا ةنسل

 حرش لوق يف سافنلاو ضيحلا يف
 امهفاف نوكي سملل رهطلاو
 رصتقاف ةدحاو ىف ليق دق

 اققح ظفلب يا انالث اهف

 رهتشا دق مك لوقلا رثكا يف
 املعلا لج دنع نيتننا وأ

 نكز لصأ ىلع تيملل ربك
 ركني كاذف تارم عبرأ

 لهجي سيلو تارم عبرأ
 ناركن ام نود نانيلعف
 البنلا ءاملعلا دنع عاش ام

 دشرلاب انيف ثوعبملا نمز يف
 ىلعلا ربلا ىدهلا قرراف دهعو
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 افخ ام نود دعي ةدحاو

 ةناكر يف دجوي اذكهو
 املعأف انالث ليق اهقلط
 انأف هب اهعجار لاقف

 بجع الو مهضعب هاضترا امو

 املعاف حصي ام اهيف دنال

 اقلط ام همزلي لب ليقو
 نكي مل رأ اذكه سم ناكأ

 ملعلا مامالا رحبلا

 لمج يا مالكب قلطي ناو
 اقلط اموي ثالثلاب ناك دنا

 ةدحاو دعت لب ثالثلاب يا

 ارركو قلاط تنأ لوقي
 لوألل اهب لوخدم ريغف
 ملكلا يف تددعت اذا ينعا

 قلطملا نم تناب ام دعب نم
 املعاف ثالغلاب هعم نوكت

 املعلا ضعب دنع نيتنثابو
 ىوس جوزلا مدهب ال هنايب
 مده ثالنلا نود ام كاذك

 املعاف نيتنتا اهقلطي ناو

 رثكأ وأ ةدحاو ةملكب
 حاكنلا كلذ بيقع ينعأ

 سملا لبق قلط دق ناك نإ
 احكن دق ةذنلان اهل ناو

 افرعاف ايلج كاذ ىضم دقف

 ةنايصلا ةميان نع كلذ

 املعلا هتكح دق وىبنلا

 اسر الوق تكلم ةدحاو

 بتكلا تالاقم رابتعا الو

 اموقالا ليبسلا ردأف هريغو
 اقلطم اع ناك وا ةدحاو

 نكز مهدنع مكحلا كاذ ناف

 مكحم لقنب بطقلا هعفري
 لحن له سم لبق نم ةديدع
 اقلطت نل قلاط تنا لوقي

 هدعاقلا رداف سملا لبق ناك نا

 اركذ دق اذك ظفللا كلذل

 الوقملا كلذ مهفاف نيبت

 ملسم دبعب تجوزت ناو
 قنوم مكح تداع هل مت

 امده قالطلل ريخالا دنا

 امسر دق مهل لوق يف نوكت
 ىور نم هاور دق فانلا كلت

 مدهت ةنالن لب ليفو
 امهفاف نيبت دق فثالنلاب وأ
 رظناف حاكنلل اموي داع نا

 حابسملا حاكنلا لوأ يا

 سفنلا يكز ربحلا انبطق نع
 احضو احاكن ةذف دعب يا
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 قالط اضيا اوعنمو هباغلا
 اهلعل اهب هلهج كاذو

 ىصع نكل ىضم اهقلطي ناو
 بتكي اهيلا زياج ليقو
 ملعاف ىنم كءاج نا بتكي

 دقف دعبو تضح نا لوقي

 لسغلا ليبق وأ تلستغا اذا

 دصق نا كاذك تضح اذا 5

 اقلط انالن اذا اذكهو

 بتكي ضيحت تسيل نكت ناو
 نابعش نقتا اذا اذكمهو

 رفص رأ مرحم ىتأ دق وا
 لصو اذا هديق نكي ذناو

 بجع الو اعقاو قالطلا ناك

 قالطلا يف حيرصلا وه اذه

 هبجاو تناك ع رضلا يف ةمكحل

 اهبنلا اهييضتري ال ةلاح يف

 اصخل مولعلا لين نع كاذب
 بهذي اموي قالطلل مار نا

 مربم رمأل قيلطت باتك
 درو قلاط تنا رهطب تئج
 لدعلل عتباف فالخلا ىلع

 دجو دق نيتنثاب يا اهقالط
 اققح دق ايسح كاذ بتكي

 بهذتف اذك رهش ىتا اذا

 ناركن الو لاوش ءاج وا
 رنُفلا ءاج كاذب بجر وأ

 لصح دق قالطلاف باتكلا اذه

 بدألا لمهأ عم مثالا هنكل

 قافألا ءاملع هيع !م
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 هيانكلا قالط
 عقي دق قالطلا تايانكلابو

 ىرولا ضعب ىلع ىفخي امبرو
 يللا ظفللاب كلذ اوفلأ دق
 اعقو دقف ام دنع الاح مزلي

 عقت دصقلا عم تايانكلا اما

 اركنأ نيح مكحلا يف نمزلت م
 لصاح قارفلا هلوق كاذ نم

 انأ ًادنه قرافم اذكهو
 الو ىقحلاف كله اذكهو

 ابهذتلف اهتيلخ اذكمهو

 ىرأ اميف ةنوعلم اذكهو

 انأ يأ ءيرب كنم اذكهو

 دصقو ًاربت اهنم ام نيحف
 مرج الو ىونلاب كاذ تبي
 يلج احضاو نآرقلا يف ءاج دق
 امرصنا هارا اهلبح هنمو

 ىرأ الو اهتكرت دق هنمو
 دصقو ىهلإ ناحبس لوقك
 فرغ ةيانك ريغ هنال

 ربكأ يبر هللا اذنكمهو
 دصقم نم هل سيل هنايب
 ىرأ الو قباطم هل امو

 ىونلا بابرا بهذم ىلع وهو

 عرش هللا هلو حرصلا لشم
 ارتشم نكي مل ذا هنايب
 يلحرتلف قلاط تنا وحن يا
 اعمس دق ىتم يا هنم كلذ

 عشما دق اهليبس هنودو
 اررقم ىضم ام فالخ اهل

 لزان قالطلا ىلا هدصقو

 اندنع قالط ةرح تناو

 النم يشارف يف ىدنع ذلارا

 ابهذم تءاش ثيح وأ اهلهال

 اررق ام ىلع تزاج ةيانك
 انطفلا رابتعا يف ىنم تنأ وأ

 دقر حص هدصق قالطلا هب

 ملع لصأ اهل تايانكلا نا

 لسرملا يبنلا ىداهلا ةنسو

 امدعنا هارا يس اهقزرو

 اركذ دق ولو ًايئان ناك ام
 دسف يدنع هدصق قالطلا هب

 فرصناو هعدف حضاو ريغو

 اوركذ دق اذ لثمو هوحنو
 دنفت نع فرعلا يف هغيسي
 ارهش حالطصا يف ًاغاسم هل
 ىون نا قالطلل اوزاجا اذا
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 ةيناب قلطم هناف

 جرخ دق هارت فرعلا نع رهف
 ةينلا قالط ىقي ذثشيح

 ال لوقأ اعقاو نوكي لهف
 الاق ( ناترم ) قالطلا نإ

 افرعاف نيتينب لقي ملو
 طقف بلاق ظفللا لاقي الو

 كبترال كاذ ناك ول هنأل
 مارلاب لالحلا طلتخاو

 درو ع رشلا اهم ةحح ظنفللاف

 ةفللا يف لباق ريغ ظفللاو
 جرع دق حالطصالا يناعم نعو
 ةلملا لهأ دنع ظفل ريغب

 المأ نكلو ًافعقاو هارأ
 الاففالا ررق دق هناف
 افخ هيف امو حضاو كاذو

 طرتشي هارت دصقلل مكحلاو
 كش ريغ نم ىرولا ىلع ىدهلا هجو
 مالسألا ملاعم تملظأو

 دصق ام صخش لكل نكي ناو
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 قالطلا 0 رحت

 نكي نم ناب كاندفا دقل
 ام كيرن ناب ىرن انهاهو

 رمع لجن قلط دق لوقن
 ىدهلا قوراف يبنلل ءاجف
 لعف ناك ةدحاو ةقيلطت

 انعجاري نا هرم لاق ذا

 افرعاف ابدن ليق كاذ ناكو

 مرج الو عقاو قالطلا نا
 احيبأ هنأ لاقي الف

 املعاف حيبأ هنا لوقن

 عقي سيلف ضيحلا يف ليقو
 مكحلا نب مانه لوق كاذو
 دنسملا ثيدح يدنع هدرو

 بسحت لاقي اهقالط نمو

 عقو رمأ مكو قحلا وه اذو
 هعجارملا امل حص نكي مل ول
 املعلا دنع ناركسلا مزليو
 قحأو ىلوا لقعلاب ام ناكف
 عدبلا لهأ ريغ فلاخي ملو
 دقف اهعاجترا دعب اشي ناف

 نكي نا هوهرك عامجلا دعب
 عقي طالتخا فوخ نم كاذو
 املعلا دنع نوكت اهناف

 ضيحلا ين
 نكز همئاف ضيحلا يف قلط
 املعلا دنع كلذ ىلع لد

 رنألا

 ملعلا دوادو هيلع نباو
 دهتجملا ملاعلا عيبرلا دنع

 بتكلا هتدروا دق ربخ يف

 عرش دق هيف مكحلاو امرحم

 هعزانملا امف اهتفرع دقو
 املع لقع ريغب هنأ عم

 قدص دق ماقملا يف سايق وهو
 عد مهلوقر مهكرتاف لهجلاو
 دنف الو صلاخ رهطب زاج
 نمزحي ضيحملا يفنو اهرهط يف
 عرشي هيف عدماف اهلسن يف
 املسالا عارف نيلاح نيبام
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 يلج وهو مهضعب هاري الو
 هللا لوقي نفوقلطو
 افرعاف ليق ةدعلا لبق ين

 الب رهطلا لبقتست نا كاذو

 ةنسلا ىق 7

 و

 بسح ارقالابو الوأ اهتدع

 متحملا قارفلا ىلع اهلمحب

 رثألا يف هوكح اهعاجترا ىلع
 اققح الوق عببرلا دنسم يف
 عجيي ل مهدنع هناهرب

 هابتشا اهشفي مل ةدمل

 افولاب اهتلبقتسا ام اذا ىنعي

 الصأ امم رمام ىلع بير

 ةلعلا هجو ردت هيلا عجراف
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 ريارضلا ىلع ربصلا بوجو
 احابأ دق هللا نا ثيحو
 هدحاولا هيف فكت مل اذا ىنعا

 عبرأ مامت يلا اذنكمهو

 يلعلا هللا نم ةمعن كاذو
 معنلا نم اسنلا هللا لعج دق
 قشي نهيلع كاذ نكي ناو

 اقلطت نأ ةأرملا لئست ال

 بسحي داهجلا نم هنال

 امسق دق اهل هللا امب ىضرت

 جرفلا باوبال ح اتفم ربصلاف

 ربخلا يف ديعولا هللا ظلغ دق

 ررض شخت مل ناك نا اميس ال

 عقي اهلع ًارض فخت ناف

 ىلع نيدلا فواخم اميس ال

 ادغ نيدلا ىلع قدصلا ملسملاف

 تدغ اموي اهترض اذا امأ

 دقو اهتخاب تسيل اهنال
 حكن اموي اهل ناك نا كاذو

 اهدعب تءاجو كلت تقبس وا

 ىلع اموي تبطخ نم لب ليقو
 ةحفصلل اهغارفتسا اهدصقو

 مرح ءاذيالاو جوزلا ىذؤي كلذ

 اقلطي نا هيذؤت اهف امف

 احالص هدعو اسنلا عمج

 هدحاو كانه اهقوف ديزن
 عرشي مل انل عمج نم ينملاو
 لمكالا مارملل لاجرلل يا
 ملغ دق رما وهو لاجرلل يأ
 قح وهو نهيلع بجاو ربصلاف
 اقفنأ الك جوزلاو اهترض
 بجي رمأ وهف نهقح يف
 ايغم هيف كردت نربصتف

 ج رخ اناهرب رصنلا كاذب ءاج

 رنالا ف ءاملعلا دنع كاذب

 ركذلاب ندرفنت اهدصق لب

 عفدي مهعم ديعولل كاذف

 القن لوق قحلا لهأ ليبس
 ىدرلا هيف لاني نأ فاخي

 تبث ليق الاوس ةرفاك

 درو دق صن تخالاب هديق

 حضتا ك ةملسم اهدعبو

 اهقفلا لج دنع ءاوس رهف
 ا١لبلا دنع فرعت اهترض

 ةلعل اهب امهدارفنا ىنعأ

 ملع مكح اهل جوزلا ةعاطو

 اققح ملظ كلذ اهترض
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 اببغرت نأ حصي ال لب
 دقف ءاذياب كاذ نكي ذناف

 بجح اسنلا عيابط اهنكل

 ىرولا ادعأ اهتخا ةاتفلا ىرت

 اربكأل ١ يلعل ١ هللا لننف

 ىدهلا ىلع اننعش ملي نأو
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 قالطلا مز ١ ول

 مزاوللاب قالطلا عقيو
 هياكح هتربتعا اذا وهو
 كتقلط املك يا هلوقك

 عقت نيتنثا اهقلطي ناف

 عقو املكف اهل لقي ناو

 اقلط امهم فثالنلاب قلطت
 ةرمتلا فصن تلكا املكو

 الكأ امهمف قلاط تناف

 الكأ ام ىتم يلوألا همزلت
 هيينانلا يهف ريخالا اهفصنو

 لكأ نيح ةذنلان اهدعبو
 اهتقلط دق لاق دنا اذكهو

 بسحت ثالن يهف اهنلثو
 قالطلل ءزج ال هنايب
 بسحت قالط ثلت لقي ناو
 هدحاو قالطلا ثلت هنايب

 لوألا بسح ثالفلاب ليقو
 رظناف ىدنع لرالا حضاولاو

 سدسو ثلثو افصن لقي ناو

 ادصق امع لئسي هنكل

 ملاعلا مامالا نع مهدنع

 هياورلا مزاول اهب تءاج
 يكح دق كاذك قلاط تناف

 عفري ءاملعلا بطق كاذك

 عمس قلاطف ىقيلطت كيلع
 اقمغ دق اذكه هاكح امل

 تبشخساف اهتلكا امكلو

 ا٭١لقن الوق ثالنلاب قلطت

 الضفلا دنع لوألا اهفصنل
 هيفاو اهذخف هب همزلت

 لقن دق كاذك اقدص اهلكل

 اهتقلا اهفصنر ةفقيلطت
 برغتسي الو حضاو كاذو

 قانيتساب معي هنكل

 بتكلا كاذب تءاج ةدحاو

 هدعاقلا يذه لصا تفرع دقو

 لكشملا نيع نيع ءزجلا مكح نال

 رنألا يف ىكح دق لوق لك يف
 سقو همهفاف مكحلا يف ةدحاو
 اديق هيلع مكحلاو كاذب

 اهتقلط نم مكحلا ين
 افخ الب حضاو وهو قد ول
 فالخ الب تدع اهتقلط

 هقيقحلا ىلع يقابلا ربجيو

 ةدحا و
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 املعاف انالثن انه اهبسحت

 بسحي هيلع روبجم رسكلاف
 تعلط دق املكب لقي ناو

 هدحاو كلتف قلاط تناف

 بورفلاو عولطلاب هانعم
 يناغلا بورفلاو ع ولطلابو
 عقو نيح ةذنلان اذكهو

 رخالا عولطلا لبق تمي ذناف

 مرج الو اهثرأ هنم لانت
 افرعاف اهنم لاني اذكهو
 قاللطلا رثكاب اذكمهو

 ىلع هلك لاق ام هنال

 لماكلا عيبرلل ثالنلابو

 ربتعي قالطلا رثكا نال

 ( ناترم ) ظفل دري الو

 فرعي قالطلا ثلات دنا

 املعاف قالطلا رثكأ كاذو

 ىرولا ضعب عم قالطلا رتكاو
 ناويدلا نع لينلا يف هيكحي
 رثكأل ىون ناك اذا الا

 لئاقلا لوق فرصي ههجوو
 ةقيلطتلا رثكاب اذنكمهو

 ةقيلطتلا ثلنب اذنكمهو

 قالطلا رفمصاب اذكمهرو

 بسحي نيح بسحي ةدحاو

 اذو ةقيلطت

 املع رسك داز نا ا ذكمه و

 هيلع

 اهنم بورغلاو سمت

 به ذما

 تبثت نا

 هدعاقلا رداف نيلاحلاب مزلت

 ناركن ام نود ىرخا همزلت
 عفر دق ءاملعلا بطق كاذل
 رهاضلا بورغلا كلذ لبق وأ

 اوفرعاف لاقي ناسحا حي رست

 املغ قالط هقوف سيلو
 ارصبلا ضعب لوق يف ةدحاو
 ىنامعلا ىتفلا فاصو نباو

 رظناف هيف ةينلل مكحاف
 لداجت ال مكحلا ين ة

 ةلملا يف ةدحاو م

 ةذفب امهرين اهضعب وأ
 ةاطنالا يف قالطلا ربكاو
 بهذملا هادهب قيضي الو
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 حبقاو نسحاب اذكمهو

 ىندألاو هعجمسا اذكمهو

 نوهألاو هرسيا اذكمهو
 لولطألاو هضرع اذكهو

 ربكالاو همظعأ يف ليقو
 افرعاف ثالنلا هيف همزلت

 رجشلاو موجنلا دع اذكهو

 مزلت دالبلا ءلم اذكهو

 عستملا ءانالا ءلم

 هيلهاجلا قالط لقي ناو

 اهفسلا قالط لثم اذكهو

 بسحي ريخالا اذه يف ليقو
 هدحاو اضيا تيبلا ءلم ليقو

 هتبلا كاذك قلاط نتناو

 ىتأ دق اميف فثالنلاب ليقو

 رثألا يف ةدحاو لب ليقو
 هيانكلاب قيلطتلا اذكهو

 مزلي قالطلا ةينب وهو

 عقي قلاط تنا قوم لبقو
 اهتوم لبق لاق نا اذكهو
 لجؤلاب كي ملام لك يف
 رهشب هلجأ نكي ناو
 ملغ رهش نم لقأ اذكهو
 الف رهشلاب قالطلا لجآ دنا

 املعاف شاعو سم اذا نكل

 حلصالاب اذكو قالطلا نم

 ىفعملا يف هدشأ اذكمو

 نكزي نيح قالطلا طسرواو
 لعجي رابتعالا يف ةدحاو

 رثكألاك شحلنفأو حبقاو

 افرصنا ءاملعلا ضعب هيلا

 ربتعي ثالن وهف اهوحنو
 اوملع دق نم دنع ثالنلا هيف
 ع رش دق انالثت هتيب ءلمو

 ةيدفلاب بسحي ةعدب رأ

 اهقف موق هاور هوحنو
 بجي اميف ثالنلاب هيلع

 هديازلل هل دصق نكي مل نا

 هتب ال ةيعجر ةدحاو

 اتبت الوق نيدلا ءاملع نع

 ربحعاف ةياب امكل

 هياغلا متت ىتح ةدحاو

 اوملعاف موزل الف اهنودو
 عمس اذك اهقالط اهنيح نم

 اهيتفاف كاذبف صخش توم را

 لكشم لاحب ءاج هنال

 ركن ريغب لوهجم توللاف
 مقر ظفل يف رنكالا اذكهو
 ا١لهج دق هتوم ذا اهسمي

 امرحت نل كاذب اهنأب
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 عقي نأ فوخ هركي اهسم لب
 فرعي قالطلا دعب هنال

 كتوم دعب لاق ثيح كاذو

 اعنتما يتوم لبق لاق ثيحو
 لزني هيلع توملا نكمي ذا

 هصبرألا يضمي نيبت الو
 فرغ اعونمم كي مل هنال

 حص ةايحلل لاتحالا نال

 رظناف هنم نيبت لب ليقو
 قالطلاب ربجي لب ليقر
 قييضتلاو برضلاب اذكهو
 ىضرلاب ول ةعجر هيف سيلو

 ملغ سم نع ليطعتلا مرحيو
 قلطت دق اهتعاس نم ليقو
 عقو دق قالطلا كلذ دنال

 مزل سكعلاو قالطلا ةدع يف

 درو ارهش اهتوم دعب شاع دنا
 رهنلا مامت لبق تمي ناف
 هيقاب اقح ةدعلا تناك ذا

 قلاط رهشب هتوم لبقو
 املعاف بيصن هنم اهف سيل

 الطبم ناك سملا دقف نال
 يقب ارهش اهدعبو تمق ناف

 ىلا اهدعب ماد نا اذكهو
 قلطت ملو تتام اهنال

 عكس الهج نا روذحملا كلذ يف
 فصوي نيح ءانزلا هناب

 يكح مهنع اذكه ديز توم وأ

 اعمساف حيحصلا ىلع اهعامج
 لمكلا هاكح دق عامجلا لاح

 هعفر دق انبطق سم نود نم
 فصو دق نيقيب عامجلا نع

 حضو لوق ةنكمم اهناف
 رذح اذ نك توملا لاتحال يا

 قانولا مزال سبحب ولو
 قيلطتلا ةنونيب هدعبو

 اضقلا نياب ونب مل ولو اهنم
 مزرَح اكسم اهكسمي اذا اك
 قنوأ اذهو تقولاب لهجلل
 عخب ناك نا ثاريملا اه م

 مسر دق مبركلا لينلا يف كاذك

 دنف الب هتجوز اهنال

 ركن ريغب همزال ثرألاف

 هيضام ال ةيعجر ةلاح قفىف

 قرالا تامو اهسمي ملو
 املعلا اهاري ةدع سيل ذا

 ا١لبنا هاكح اذك اهنرأل

 ققحت ىلع ثرألا هل حص
 القع ىنعمل رهش نم رثكا
 قدصف هل لينلا يف ءاج دق
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 الدعاف دادتعا الذا هل ثرا

 ملع مهدنع رهشلا طرش نال
 قرافت هلف انالث كلت
 ثدح اذا ةتوروم اهنكل

 ارمألا كاذ عارف اهدعب ىا

 قيقحتل ١ ف حض ١ ول ١ وه اذ و

 هقثلا اذ توم رهش ىف اهتومل
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 طرشلا قالط
 اقلعت ام طرشلا قالط نا

 عضو ام دوجوب كاذ مزلي
 قلاط اديز تملك نا لاق نا

 يلعو ارمعو اديز لقي ناو
 هدحاوف ادحاو ملكت ناو

 املعلا دنع نانثالا اذكهو

 تملك نا ةدحاو لب ليقو

 لكلاب هقلع هنال

 عقي اهقالط درفلاب سيلو

 مزلتف وأب كاذ لقي ناو
 املك نا لقي نا ثالنلا وذو
 ىفقفاي ىدعسو لاقو

 ادع دنا عبرأ ٤ اذكهو

 عقو دقف وأب كاذ لقي ناو

 ءاش نميف ةريخلا هل نكل

 مرج الو ىتفلا ملكت لبق نم

 بعده٥

 كتقلط ناف اموي لقي ناو

 اقلط دق نا ناتنت همزلت

 قالطلا عقي مل هنا

 يلع كقلطأ م 77 لقي ناو

 تضم دقو اهقلطي ملو
 . ل نكي دنا ءاليأب تناب

 عامج نم عونملا هنأل

 امقلع اموي طرشلاب ناف هب

 عبتاو عارف اقيلعت هيلع
 قرافت ىتفلا ملكتب يهف
 لمعلا لهأ دنع ثالث يهف

 هدعاقلا كلت عارف اهمزلت

 أ عمجلا قلطمل هلوق اهنال

 تبت دق قالط ال الوأ لكلل

 لعفلاب قداص طرش كاذو

 عضو امل فنلاخحم هنال

 ملعن اميف لكلا يف ةدحاو

 املعتل قلاط دنهف

 ىتأ ام نهمعي بنيزو
 ادع لاقملا يف نهعيمج
 عبنلا ليبسلا ىلع ةدحاو

 ءاج قالطب اهيلع ىضق
 ملع لوق ىلع هدعب ناك دنا

 يكح دصق ىلع قلاط تناف

 اقلطم هيلع ءىش الف ال وأ

 قارفلا اهمزلي الف الصا
 مكحم لوقب قلاط تناف

 هلوق تزاج رهشالا ةعبرا
 اعمسا مرحلا هب وا ءىطو كاذ نم

 يعار اي هتلف هتجوز

 ادي ز

١٢١



 ىت قلطم ريغ هنال
 اتقالطلا ضقاني هنال

 جرخ قلطم ريغ نكي ناف
 عامجلاب قالطلا عقو لق

 دجوي ليلجلا لينلا ف كاذك

 عقي مل املكب لقي ناو
 مزلت ثالث قلاط تناف

 اي كنطب ىف ناك نا لقي ناو
 ناتنت ةيراج نكي ناو

 ركذو ىثناب تءاج نكت ناو

 ملفل اب مزلت . ةدح او

 ك ناك ناب ىلوالا همزلت

 مزل ام لثم هنع سيحم هل
 اب يذلاب لهجلل هتكل
 املعاف زوجي سيل اهسمو
 لحت سيل اعم امهتدلو دنا

 اركذ ًامامه ًاذف تدلو وا
 املعاف ناتنثا ىثنا تدلو وا

 اعم امهتدلو ءاوس وهو

 الكشم هتدلو دق نكت ناو

 اهنطب يف ام ناك نا لقي ناو
 قبس ايسح مزلت ةدحاو

 قلطت ال اعم امهتدلو ناو

 دحاو يف رصحنتم هنال

 ىتأ دق حيحصلا ىلع اهعماج

 اقاقشلا عطقاف عامجلا ىنعا

 جرح ام نود قالطلا نع امزج
 عازن الب مهدنع مرحت
 دنسي لوق نيدلا ءاملع نع
 عمساف اضيا قالطلا كل ىنم

 اوملعاف حيحصلا وهو اهنيح نم
 ايكح دق ةذف مالغ ىملس

 نافرعلا لحاطف نع مزلت
 رنألا يف اصن ثالثلا همزلت
 مالعا نع يقابلا ةاتفلابو

 امف تناك ناب ىرخالا همزلت

 ملع نم دنع رمالا كاذ سفن يف
 ابتناف هداليم ىتا ىتح

 اممتم اهب ىذلا دلت وا

 لخد اهب رخآ ديعب الا

 ارصبلا دنع عوجرلا هل زاج
 املغ الوق عوجرلا هل نكل
 اعقو قارففاب وأ ةرمب

 ا١لكشا نا بجاو راظتنالاف
 اررقت دقو ىضم ام بسحف

 هبتناف قلاط كلتف الحف
 قحب ىننا نا ناتنثلا مزلتو

 قلعملا لهج دق هنال

 دصاقلا ليبسلا لوهجم ناكو
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 قلوجلا ىف ام ناك نا لقي ناو

 ناعونلا كلاذ هيف ناكف

 مزلت وراوب فطعلا كي ناو
 املعلا دنع ناتنث لب ليقو

 ةيعوالا رياس كاذب ينعأ

 هامس يذلا ريغ اذكهو

 يلالفلا عضوملا ىف ام ناك ذنا

 راجشأ نم هيف ام نكي نا وا

 لمجلاك ناويحلا هيف ناك را
 قلاطف اركذ تدلو ناو
 مرل هفعض دوخلا تدلو ناو

 ناتنثاو مالفلا قبس ذنا

 قبس هلثمو رهاظ كاذو
 املعاف ثالن امهتدلو وأ

 لاجرلل حص كلذ يف سماو
 ادلو اموي تدلو املكو

 اركذ تدلو اذا اذكهو

 هيراج تدلو اذا اذكهو

 اركذلاو هيراج تدلوف
 تتأ مث ةيراج تدلو رأ
 ةييراحلاب ناتننلا همزلت

 مالفلاب ةدعلا ىضقتتو

 امام اركذ تدلو ناو

 ناتنتاف لاق ام تدلوف

 عقو دقف قلاط سمأ تناو

 يقلطت تناف زرألا وأ ارب
 نافرعلا ىلوأ عم قالط سيل

 ملعي اميف ليق دق ةدحاو

 املع دق هلثم كاذ ريغو

 ةمالا تويب لك اذكهو

 هارن دق لوكاملا رياس نم

 نايبلا قلاط تناف لخن

 راثلا عناي هيف ناك روا
 لمح مهدنع هيف ام نكي نا وا

 اوققاشت ال مزلت ةدحاو

 ملع دق قالط امهتدلو روا

 ناميالا ىلوا عم هتقبس نا
 قح وهف هدرت نا هيلا عجراف

 لقن اذكه داليملا عقي وأ

 ادصقملا عارف قلاط تناف

 ارذنه الاقم قلاط تناف

 هيراجلا يعاسملا كلت ىلع اصن

 ارصبلا اهاري ناتشف اعم

 تدلو مالغب يأ اهدعب نم

 ةدعاقلا ىذ لصأ تفرع دقو

 يمالسالا جهنملا يف مهدنع
 اماق قالظطلاف ةافف من
 نامرلا حضاوب هقالط

 عمتساف اهيف هاشنا اذا سمأ
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 اربخ هنع ناك دق هلوقف

 املعاف اشنا كلذ نكي ناو

 كردي ال ىضم دق سما نال
 اعقو دق هنيح نم هنكل

 قلطتف ادغ قلاط تناو

 ارضحي ىتح زوجي اهسمو

 افخ الو هتجوز اهنال
 لجألا روضح لبق تمي ناو
 ىدهلا فرعاف ةأرملا اذكهو

 دحألا مويب قلاط تناو
 رهشك اذك موي اذكهو
 ح مل نامز لك اذكهو

 ارضحي نأ ىلا زياج سملاو
 افرعاف نوكي سماك فترألاو

 يفو قلاط تنا ءامسلا يفو
 ىهتنملا مساب ةردس تحتو

 املعأف لحمب سمش ال ثيح وأ

 رادلا يف وأ بونلا يف اذكهو
 ىدل ىا نوكي الاح اهقالط
 عقي مل كاذ هللا دنع ناف
 عقي ةكمل اهباهذ يفو
 الو رادلا كلوخد اذكهو

 نكأ نا لبق لاق نأ اذكهو

 قلاط تنأ قلخأ نأ لبق وأ

 ام لثم قالطلا اهقلخ لبقو

 ارم الو مهل لوقعم كاذو

 امسر دق هنيح يف هعوقو
 كلسي سيل كاذ ىف هقالط
 امعمساف عاطتسملا وهف كاذو

 قدصألا وهو رجفلا عولط دنع

 ارم الب حضاو وهو كلذ
 افرعاف اقح تقولا لحي ىتح

 لمكلا دنع ثاريملا اهف جوز
 ادبأ اذاي قحلا فيلح شعو

 دنفت الب قألا انرهش نم

 يرهق نم قلاط تناف اذك

 جهملا هجو رداف ءىجي ىتح
 اربخلا ءاملعلا دنع كلذ

 افخ الو رهاظ كاذ هجوو

 فرعاف كاذ لثم راحبلا عاق

 اهبنلا دنع ضرألا موخت يفو
 امزل الاح وهف اهيف لاق روا
 راكنا الب مكحلا يف قلطت

 ادصق دق ام فالخ انمكاح

 ع رش هللا اج هدصقب الا

 عبتملا . لاقملا ىلع تلعف دنا

 الحام تسبل اذا اذك بير

 نكز دق الاحف قلاط كجوز
 قداص قالطلا كاذ اهنيح يف

 املعتل لطاب ليقر ىضم
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 مونلا يف اهتقلط لقي ناو
 يل رهظي اسح ءىشب سيل
 دقو سمأ اهتقلط هلنمو

 مرج الو مهدنع ءىيشب سيل
 ىحضلا نيلصت قلاط تناو
 ناسنالا ةين ىف ال مكحلا يف

 عجضم وأ ضرم يف لقي ناو
 دلبل يضم وأ باهذ يف وأ

 نيتنث ةمأ قلطي نمو
 حكني سيلف ةدع دعب وأ

 املعاف جوز دعب نم هل نكل
 فرعي نيترب اهقالط

 مولعملا هظفلب رغص روأ
 لشخماف هلنم كاذ وحنو

 درو همويب اهحاكن ناك

 مكح مهعم انهاه ثيدحلا نا
 اححص قالطلاف ةالصلا يف وأ

 نايعأ ةداق نع نقتأ اذك

 عمتساف اذك ىلا رفس وأ

 درو اذك مزال كاذ لعفب

 نيت نم ةدع يف تقتعف

 حلصي سيل كاذ ناف اه

 املعلا هتنب لصأ ىلع وهو
 اوفرعتل ةدعك مهدنع

 يضترا دق انه بهذم كاذو
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 هوحنو ضيرملا قالط
 الكشا دق هرمأ ضيرملا ثيح

 لاكشالا نم هيف هقالط

 لالا يف فرصت اذكمو

 ررضلاب مهتم هنال

 يقاب كانه هلقع ناك ول
 اقلط انالث ناك هنأ ول

 قالطلا ةدع اهيلع نكل

 ادحاو الاح ثالثلا تناكأ

 دعب نم ةدحاو هنأ وأ

 اداز مث ناتث تقبس رأ

 دقو هنم ةدحاو تقبس وا

 ربتعي ذا اهل مزال ثرألاف

 اتام ثيح قالطلا ةدعو

 ةعجر ريغل ةدع كلتف

 ىتم ثرا اهل سيل لب ليقو
 ضرملا يف قالطلا كلذ ناك ول
 درو نامعن بحص نع ام فالخ

 عقو دق قالطلا كلذ ناك نا
 تبنت ام رداف ثالثلاب ناك ول

 مزل ثرالا هبهذم كلامو

 لقني كاذك تجوزت ولو
 افرعاف يعفاشلا دنع نالوق

 احكن دق ةأرمال نكي نمو

 لخد امر اهقلط هنكل

 ىلب ي ذ لاحب ر ام هنال

 ل اوقأل ا حضاو يف هقتعك

 لاطبألا زيح يف ادغ هنم

 رثألا يف امك ريغلا ىلع ىنعأ

 قافتاب مزلي اهئاريم
 اققحت اهقالط ايياب وأ
 قانيتساب ةافولا ةدع ال

 ادصاقملا فرعتلف ةرمب

 يدنع حيحصلا ىلع ةدحاو

 ادادزاف ضرم يف ةدحاو
 ددعلا كاذ اهدعب اهيلع داز

 ررضلل اميقم اهل هقالط
 انتاوق تضق ةدعب اهنع

 ةمألا ىذه بطق لاق كاذك

 ىأ لوق يف ثالنلا اهقلط
 ضقفترم يدنع وهو ليق كاذك
 ددعلا يف امزج ثاريملا اه .نأ

 عف ر مهع ١ ذكمه ٥د رت ل و

 تتأ تايا رر ابسح مه دنع

 مرتخ ١ دق ةدع دعب ناك ول

 للعت هلو هنع لينلا يف

 احص ام غ لتع اف . ضرم ف

 لصح انه ال ث رال اف تام و
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 ارارض اهقلط هنال

 قادص نم ضرفلا فصن مزلي
 كله ةلع ثودح الب ناو

 فنصملا نع اضيا ىتا دقو

 املعاف قادصلا فصن اه ناك

 تسبح ام اذا ثرألا اهل من
 هقلطملا ةدع كاذب ينعأ

 ولو هلك كاذب لب ليقو
 مكح دق ىسوم رباج يبأ نباو
 دادتعا الو ا ثرأ سيلو

 مزلي قادصلا لك لب ليقو
 رارضالا مدع حصي ذناو

 تجرخ نا اهل ثرا ال هانعم

 امو ج ولفم كاذك دعقمو

 يحاصلا قالط لثم هقالط

 ركسلا يذ نم قالطلا عقيو
 ادجو دق هب هلقع دنال

 رباج دنع هوقتعملا هلنمو

 لبقي مل ةديع وبا نكل
 املعاف انيح نجي نم كاذو

 اقلط نونجلا لاح اذا الا
 بلغألل همكح نأ ليقو

 فرعاف هيف لد ام نكي مل نا

 عقي مهدنع عامجالاب سيلو

 ملغ دق قادص نم فصني اه

 داشرلا وه مهدنع كاذو

 ملعي دادتعاو ثرا سيلو

 راصحلاب طني دق اهتراف

 تبت لينلا يف كاذك ةدع نم

 املعاف حيحصلا لثم امهاهاض

 حاحصلا يف ركذي مهدنع

 رداف هيلع هيضمي مكحلاو

 ادسفأ دق هسفنب هل وهف

 رهاملا هيقفلا انمامض لنم

 لمعلا ماما ربلا انبطق نع
 امهفاف كاذل وحصي ةراتو
 اققح دق اذكه قالط ريغ

 بوصألا ليبسلا ىلع هلاح نم

 عفر بطقلا اذكه نونج يذ نم
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 درو هلوق يف ناركسلا هلنمو
 يلج حضاو لكلاو الف الوأ

 ءاودلا نم هركس ناك دنا

 مزل هوحنو رمخ نم ركسلاو
 راهظلاو ءاليالا كلذك

 ءارضلاو عيبلا حصي الو

 حصي سيل هحاكن اذكهو

 عقو هسفنل هركس ناك نا

 اليق اميف هركا ولو ىتح

 يف طلوخ دق ماس ربلا وذ كاذك

 مزلي يبص نم قالط الو
 اندجوي بهذملا يف كاذو

 ىتف لنم هب لاق ىعفاشلاو
 تبني هعم ةالصلا لقع دنا

 اماص ام اذا مهضعب دازو

 مكبألا لثم مصالا يف فلخلاو
 دشقعنم هناسل يذلا وهو

 قطن ام هنم مهفي ال ناك نا

 اقطن دق هب نا مصالا اما

 دق فقالطلاف زيم نا ليقو

 يلث ليصفتب كاذ يف ليقو
 ءانبالا يلوا عم قالط الف

 ملعلا انماما نع قالطلا هيف
 رانلا هب هتءاج دق قتعلاو
 ءاوس لقف اطعالا الو هنم

 حلص ام لكاذ لكف هوحنو

 عمس دق هاوس الوا هسفن نم

 اليلدلا فرعاو اذه درو

 ققحأ هلطبل يناو

 يفتنم قالطلا هنم هلوقعم

 مسترم قهارم يف فخلاو
 انملعاف رتكالا بهذمو

 اتبث هنع كلذ ببسم

 اماقأ هلو مايصلا رهش

 مجعالا يف مهفالتخا اذكهو

 دجوي ثيح لصالا يمجعا ال

 قحب نمكحاف حيحصلا ىلع هب

 اققح ام ىلع هقالط ىضمي

 قدص دقو لطاب لاقي فيك
 الجنا هقالط ةباتك يلا

 مربم دصقل افورعم ناك دنا

 دفن ام هنم لوقلا ح رص نكل

 عفري لاقم يف لاح لكب
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 حكن اموي ةأرم ال نكي نمو
 اعطق وأ هلوق نابأ امف

 املعاف يلولا قلطي الف

 ليكو الو ةفيلخ الر

 حص كلذ تمهف امهم ليقو
 ىرشلاو لاقي عيبلا اذكهو
 هباتكلاب قالطلا يف فلحلاو

 عنتما هقطن ثيح ىدنع تبني

 هسبحي مالكلا لقث هب نمو
 سبحنا هدعبو قلاط لاقن

 تقدص امهمف اذك تلعف را

 هقت اهدنعو همكاحت !و

 مكحي هتمكاح ام اذا نكل

 اعدأ ا اسو اهقلط هنال

 ا لصو نا اذكهو

 ت ةجوزل لقي نمو
 درت نم ما اذب ينتينع تلاق

 مرج الو اهل حص هقيدصت

 مل اطو لاط لقي ناو

 اميخرتلا دصق ام اذا نكل

 حرج وأ هنم نايللا سرخاف

 اعنتما هنم قطنلاو هناسل

 املعلا بطق لاق كاذك هنع

 لوقي اذكه قافتالاب

 هرابعلا مزالب ما تبني
 حكن اذا هحاكن اذكهو

 اركذ دق مهدنع فالخلا ىلع

 هبارغلاب لوقأ الو هنم
 عقي هنم مهدنع مالك ال ذا

 هسسؤي مك لاصتا نع
 سمل اذل نا لاق نا ىلا هنع

 هقدصت نا كاذ ذا اهل زاج
 اوملعاف قالطلاب هيلع اهل

 اعدملا نيبي وا حصي سيل
 امالم الو لوقعم ريغب

 هملعت ظفلب قلاط كنا

 دصق هب اهريغ وحن لاقف

 ملظ ناك نا مثالا هناو

 عمتساف همتا اذا الا

 امروزلم انهاه قالطلا ناك
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 قالطلاب نيم
 افلح دق ةجوزل نكي نمو
 نالف اهجرخأ اذ دعبو

 مرج الو تقلط اهتلخد نا
 املعاف انالث اهل فلاحو

 اقلط دق الو اهلخدت ال

 تقلطف تجرزت هريغو
 رادلل تلخد نا نقلطت ال
 الوأ قالطلا ناك اذا الا
 لرنملا كاذ وحن تبهذ دناو

 عقر دقف ةبهاذ تبلقناف

 قلطتف مهوحن تيضم ناو
 بجوت قالطلل ثالث يهف
 ىتح تجرخ اذا لقي ناو

 املعاف تجرخ اذا لقي ناو

 قلطت نذا ريغب تجرخ دنا

 نذأ ًاموي اهل ناك نا ليقو
 اذ دعب نذا ريغب تجرخ دنا

 ىوس قلاط تنا تجرخ ناو
 نذأأ اموي كل ىتح لاق وا
 لينلا يف اذكه كاذ زاج دق

 لجر را اهسار لوخدبو
 عقت نييمل نا اومججاو

 عقت سيل هركم نيمي الا

 افرعاف نالف راد نلخدت ال

 ناميألا لطبت مل هكلم نم
 هزرنتلتف انيع هنال

 امهذفاف ح رصلا اهقالطب يا

 اققحت تضم دقو ةدحاو

 تبث دق ًادر لوألا اهدرو

 راثألا يف قلطت لب ليقو
 الضفلا ضعب دنع اثالث اه

 عمتساف باهذلاب يا اهقالط

 ققحم اهنايب أطخب يا

 بجوم يضملا ىلع هنال

 اتبب الوق هيف ام جرخت

 قلعم يا هيلع هنال

 نكز دق نذاب ةرم بهذت

 اذك عضو ىلع ليق نقلطت م
 ىور مهضعب يكل تنذا اذا

 نذأي دق اهل ةرم ناكو

 ليصأت نع دعب جورخلا ىنعا
 لكلا لوخد لنم اهدي وأ

 عفري تفرع امك هفلحب

 عفز انل ىفطصملا يبنلا نع
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 بجوي انه ( دهع الو الك بجي دقع روهقملا ىلع سيل ر
 رمذلا معن قورافلا ديسلاو رحبلاو رباج هيلع اذو
 روكذم اذك هنع اطع مث ريبزلاو ىلع اذكمهو

 املعلا هيقف مهعم يعفاشلاو املعاف زاجحلا لهأ اذكهو

 رمع مهاده يف هيلع امك ركذي لوق نييقارعللو
 رهق ناك ول عقاولا هناب ركذ مهدنع هيلع رباجو

 مهدنع هيلع ابولغم ناك ول مزل مهعم هزدنو هقتعو

١٣١



 درو دق ءاملعلا فلخ تيحو

 ةي هنم قالطلا ىري ضعب

 س مهلف مرق لكو
 ه ىلع سيل نم لوقو
 7 دقع روهقملا ىلع سيل
 ف دهع لاق هيلع امو

 77 يف ناميالا تبثاو
 عا هنم قالطلا لكي و

 دمصلا مظعلا هللاب رفكي

 ءالو اهدنع اذه كاذك

 هاركالاب تبني لس لسر

 ىتفلا ناوفص ةجرز : فرغ هدحو ةو هلنمو
 انيكسلا هقلح يف تعضر ق

 افرعاف قالطلا ىداملا تبن

 ةناف ءاوس رظنا دجلاو لزهلاو ها

 املعلا دنع لوالا ححصو

 ناوفصلا ةيضق يف سيلو
 لاح نع ةياكح اهنال

 الو اهيف اندنع مومع 7

 الو ال دقع روهقملا ىلع سيل
 بول ىلع يا قالط الو ر
 لدي سي لد " انه دجلا ريخو

 كاذ يف ججحب

 عفر دق اصن قباسلا اتيدح
 ز ام ىلع روهقم كاذو
 7" ءان كاذ نع :دصر

 دق كاذ صللا ف ىدفا له

 ا دنع هنم العا كاذ لب

 " هيف ناميالاب ناكو

 ى مهعم كاذب مهد

 ةلسلا يار , ١ لا وار لع لماخ ذ

 ف ام اهجوزب ",
 : قالطلل هته

 ن و ( ةلاقا ال ر لاقو

 يرضملا يبنلا نع ربخ ل

 املعاف وقم نم هي .

 لاجرلا ةداق نع جا :" رد مف

 أ ناكف اهريغ معو

 - دنع كاذ مومع ) ي

 بوبحلا يبنلا نع ربخ ٢

 لدج الب هركم اذه
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 بلغي قالط ىلع ادغ ىتم بعلي سيلو الزاه كي إ

 دصق نع أعقاو ادج سيلو
 اضرع امهم هركملا اندنعو

 عقب هناب لوقلا ىلع وهر

 لعفي ال وا لعفي فلاحو
 هاركا نع ناك عوقولا ذا

 ارجت هنيد يف قساف رأ
 رهتشا دق هديدحت يف فلخلاو

 لذب نم انيمأ سيل رمع نع
 درو قانخاب أرملا عجوا نا
 ءىيش كاذ نم هلان امهم هيلع

 اباصي نا لبق قالط الو

 ركذي حيرش نع هرك ديقلاو
 بلجي ام اذكو هرك نجسلاو
 رصب وأ عمس باهذا اذكهو

 عقو نا قلطيلف كاذ وحنو

 قالطلا همزلي نكي مو
 داعيالا دراو دعب سيلو

 يدنع حيحصلا وهو هدارا

 ىضترم ريغ قالطلاف هيفكي
 عفر دق كاذك هاركا لاح يف

 لبقي سيل هاركالا هءاجف

 هللاب رفاك لعف كاذو
 اربكألا كيلملا ىشخي ال سانلا يف

 رنألا ظافح نقحلا ءاملع عم

 دحا نم برضو حرجلاو نعطلاك
 يخأ اي مهفاف ةجوزلا قلطي
 اباط اموي بيصا اذا نكل

 اوررق اميف ديعولا هلنمو

 بطعي دق هبو كالهلا هل

 ربتعي هرك وهف وضع عطق وا
 عمس لوق يف هنم ءىش هيلع
 قاتعالا همزلي الو هب
 داجما نع لعفلا عوقو الا
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 ق الطلا نم 4 ١ ون ا

 بلط نمل ىفك دق ام انل ىضم
 عاونأ تيقب دق انهاهو
 رنألا حاحص يف اهوركذ دق
 دقل ةجوزل لاق نم كاذ نم
 راربألا نع امكح همزلي

 الب هللا كقلط لقي ناو

 اعدلل كاذ لمح
 ىدعصت مل اذا قلاط تناو

 بي هقيطت ال لمعف وحنو
 اقلغ نا اقلاط نوكت الاح

 الاجر تملك نا لقي ناو
 اسن هتجوز تملك وا

 رثألا يف ءاج قلطت دق عمجلاب
 لاجرلاو مدا ونب امأ

 عقي دق قالطلا درفلاب هانعم

 مزلي بويغلا ناميل ثنحو

 عفاب عقاو قافر امف
 دق بيغلا نيميب رطاخي نمو
 فلح اهقالطب هارت نمف
 ركذ ليسفلا نأ فلاحو

 ركذ ناك ولو هلمح ري مل
 املعلا دنع قلطت هجوزف
 فلح هدنعو اتوص عماسو

 هنايب

 بحساف قالطلا بجاو ماكحا

 عاضولا اهقاس قالطلا نم

 رصب يوذ ةداق نع الياسم

 دمتعي قالطلا هللا كقلط

 رايخألا ةميألا ىدهلا لمهأ
 الصح دق مهدنع فالخلاف دق
 اعقو قالطلا مكح دقب امأ

 دصقملا كاذ وحنو امسلا لا

 بتكلا يف اصن ءاج قالطلا هب
 ا ققحت مهدنع لاحم ىلع

 الانقلا عف نيمدا وأ

 ءارهز ادجاسم تلخد وا

 رصبلاو مولعلا لهأ نع كلذ
 لامقي دق درفلاب اسنلا وا

 عقو اهقالط ًادرف تملك ذا

 مرحتف عقاول تقفاو ول

 عزانت الب عرفلاو لصالا يف
 دسألا لوقلا يف مارحلل فراق
 فرتقا مثالا لاق ببغ ىلع اموي

 ركني بيغ كاذ يردي سيلو
 رهظ هانعمب بيغ هنكل

 امنغ اموي
 فلحلا ناك ةجوز قالطب يا
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 رهظف نالف توص هنأب

 افك ام اقح قداص هنوكو

 سبي ام مضخلا نا فلاحو

 >لبجلا نا فلاحلا هلنمو

 املعاف كاذ نقيا اذا الا

 ملكي اهف سيل فلاحو

 كتفرغ دقل اه لقي ناف
 قلطتف اهملك هناف

 الف اهريغ تينع لقي دناو

 ىتلا دوخلا يه اهنا حص نا

 تملك نا لاق نا اذكهو

 نالف هملك نا لاق رأ
 املك وأ هتملك نا لاق را

 نكمم يف يأ مالكلا عقوأف
 اتيم هتملك دق نكت ذناو

 املعلا دنع يجلاك لب ليقو
 عمسي سيل ثيحب نكي ناو
 ملو عامس ال دصق نع ناك ول

 تملك مصالل امهم فلخلاو

 عمس نا الا قالط ال ليقو

 اوملعاف قالطلاب يا فلاحو

 فلح دق نالف هريغل تلاق

 عمس امو اهعمسي نا ديرت

 عمس نا امأ قلطت لب ليقو
 اعامسلا درت مل نكت ذاو

 ربتعم قالطلاف اقح لاق ام

 افرعاف بيغ لصألا يف هنال
 سكترأ دق هننح يف هناف

 التم ىدنع ثنحلاف هناكم

 امزل دق هناكم هناب

 اوملعاف قالطلاب كاذ ناكو
 ىكح اذكه بابلل تقلغأ ذا

 قطني كاذب اه
 >)بنلا دنع كلذ

 تبنت نع بابلل تقلغأ دق

 ىتقلط لق هتملكف اديز
 ناميأ اهنا ف ٨ لثمك

 املعلا وحنو اهل
 نع قالطلاف هالكلا عمس

 اتبث دق انهاه مالك الف

 املع نم يدل رهاظ لكلاو
 اوعمتساف لطاب مالكلا كاذ

 مسز اذكه قالط الف عمسي

 تبن ليق اهعمسي ال ناك ول
 عمُس بطقلا نع اذك اهمالك

 ملكت ال دعسل اهناب

 فقو نميف فقاو دعسو اذك
 عفر انل اذكه قالط الف

 اعاش عنمف امعماس ناكف

 هدصق ذا

 هعفني

 دنع لااذ

١٣٢٥ 



 عمس ناك ول قالط ال هانعم
 ربخلا رسل سيل فلاحو

 اربخأ دق هضعبب اذ دعبو

 ىري ضعبلاو قالطلاب ليقف
 ىربت نإ هجوزل لياقو
 قلطت اهارأ هب تربخأ نا

 تربخأ نا نقلطت ال هضعبو

 عقي فيك هعامسا درئ مل ذا

 يرس لك هدشان ول رهظي
 ىرج فلخ ىقل ام ارمعو اديز
 اربتعاف انهاه قالط ال ذنا
 يرظنتلف قلاط تناف هب

 قلعم مكلذب هنال

 تبت دق انيدل لصأ ىلع هب
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 هباتكلاب قالطلا
 ملقلاب َنَم هللا نا ثيحو

 دلخي ام مهمولع نم لمحي
 درو نينامللا ينات هناو

 ملكي ال فلحي نم كاذل
 بتك دق اموي هيلا هنكل

 دهاش ثيدحلاو قالط ليق

 اقالط ةجوزل بتاكو

 نكي مل وأ ابتاك اهيلا ناك
 بتك هل يذلا يلا هلسرأ

 هلك هسفنب هنأل

 قطن نا الا قلطت ال ليقو
 ام دعب نم وا بتكي نا لبق وا
 ابتك امهم قلطت لب ليقو

 ردقي نمم قطنلا نا كلذ
 حكن اهف همقطنب هنال

 يلج حضاو عونمملا نم نكل
 اغلب ام اذا اه بتاكو

 اهف هغولب دنع اهقالط

 نيترم قلطت لب ليقو
 امدنع ىرخاو هب ةدحاو

 اقلط دق هسفن يف نكي نمو

 ملك نع اضيا بانو ىرولا ىلع

 دمألا هيلع لاط ولو هب
 دنسلا يلاع دجأ نع ربخ يف

 ملعي ناش سانلا يف هل ىتف
 بتكلا يف ءاج قالطلا يف فلخلاف

 دجامألا الل ىكح ال ليقو

 اقالطا املعلا دنع قلطت

 نكز اهقالط ريغلل ناك لب
 بجو قيلطت هلسري مل ناك وا
 مالي اهقالط ىلع فيك

 قح لكلاو هررح ىتم هب

 ابجعاف مالكلا ع ونم ناك نم

 ركذي حاكنلا يف طرش هيلع
 حضتا اذكه قالطلا مزليف

 لفتحاف هعسو كاذ ناف

 اغرف جاوزف يسرط كيلا
 اهبنلا هاري لبق ال مزلي
 نيم ريغب هضخغغولب دنع
 املعلا ضعب هاري اهفلي
 اقطن قالطب ناسل الب

 مرقأ يدنع كاذو ال ليقو

 عمسا قحلاف ضرالا ىف ديب وأ
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 بتك ضرالا ىلع دوعلاب ناك وأ
 ريغلا حولو ريغلا ندب وأ
 مزلي كاذ لكب اهقاط

 ىلع طخلا رشاب ولو ىتح
 فرع هل ام دعب هاحم ولو

 بجو دقف ىأرف اذا لب ليقو
 بتك ءاملا ىلع أموي نكي ناو

 اهقالط تبتك دق نكت ناو

 تضرع اهاتف ىلع اذ دعبو

 الو ضعب عم تبني هَلَعَف

 ملو هرقا اذا معن ليق

 افخ الو حضاو لك نايب
 عمجأ نهقالط بتاكو

 بجو له اضعب تدصق دق لاق نإ

 عقي دق نهف مكحلا يف ليقو
 اذل دصقأ مل تطلغ لقي ناو
 ريسي ام بتكا نا تدرأ

 مزلي باتكلا حص نا مكحلا يف

 دصقو دنه قالط بتاكو

 رهاوظلاب مكحن اننأل

 لزت مل رومألا ريارس نا
 رشبلا بجاو رهاظلاب مكحلاف
 مكح هيلع هفعض دلاو

 بجع الو هحول وا ندب وأ
 ريضلا يف عقوُم وهف قيرلاب
 ملعي ماقملا دوصقم دنال

 الضفلا دنع حص قالط مسج

 فصر دق حيحص مكح هناف

 بتك ام رداف قالط ال ليقو

 بسح بجو دق ءاوس وهف ىوهلا ىف وأ
 اهقاتع ةفحص يف تبتك وأ

 تبث له هأرق ذا تبتك ام

 الح لوق يف هاوس عم تبي
 مده رمالل راكنالاو هركني
 افرع هارت هل مهلكو

 عقي مل وأ هوأر هعوقو
 بجي ليق اتدت هقيدصت
 عفن ام مهعم كلذ هلوقو

 اذكل يباتكب تدصق نكل

 رض وهف قالطلا
 اوملعتل الف هللا عم امأ

 دري ال كاذف بنيز قالط

 ريارس الو نظطوبب ال
 لنم اهل ثعاب وهف هل

 ردقلا نوكم هلل بيفلاو
 مدقي دبع بيغلا مكحل سيل
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 موصلاو ةالصلا لعف ىلع قالطلا قيلعت
 اي تيلص اذا اهل لقي ناو

 المكت ىتح ضرفلا يف نكت ناف
 ىهتا امدنع مزلي لب ليقو
 برفغملاك ةنس يف نكت ناو
 ربتعت فوسخلا ةنس كاذك

 رصحتت مل ةلفان نكت ناو

 ةالصلا يف لقالا
 تضق دق نيتعكرلل انيحو
 اك الوا اهدعب تملس ذنا

 مالس ىلع تلص نكت ناو

 ملست عبرأ نم اهدصق وا
 تملس مت رتولا يف نكت ناو
 قلطت نيتعكرلا ىون ناو
 نيدلا ىف اتناك دق امه ثيح

 امه ثيح

 امدنعف تغرف نا ىون ناو

 وأ تيلص انأ اذا لقي ناو

 اك تمص انا اذا لقي ناو

 موي مايصف تنا تمص رأ
 قدصي موص هيلع هنال

 ىون ام ناك غارفلا ىون ناو
 انأ تمص اذا اهل لقي ناو

 املعلا دنع مامتلاب مزلي

 عقر رطف ىلع هقلعي ناو
 رفسلاب اهراطفا نكي ناو

 ايضق رمأل قلاطف دنه
 >)بلا هاكح ملستب هل

 اهبنلا دنع ملستلا ىلا اهيف

 بسحا كاذ اهمامت عم رجفلاو

 رظنلا كاذ ىضتقا امك مهدنع

 ركذ اذك نقلطت نيتعكرب

 قأت نيذ نود ةالص الف

 تبث دق لوق وهو تلص لوقن
 املع دق مهف فلخ هتفرع

 ماقملل رداف ثالنلا نم

 مزلي قالطلاف مالسلا دعب

 تبت دق نقالطلاف نبتننا نم

 ققحم لماك مرص مويلاو
 ىوتسا اذا همزلي هل ًاديق

 انطفاف ناضمر رهش تنا ورا

 املع دق حضاو مكح كاذو

 عمس لوق يف برورغلاب كلذ
 رظنلا لهأ دنع قالط الف
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 ام نودب ترفاس نا تصع دقو

 اموي ناضمر نم مصت ناو

 لجألا رهشلا لمكت مل اهنكل
 لنت الو رهشلا ىضقنا ىتح
 دجت ملو هب تضاح اذا اذك

 مرج الو انهاه قالط الف

 دق ريغلا مايص ىلع اذا اذك

 ترطفاو ترهط دق نكت ناو

 رهطلا بيقع تماص نكت ناو
 تسفن نا اذك تضاح نكت ناو

 ات نأ ىلا تماص هدمبو

 املعلل رهاظ كاذ هجوو

 ىملعاف تجرخ اذا لقي ناو

 قلاط تناف ةعاط ريغل

 يلا ىضرملل دوعت تجرخ ول
 ماحرالل روزت تجرخ وأ
 بجو قح نع لئست تجرخ وا
 دلبلا ىف اهل ىتفملا دجت م

 ... عقت نذا ريغب اهنكل

 دقف ةعاط لصالا يف نكي ناف
 بلط ىلا تجرخ ام اذا اما

 ابجو ذا انهاه قالط الف

 جرخت ايلع بجاو لكو
 بلطت ام اهنكما نكي ناو

 راجتسا انهاه اهيلع امف

 امسر الاقم ج وزلا نم نذا

 اموص تلان مايالا رتكا وا

 لجع ىلع تدلو دق هب مث
 لفحاف قالط الف هب ارهط

 درو لوق يف رهشلا مف ارهط
 مت موصلا رهش رهطلا روضح لبق
 دجو اذه همكحف هقلع

 تبت مهعم انهاه قالط الف
 رمالا اذه دعب قالطلا ناك

 تكردأ ارهطو رهشلا لوأ يف

 املست يلجلا قحلا عتباف

 يمدنت نذا ريغب ىلزنم نم
 قياس قالطلا ىلا اهجورخ
 اللا نم ملسمل ةرايز
 مالعالا ةميالا سلجم را

 بتكلا يف ليبسلا قّيضم ريغ
 دصقملا حيحص ناك اهجورخ

 عقي قالطلا هب جرح ف

 دمتعي نذا نود الالض راص
 بجو ذا ةالصلل ءوضولا ءام

 ابهذتلف ةعاط وهو كلذ

 جهنملا كاذب حص اك هل
 بلجي دق اهراد ىف ةرجاب

 رايخالا ىكح جوزلا نذا ول
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 قالطلا ىف ةمتاخ
 .مه

 ملعن دق ام بسحب انمظن نم متخي قالطلا هب ام كاهو

 الو ادبع ىرتشي ال فلاحف
 فرع عون نم كلذ يلا امو

 ىرتشي ىتح ثنحي ال ليقف
 عيمجلا ىرش ىلع هنايب

 رظناف نوكي ضعبلاب فيكف
 لجألا بطقلا هححص يذلا وهو

 ىرتشا ناك اذا ثنحلاب ليقو

 ىرشلا ىلع هناب

 اعقو دق هناف ىرشلا اذو

 امف ةين كاذل نكت ذناو

 هللا نيبو كاذو
 هءارش ىلع فلحي نا بوثلاو

 رظناف ىفكي ضعبلا كاذ ناك نا

 املعلا دنع ثنحي هناف

 لمك دق سابل كاذ هنايب

 نبعُم نع فلحي اذا الا

 فرعي ديق نيعلا طرش نال

 قبس ام لثمك ثنحلاب ليقو
 الاق ام اذا دنه نقلاطو

 لجرل اموي كاذ دعب لاقو

 عقو انهاه عيبلا دقع ذنال

 انمثلا كانه ىمس نا طرشب

 نامثألاب عيبلا دقع ذنال

 هنايب

  

 المج لاحب ىرشي الو اراد

 فلتخا كاذ يفف رزجلا ىرتشا ش

 رظنلا دنع هامس ام لكل

 عيبرلا ابأ اي قالطلا ناك

 رثكالا يأر هيلع يذلا اذو
 لدي كاذ ىلع ام بسح لينلا يف

 ارصبلا ءاملعلا ضعب هاكح

 ارثألا عارف هفلح ناك دق
 اعمعساف هيف ع ورشلا هنا وا

 املعلا دنع لصالا وهف هاون

 هابتشا الب حص ذا مكحلا ال

 هئازجا نم ضعبلل ىرتشا م
 ركذأ ثنحلاف دربلل وأ رحلل
 املعاف هاور لينلا يف كاذك

 لصح دق هنم ثنحلاف هسفن يف

 نطفاف اننح بجوي ال ءزجلاف

 فصوي للك نيعلاو مهدنع
 قح لك دصقاف حضاولا لوألاو
 الامقلا رداف مالغلل عاب دنا

 لصح انهاه ثنحلاف هكتعب

 عمس اذكه تلبق لقي مل ول

 انطفاف مهعم ثنحال هن ودو

 ناكرألا مظعا وهو تبني
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 نمثلا نود نم كلذ لقي ناو

 ىرتشملا ىنعا تلبق دق لاق ول

 ام ضبقن ناب ال فلاحو
 اراوسلا وا الاخلخ ناك وا

 وأ بونلا ىف وأ قحلا يف هقف

 عفد ءىشلا كلذ اهيلا ش

 ديلاب اضبق كلذ انع اذا
 دق قالط الف قلطأ نكي ناو

 ضبقلا يف تتأ تالاتحالاو

 الب ائيش تلمع نا لياقو

 قلطت مهعم زبحلاب اهناف
 اقالطلا كردت لكاب الو

 لامعالاو نحطلاب اهنكل
 امف ائيش ىون ناك اذا نكل

 افلح ام اذا بوبحم نبا لاق

 هيويندلا لامعالا قلطا دنا

 باهذلا عم برشلاو لكالاف

 فرعملا يف المع دعي سيل
 ءاضفلا يف زوربلا كلذك

 يش كاذ ىف ىون ناك اذا الا

 ال تاعاطلاك طياغلاو لوبلاو

 اغ تلكا اذا لياو
 نابلألل كاذ ذا تبلتحاف

 بجو ثنحلاف كاذل تضخم دق

 رهاظ كاذو دبزلا لكا وأ

 نكز اك مهدنع اعيب سيلف
 رتنألا يف اذكه ثنح رسيلف

 امهرد وا ةرح نا اهلوان

 اراهج نتبأ مت هوحنو

 اوكح قرلا اذكو نايميه يف
 عقو ضبقلا ىلع نا قالطلا ناك

 دبسلل ال ىنعملل مكحلاف

 دمتعملا وهو قالطلل تبنأ

 ضعبلا مكحك اهلك مكحو
 الفتحاف اقلاط نوكت يار

 اتقالعلا عطقي ال هوحنو

 لادج الب بابلا كلذ نم
 املعاف كانه دوصقم هاون

 افوف ائيش لمعي ناب اموي
 هيضقلا يف فرعلا مكح كاذو

 باحصألا رياسل وأ لهألل
 فصولا اذهب ثنح ال كاذل

 ءاتفالا يف لامعالا نم سيل
 يغ قيقحتلا يف هاون ام كرتف

 الثم ثنحل مكحلا يف بجوي
 امت قالط شيع نم تلمع
 ناملل تدهتجاو اهسفنب

 برش دعب نم ذنابلالل ناك نا

 رباكالا هققح دق ثنحلاف
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 7 . ال فلاحو اش

 ہجي اي ١ نم ناك ام لكف

 " نلخدت ال فلاحو اتام ي د

 ع ف ازعلا مايا نال

 .1 الف اهدعي هتلخد نا

 . ىلع ترم نكت ناو
 لطت ا نلخدت مل نكت ناو
 ىرو اب لاصتالاب اهناف

 كب ناك هب ام لك سيل
 - امل -

 ز : يلات ال فلاح يال ةص ب هد

 - ه ر
 و رس مهدنع اهتكرداف

 يبهذت ال لقي دذناو

 سط ل مهدنع اهتكرداف

 لثم لهالا ريغ كاذك لهألا ان غ

 - دقف المع اموي ناكو اه و

 ١ ١ تنح بتكل ف ءاح كاذك هن ف

 ركنتسي ي الو فرعلا ىلع انه

 1 ررمع اف ثالثلا ىف ثنحف

 جرم مكحلا كاذ نال ا مد يكخا لاف نال

 ياورلا ا د 7 ورلا ىف ثنحلاف ةلخا

 7 قالطلا ءارحصب الا

 ررح رخا لينلا يف قلطت
 ل نقلطت هتتا دق

 ا دنع قلطت /

 : نع اهدعب ال مالعا ةداق "

 ز : ١ ٭ ق لمالل تتأ دقو

 قح ىدهلا بطق هدروأ

 : , حضاو كاذ فب

 ركذي ماقملا ىف قرف رسيو
 اإصفلا اذه مامت هذهو
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 علخل ١

 دق قالطلا هجوأ نا ثيحو

 ادفلاب اعديو علخلا كلذ نم

 يلج قرف امهنيب ام ليقو
 الماك قادصلا عفد ادفلا ليق

 ىف عيبرلا ىور ام فالخ وهو
 ادرو ليح مأ ٤ ناك دق

 اهلعب وكشت راتخلا ىلا تتأ
 سيق نبا تباث كاذب ىنعا

 ربلا يف اهقدصأ دق ناكو
 عقو هبلقب اهبح ناكو

 ىلع نيدرت ىداملا اهل لاق

 اك تبانل لاق معن تلاق

 ىلع مت اهعلخ هاضرب يا
 ربتعي خسف وه له اوفلتخاو
 املعاف اقالط ناك هنا ما
 درو فورعم برعلا دنع علخلاو
 رنالا ف اوعجحا دق ءاملعلاو

 ىمباتلا ينزملا كاذ ذشو

 ال قادصلل جوزلا ذخا لوقي

 الاق ائيش كاذ نم اوذخات ال

 تدتفا هب يذلا ف حانج الو

 املعي ملاع دأ اهخسن ثيحو

 امف اسفن مكل ءىش ىلع نبط نا

 دنف الب اننيد يف تددعت

 ادتقالا ليها نم ضعب لوق يف
 لمكالا ليلجلا لينلا يف كاذك
 الصاف الوق ضعبلا عفد علخلاو

 فرشالا ليلجلا لاعلا هدنسم

 ىدهلا بابرأ دنع علخ لوأ

 اهف َنعاَمل سامش نب لجن
 سبل نود راثالا يف ءاج دق

 رهشالا لاقملا ىلع هطياح

 عبتم كلم بحلاو هعقوم
 الذب دق هل اطياح كجوز

 امزجناف يضر دقو اهل لاق

 الفتحاف الماك هتذخا ام

 رقتسا لاحلا ىف ناك حاكنل يا

 اتح دق نياب قالط ليق
 دهع دق امكح مالسالا هرقا

 رظناف عرشب هتوبث ىلع
 عقاولا اذهل عنملا ىلع ليق
 القع اصن نارقلا يف لحي
 الادجلا ىأر نيح ىرد امو

 تبت دق صن وهو هيلع ةَر
 املعلا ةادهلا لاوقا قيقحت

 اهيف لوقي امدنع نزملا
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 يف عيبرلا ربخ تفرع دقو
 ءاسنلا بلط زوجي لهو
 ببسلا هاضتقا اذا معن ليق

 هلا هيلع ىلص هفصروو

 ببس هل نكي مل ثيح كلذ

 ضوعلا ذخا لاجرلل زاجو
 إ هل تعفد هتهرك ذنا

 ىتف لثم ةبالق يبا نعو
 اعقو اهيلع اصخش ىأر اذا

 الزؤات دق تايالل ناكو

 ججحلا كلت يف ثحبلا ليطن الف

 عقو دق قاقشلا ناك اذا لهو

 عقو دق عيبرلا يفو معن ليق
 رذنملا نبا كاذ ريغ راتخاو
 يبعشلا عم سوراط كاذك

 مل عيبرلا اربخ تفرع دقر
 ىداهلا دارا هنم يضرلا لب

 اهف بحلاب حرص هنا لب
 نأ لحي ال لاق عيبرلا لب

 ةمهاركلابو هل اهضغبب

 رهملا ذخأ لح كاذ دنعو
 ىلعلا هنيدب لدتسا دق

 اعفد دق اهلام لك ذخاو

 درو ادوجوم نوكي نا طرشب
 هل له ائيش كاذ نم تبهذا نا

 فرعاف حيحصلا وهو هدنسم

 ءادفلا بجوم دنع معلخلل

 بهذملا هيلعو حيحصلا وهو

 هانعم يف قافنلاب نهه

 بتكلا باطقا راثالا ىف هاور

 يضقي كاذل عاد نا هيلع

 ىمعلا فاشك راتخلا نع حص

 تأ دق كانه ليصفت نيريريس

 اعدا دق اذكه لح ذخالاف

 الملا بابرا هيلع هدرو

 ءالؤاه طرش نياف

 نكز دق ملع نود ائيش ذخاي

 ةلاح ياب ةعامجل يأ

 رداف ءاج ثيدحلا نم وهو

 لكشي مل حضاو نم هب امو
 اعقو دق اذكه لح كاذ عم

 دري دق ماقملا يف فلخف الوا

 هلثم ىدؤت اهتقرغي
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 ققحملا ىدهلا ىلع هنيعب يقب ىذلا ذخاي لب ال ليقف
 ىلع دازام ذخاي زياجو

 بسنالا وهو ديزي ال ليقو

 ارثءا هيلع ليق اودرواو
 املعاف هيلع ىرهزلا لؤعو
 بهذ هل ةفينح وبا اذك

 عبتا قحللو قاحسا كاذك

 رثألا يف حرسي مل دازتسا نم

 اولوع ليق روهمجلا كي ناو

 الذب ذا اهل اعفاد ناك ام

 بهذملا هيلع حص لب ليقو
 ىرولل ارون راتخا دمحا نع
 املعلا دنع سوراط اطع لتم
 بدتنا نارهم نب نوميم كاذك

 عرشتلا ىلوا جهن ىلع كلساو
 رهش لصا ىلع ناسحاب اموي
 قالطالا ىلع ةدايز ذخا

 لمكلا كاذب ىضري ال هيلع
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 راهظلا
 عقي دق اضيا قالطلا هب ام

 يلج احضاو نارقلا هدررا

 ىدهلا يف نيتلا لبحلا هناف

 رثكالا دنع ملسملاب صخ
 انيملسملا لنثم نيكرشملا ين

 مكفخ يخأ مهيلع هب

 الوألا كاذ ححص دق بطقلاو

 ملع ىلع تدب ران نم رهشأ
 الاق دق مكنم نورمهاظي

 ردهب وهف كرشلا لهأ لعفر
 لجألا بطقلا دلقن اننكل
 يففاشلل هححص يذلا نا

 لحت نرم هيبشت هناو

 مرح نمب ههبش اهئزج را

 رهظ لثم كرهظ هلوقك
 عاضرلا نم مأ اذكمهو

 ىلز اهب نم رهظب اذكهو
 مرحت اعرش هيلع اهنال

 مرج الو ةكرشم اذكهو
 ضرملا يفول راهظلا مزليو
 افخ الو فكتعم اذكمهر

 حص مودمعملاب راهظلا اذكهو
 عقو دقف هل تخأ نكت مو

 عرش هللا ام لثم راهظلا وه
 لتجاف هادهو هيلا عجراف

 ىدرلا نم اتتاجحن هناو

 انينمؤملا مكح كاذب ىرج

 اوملعاف يلجلا وهو ال ليقو
 الملا نب هردق تفرع دقو

 مزل دق ىنعم تظحال يننكل

 الادج الو هب انصخف

 رصبل ام ىلع هب انتعا الف

 لصح دق لاتحالا اذه لثم يف

 عزانت ام نود ريهش لوق
 لعت هب مرحم رهظب
 مسر اذكه راتالا يف هيلع

 رهصب ولو لب ىتخاو يمأ
 يعاو اي عف هنم هتخاو

 اندنع هارت قحلا بهذملا يف

 مريب ىذل اهب هراهظ
 مزل اعطق مهدنع راهظلا اهب

 افرغ دق همكح راهظلا نا

 حقولا كاذ هتخأ لثم لاق نا

 عد لوقلا اذه ريغو هراهظ
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 مزلي ال موق لاقو
 : نود رشقل اب اوقلعت

 لمش قحلاو كاذل اوبهذ دق

 5 و يرارسلل قحلاب له فلخلا

 " ام . رهاظم ىصع دقو

 ي الوأ لعفي نأب ىنعأ

 ر هللاو كاذب نيدي

 كاذب لقي نا . ١

 لامجلا ف . لقي 7

 ناولالاو لكلا ف اذكه

 هقفشلا يف وأ ربلا ف اذكه

 هييعم يلا اموي . هماقأ

 اقلع هارت وأ قلعي مل :
 اهقفلا رابتعا يف نيمي وهو
 همرحم كلت كت مل اذا اذه

 د و

 انيع امهم تادهاعملا اما

 مزلي لاجرلا تاجوز لثمو
 ه يلا اموي دصاتقو

 : تنيع جوز تاذ وأ
 ثالغلاو دناتنثلا اذكهو

 7" دف مهو ماب الا اومشغ ة :

 رعاف كاذ نارقلا يف ءاج ذا

 لع اك مرحم تاذ لكل
 ١ و راوجلا رياس نم اهوحن

 اقلطم ؛ هراهظ ءىيش لعفب ه :
 لضب يدنع كاذب هناف

 " ام هل اك رت الو العف دصق ( ق 1 عرتلا هتنا

 بتكل ز الاك ِ يف يتا وفعلاف

 لم لك ناسنالا ىلع "

 ." > ام نود حص مالاك

 7 ت ع راشلا هند

 ؤ همأك لوق يف همأل
 رم نيي مهعم همزلت
 1 مهعم ثنحلا هاشغ دقو

 ا اموي مار ول هدصقل
 . دق اهراهظ نكت ذناف

 دهاعم وأ تاك رشم

 راثا ؤ ءاج دف اك اولاق راتالا ىف و 7

 7 ليق دق نيميلاف نه
 مكح وهو راهظلا هب
 هبجاو نيمي اهيف اهنيعب
 ملعي نم هلاق نيمي يف

 يح يا عبراك هنيمي لض ثيح
١٤٨



 هبراحلا هذهك لقي ذناو

 دلب نم لاق نيح نهصخ وأ
 نيعي امدنع اذه وحنو

 نيممل مزلت هيلع نكل
 تدغ هل ةمرحم نكت مل يا

 لهأ ءاما لثم لقي ناو

 الاق ال صصخ ام ناك دنا

 لاقملا يف ءامالا صصخ دنا

 ينز اهب نم لثمك لقي ناو
 دجلاو اهب ينز هببا روا

 دق لصالاو مهدنع راهظ رهف
 اهماب ىتلا لنم اذكهو
 ايبنالا ءاسن لنم اذكمهرو

 مزل صصخم الب اسنلاك را
 دجوي فالخ اسنلا يف ليقو

 صصخي مل ثيح راهظلا هجو
 ماشلا ءاسن لثم لقي ناو

 تفرع دق ةليبق نم لاق وأ

 مراحم هل اموي نكت مل نا
 مرحت دق ىتلا مهيف ناك وأ

 املعاف ناعللا وا ينزلا لثم
 ماعنالا ةتيمك هلوقو
 فرغ ريزنخ محلك هنمو
 هلسرم نيمي لب راهظ سيل
 جتحي مل رهاظ كاذ هجوو

 هبطاق تابراحملا هذه وأ

 درو نييعتب ةليبق نم روا

 نكزي راهظ انهاه سيلف
 نيبتسم كلذ ىف طرشلاو

 تبث دق راهظ تناك وا نهيف
 يلصأ راهظ وهف مهباتك

 الاسرا نلسرت نيمي لق وأ

 يلاوت ىلع هقرع اك
 انطفاف هوبا اهب ىنز نم وأ
 دعي ذا نبالا نباو نبالاك
 انلوق يف هتفرع
 اهمرح هجو تفرع دقو نفز
 ايورز لاقم ىف نيلسرملاو

 مكح عرشلا هبو راهظلا انه
 دري مهعم نهصصخي مل ول

 صصختلا ال مرحت نم معي
 يماهتلا اندجن نم وأ رصم وأ
 تركذ نيمي لب راهظ الف
 مزال راهظلا نك ورا كانه
 ملعي هجوب مكحلا يف هيلع

 ءايلوالا كاذ دروا

 مارحلاب فرعي مدك وا

 فصو لوق يف رمحلاك اذكهو
 هلسرأ لاقم ىلع همزلت
 جهنملا حاضتال نايب للا

 دنف الو
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 نم سكعب اهجوز هبشت ناو
 لحي سيل يذلاب هتهبش نا
 لجرلا مزلت نيميلا هب امو
 املعاف لحي هل اهنطوو
 ريغكتلا اهمزلي هعككل
 جرخت اموي ءاليالاب سيلو
 ةعبرالا ىنعاو هتقو ت ول

 امهفاف ءطو لبق نم تغرف ول
 مزلي راهظلا اهنع تمي ناو
 رفكت اهقلط هنأ وأ

 املعلا دنع بهذملا وه اذو

 افرعاف هيلع انمرق ضعبو
 نكي م يعفاشلاو كلام نع
 الو نهيلع ناميا سيلو

 دق نيعلا ةرافك لب ليقو
 ملعي راهظ لاق مهضعبو
 دق مرحتلاف قالطلا كلذك
 انذأ دق اهل اذا لب ليقو
 مزلي هيلع تتام نا فلخلاو
 ال ليقو اهقلط نا كاذك

 دياع ريغو تام نا فلخلاو

 بجوو هيلع مزال ليقف
 حجرالا وهو موزل ال ليقو
 راهظلا يف راشأ اذا لهو

 رابتعا يف راهظلا ددعت

 نملعا دوخلل راهظلاف تركذ

 لصح امهراهظف اجاوز اه

 لقن اذكه قحلا يف اهمزلت
 املعلا هاري ريفكت لبق ول
 ريهش حضاو مكح كاذو

 جهملا هيف قيضي الو هنم
 هعمساف تءاج ركذلا يف هرهشا

 امرحي مل مكحلا يف اهنطوف

 ركنتسي ال وهو راهظلا نع
 اموقالا ليبسلا ناف انبحص نم
 افصو دق مهريغل هريغو

 نمزلي راهظ اموي اسنلا نم
 المأ نكل بهذملا هلبقي

 درو دق لاقم يف نهمزنلت
 مدهني دقف اهنع تمي ناو
 درو هب لياق عم همده

 انكز الوق نرهاظت ناب

 مرحت نا اذكو راهظلا ليق
 البلا ضعب لوق يف همزلي
 دجامالل بجاولا امف اهل

 بجنلا ضعب عم كاذب نيصوي نا
 حضوا يدنع كاذو مهضعب عم

 ىراوجلا نم عمج ىلا اموي
 راهظلا بجاوب مهدادعا
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 افرعاف طقف ةنالن وهو
 ءالؤاه رهظك لقي نأك

 رظناف ءالؤاهك لقي ناو

 ىدمعسو بنيزك اذكمهو
 مهفاف هيبأ لنم لقي ناو
 مزلي تلاق كاذ سكعب ىهو
 ع رشت نيملا كاذ يف ليقو

 عرشي ىرارسلا يف كاذك وهو
 همأ يهو ةجوز يف اذكهو
 ىرارسلا نم ءطولا ةحابا

 ىرارسلل سايقلا لمنين

 مزلي نيميلل هيف لب ليقو
 لقف اهرستي مم ةماك

 رهظك هدبعل لقي ناو

 رهظ لنم كيلع اهنأ رأ
 اكمأ لثم كيلع لقي ناو

 افرعاف يمأ رهظ لثم لاق را
 دحاو نم ةمرخم نكت مل نا
 راهظ ةمرح نكت ناو
 دصقملا اذهل لصالا ىضم دقف

 ادملا كاذ همزلا ةزعو

 مكحاف راهظلابف هنبا ورا

 مكحن كاذنبو راهظ اضيا

 عفري يلج لصأ ىلع وهو
 اومعمساف ءاسنلا ريارح لنم
 هملع دق مهلك امهراهظ

 راكنا الب ريارح لنم
 راق لف ريارح ىلع
 مكحب كاذب ضعب هفعضل

 لدج الب همزلت ةلسرم
 رداف كيلع ةجوز كمأ

 يرجي راهظف يلع يمأ

 اكلس دق انه فلخحلاف يلع

 افخ الب انه فلخحلاف كيلع

 دصاقملا حضاو مهناف نيذ نم

 راكنا الو هتفرع إك

 يدهم مامه لك هفرعي
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 راهظلا لصأ
 برعلا قيلطت ليق دق هلصأو

 ةفلابلاب ءاج قالط وهو

 دقو مالاب ةجوزلا هبش ذإ
 الاق دق مهتاهما نه ام

 اروزو اركنم يبر هامس

 ركنملاو بذك وهف روزلاو
 عقو مالاب ةجوزلا هبش نم
 ( اولاق دق امل نودوعي غ (

 ركذلا يف ةطيرش ىلع الا

 بدالا لهأ عم صتخي مهب رهف
 هفلاب مكحل تناك هلوقل

 دمألا مكح يف مالا مرح تفرع
 الاقملا كلذ مهفاف ركذلا يف

 اروهشم لزي مل دصق ءوسل
 رجحي رمأ لكلاو هلمشي

 عكس اموي هتجل يفو هيف
 لاعفلا ىهن دق هنع كاذو

 ركن ريغب انل اهدروأ
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 ره اظملا ىلع عنتمي ام

 "7 راهظلا عفر دنإ ناسنا نم اهظل

 وي ةجوز نم هل سيل
 مكحلا يف ةيرس اذكهو

 ام افعتمتي نا هل

 قيقحتلا يف نرفكي "

 ا اق ىلأ نا كاذك

 ح " نججاري ىتح

7.75 
 1 رهش ١ ةعبرالا ف كاذو حص رهشألا ة .:

 رتست نا بجاو اهيلع ام
 . . . َ ر

 . ر هرظني اهجرف
 رن ١ يف اصن نرفكي /

 ث عامجل ١ رهاظملل . زق

 جرفلا ريغب اهعماج ناو 5 : . ,
 ١ و : ةفطن كاذب ىنعأ

 , دهعت اذا الا

 ىلع اموي نمرحتو
 عقو ريفكت لبق نم اهسم نا

 باحصالا عم لهجلا اذ

 رذحي ح رافغتسالا " ناسلا ي لوقي مهس

 ناملا يف ءايشا نع

 رهظ دق ولو ارهظ الو ش
 ملعلا لمأل هضرع اك

 رحتف ام ءىشب انم :

 قيضمل ١ بكرملل ىعس ا
 ٠ رح

 افلح ٥ رت اهق الطر ى ١

 دق اإمك اليألا املع ة

 7 | وح اهم اذا 5 لزنملا ها ح

 رص دنع نذا نودب

 س ز عدو لعفا حيبأ امف (

 يذ قيرف يأر ىلع هنم
 . . سملاو كاذك ہےجحي هيلع ن

 7 ف ملعلا لهأ هيوري
 راف مرح وهف جورفلا ريغ

 تراص ج رفلا :

 تردما عامجلا ريغ نم جرفلا يف تردهأ ك / 0
 اهيف مرلاف اهجرف ؤ

 رياخألا ةمالا انبحص
 عمس اذك هسم الهج ناح ل

 بابل اذ يف نايسنلا لتم
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 عقو هفلح راهظلاب ناك وأ
 املعاف رضي ريخأت سيلو

 راهظلاو ءاليألا يذل ينعأ
 نم لوقلا اذه لطبأ مهضعبو
 افرعاف دوهشلا رضحي ليقو
 ادهشلاو هنيب ام اهلعج

 يف ليلحلا ةفشح بيغم ردق
 حصي مل اعامج ناك دزي ناف

 ربتعي اعامجف ديزي امو
 مهفاف نصمجاري نأ لبقو

 ركذلا بيغي ول زاج ليقو
 رظنلا يف ةنعط كاذ نال

 فرعاف اعامج ناك هنال

 انرفكي نأ لبق ناك دق

 قبس ام لثم ناك ثنح دعبو

 عاجرالل دهشي نأ هيلع
 ةبقرلل انهاه نرضحي رأ
 ارثكأ ال ةنعط ننعطيو

 اهنع لزني نا لبقو
 افلح اموي راهظلاب ناك دنإ

 املع دق لجا مكي ملام

 يرابلا لالجلا يذ نم عسوت
 ننسلا دعاوق ىلع هلوصأ

 ادعبو ةنعط ننعطيو

 فرعاف ليق طقف اهقوفلغ
 حرش ثح ةنعطب هنال

 رظنلا قدص ىلع ريفكت لبق نم
 يمرح اموي كاذ وحنب لقف

 رجحت ل ةدحاو ةنعطو

 انرخأتي سيل كاذك

 يفتخم ريغ قحلا وهف داز نا
 انعجاري نا لبق ناك وأ

 قح لكل تلصأت ةدعاق
 يعادلا قالطلاب فلح ناك دنا

 هبجح دق اهنود ارتس ىخريو
 ارخات الو امدقت او

 املعاف هعم حصألا هنا وأ

 امارملا ىضق دق نوكي ىتح

 ارطولا ىضقي نيح يا مهضعب عم
 اققح اهنم لزني نأ دعب وأ

 افرع عاجتراف قالطلاب وأ
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 بطقلل لياط ثحب هيفو

 رهاظي هدبعل نكي نمو
 متأ هالومو دبعلا رهاظ . وأ
 ارهق دق ذا ماعطالا كلذك
 اقتعا كاذ ريغل هنأ ول

 ارفكي نأ لبق سمي الف
 هترافك هعياب ىلع ش

 ىتفلا كلم يف راهظلا عقو دق
 هكلم نم هجرخأ اه دعب ول

 نم بهذم للع ينبم كاذو

 امدعب راهظلا ريفكت بجوي
 اوبجوأ قالطلا دعب نم كاذك

 افك ىراشلا نعف رفكي ناف

 تقدصأ امهم ةأرملا نع اذك

 يرتشملل مهدنع حصي ال لب
 افك دق هارت دبعلا نع اذك

 قتعلا دعب رفك نا دبعلاو

 جارخالا كلذ عيبب ناك

 راهفظلاب دبعلل فلاحو
 لعف نم اذك دبعلا لعفي ال
 جرخ اموي هكلم نم اذ دعبو
 اماف اموي لعفلل اذا اذك

 ديسلل انه ثنحلا مزلي ال

 ربتعي راهظ انه نكي مو

 بتكلا كلت نوطب هب تقاض

 رمآ كاذب دبعلل وه وأ

 مت هيزجي ال موصلاف هراهظ

 ارفكيلف قتعي امدنعو
 اقلطأ دق ةرسأ نم هنأل

 ارصبلا لك دنع راهظلا نع
 هتراما تتبت هيلع ثيح
 اتبث مهعم مكحلا هيلع اذل

 هكلسب ىضمو ضعب لوق يف
 نكز اريفكت توملا دعب بجوي
 املع دق بهذم كاذو تتام
 بهذم مهعم كاذو هريفكت

 افخ الو هل بوهوم كاذك
 تفتكا دق انهاه مالغلا كاذ

 رظناف ليق كاذ نع نرفكي

 افولا بابرا دنع ًارح داع ول

 قر نم هجرخأ يذلا ازجأ

 جاهنملا اهحضرأ ةبه را
 رابتعا يف كاذ ذا ةجوز نم
 لدعلاب اذك يف هنلعفي وأ

 جرح نم هيلع لعفلا يف سيلف
 اماكحالا عف العاف ناكف

 دتقاف هيلع ريفكت سيلو
 رظنلا مكح يف لوألا ىلع اموي
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 همزلي نيديسلا يلان سيلو
 هديس نم هجورخ هنايب
 لخد هنال ينانلا ىلع الو

 نيديسلا يلاث نم نكي مل يا
 قالطلاب دبعلل فلاحو

 لمعلا كاذل دبعلا لعفي ال
 هكلم نم هجرخا اذ دعبو

 روهشلا ةعبرأ تضم دقو
 دبعلا كاذل جارخا دعبو

 املعلا بطق دنع اليإ سيل ذا
 عنتما اليالاو لوألا نم ينعا

 اجرخا دق هفصنل نكي ناو
 ربتعي اننح سيلف اذكهو
 افخ الو اكرشلا كاذب ينعأ

 ابلغأ مانالل ىوحي ليللاو
 امارملا كردت هيلع فكعاف

 عيمجلاب قيضي انمظن ذا

 هملعن دق ىدهلا يف كاذب ثنح

 هدصقم لصأ لوألا هب ىنعأ

 لصح هنم نكي ملو هكمل
 نيم نود كاذ حصو ءيش

 قايتسا ىلع دبعلا ةجوزل
 لفتحاف ىضم امك نلعفي وأ
 هلعف لينل ماق هدعبو
 رومألل دبعلا لعف لبق نم
 يدنع اميف ةجوزلا جرخت ال
 امده دق همكح جورخلابو

 عقي سيل مهدنع جورخلا دعب
 اج رخ دق هكلم نم فلت وأ

 رثألا بسح اوقفتا ام اذا الا

 افرع مهعم عيمجلاب ثنحلاف

 ابهذم هذختتلف مهماكحا

 اماكحألا مكلت ىردتو هنم

 عيدبلاب ءاج دق هنكل
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 راهظلا ريفكت
 راهظلل ريفكتلا بجوأ دق

 ادوعي نا دارا نا كاذو

 عجري مت راهظلاب فلع
 ( اولاق دق امل نودوعي غ (

 عامجلا ىلع مزعلاب ليقو
 نسحلا دنع هسفن عامجلابو

 اورهاظ دق اهب نم نوكسميف
 رفكي اهسمي نأ لبق نم

 رفكي ملو اهسمي ناف

 عجاري ملو نرفكي ناو
 ام نود راهظلا تقو ىضم ناو
 نكي مل مث رفك نكي ناو
 ريفكتلا بجاو تفرع دقو

 دحاو لك ركذأ انأ اهو

 دجي مل نمف قتع اهلوا

 راكنا ا١لب ثنح هنال

 ادودخلا منليو هجوزل

 عرشي انيد ريفكتلا همزلي
 لاقملا كلذ هيلع لد

 عمس اهل نجرخي ال
 عامجلا دصقم كاذو اهب

 ةوهشلا دصقب اهب اهرظني

 رطخلا رحبب هسفن عقوأ

 عراشلا مكح فلاخ دق سملب
 املع مكحب تناب ةرافك
 نملعاف تناب كاذك اهعجار

 ريدقلا انكلم نع ركذلا ي
 هركذ يف اهحضوأ

 دشارلا ليبسلا ىلع ادرفنم

 دصقملا .اذ ىف ماعطألاف موصلاف
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 قتصعل ١

 راهظلا ةرافك ىف قشعلا
 مامطالاك موصلا حصي الو

 مزلي اعطق يفغلل قشفلاف
 قحتسي ةاكزلل سيل نم
 اشي ناو اركذ ادبع قتعي

 حصي ال مايصلا ىلع رداقو
 باقرلا ةكرشم يف فلخلاو

 فرع يمذ لك زاج ليقو
 ءالؤاه لثم وهو يباصلا يف
 يباتك ارمهاظم نكي ناو

 نسح لاقم انل ىضم دقو
 بحن الو مه زع هناو
 افخ الو دحاج ىزجي ليقو

 ناميالل نارقلا طرشي م
 طرتشا دق هريغ يف ام لثمك

 لاوحالا نم هتفرع ام عم

 هلالغا يف كرشملا كرتيلف

 افرعاف يزجي سيل نونجلا وذو
 مزلي حاكنلا يف بيع لكو
 حراوجلا نم صقنلا وذ كاذك
 للشلاو وذالو انس ولو ىتح
 املعاف بيصأ فعضلاب ناك نا

 حصالاو راهظلا ريغ نع فلحلاو

 راكنا الب بجاو لوأ

 مالسألا يف قتعلا عيطتسم نم
 ملعي مهعم مكحلا يف هدحو
 قشعلا هيلعو ىفلا وهف
 ىشتخي رما نود ىننا قتعأ

 'حضتم مكح كاذو هماعطا

 باوصلا نع ءان اهئازجا
 فلتخاو ىراصنلاو دوهيلا نم

 ءازجالاب هيف ضعب لاق دنا

 بايترا الب هلثم قتعا
 نسحي ام عم كرشملل قتعلا يف
 بحأ يدنع مهلذو مهزازعا
 افرع دق مهدنع كاذ ليلد

 ناسنالا اذ راهظ نع قتعلا يف
 طرش دق كاذ سايقلا اندنعو

 لالجا نمو زع نم قتعلا يف
 هلالذا يف فسري ارخسم
 افك دق قيفي ناك نا ليقو

 اوملعاف ىزجي سيلف هب در
 حلاص ريغ كاذف هقلخ ول
 لطب دق كاذ وحنو مسع وأ

 املعلا لج حرص دق كاذب

 حصألل نقتعاف ىزجي سيل دنا
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 ءاضعالا ةدايز وذ زاجو

 رنألاو حورجو عرق تاذو
 ادأ اموي كي مل نا زوجي

 رعشلا رصقت اندنع اثبع سيلو
 دلو دق نوكي ول نينجلا اذك

 ءازنجا مدع كاذب ىنعأ

 هعبرأ روهش هل نكي ناو
 املعلا ضعب دنع ىزجم ليقف

 جرح الو ىفك دق لك ليقو
 ادلو دق امدعب ىزجم ليقو

 اقتعا نا همزلي هتكل

 حاتا ام لكب هنومب

 ا لجا اموي غلي
 77 ام هيطعي نا زاجو
 ارقفلل ام لك نم اذكهو
 امدعم اريقف راص هنال

 اينغ هقتعم نكي ناو

 هعفني ال هقتعم ىنغ ذنا

 افيعض هقتعأ هناف

 ليكر بئان ماقي هل
 عفدي دق هلام لك ضبقي
 مالسالا يف قتعملا هميقي

 مكح "نيح هناف مكاح وا
 مالسالا ةعامج اذكمهرو

 مزتلت مامالاب اروما الا

 يءاج فعضب كاذ نكي مل ناو

 رظنلا يف حورق وأ برض وحن نم
 ادع عفن يا لاوز يلا

 ربتعتف ةحراج نكي مل ذا
 دنف الب ىضم هقتعو ايح
 ءابنالا ىف ءاج دق اك هب

 هعفر ' دق مهضعب فلخف تم

 ىمتنا انهاه نيرهشلا يف فلخلاو
 جرخ اضيا مهدنع هليلد

 ادصقملا نلهجت تسلو الاح
 اقفني نأ يا ءالؤاه وحنل

 جاجفلا عستت هل ىتح
 فورعملا بجاولاب ابستكم
 املغ نامض يا لاصتنا نم

 ىرأ دق كاذ زاوج هحنمي
 امرح رمأ كاذ لاقي فيك

 ايفر اعنام هارأ الف
 هعفدي دق هل يا توقب الا

 افيلكتلا عف هعاضأ دقو

 ليكوتلا هضبقل هتبي
 عيضي الو يا نلمهي ال
 مامالاب َضراف مامالا و

 مهملا عجرم مالسالل راص
 مامالل ناك دق ىذلا

 ممألا يف دودحلاو تاصعمجلاك
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 حنم ام ليكولا كلذ ضبقي
 اريخلا كاذ ليكولا رخدي

 مرج الو هدشر هنم سنؤي
 امعطأ غولبلا لبق تمي نار
 يبصلا بارتا غولب ىري ىتح
 امعطي ال نا صخر مهضعبو
 يفاكلا ريغ قتعا اذا لهو

 ىضم دق راهظ ريغ نع ناك رل
 ىضم هنا ريثكلا رهشالاو
 يلج ههجوو يضمي ال ليقر
 املعاف هنم حي رصلا فلاخ را

 رظناف يدنع حجالا لوألاو

 درو دج هدجو هلزهف
 دكؤي هل قتعلا

 قطن دق ًاريغص الفط قتعمو
 افك امو هقتع هيلع يضمي

 نانشالا تبنت مل اذا اذك

 انملكتي مل نا لير
 املعلا بطقل لينلا يف كاذك

 ملكتلا مدع نا لوقي

 نانسألل تابنلا ةلعو

 لوألا كاذ هنع ازجأ كاذل

 اجرخ اموي قتعلا كي نار
 لق سملا دعب كلذ نكي ناف

 دصقمرو

 حصي هلام لك فيعضلا كاذ

 ارمأ غولب نم لاني ىتح
 مت كاذ رماف دشرلا سنؤي نا

 املس دق هب انيكسم كاذ نع
 بهذملا لهأ هيلع يذلا اذو

 امسر لوق ناويدلا يف كاذو

 يفاولا ليسلاب هيلع ىضم
 هيفلت ايضام له هنظ يف

 ىضتري سيل ليقو مهضعب عم
 ىضترم اريخأ قتعيلو هيلع
 لمعلا دصق ةينلا فلاخ ذا

 امدهنا هارتف دري ليق

 رظنلا قدصب دجلاو لزهلا يف
 دنسلا حضاو راتخملا دمحا نع

 دنسملا هيلعو ضام قتعلاف

 قطي مل قطنل وهو هبارتأ
 افرعاف اموي هيلع بجاو نع
 ناسنالا هلان صقن كاذف
 انملعاف قتعلا كاذ هازجأ

 امزل ىنعمل اعار هناف
 مدعي مل اهثودح هتلع

 ناكمالا ىلع ىضقت ةقباس
 لطبم انه هقتع ينانلاو

 اجهملا رداف قحتسا وا ارح

 لدج الب ابجاو اقتع داعأ
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 ردقي سيل هيلع نكي ناو
 مالسالا يف عاطتسا امب ينعأ

 مرحت سيل لاقي هجوزو
 دماع ريغ دعي هنال

 مرحت هيلع اقلطم ليقو
 قتع تاجوز عبرا هل نمو
 املعاف كلت لاق نا ننيدي
 اسمو ندصقي مل نكي ذناو

 روهشلا ةعبرأ تضم ناو
 ةف اريفكت ددج نكي ملو
 دصق نود صخر مهضعبو
 افشكناو ندصقي مل نكي ناو

 هيزجم ريغ حص دق هنأ وأ

 تاجوزلا نع نهنع فكي
 املعاف ىرخأ قتعا اذا ىتح

 قطي مل نا نيتسلا معطأ وأ

 هدحاو قتع لبق سمي ناف

 رفكي همزلي هناف

 ماصمطالا وأ هعاطتسا ذا
 ملعلا مامالا هلاق هيلع

 دصاقلا ليبس مارحلا
 مسري مهنع راثألا يف كاذك

 قدص نييعتب اجبرا نهنع

 املعتل اذكهو هذه نع

 اسمأ هيلع سلاب مرحلاف

 رونأملا يف ءاج سمي ملو
 لجرلا كاذ نم ءاليالاب نجرخ

 ىدهلا مامالا انبطق هاور

 افو ريرحتب تءاج ةدحاو

 هيفوم ليبسب تقحتسأ وأ

 تاقنلا جهنم عارف ىنعأ

 امزل دق امك نيرهش ماص روا
 ققحت نع حص نيلوألل
 هدعاقلا بسح مرحت اهريغ وا

 درو مهنع اذكه نرهمعي

 ارهش الوق قحلا يف نكي ملو
 اتبت دق امدعب امقتع رخا

 دشرلا بابرأ باحصألا رثا يف

 روهشملا بهذملا بسح هيلع
 ءابنألا يف ءاج دق ام لثمك

 اقدص الوق نهنم اشي نمل
١٦١٢



 دنع لوذألا رهاظلاو

 ارفك امهم فالخلا اذكهو

 ادازو اهرفك عبرا نع
 املعاف ثالث نع ناتنثا اذك

 رذلا يف تركذ دق ةصخرب
 ارهاظم ادغ دق نهوحن وأ

 املعاف كاذك ىرخأ اهدعبو
 لقن ام فرعاف قوتعملا نم افصن
 املعاف هاضق عيزوتب افصن

 ددعلا يف امامت نيرهشل ماص

 لدب اهنع يأ نيتسلا معطأ وأ

 قدصف هتفرع اك هل

 فرعتلف رتنعبت نم كلذ

 نيم ريغب مهفاف ةعفد يا

 ملو قحلا لعفي مل هنال
 ملع دق لاقم يف ىرخال قتع

 املعلا دنع نيتنث نع قتعلا يف
 قح هجوب اهقتعا هنا يا
 رذألا ظفل بسح ىزجت الب

 عورشملا بجاو مهفاف نيتنث

 عيرشتلا يف لادبألاب نيتنث

 لكلل ىرت اميف ةرافك

 رظنلا لمأ ريفكت
 ةرابعلا هذه يف ةلماك

 بتكلا يف هدروأ ام لثمك

 ارثكأ وأ يأ تارافك فثالن

 ادارملا فرعتلف ةدحاو

 ربتعاف اهدازو عبرأ نع
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 بنيزو ميرم نع قتعمو
 افخ الو امشالوا نع هتزجا

 لمشي عيمجلا اهفصن قتع ذا
 دقو ىرخألا ذخأ ام اذا نكل

 بنيز نع ادب انه هنكل
 عيمجلا نع هقتع حص دق
 هبقرلل ندجي مل رسؤمو
 ىرابلا وفعلا هللاو موصي
 حصي سيل اهربد نم قتعو
 ام انه قلعم اهريرحت
 اعقو ايلع ناصقن كاذو

 جهنمب ة ہهاذ اهنال

 تحبصأ دق ةرح اهارت ىتح

 املعلا ضعب صيخرتلاب لاقو
 اربد . دق ي ىرجي ال كاذك

 نأ مث يلح ول هانعم

 يخأ . و راص كاذ نال

 رظناف هيف صخر مهضعبو
 اهب ىتلا ةلعلا تفرع دقو
 ادرو رابتعا يف كاذ غاسو

 لاح يف يا نرهاظي نمو
 لجألا مامت دعب نم كاذو

 املعلا دنع ءاليالاب نيبت

 دق نونجلا ىخا قيلطت نال

 افخ الو هححص دق بطقلاو

 بعللاك اهب ءاج ةدحاو

 افرعاف مع قتعلا مكح نال

 لجرلا هنقتعي ام ىقب امو
 درو دصق يف كلتك اهأَرَج

 بتكلا حيحص امہهيتريخا

 عيسوتلا ىلع هلل دمحلاو

 هبكر دق جهنم هيلع قاض

 رازوألا رياس نع هل وفعي

 حضتم لاقم يف راهظلا نع
 املع دق امك هباهربو

 اعرش لاقم يف رابتعالا يف

 يجتو هيف ريست اهلخف
 تلصو دق اهتياغ للا ىتم

 املعاف اهيلع قاب اهقر ذا

 ارهش هنم برقلاب لجأل
 نملعاف راهظلا ليجأت متي
 خَرأو هل ظفحاف ةيرح

 رفظت كاذب لينلا ثلانل
 اهقفلا كاذ ققح ام لثمك
 ىدهلا لمأ هلصأ نم هفرعي

 يلالاك احص مث هنونج

 لمعلا لاجر دنع هتوفت
 املعاف مهنع راثالا هب تءاج

 درو لوق يف خايشالا هتبا
 افرعاف نوكي دج هلزه ذا
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 احص ناك هلع طايتحالل

 املعاف قالطلاك راهظلا من

 عفر دق ثيدح هدرب الو

 ال مثالا عفر دارأ هنال

 مزلي اطخ ىلع لتاقك
 ربتعي دحاوك نكي نار
 اعفر دق اطخلاو ىدوُي فيكف
 حكن دق نونج لاح نكي ناو

 اعقو راهظ دعب نم كاذو

 مرحن ال نا صخر مهضعبو
 اقلط دق ىتلا سم نكي ناو

 املعلا لج دنع مارح يهف

 ملعاف عاجترا لبق اهسم ذنا
 ارذع نوكي ال نونجلا ىنعا

 اينيصخرملا لوق ىلع الا
 لقف ةدع دعب قافا ناو

 الأ قالطلاب امهم كاذك

 رذتعا دق ولو لعفي ملو ىلأ
 فرعاف تناب كاذ تقو مت نا

 ابغر نا هريغك اهبطخي

 يفاك كانه ريفكت سيلو
 ليكولا وأ ةفيلخ نم رأ

 احلص الوق كاذ هنم ناكف

 املع ام ىوس قرف ام ريغ نم
 عمس مهعم ربخ يف يتمأ نع
 العف دق امل مكح نم هاوس

 ملعن اميف لوتقملا يدوي نا
 ركذي ام ىتم اذ ريغ كاذف
 امعطس هايض ناهربل مهناف

 حضصم حاكنلا ميرحت اهل

 اعمساو عارف ريفكت لبقو
 ملعن اميف حيحصلا لوألاو
 اقلعت هسم نوخجابو

 املع رذع كلذ يف سيلو
 مرحملل كاذ لحي الو

 ارمالا كاذ عقاو ىتم هل

 انيملسملا دنع كاذ سيلو

 لوألا كلذ ققح امك تناب
 الاقملا كلذ فرعاف نجف
 ربتعي ارذع سيل نونجلاب يا
 يفتخم ريغر حضاو كاذو
 ابجنلا لك قيقحت ىلع اهيف
 يفاو يلو نم عاجترا روا
 لينلا حرش ءاج كاذب اك
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 راهظل ا ة ر افك ىف موصل ١ ن ايب

 راهظلا يف قتعلا تفرع دقو
 مزل هيف ام لك تفرع دقو

 ىرولا لك ىلع بجاو موصلاف
 ادرو اصن نارقلا يف نارهش

 رذعل ال رطفا نكي ناف

 ىلع ك اندنع حيحصلا وهو

 ادشأ اذ فكي ل هنال

 رفسلل نرطفي ال هنكل

 عقوم اهيف فيفختلل سيلو

 دقف انايسن رطفا نكي ناو

 يسن ناك نا ةينلا كلذك

 املعلا دنع ةينلل ديعي

 راهنلاب عماج نكي ذناو
 افنأتسا لاقي ادماع ناك وا
 يأ عم ليق ليللا دمع كاذك

 بهذملا ٤ اندنع لكاذ سيلو

 دق موصلا مامت لبق نكي ناو
 اليق اميف زجم ل هب ينعا

 باقرلل كلمي نم لثمك
 ز اذا اهكلام اذكهو
 ملعي سيلو اكلام ناك وا

 يرابلا رمأب بجاو لوأ
 ملع امك زياجو بجاو نم
 ارم الب زياج هجوب قتع
 ارذعت دق قتعلا رما ناك نا

 ادكأ طرشب عباتت ىلع

 ركن ريغب موصلا فنأتسي
 امدقت دق ناك مايص ىلع

 الجنا ةيعفاشلا رما كلذ

 ادصقلا هيف رداف ناضمر نم

 رنالا يف ةبوقع هنال

 عطسي هايضب الاقم مهفاف

 دنف الو هموص ديعي ليق

 ىسالنلل ةداعا االو اهف

 امزتلاف اه لصألا اهنال

 ىراج ماقملا ف فلخف سان

 افرع موصل دمعلا مده ذا
 بتكلا يف كلامو ةفينح
 بوصملاب كاذل نكأ لو

 دسف دق هارأ موصلاف رسيأ

 الين رمال انءاملع نع

 بايترا الب موصلا هزبخ مل

 سقو مهفاف نغي مل هلايسن
 اوملعاف مهعم هيزجي ال موصلاف
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 املعي ل اذا هيرجي ليقو

 هل تناك نم موصلا ىزجي ليقو
 قافنألل نامتالا تناك روا

 املعاف امكح مودعملا نم يهن

 املعأ هفالخ ىلع كلامو

 اب+وأ دق ةفينح وبا امأ

 ليلد هلف هلوق لكو
 ارهظ امهمو قحلا ضرفلاو

 املعلا دنع روذعملا هناو

 هلضعت ةمدخل هتبقر
 قافتا ىلع اهف هتجاح

 املعلا بطق حرص دق كاذب

 امكحا الاقم يعاز وا لثمك
 ابهذملا عارف اقلطم كلذ

 لوطي انهاه كاذ داريا

 ارونالا مارملا ءاش نمل ىفك
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 يف ماعطالا نايب
 معطي مايصلا نع ز زجاعو

 ربكألا زيزعلا هللا نم ًارسي

 فرع عورشم سملا لبق كلذ
 دق فانحالاو بهذملا وه اذه

 ىلع لاحلا يف قلطملا لمحن
 لالح ف عامجلا عقو نا

 وبأ انموق دنع لاق كاذك

 ال موصلا نع اموي زجاعو
 ربك نم يا زجعلا كاذ ناك وا
 رذف عيطتسم ريغ دمب

 عقو ذا رخص ليلس هدروأ
 عجر مت هتجوز نم رهاظ
 ةبقرلل ىتفاي ررح لاقف
 يف ردقا ال الاقف ممص لاقف

 انيتس اذ دنع معطاف لاق

 درو رمتلا نم اقسو مهمعطأ
 حص .عصألا نم نوتس قسولاو
 يلج عوجلا نم رذعلاب ءاجف
 مهور قيرز ينب يلا رسف
 لكف يقب امو نيتسل معطا
 ممطي يتخأ نرهاظي نمو
 قرفيلف قيرفتلا اشي ناو
 انه ةريره وبأ هب لاق

 املعاف ناضمرل ةيدفو

 راهظلا ةرافك

 ررضلا عفرل هدابع ىلع
 فلسلا باطقا رانألا يف هاور

 دنف الو مهماما هب لاق

 الصأ دق بهذمل ديقم

 لاحب مدهي مل هماعطا

 بتكلا كاذب تءاج ةفينح

 املع دق ضرم نم هباصا
 رطخلا يف هعقوت ةوهش وا
 رهش دق صلل عفاوش دنع

 عمس دق هنعو ضايبلا هيف
 عفر هرمأ يبنللو اه

 هبرق ارذع ردقأ ال لاقف
 يفو رذع ىف مايصلا ىلع لاح
 اييدلا عارو نيكاسملا نم

 دهع دق كانه ريفكت كاذو
 حضتا كاذ ىف قحلاو هقيقحت

 لمكلا تاقدص نم ذخ لاقف

 مهنم اهذخو ةضايب وبب
 لقن اذكه لوعت نمو تنأ
 ملعن ام ىلع هراد توق نم
 قفنأ دمب نيكسم لكل

 انطفلا دنع حص نيملا يفو

 امسر اذه بطقلا هنع كاذك
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 تماصلا ليلس يا سيرا يفو
 رشع ةسمب نقدصت لاق
 انيتس نمعطي نا هرمأي

 حم نيدم نيكسم لكو
 رمأ ىداهلاو رهاظ لجرو
 اققفني نيتس ىلع وهو
 عبت ادغلاو ماعطالا اشي نمو

 ادفلا نف نوكي ةرم ليقو

 ادرف نمعطي ىزجي سيلو
 يصففاشلا دنعو اندنع كلذ

 املعاف رورسلا لاخدا ناو

 افتكا هب ةفينح وبا امأ

 دصق اهل ةجاح ,عفد لوصح
 عبرأ نم يخا نرهاظي نمو
 دحاو مالكب كاذ ناك ذنا

 مامالا انقوراف نع هوور
 بحصلاو ةديبع يبا نعو

 رانأل ١ ف بطقل ١ كاذ دروا

 ابهو ام ىلع هلل دمحلاو

 عتتما دق رهاظم نكي ناو

 تكش دوخلا ىتم يضاقلا هربجي

 ىلع ربج الو سبح نكي ملو
 افخ الو اهرضي اهنال

 كرت كاذ هكرتب هنال

 يرشخمزلاو بطقلا لاق كاذك

 تبات لقنب رمام عبرب

 رهظ فيفختب ءاج اذو اعاص

 انيملسملا لقن يف اهب اصخش

 رهتشا نينالنب نرفكي

 انس دق مهريعش نم كلذ

 عبش لكلا ىري ىتح اشعلا هل

 ادفتساف اشعلا ناك وا كلذ

 ادهألاب ذخف ةرم نيتس

 عزانت الف صنلا رهاظل

 املعلا هارت دق نيرتكالا يف

 افخ هيف امو هل ادب امل

 درو يأر ف حصف هريفكت

 عقو هيف تارافك عبرأ

 دراو مكح عبرأف الوأ

 مالسالا يف فورلا انديس

 بتكلا يف ةدراو ةدحاو

 امهنا نابا دقو ىدهلا نم

 كش نود رارض وهو اهعامج
 رهتخملا هريسفت يف هيلع
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 ءالياا

 اليالا ىعدي قالطلا نم عون

 عامج نع نوفلحي نولؤي

 لوألا ةيلهاجلا قالط ناك
 ١ ررق و د دح هنكل

 اوبرقي نل اوفلح نعنتما مت
 ركذي ثالت للا اذكهو

 لعب تاذب تسيل اهناك

 ةمالا ربح ملعلا رحب هاور
 دبألا نهوكرتي اوناك ليقو
 ارذح نهنرقلطي الف

 اولعف دق يذلا عرشلا لطباف

 لعفت مل وا تلعف نا هنمو

 لعفت ل اذاو تلعف اذا

 اطي ال نأ هفلح ءاوس وهو
 ةصمبرألا وحن ةدملا ررق وأ
 ءىيش لعفب هقلع اذكهو

 ىمس ام بجاو كاذ ريغ وا

 رفحف اهتسسَم نا لوقي
 كرت اهل اذاو رح دمعلاف

 ةعبرألا مامت عم نيبت يهو
 قلعي مل كلذ نكي دذناو

 بضغ ىلع هفلح ءاوس وهو

 اليزنتلا هب هللا لزنا دق

 يعار كاذل نكف مهئاسن

 لدج الب دهتبتا دق عرشلاو

 اررح هيف مكحلاو همايا
 بجي اهيلع ام ءاسنلا نم

 بدا يا اسنلا نيلوحو الوح

 رهظي نهرض هيفر مهنع
 لعفلا كاذب هنع اهلطع

 ةلملا ءاهقف نم هريغو

 دسف دصق ىلع نهوهرك نا
 اربكت مهريغ نذخاي نا

 لنمالا ليبسلا وه هناو

 لفتحاف قلاط تلعف اذا

 لهجت مل فرحا مل ناو ناو

 اطرش تقول نييعت ريغ نم
 ةعمتجم اهنود وا اهقوفرا
 يتقفلل داتعلاو قالطب ورا

 ىمعملل فشكا دنا اهو

 رمألا مف اهسمف يدبع
 كش ريغ نم ىقب كلملا يف دبعلاف
 هصقر رمأل اهسمي مو
 - نيلف / رم "

 بجو ريغلا ىلع وأ اهيلع هنم
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 متألا هحالص ىلع فلاح وأ

 ركذي ريغ حالص ىلع اذك

 دق عيضرلا ةحلصم ىلع اذك

 تأن ءطولا نع يتلا نبل ذا
 مسقلا ةادأ هطرش سيلو

 رخ دبعلا تسسم نا لوقي نأك

 اعم ناك ناو اذك نكي نا روا

 نكي مل نا لاقي دق كاذك

 فلح هب ريغب ول كاذك

 درو صنلا امك ءاف نا كاذو

 ةعبرألا لقأ ىلع نا ليقو
 ةدملا مامت لبق ءطاوو

 امالك لوقي دوعسم نبا امأ

 عنمت عامج نع انيي ىنعا
 قدصي لقالا ىلع هموهفم

 لصتا دق اهب ءزج ىلع ناو

 حالصالا ىلع اليا ليقو

 هضاغملا ىلع ليق هتكل

 حالصا ىلع ىلا اذا اللتق

 رهشالا ديقب اليألا ةدعو

 ىسع يلوملل ينفلا راظتنا يهف
 دقف ادبع ادغ وأ ارح ناك نا

 همأ تناك ول ةأرملا اذكهو

 نكي مل وأ اهب الخاد ناكا

 نكمم وهو رارضلا رذحلاو

 مستقا اهحالص ىلع هنا وأ

 ركني ال ىذلا نقحلا هناف

 دصق ام لانف اليألاب مسقأ

 تبن دق رابتعا يف ليق لضفأ
 ملعأ اهنود لصحن هناف

 رفك دق وا ملسم ريغ وه وا
 اعقو دق انه اليا هلكف

 نطفلا دنع ةجوزلا ءطا مل

 فرع دق اميف ريفكتلا همزلي
 دهع طرش ىلع اوءاف نا لوقي

 همعمساف كانه اليأ الف لا

 ةلملا يف مزتلم هريفكت

 املعاف اليا عامجلا عنم دق

 عبتيف انهاه ديق ريغ نم
 اوققح اميف رنكالا ىلع اك

 لمعلا لهأ ىري اليا الف ىلا

 حازملا ىلع اليا ال لنمك
 هبحاص دق اطع مت كلام نع

 حانج نم هيف ام هعيضر

 ربزلا يف تدرو دق ةعبرا
 اسأ نيح هئاليا نع عجري
 ١ مكهلا اهيح كاذ مزلي

 نكز هداحتا لكلا يف مكحلاف
 نيب لوق وهف ملعاف لكلا يف
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 اك اليألا نمز ف اهمكحو
 رتست الو هنع نجرخت ال
 املعاف يش لك سم اذك

 لحي وهف اهعامج اشي ناو
 رهشالا مامت عم اوئيفي ناو
 لجألا م دقو اوءاف اذا لهو

 بسن دوعسم نبال مامتا لبق

 دجو ام مت ىتفلا دارا ناو

 امو ضيحلاو سافنلا عنم روأ
 د هنأف اذكه اهنمو هنس
 ديلابف اهكردأ نا ليقو

 دج اميف ركذب هنأ وأ

 لاقم يف كلذ ىفك دقو
 ركذ اذك هنود يفكي سيلو

 تايقاب يرزتلاب نهف
 عامجلاب رهشالا يف ىففي
 ادرو روفغ اؤاف نا هللاو

 الاق ميحر اضيأ مهب وهو
 اؤاف نا ةرافك ال ليقو

 لئاقلا لوقي ريفكت سلاف
 ىرولا روهمج ريفكتلا ىلع نكل
 اقالطلا اومزع اونوكي ناو
 عقي ملو ةعبرا تضم ناف

 مزلي قالطلل ظفل ريغ نم
 املعاف قالطلا فلاخي وهف

 امس دق لصا وهو هيلع . تناك
 رظني اهنم ءاشي ام كاذك

 امرحم نكي مل كاذ لكف

 لجألا ىتح هتجوز اهنأل
 ربتعاف اذكه عامجلاب يا

 لعج دق مامتا لبق هطرش مأ

 بتكلا يف ءاج أرقي هب اك
 دسف لهف ةبيغل هتجوز
 املعا هلثم ضارمالاو هاهاض

 يدتهم اهيلا ءاف هناب

 دسفت مل اهجرف يف اهسمي
 درو عضوم يا يف اهنعطي
 لادج الب ءطولاب ليقو
 رذع ام ليقف عنام دنعو

 ةاورلا هققح دق ءاف ذنا
 عازللل عطاقلا هناف

 ىدهلا وهو مهئاليا مهبنذ نع

 الادج الو ادراو صنلا يف
 اؤاج دق فلح نم هب امع

 ليألدلا كلذب تحول دق
 ارط ثنح هنال اهسم ذنا

 اقايسلا كللذ مهناف ءيف ال

 عقو قيلطت ةجوزلا ىلع اموي
 مرتحملا انبطق هاكح هيف
 املغ لكو هوحنو هاذب
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 بحصلا دنع بهذملا وه اذه

 بهذي دق ةفينح وبأ اذك

 رمعو اضيا ناثع نع هورور
 يلع عم لوقي دوعسم نبا اذك

 يرهزلاو نسح اضيأ اذك
 عقت نكلو انلق ح الاق

 تتا ليصفتل ( اوءاف نال ر ُءافو

 روكذملا صبرتلا لمجأ ذا
 ةعبرالا دعب ىتفلا دارملا امف

 ليلعتلل ناف اهدعبو

 مهريغو كلامو ىمفاشلاو
 ارمع مامالا لجن نع نووري
 رمع نع اولاقو قاحسا لثمك
 راسي ىتفو ريبج نباو

 عامجلا ىلا ( اؤاف ناف ) اولاق
 ةعبرالا بيقع نهوعماجف

 بجر نهوعماج ام مه دنار
 اهدعب اونيفي وأ نوقلطي

 تتا مهدنع بيقعتلل ءافلاف

 عنتماو قالطلا نم 1 ناو

 اتاف ذا مكاح هنع قلط

 قيرفتلاو فورعملاب رهقلاف
 بلطلا طرشب مهدنع كاذو

 رهشالا ديعب اهقح بلطت
 امور اقناعتو افلو امض

 بتكلا لوق حص كاذب اك

 بهذملا معنو حص ذا هيلا

 رردلا باهو رحبلا معن رحبلاو
 لبقاف هيلع ىرونلاو ديزو

 رداف هيلع بيسم نباو

 عجرتف امهدنع ةيعجر

 نيب ركذ بيترت لب ليقو
 روطسلا كلانه هتيب

 هعمس نم عم ةجوزلا عماجي
 ليصفتلاب ماق اباوج ءاج

 مهرينك مهو بري لهأ نم
 اركذ دق هريغو دمحأو

 رذنأ 7 دماح نعو

 رانألا يف تمدق ام فالخ

 هفبتاف مهل جاوزا نهف
 بتكلا ىف قالطلا ىلع مهربج

 اهقفلا هتلبق فالخ وهو

 تبث اهمكح ليجأتلا اضقنا دعب

 عنص ناك ام دض ءىمفي نأ نم

 اتاتب هتبو اهكاسم ١

 بهذملا فالخ وهر ةجوز نم
 ركذلا عاتجاو عامجلا نم

 امزل لالح نم هيف بغرت
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 بلطت مل نا مكاحلل سيلو

 لخدي ال اح ريغ كاذك

 قبس دقو هتجوز انه يهو
 :ةعبرالا صبرتت مهدنعو

 قالطلا وا ىتفلا بلطي ال

 متي ملام هتجوز تبلط ول

 رثالا ىف راسي لجن ىكح دقو
 لجر نيرشعر لاق ةعضب نع
 ربجيف يبأ ءيفلا نع ناو
 احلا هنع قلط يبأ ناو

 يفاشلا دنعو اندنع كاذو

 ةررقملا ةدملا كلت ذنال

 دجو لكلا يفو عبطلل عجرت
 ءاسنلا هذه ربص ةلق

 ةدملا يذه قوف هنع ربصت

 اعنتما اهنعو جوزلا يف بغرت
 امصخ دق ةفينح وبا اما

 ةمألل امث نارهش لاقو
 هل نارهش لوقي كلامو

 درو ةرح ةأرملا تناك ول

 اليألا مكح قحلي ال ليقو
 درو اجوز هل تناك اذا ىنعا

 ةفصلاب وأ هللاب فلاحو

 هلسرم نيمي ريفكت هيلع

 دصق عرشلا هلام مهفاف كلذ

 ءابنالا يف ءاج لاجرلا نع

 ةوهشلا طرفل يا اهيلع اهرك

 اععص دق ام لطبا دق عرشلاف

 اصحل الوق ةرحلا يف كلذ
 ةدعلاب هساق دق هلعو

 هلدع تلهجو
 دشرلا رارما

 ىلرألك ةمأو ةيرس
 دمتعملا مولعلا بطق نع لينلا يف
 ةجوزلل هسمب نبرقي ال
 هلمكلا كاذب تلاق اهسم نا

 ادبع ناك دنا

 دنع هنع كلذ

١٧٤



 هتمذ ف اذكه نوكت يهو

 ال سملا دعب نوكت اهنكل

 هللا ريغب ليق فلاحو

 ريفكت الو اليا ال كاذف

 عبرألا يذ ىلع يا يلاوي ناو
 رثكأ ال ةرافك همزلت

 ىلا نوكي ءىيش ىلع نمو
 عجاري هدعب ئ لعفي

 دحاو قالط اليالا يف لوقلاو

 ةصجرلاب اهربجي هنأل
 لوألا ةيلهاجلا ناش كاذو

 يفاشلا لثم هيلع كلامو
 قالطلا يف لصالا نا كلذ

 عقو اتب هنا حصي مل نا
 اعجتري نا ربجي لب ليقو
 اصعجتري نا دارا نا ليقو

 دتعت ال لاوقالا رثكاو

 الوألا كاذ حكنت اذا الا
 رهشالاب ةدتعم اهنال

 هتجوز ءىطول عجريلف نيدلاك
 الخ امم اهتفرع اك لبق
 هابتشا ا>لب هفصو ريغو

 ريهشلا انطق لاق هيلع

 عمجم مالكب نهنود وأ

 رثؤي كاذك سكعلا يف سكعلاو

 الك ه ..لعف دارا ش

 عساو وهف لعفلا رضي الو
 دياز كانه دصق نكي مل نا

 بجع الو اههاركا هل سيل
 عقو دق لاقي ةفينح يا

 اررض تلالنل ايعجر ناك ول

 ةنحم يف هدنع لازت الف

 لمكلا ضعب يا ةعج رلاب لاقو

 عجارتلاب حولت ةتكنل

 قافتاب يصجرلل لمح

 عجتري ال انهف حصي ناف

 اعنم دق هل هنم عنامو

 هعضو ضعب ريفكتلا يف فلخلاو
 حجر مهدنع ريفكتلا هلع و

 ىجتنت كانه ةدع ريغب

 در كاذ ليقو ضحت مل ول
 لمهت اهنع ةدعملا اهناف

 ركنتست الف اليألا ةمبرا
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 ىلع تمدقت ةدع كلتف

 عرشت لوقي نم ليلد اذ
 لرالل ولو دتعت ليقو
 مزلت اهيلع ءارقالا ةنالن
 فلح دق قالطلاب يا اهف نمو

 هنكسملا لهال هلام نا وأ

 ابجو لاقم نم كاذ ريغ وأ

 عجر امو ةعبرا تضم ىتح
 اهمأ ال هللاو هلوقو

 رهاظم اذك هنم نقلاطف

 فالخ الب اليا اذ لكف

 فلح اهقالطب هارت نمو
 اليألا كاذ مده دارا مث

 ارضحا روتسلا ىخرأ امدنعو

 بجو اك اهعجار هناب

 عزن اذا مهربخي لب ليقو
 اب هسفن ثنحي لب ليقو

 مرعي اضيا سملل هدعبو

 مارح يا هيلع لياقو

 الاق دق ةتيمك اهنأ وأ

 لعفي م ريزنخ لتم وأ
 يف كاذب اهمرح هنال
 هلسرم هيلع اهسمي ناو

 ررقملا لجالا كاذ دعب ول

 يلع يأ مارح تنا لقي ناو

 القع ىنعم كاذو اهقالط

 عمتجي دق كانه امل افشك

 لمهي مل دجت اهنال

 مسرت ذا اهلثم روهشب روا
 فته دق قتعب وا راهظب را
 هنس يف مارحلا تيبلل يشمي وأ

 ابرغتسي ناو هب هلناليا

 عفر دق مولعلا بطق اذك تنناب

 اهسفن ىنعيو اهتسسم نا وأ
 ريارح ةلنام اذك اهنم

 فالسالا رنأ يف انءاج دق
 فلدزا كاذ ىلا ىتم اهسم نع

 اليق دق اذكه روتسلا ىخرا

 اربخأ دق ملو ءانشمألل

 رمالاو ةفشحلا بيغو
 عقو دق اهيلع ام ديعب اهنع

 املعتل اهئاليا نم هاون

 ملعي لوق داهشالا هدعبو
 مالي هناف هتجوز

 الاقملا فرعاف رمخ لثم وأ
 لجألا ديعب تناب اهلاسم

 فرعاف مارحلاب يا ههيبشت

 هلعف اضيا ريفكتلا اشي ىتم

 رظناف مارح هدعب ليقو
 يتفلا اذ لاقم اذ تلعف اذا

 بتتسا
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 ملعاف رخو ةتيم لنم وأ

 اذاو اضيأ سمي نا هيلع

 هعبرألا هيلع تضم ولو ىتح
 عقو ثنحلاو قلع هنال

 ارهج تلعف اذا لقي ناو

 بجر ريفكت هيلع اهلعف
 لعف امو ةعبرا تضم ذناو

 مارح هتجوز لقي ناو

 مل مت رمال لعفي مل وه نا
 املعاف كانه تناب تضم ىتح

 رمألا لعف لبق سمي نار
 عطقنا اليالاو ريفكتلا اشي ىتم

 لعفي مل ول مرحت نكت ملو
 العف سم ليبق نكي ناو

 حضتا قرفلاو ريفكت ال ليقو
 0 رحتل ا نعت هنال

 تبت مهدنع سلاب همطقو
 اليألاب ةعبرأ يقب ناو
 امرزل دق هثنح سم نيحو

 دق فلكي ل اذا هلك كاذو

 اقلع دق هلعفب نكي ناو

 مزل اهلعفك اهريغ لعف را

 ىتف اي مارحلا يه لقي نا
 مزلي هارن ام هيلع لهف
 ةلسرملاب ريفكتلا مزلي رأ

 يف سلاب

 ارمالا تلعف نا مارح تنا

 بتكلا ف اصن هنم نيبت الو

 لفتحاف نيبت الف هيفكت

 لبقاف لاق لينلا يف انطق نع
 الجنا اهجورخ اليألاب كي ل

 حصف رمام نيبو اهنيب ام
 مولعم هنيح نم انه امه

 تبي عطق الف هريغب امأ

 ا١ليصاتلا ميهفاف هنع جرخت

 ايحنا هيلع ريفكت كاذك

 دصق وأ اقالط ميرحتب ىون

 اقلطم هاضق هريغ لمعف را

 مظتنملا لاقملا نم ىضم اميف

 اتبثا قالطلا دصقلاو هيلع

 ملعي نم هلاق انالن ولو

 ةيضقلا يف طظيلغتلا مزل را
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 ريفكتلاو قالطلا مزلي وأ
 الوألا لاقملا بطقلا ححصو

 لالجلا يذ هلل لمي ناو
 جرخت سيلف اهسمي ال وأ
 هعبرالا كلت هيلع تضم ولو
 املعلا رابتعا يف اليا سيلو

 بذك وأ حضاو نيمي وهف
 بجو مكحلا يف هاون ام ليقو
 دصق دق نيمل هب نكي ناف
 ءاليألا لجأ يضُم دعب

 بذك دق اموي كاذب نكي ناو

 فلحلا ريفكتف ارذن نكي ناو

 نأ .... يلولل هيلع هلوقو
 انع دق ام هل ائيش انع ناف

 عنم ءيطرلا نع ظفل هناف

 نأ .... هلالل هيلع هلوقف
 عامجلا ىلع ءارغالا هنكل

 لعفي مل نا هيلع هلوقو
 نع رهشألا ةعبرا تضم ولو
 ىتم قتعلا همزلي هنكل

 هبقرلا قتع هيلع لقي ناو
 تضم ىتح اهسمي مل ناك ذنا

 ءال يألاب ةجوزلا تنابو

 افلح دق اهسم نع هنأل

 لجالا ليبق سم نكي ناو

 بجي دق افولاو رذن كاذ وأ

 بذك دق نوكي وا ارذن ناك نا
 دنف الو همزلت ةلسرم

 ءارتما الب اهسمي ملو

 بجو ظيلغت ليقو ةلسرم
 فرع دق لاقم ءىش ال ليقو
 نكز الوق افل سملا لعفي ال
 انه ءاليالاف نعي ل نكي ناو

 ع رش هيف انل هللا ام كاذو

 نمهفاف الياب سيل اهسمي
 عازن الب حضاو كاذو

 لنمالا لاقملا يف قتع سملل
 نطفلاو مولعلا لهأ انرابحا
 اتبث دق اهلصأ روهش تضم
 هبجوأ ضعب ثنحلاف اهسم ذا

 تبث دق لوقب قتعلا همزلي
 ءابنالا يف ءاج كاذك هنم

 افرعاف كاذب بولطم قتعلاو

 لبقاف طقف قتعلا همزلي
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 لعف نا قتع هيلع لقي ناو
 جرخت ماعب اضيأ هدعب رأ

 لعف امو هرهشأ

 الزفعنا اهنعو هبضاغت ناو
 بهذملا لهأ هيلع يذلا وهو

 ال نيمي ال ثيح حيحصلا وهو
 كرت نا نيبت لاق كلامو

 اك ىضعملا ىلع هيف ادمتعم
 حكنت نا لجرل لياقو
 حاكنلل كلذ نكي ملف

 انيت نا اراذح هكرتي

 لجألا تقو ىضم ول نيبت سيل
 فلح هللاب ناك نا اذكهو

 افلح دق هلامب هنأ رأ

 نكي مل حاكنلا نم اهكرتف
 حصألا ىلع اهروهش تضم ولو
 مزلت دق اهاطوب هنال

 فلحلا ريفكتف هللاب ناك نا

 اردص ام ىتم اذ لثم سكعلاو
 حكيي ال هجوزل فلاحو

 فرع نيعم موي يف لاق را
 امب هوحنو رهش يف لاق رأ
 يلجلا تقولا يضم ول نيبت سيل
 عنمي مل فلح اذه ذال

 عضوم يف اهئطو نع فلاحو

 تضم اذا

 لمج دق ماعب هلبق سملل
 جهنملا هيلع يا قاضو هنم
 لقن دق ليلجلا لينلا يف كاذك
 الو اليا الف اليألا لجاك

 بتكلا صن روهمجلا كلذك
 الجنا همكح نارقلا يفو اليا

 كش ريغ نم تضم نا ارارض اهف
 امدقت انمظن يف هتفرع

 . حكللاب قلاط ىجوز كجوز
 حاص اي اذ لجال يا لعفي
 انيبتلا .عف فلاح هجرز

 لجالا لينلا يف روهشلا ةعبرا
 فلحلل اهنأطي ال نأب هل
 افرعاف اموي ةجوزلا اطي ال

 نكز دقو ىضم اك اهني
 حجر لوق هنا هاوس عدو
 مزرلتست ةرافك هبحاص

 فرص هرسعف لاملاب ناك وأ

 ارصبلا ةادهلا لوق ىلع اهنم

 خرصي هب عضوب اه
 فهز ىتم اهفرع ةليل وأ
 املع دق ةعبرأ نم لقأ

 يلعلا صنلا يف روهشلا ةعبرا
 عمساف كاذ رغ يف اهئطو نم
عمتساف هنيع اهمسج نم



 لفسالا وأ العالا يفصن

 ف اف نيبت سوررمع لافو
 . تبهذ دق نكت و

 . ليلجلا هللاب لاقف
 اطي . ل كاذ دميو

 لمعلا بابرا نيدلا ء | املع نع لقت ة اهم رظناف نيبت ال ليقو
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 هم اكح ١ و دقفلا

 ناسنالا ربخ عاطقنا رهو

 اعقو دق رمع دهع ناكو

 عقي همكح ةسمخلا ىلع وهو
 لزن رئبلا وأ نيعلا يف ناك وأ

 لاجرلا عم برحلا يف ناك وأ

 رتعي فوفصلا لوأ ليقو
 ىري ادوقفم ثلاثلا يف سيلو
 حارجلاب عورصلا يف فلخلاو
 فرع روج يخأ سوبحم كاذك
 ملو اليل هراد نم جراخو
 تبنت دوقفم وهف حالس الب
 افلخت دق ةقفرلا نع نمو
 مرج الو بياغ اذه ليقو
 ادرو ليس لومحم يف فلخلاو
 حمجت باودلا لومحم كاذك

 لبجلا هيلع رخ يذلا اذك

 اراص اذام ردي مل هنال

 فرعي ع اطتسي سيل ناك دنا

 اركنأ ضعبو دوقفم ليق
 رابتعا هلف لوق لكو

 رهش يانلاو حيحصلا لرألاو
 ىلع ناك ناو دقف زياجو

 ركذلا لثمك ىننالا اذكهو
 املعاف نونجلا بابرا كاذك

 ناكما اذ هنع فشك نوك عم

 اعفر مهنع رانالا يف كلذ
 عقو دق مضخ يف اقيرغ ىلع
 لخد دق ناك ليسلا هايم يف وا
 لاتقلا رخاز اموي ضاخ ذا

 رثالا ءاج اذك يناثلا ال دقفلل

 اربخلا هاكح دق قافتا ىلع

 حايص اخأ هناكم يلخ

 فصو اذكه جاجحلاك لتقلاب

 ملو هجورخ ةجاحل فرعي
 تركذ دق انهاه ادويق فرعاف

 افرع ام ىبنلا اذاي اهدعبو

 ملع اميف بياغ اذه وحنو
 ىدهلا لهأ املعلا ماركلا دنع

 حضوالا وهو عابسلا اذك هب

 لهجي سيلو هانعمب امو
 رادجلا هب قحلتلو هيلع
 فشكني ال ثيحب هتحت ام

 ارم الب بياغ كاذ لاقو

 رارحألا لمهابعلا هظحلي
 رثألا هب انل ءاج دق لكلاو

 البقاف ءامالا اذكهو دبع

 رنألا يف ىتا ىشنخلا كلذك

 املعلا دنع لافطالا اذكهو
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 امهفاف برح طاحا اذا نكل

 ةييفلاب نمكحن ءالؤاهف
 ارهتشملا دصقلا نيربتعم
 لق ةيفغلاف نوبسي مهنكل
 انولتاقي اوناك اذا نكل

 لتقي اعبط لئاق نم دنال

 لبقي يتخأ دقفلا يف سيلو

 نيمألاو ناننينمالا وأ

 ةلمجلا لهأ لبقي لقي نمو
 ادمحا نا دوهشلا دهشيو

 بجوي ظفلب هنوفصي وأ
 دمتف نم دقفب كشلا ىرع ناو
 يلولا دح اوغلب اونوكي مل نا

 دقفلا تافصب هوفصو ول

 دقف ناك نمل اولاق نا كاذك
 يح أرملا ناب اندنع حص وأ

 ىرولا نم ةلمج رقا ناو
 احم دق عبرا يضم لبق

 ردص مهم يذلاب نولتقيف
 مسقي ال ىرا هلام نكل

 الف نيرقملا رارقاب ينعأ
 تبث دقفلاب مكحلاب هنكل
 انولوبقم دقفلا يف انم الاو
 يلجلا مكحلا هب حص ام دعب ول

 يح لصالا يف هناب هنايب

 امألا اسنلاو ديبعلا ىلع اموي
 ةيضقلا يف دقفلا ال مهيلع

 ارمألا لك دنع نولتقي ال

 لقع دق رابتعا وهو مهمكح
 انودوقفم لوقن انه اهف
 لبقي هارن انهاه دقفلاف

 لهجي ال اذو نانيما الا
 نيقيلا ةجحلاو اذكمهو

 ةيضقلا لهاج وهف دقفلا يف
 ادرو دق اذك ادوقفم مكحلا يف

 بتري هب مكحلاو

 دزف دوقفم نويلمج لاقو
 لبقت مل مه ةنالن مهو
 دصقب هدقف نع اوحرص روا
 دجؤ دق ايح هارن ةحصب

 يشب انه مهلاقم ىرن الف

 اركذ نم اولتق دق مهناب

 احصأ اهدعب وأ هل دقف

 رقأ هب امب ذوخام ءرملاو

 اوملعتل نحكنت ال هجوزو
 ا١فنتحاف مهنم كاذ لبقن

 تب دقفلا مكحو حاكناو مسق

 انووري اذك يح هنا وا

 ىلق لوق يف دوقفملا هناب
 يتفلا كاذ ىلع ضراع دقفلاو
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 " ٥انيار, ا باش لوقن هانيز اولا

 " لوقب هناخ .

 و ياغلا يف انمألا لوقي نا

 راكنا ثراو نم
 الف مههلاقمب : .

 امف ( . ه .

 وبمم ه ايحل اب ءاج و نال ةم ة

 اهجي ال انمالا ناش نال

 7 ا ا>لب ناما سيل هنام

 ا هزوح نم ج و
 ٣ لما هزوحلل زكي 7

 رحد ام امو لزنملل ناك ٢ . د ١ ا

 " ج ؛ ليفو زاف هنع جرخي لب لي
 امهيلك امهم لب ليق
 نيخسرفلا دعي مل نم و
 7 اذ الو ًادوقفم ف

 , | نمو زوحلا يذه فارطا ىلع

 رتم نبح لقأ هتيب

 و بياغ لوقن الف ,

 و املعاف ةالصلا رصق "

 ةغ

 نس رن اهيلاف ةامحلا

 ساف ه٥هدقفب انمكح س

 | ىدنع لوقلا اذهو 7 بياص ء ل _

 ا " تج مهناو

 " لوقلا كاذ لاطبا ١ دنع : .

 . ليطعتل - او لوقلا اذه درن

 ةلح لهأ نم ةنال
 _ : ر | نينم ] ينع ا

 لبقي انم ناميالاب هللا

 | صلا يذ تعن ن ١

 دب بياغ وهف يخس ل
 _ . ء هرهشلا هجحلا هيفف ءاج : : ٥

 و لوقلا يف بياغلا هناف

 يذ عم هزوحلا يف لح دنا
 لمك . .

 م لحاطف موق عم ريغ ال
 مغب ِ يحلا هناف

 ةدلبلا دحك اهدح

 رهظ | هجورخو نيخس رف .
 نفرعي دقفلاب الضصفلا دنع

 ك .
 رف اسم رطف هلام و
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 بهذ نا عيمجلا زاجي ىتح بجع الو اهزواج هنأ ول
 دمتعملا مولعلا بطق نع لينلا يف درر اذك هلزنم نبح

 رنألل نمجريلف اهمار نم ركذ لاوقأ ةدع انهاهو
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 دوقفملا ىلع مكحل

 دقفلا

 رمع دهع يف ررهشملا وه اذر
 محرلل افشك ناك كاذ نال

 ماوعالا ةعبرأ تلطعت
 ا ريغ لوقلا اذه لصأو
 اف اموي ديزت لب ليقو

 دهجلا لذب دعب هيلع مكحاف
 ا نينسلا عبرا كاذل

 _ ام مزتلاف حيحصلا وهو

 حضم دقف موي نم هنكل
 ئ لاب يتاي هلعل

 لقني اذه يضرملا رمع نع
 و ربح نم نيدلا يف هب مركا
 م اموي تسلل رديحو

 اضقناف مامالا هب ىضق تقو

 حم ةجوزلل قيلطتلاو كلذ
 تادملا مزالت اذ دعب

 الجالا ىضقت تامملل 1

 بجع الو اهب لخدي مل ناك ل
 لمأ اسام قالطلا ةدعف

 | اف تضقت هدقف مايا

 7 الب بجاو دادتعالاف

 بتكلا يف ءاملعلا لاق كاذك
 مكعحم لوق قالطلا ةدع ال
 رظنلا ف يلج حضاو كاذو

 متح اهيف انه ام ىردت تنا

 ملل ةافرلا ةدع

 ممهريعو فالخلاب ءاج دق ٩

 املعلا ضعب دنع موي فصنو
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 رثالا يف ةافولا ةدع دعب نم

 ةافولل دتعت لب ليقو
 درو هدعب قالطلل دتعت

 دحاو يلو قيلطت زاجو
 مرج الو مهعاتجا نسحالاو
 ك احلا ناك يلو ال ثيحو

 مالسالا ةعامج اذكمهو

 ىلولا كلذ ناك نا اذكهو
 ٢ باغ نا يلولا اذكهو

 له قالطلا ىلع ربجلا يف فلخلاو
 املعاف ديقب وأ برض وحنب
 ا١لكن دق بجاو نع هنال

 قلطيلو كرتي لب ليقو
 مامالا قلطي لب ليقو
 مالسالا ةعامج هدعبو

 ايلولا ححصأ ينناو

 دعب ولو هقوقح نردهن ال
 ناطلسلل يلولا مدع عم
 ىلو دوخلل ناطلسلا اذ كي ل

 اقالطلا بلطت مل اذا نكل

 تبلط دق ةدحاو نكت ذنا

 ربج ام لثم ةذفلل ربع
 تجوزت نا دوقفملا ةأرماو

 له فلخلاف هتامم تعدا دق

 لجف دمحن وبأ هتنا

 رظنلاو مولعلا لهأ نركذي
 يتأ اضيا قيلطتلا اهدعبو
 دشرلا بابرأ نيدلا ءاهقف نع
 دجامأ نع ءاج هاوس نود
 متالا ناشلا فقوم عامتجالل

 مزال كاذر اهقالط يلي
 ماكحلل كاذ ذا تمدع ذنا

 ىلي كرشمك انونمو الفط
 يلجلا لوقلا يف ناطلسلا اهقيلطت
 لكن اذا نربجي هتبلط ذنا

 امس دق زاوجلاف كاذ وحنو

 الطبأ انيف بجاولا كرت نم
 قثوم لاقم ىلع هنود نم
 ماكحلا دجو ام اح وا

 ماكحالا يف حص دق اهلكو
 ايضرم ايقاب انيف مادام
 دجو نقحلا ىف يلولا هناف

 ناركن الب ىضملل كاذو

 لبقاف هيف ءاج ىنعمل الا
 اقاقحا هربجل ىرن الف

 تبت قح اهلف اهاوس نود

 رهش اذكه راثالا يف لكلل
 تبث دق دقفل ام مامت لبق

 لطب مأ حاكنلا كلذ تبني

 لجألا انديعس وبأ هدرو
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 نيخيشلا يلات ىردت تنأو

 ديعس يبا عم لام بطقلاو
 مدق ش تقلط دق نكت دناو

 ادجَر امل لقالل راتخاف

 لاحلا كاذب انع هتكل
 حكن دقو اهقلط نا كاذك

 الو هدنع ثالنخلاب نوكت

 حاحلا كاذ قيلطت اذكهو

 عقو دق قالطلا ناك اذا الا

 اقلط ناكو ادبع نكي ناو

 ملعاف هيلع ضمي مل ليقو
 ةدعلا ءاضقنا دعب نكت ناو

 رتكالا لاق قيرفتلا بي له
 رفأ هيف دمحا نع دري مل ذا

 اعاش ام انقوراف نع ءاج لب

 ام قيلطتلاف ةافولا ةدعو
 ال هب اوعطق دق مهلعو

 عقو هتومب مهمكح نأو
 ىتفلا ناك نا ةمصعلل عطقي
 عمتجا هتومب مكحلا اولعج دق

 ىرأ اذ لكو هابان نارمأ

 لالتعا هل دحاو لك ذا

 ىنبنا نظلا ىلع توملاب مكحلاف
 ىتفلا رهق يف ناك رما كاذ لب

 بغي نمل مكاح قالط امو

 نيدلا يف اتتودق هناب

 ديكأتلل ناخيشلا انبسحو

 ملع يح هنأ وأ اهدوقفم

 ادغر دق اهدنع اجوز دوخلل

 لامكلا يلوا لوق امف تام

 حزن دق اهنع دقفلاب يذلا اه

 البقاف يلولا قيلطت دعي
 ملاعلا مامالا نع هوخنو

 عد ريغلاو عقاو كاذف هنم

 اقلطم ضام هيلع هديس

 مهفاف ىدنع حضاولا لوألاو

 تبنم قالط الب تجوزت

 رهظأ اذهو ال ليقو معن
 رظنلا بابراو بحصلا نع الو
 اعاذ دق اهنايب ةدم نم
 امهفاف هربتعت امهم هانعم

 املعاف حص حاكنلا نم ناك

 عقو دق قالطلاف نظ ضحمب

 اتبنأ امكح قالطلا اذف ايح

 لاكشالا حضوت دق هيفو
 انطفاف انيلا ام قالطلا اذو
 اتبخساف هل انقالط فيك

 بدألا لهأ عم كاذك هلهأ نع
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 حضتم انم ع ابلا روصق دنا

 ردقن ليلدلا جحي رختل انسل

 قيلي انب ىردا ال لوقو

 تبت يح نم ناك قالطلا لب

 عجر نا دعي سيل هنا

 عجري اموي ءاش نا هناو

 دقع نود دوعي اهل يغعا

 لجالا مامت لبق ةمكحو

 لجألا نامز يف اثرا لاني

 املعاف تام هللا دنع ناك ول

 تطرش دق هجوز هيلع نمو
 قلطت اهل نيلوحو الوح

 درو دق كاذك هدقف حص نا

 ارجح دق مهيلع ىدلا الا

 الب قحلا ىف كلذ مهف سيل
 ماكحالا يف بيافلا هلنمو

 ريارحلاك كاذ يف ءامالا غ

 دحتم لاكاذف هنع تدقف وأ

 ارظن انم لوطا املعلاو

 حضو مهنع ام نلبقن كاذل

 رصبت اميف ةداقلا عبتنف

 قيقح عساو قيضي ال يك
 مكحم لوق وهو قالطلا امف

 تب ةمصعلل توملاو

 عمتساف اقالط اموي اهدوقفم

 عرشي عوجرلل دقع ريغب
 دع يف هل نبسحي سيلو
 لمك نع قأ يح هدقفل

 لفتحاف هتوروم نم ءاج نا
 امسلا قلاخ بيغ كاذ نال

 تررق دق ةدم بيغي ال دنا

 اوققح اميف لوحلا يف اهسفنل
 دمتعي لوق نيدلا ءاملع نع
 اوحرص دق اذكه تدارا اذا

 تآ دقف لاح ىف هلام نم

 بجع الو هل قافنا هيلع

 متألا لوقلا يف ءالؤاه قافنا

 املعتل مهل ناك هعنص نم

 ىرش وأ عيبك هروضح لاح
 الئساو باوصلل عارف فلخ
 مالسالا املع ةادهلا دنع

 رهاش مكحب جوزلا دقف نا

 درو لكلل نينسلا عبرأل
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 امو دقف ىدل ةرحك يهف

 عم سافنلاو ضيحلا كاذب ىنعا
 افرعاف لاقي اليالا يف كاذك

 يف مكحلاك ةدوقفم يف مكحلاو

 لجالا ديعب اهلام ثروي

 عبرألا لحت هل اذكهو

 قالطلاك توملا مكح دنال

 لحت انياب قلط نم ذناف
 املعاف كاذك تتام اهنأ روا
 الاجرلا مرلي قالط الو

 اسنلا لاوحا فالخ ىلع مهن

 ال جاوزالا ديب قالطلا نا

 لجر نم تدقف دق نكي ناو
 حكن دق نهدعب نم اعبراو

 لجرلا كاذ عم مايقلا اه سيل

 نم نهنم ثالفلل كسمي
 تمدق هيلع ىرخا نكت ناو

 دحار قايس ىلع اذكهو

 مزلي سيل مدقت نم لزعو
 هتجوز تءاجو تباغ هتجوز
 افلس دق ىذلا لصألا ىلع يهف

 هلانت

 املعلا رابتعا يف كاذل اهاض

 عقو دق كاذل تاقيم لقأ

 افخ نود ةرحك اهماكحا

 فرعاف اموي دقفلاب نقتا صخش

 لجرلا كاذل تخالا تلحو
 اوعمساف هيلع ةدع ريخ نم

 قاقحالا يف نيابلا هب ىنعا

 لقن دق كاذك اهل ةمرحم

 املعلا دنع تخالا حاكن لح

 الادج الو اسنلا اودقف ذنا

 اسر لوق يف قالطلاو دقفلا يف
 ا١للعلا رداف ءاسنلا

 لضعم لاحب تاجوز عبرا
 حضتا دق لجأ مامت دعب

 ةدعاق اهيف كاه اموي نهنم

 فرعاف ارهج هنم نجرخ دقع

 لزن دق اهيلع هللا نم مكح
 نكز اذك ةدحاو لياوأ

 تبنت ىرخا رخاوا نم جرخت
 دراو مولعلا لهأ نع نهيف
 ملعن اميف ةجروزلا اهنال

 هتجح تراص لزعلا هجو نياف

 افرع دق يذلا دقعلاب عجرن
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 انفرعي قحلا ف اهف ادقع ِ : انددجي نا هيلع سيل

 ة . ةدع ا ةرخال ةدع ال هنال هرخالا كلت ةدع تضقنا = ول

 حلط نم كرتاو قحلا ليبس كلساف حضتا دف يذلا قحلا وه ادو
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 دوقفملا رييخت

 مكح نع عرشلا نا ثيحو

 رهبت تحضأ لقعلل هتمكح
 حص دوقفملل رييختلا كلذ نم
 ىدهلا لهأ نع هيف ءاضق دعب

 املعاف رايخلا هل هجوز يف
 اك اهيقادص نم لقالا ىنعا
 امدنع اهيف بغري هلعل
 لزني اهنع كاذ اهدري ناف

 امهفاف كاذب ىضر هسفبب
 ال ةلعلاو رثكالا هل سيل

 افرعاف هيلع ربج نكي ملو
 رشبلا انه عابط يف نال

 لذب دقر هتجوز اهدهعي

 عقو ام هيلع لح امدنعو
 دجو دقو هتجوز يلا ءاج

 لخد دق نقحب هنا

 ادغ دق نيتلاح نيب ناكف

 كرت اهل هترفن تبلغ ذنا

 انيرشع اهقدصأ نكي ذناف
 راتخي وأ ديازلا هل ناك

 طقف امهرد يلانلا اهدزي ناو

 ملع سكعلاو هاوس هل سيل

 لوألا كاذل نانلا

 ثيح و

 مقتسملا طارصلاب ءاج دق

 ردصي لالجلا يذ نم هنال

 حكن ةجوزل ريغلا دجو ذنا
 ادرو دق هلامو هجوز يف
 ابمهفاف لقالا وأ اهذخاي

 املعلا لك دنع عاذو عاش

 املعا نقحلا ف لقالا هل ىري

 لذي هيلاف لقالا رأ
 املعلا دنع ةححلا ىضرلا نا

 الضفلا دنع قوذلا يذ ىلع ىفخت

 افلس دق امل اربج اهذخاي
 ردكالا مارملا اذ نع اهروفن

 لقتسم ريمضلا بحلا نم اه

 عكس هيف ذا دقفلا رحبب هنم

 دسألا لنم اعقاو اهيلع الحف
 لجألا اهجوز ةرفن نم قفخ
 ادصق امعبط مارام اريخ

 كلم افل هتبغر تبلغ وروأ

 انيقي اهفعض داز ىنانلاو

 رانألا اذب تءاج هتجوز

 طعي مهدنع لوألا يلا وهف

 مسر اذك اهراهما نم ضقنلا ىف
 لمكلا دنع ةجوزلا ىلع سيل
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 يناثلاو هنيب رايخلا لب
 ا١لف ناقادصلا يواست ناو

 ابهذيلف انهاه لقأ ال ذا
 قادص الب اجوزت ناو

 دقن نود لوألا اهذخاي
 انددجي نا هيلع سيل

 لقع دقو انهاه رايخ الو
 فرع فعضلاب يناثلا دقع نال
 حص لوالاو ءافلالا هقحف

 دري امل لوالا اذا الا

 ينانلاو اهل قيلطت هيلع
 عقو سم نكي نا رايخ الو
 ىلرالا وهف لوالا اهم ذنا
 اقلط وأ اهئاش نا اهذخاي

 املعاف سم ريخالا اذا امأ

 نم هيلع ال لوالا هب ىنعا
 العف وأ اعم اسم امث ناو

 نيجوزلا لوأ اهيف ريخ
 الخد نا بيت رقغ حنمي

 املعاف اهاقدصا دق امث ناو
 فرعي رايخ اهيف هل سيل
 اشي نا رايخلا هل لب ليقو

 ةنونجم وأ ةلفطلا نع ناو
 لجألا بيقع تجوزت من
 نوجلا نم اهلاحب يمهو

 ىلاعلا حضاو رابتعا ىلع

 الضفلا لك لوق يف هل ءىش
 ابتك دق اذك هليبس للا

 قالطالا ىلع امهاسم مو

 دقعلا كاذ مكحب هل يهف

 انعجري مار نا ال ادقع

 لمعلا لهأ املعلا دنع هانعم

 فرع دق سيسمب ىوقت امو
 حضو لوق يف قادصلا مزليو
 دصقملا حيحص لوق ىلع اه

 ينانب اهحاكن نددجي

 عبتا قحلا نيذ نم دحاو نم
 يلولحا هيدل انه امل اهب

 اققحم الوق يف ىضم اك
 املس دق لوأ سمي ملو

 نطفلا بابرا لوق يف ال ءيش
 الضفلا دنع قادصلا بجوي ام

 نيرقعلا سك وا نلبقي وأ
 الثمأ هاري لينلا يف كاذك

 امهنأل امهاسمي مو
 اوفرعاف لاقي هجوز يه لب
 ىشم انبطق لينلا يف هب اك
 ةلملا لاجر نم جوز دقفي
 لمكلا نبا اي جوزلا اذه ءاجو
 نيقي نع ةيلوفطلا وأ
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 يقاب نوجلا اهب تفلب رأ
 فرعي رايخ اهيف هل سيل
 ىنانلا حاكنلا كلذ دنال

 ىقب دق حاكنلا لوأ ناو

 طقسف قاب نونجلاو ءاح دق

 لاب اهكردا نكي ذناو
 ربتعت ةقيفم اذكمهو

 ادغ نيحاكنلا ينات ذنال
 دقو ةقافا وأ غولب دعب

 امدعب نونجلا حص اذا اذك

 هلقاع اهنع دقفي نكي ناو
 لوذألا كاذل يهف ةنونح

 نونجلا عم ىضرلا ملعي ال
 يوق مهعم هحاكن هنوك عم
 ةنونم نع دقفي نكي نار
 وحصلا دنع رييغتلا هل ناك

 درو دقفلا ةدم متت ملام

 هتمصع نم تجرخ دق هنايب

 لافطألا اذك نناجلا اذك

 دقف مهئاسنل دقف حصو

 حضاو وهو حاكنلا اوركنا نا

 دقفلا تقو مامت هب ىنعا

 جرخ دق كاذو راكنا فيكو

 لفطلا يلول رايخ الو
 نيفنصلل يلولا دقع ذا

 قافتا ىلع اهجرزل يهف
 فرصنت مهدنع هيلا نكل

 نل)لطبلل ليمع هفعضب

 قىققحلا الال ايعارم

 طقف لاح ىلع نيحاكنلا ينان

 يلاح اهيف رايخلا اهغولب
 ريخي اهبف نوبجلا نم
 ادصقم لوبقلاب يا ةوق يف
 دمتعملا لوبقلاب هيلا تماق

 امس دق رايخلاف دقفب باغ

 هلياح لاحب تجوزت من
 لكشملا لثم يناثلا رمأ نال

 نيدلا ءاملع نع ىضم امك
 ىوتلم مقس فعض وذ يناثلاو
 ةلفط نع ندقفي وا ةيبص

 يوتحت غولبلا دنع هل !امك
 دشرلا بابرأل حضاو كاذو

 هتدم لك دقفلل تضق ىتم

 لاقي مه دقع حص نا

 درو راكنا غولبلا عم حص
 حلاصلا ليبسلا اضقنا اذا الا

 يدنع نوكي راكنا سيلف
 جرح اهم نود مكحلا اهت ومب

 لكلا دنع نونجلا هلثمو

 نيم نود حص حاكللا كاذ
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 دقفلا مكحب تجوزت ىتم
 يلصالا هنونج يف ءاج را

 مدق ناو هتجوز نذخايلو
 مزل القاع ءاج دنا اذكهو

 هتجوز نع دقفي لقاعو
 املعاف نونج اخا نا ش

 رايخلا هل هيلو امو

 ىلولا لثم ةفيلخ اذكهو

 ىلولل رايخلا سيل هنايب
 لفحاف قالطلا لشم هناو

 قالطلا انهاه حصي الو

 رثألا يف مولعلا بطق نع كاذك
 تقلط امهم دوقفملا ةجوزو

 لرالا امهاتاو اهنع تام وأ

 املعاف هتذخأ دق ام درت

 ةعتملا لك درت اذكهو

 درت سيل هسفن قادصلا امأ

 ىتم هقحتست سيل فثرالاو

 هلظ هتذخا نا اهنال

 رتكالا هيلعو حيحصلا وهو
 ىدهلا يف هتذخا دق هنايب

 املعلا بطق دنع فيعض وهو
 فرغ دقف يذك بياغ مكحو

 يوق ينب لصأ ىلع وهو

 هدقف مامت دعب تجوزت

 راتخي هل سيل ابأ ولو

 لبنلا ماركلا دنع ةلاصا

 يلج لصا ىلع جوزلا لك اذو
 قاسي عنام نم هب امل

 رصبو ملع لها نع هعفري

 تبث لوق يف ريخالا اهجوز نم
 لذبي در ىنانلل اهمزلي

 تبنملا قادصلا كلذ فصن وأ

 قح نسيسملا ىلع اهل وهف

 ىتأ دق اهيلا اهيجوز لوأ
 هلاس تسيلو قح ام ريغب

 ١ و رظن اف كاذ د رت ال ليق و

 ادتعا هدر نا هجوب

 فصو دق كاذ مكحو اهتءاج نا
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 دقفلا راركت

 دقفلا اذه رمأ تفرع دقو

 ارركت نا ركذن انهاهو

 نكمي دق هسفن يف هراركت
 مانألا يف ءاشي ام لعفي
 مرج الو ةعساو هتردق

 تجوزت دقو جوزلا دقف ذنا
 يناخلا كاذل دقفلا ىرع دقو

 اينيرشع يلا ولو اذكهو
 دقفي ش لوالا اهذخاي

 ريخالا اوتأ غ

 ناو ناقادصلا توافت ىتم

 رنألا يف هتجو زاهناف
 عبارلل وأ ثلانلل سيلو
 احجر كاذل هعم اهدوجو

 رظنلا يف قحا اهب مهلوأ

 فرع حجرم يناثلل كي {
 يف دوجولاب ريخالا حجرت
 هادع نمو يلافلا كي ناو

 امدق امهمو
 لقألا نيب امو اهنيب ريخ
 مدق هدعبو راتخا اهف ناف

 لقأ ناك ام نيبو اهنيب ام

 مهنم ه ذخات

 دقعلا رذك امظن همكحو

 اربخلا دنع مزلي هب امو

 نميهملا رداقلا وهف هلاو

 ماكحألا نم ءاش ام ىضقيو

 ممالا يف دقفل راركت حص ذنا

 تبنت اضيأ هدقفو رخاب

 ينابرلا اضقلا بسح انلانو
 انيبتلا عف ناكما ناك نا

 ددعلا اهانت ىتح اذكهو

 ريميختللاب لوذلا حشسمتلف

 ارظناف ناك فيك ريخالا كاذ

 بتكلا انتتا دق كاذب هيف

 نصجرت ريخاللف ايواش
 رصب يذ نع يناثلل نعجرت ال
 عزانت الب حضاو كاذو
 احن دق هيلا بطقلا يذلا وهو

 رفن دقو يأ اهنع انيحو
 فرصنيلف عبارو ثلاث نع
 فرعاف اذه نقحلاو هتمصع

 هاسنت ال رهملا اهوعق اودق

 اس رييخت ثلانلا هدقف نم

 لمعلا لهأ عم قادصالا رخآ نم

 ملع دق رايخلا هل مهينان

 لدج الب اذكهو ثلاث نم
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 دلت دق ام دوقفملا مزليو

 مرج الو هشارف اهنال

 افرعاف يح مكحلا يف هنال
 لجألا ماقت دعب هكل
 تبراقت ولو ينانلا يف فلخلاو

 لاقم نم نثلانلا يف سيلو
 املعلا هاري اهنبا هنكل

 هل وهف تدلو ام بياغو

 انفرعاف شارف هل اهنال
 ةجحلاب هتوم حصي ناف

 الوالا هومزلا دق مهناف

 دقفي اموي ةجوزلا نع نمو
 ررقملا لجالا ديعب ىضعا
 دقو نيرينك دالوأب تءاج
 اهم لثم لسنب تءاج اذكهو

 لوذألا لنمك هدقف دعب يا

 دقو ثلانب تجوزت مش
 ةياغ ريغل ولو اذكهو
 لزألا لك جاوزالا لواف
 هدالوأ مه يلانلاو هنيب ام

 دال وألا نم دحاو لكل

 .... ىرن انه ةبير ال هنال

 رظنلا يف هوكح اذ ريغ ليقو
 بجي نيقادصلا رتكا ليقو

 حنمي نكل رايخ ال ليقو

 دجوي كاذك دقفلا لجا يف

 مكح هب هلف هتدلو ام
 فشك ًارمأ نيقيلا اذا الا

 لوألا مكح قحلا يف همزلي
 تبث موقلا نع هعضو ةدم
 لادج اَلب اهف هكل

 املع ىنعمل ىلوا هب ىهف
 هلقنن ةداق نع اورتك ول

 افخ يف يا اهئيحي هلعل
 ةبيغلا بيقع يا رهش ديعب
 ا١لف هريغو دقفلاك دقف

 دلت دقف دعب نم اهناو
 . رهشالا بسحب هدقف موي نم
 دحاب دقف بيقع تجوزت
 املعاف : ناك نيجوزلا لوأ نم

 لجألا مل هدقف موي نم
 درو لوأ لثم لسنب تءاج
 ةياهنلا يلا لاحلا نكما دنا

 لدعالا نايبلا بسح ىلع ىطعي
 هدارم ىبتننا ىتح اذكهو
 دادعا نم يتانلاو هنيب ام

 ارظناف هارت افوشكم بيغلاو

 رصتخلا اذه قيضي هركذب

 بتكلا يف اصن دوقفملا كلذل

 حلصي لوق كاذو هجوزب
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 ضرع امو هتجوز اهنال
 افخ الو هتجوز اهناف
 حضتا اه نيح يزانلا اهنع لزني

 اعقو قالطب هنم جرخت

 املعلا ضعب بجعا امبرو
 مرحت اعطق هيلع لب ليقو
 رثألا يف ءاج ريخألا اهسم نا

 لدت اراتا هيلع اودرواو

 بيافغل أدبا رايخ الو
 تجوزت نا دوقفملا ةأرماو
 عقي نا لبق تام كاذ دعبو

 يلع هنم اهتاريم اهل ىغعا

 املعاف تتام يه نا اذكهو

 ةيجوزلا نم حص امل كاذ

 يراط رمأ دقفلاو هتجوز
 حاكنلا ةحص عرف فثرألاو

 جرخت اهارا ىناثلا نم غ

 ددجي اهدارا اذا نكل

 دقفلا رمأ مت دق انهاهو

 تبنت ةلدأل طسب ريغ نم

 املعاف صوصن ريغ اهزنكا
 لوقنلاب لوقعملا اوعمج دق
 امالسالا اومدخ دق ةميا

 ره+ اقيقحت ماكحألا اوققحو

 لاوقألا هجوأ انطسب ولو

 ضرتفا ام كاذ عفدي هناف

 افرعاف هارت ىلوا اهءاج نا

 حكن لبق اهف ناك نم ليبس
 اعمساف يقيقحلا توملابو هنم

 املع دق يذلا ىنعملل كلذ

 اوملعاف كاذك يناثلا ىلع اك

 رصبلاو مولعلا لهأ هعفري
 لجالا لينلا نم اهبلطاف هيلع
 بياطألا املعلا دنع ءاج نا

 تبث ايح وا دقفلا دعب ءاجو

 عقو ثرالا هراتخي امب ملع

 الضف مارك نع يدنع حصام

 امزل هارا اهنم هناريم

 ةيضقلا يذل الصأ امهنيب

 رنألا حاحص يف اهودرواو

 لام نم كاذل ندمن نمل
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 رسيألا ون دصقن اننكل
 لجأ اذه يف لقعلا ليلدلا لب

 ١ ر دص د اهتج ١ هلصا ن ال

 عقو نكي مل عيرشتلا نمز يف
 ىدهلا لهأ يلا اماكحا نكل

 لزانلا لوزلل نودهتجي
 ربكألا كيلملا هللا نم ًارسي
 املعاف اقح هارن ام دصقن

 ملعلا لاجر هللا لعج دق
 لالجلا وذ لرذألا الف

 املعلا ىنعا ةداقلا لاذلاو

 هب نم دق هللا لضف كلذ
 دق قارفلا هب امم يقب امو

 بسنا دودحلاو ناعللا الا

 اقفر ام ىلع هلل دمحلاو

 ربتعاف انطرش فلاخن ملو

 لقأ اذه يف لقنلاو هريغ نم
 ارمع يلولا انماما دهع

 عبيف هل عرشلا مكحيف
 ادرو لصاب عرشلا اهضوف
 ليالدلل كاذ ىف اوري مل نا
 رظنلاب هقلخ يف انمكح
 امجنالا قوفت ةبتر كلتو

 مكحلا رمال هلسر دعب نم
 لادج الب ايبنالا ينانلاو
 امسلا ولعت ةلزنم اهب مركا
 هبتنتلف قحلا لاجر ىلع

 دحا لك عم مالسالا يف نوكي
 بجعي ماقم يف يتايو هب

 اقلطم ًادمح ناعا هل امو
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 4هعح رل ١

 رشبلل تاودبلا

 عجر هاقلت قلط نم كاذل

 فرعت بوذك ىلوألا يف سفنلاف
 دق نيلالا يف ةعجرلا كلذل
 لاوحالا نوها عوجرلا ىري
 ىري رقف اذ ناك نا اميس ال

 ةجوز نع هل اربص ىري الو
 هلا دنع لالحلا ضغباو

 لالجلا وذ جيوزتلا ىلا اعد

 عقو دق رما ناك نا هنكل

 اعقوأ كاذل ثعاب ناك را

 افخ الو انفعضل انب اقفر

 مهرج الو هكردن انناو

 الاق ناترم قالطلا نا

 عجريلف اهقلط نا هانعم

 اد .... ارأ ىتم نقلطي غ

 اقلط دق ةنلاث نكي ناو
 جرختلف ةعجر نم هل سيل
 عبترا امو اهقلط نكي ناو
 تجرخ دق نكت ملام اهكردي
 ىل كاذل تهرك دق اهنأ ول

 ال ةمجرلاف نيبت ىتلا امأ

 افخ الو تجرخ دق اهنال

 رطفلا لصا يف ناك صقنل ودبت
 عقو هل ثعابل ةجوزل
 فرعي نيقي يلب يذلا يفو
 دحالا انلا نم امكح نوكت

 لابحلا مرصت نم هيلع
 ارتما ام نود جيوزتلا نع ازجع
 تبنيلف اهف لسن اذ ناك وا

 هابتشا ام نود قالطلا وه

 لاحلا اذه نود قالطلا اما

 عطقن ا لبحلاو ةرفنلا تلحو

 اعجتري ناب زاج هدعبو

 افرع اصن نارقلا يف كلذ

 ملع دق فيعض لاح امف انم

 الاقملا ىخا فرعاف انهلا

 اذا اه

 رهف نم
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 تهتنا ىتح اهل هكرتب تناب

 ادف وا علخب تناب اذا ينعا

 احكنت ىتح تبت ىتلا اما

 حاكنل ددج نبت ناف

 انددجي ال زاج ليقو
 دنسملا حورش ىف فيعض وهو
 نا جوزلا توفت ىتم لقت ناو
 لستغت امهم لوقا
 درو هنم نغرفت ملام ليقو
 فرع بوسنم روهمجلا يلا وهو
 ال سأرلل تلسغ امهم ليقو
 ىتفلا مومثرج سأرلا نال كاذ
 هب مكحلا اف مع هنأك

 طقف اهسارب ىسوم وبا امأ
 امرح دق يا قورافلا هدرو

 لهف اهلسغ تقو عيضت ناو
 جرخت ةالصلل تقو تاف دنا

 بطخ افل يذلل لحت غ

 مقت ملو تأر ًارهط نم لثمك
 لحي اهجوزل يا امارح نكي
 مد يف يا تلخد امهم ليقو
 عقو دق ثيدح يف اذه ءاج دق
 كله ناك اذا هنم نثرت مل

 املعاف اهنتري ال اذكهو

 تبات لحب ديز لاقم وهو

 تب قالطلل ناك وا اهتدع

 ىدهلا بابرا دنع قرف ليق نا

 احضتا باتكلا يف صنب اجوز
 حانج نم سيلو اهنذاب

 انملعا املعلا دنع معلخلا يل

 مامالا هدررا

 نطف اي عوجر نع ىدامت ناك
 اولفتحاف ةنلاثت ةصيخر

 دهتجم ربح هيوري رنا يف
 فرشلا لها عم حجارلا عم نكف

 القن دق ةعجر اهنم لاني
 تبنت دق هكاله هنرودو

 ديس ىدها

 هبتناف ىتا دق ىنعمب وهو

 طح كلذ ىوسو عوجرلا ىري
 املعاف سأر لسغي اهعاجرا

 لستفت ل نا جاوزالل لحت

 اوجرع هيلع امكح اهجوز نم
 بتكلا يف ءاملعلا لاق كاذك
 ل عامجلاف تقولا تافو هل

 دقع لصأ ىلع وهو اهعامج
 مهفاف كاذب تناب ةللا
 عفر هل كلام اطوملا يف يا

 كش نود صنل لاحلا كلذ يف
 اححنا ناك عيمجلا ىلع امكح

 تباث لقنب مهدنع ٥هورور
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 رمع نبا نع لاقي اذكهو
 عم فورعملا مساقلل هلنمو

 هللا دبع ليلس ملاسو

 يف هيلع مهلك باهش نباو
 تبني ام ثاريملا انه سيل

 دق عيبرلا دنسم ثيدح نكل

 ةضيح نم لستغت ملام لوقي

 لمعلا هيلعو حيحصلا وهو
 نياب قالط نم عاجترالاو

 ايعجر اهقالط نكي ذناو
 الف حص ةدع يف اهعاجرا

 اعجترا هيف نيابلا كي ناو

 نم ةدع يف ديدجتلا ىرت لهو
 درو صنلاو ديدجت ال ليق لب
 لحم يف ءاج ديدجتلا امناو

 عاجرا نع ديدجتلا انه يفكي

 صن ةعجرلل نيابلا يف سيلو
 جوزتلاك نيابلا ةمجرو
 يف ةعجرلا نع ىفكي ال ليقو
 يلولاو قادصلاب كاذو

 داهش البو اهنم يضرلابو
 دق صنلاو اهسفنل تكلم ذا

 اقلط ش ددج نكي ذناو

 مزلت نيتننأ و ا ةدا و

 ةدع يف اهقلط اذا ىنعا
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 رهتشا مكحلا كلذب هبهذم

 عمس دق لاقم يف ثيدحلا لهأ

 هاوالا ملاعلا راسي نباو

 فرشألا ىلاسلا مامالا لوق

 تبن ال هل يا عابترا الو
 دنسب اصن لوقلا اذه فلاخ
 تبنتا قحللو مهفاف ةنلاث

 لهجلا الا هابأي ال قحلاو
 نيابتلل ديدجتلاب نوكي
 ايش كاذ ديدجت نكي امل

 الضفلا ءاملعلا

 اعمس هيف ناهجو ةدع يف

 نكز دق فالخ ىعج رب تءاج

 دهع عاجرا نارقلا يف كاذب

 لقتسا هلصاب تناب اذا وهو

 يعاو اي همتلف مهلوق يف
 صلخ هيف مهدنع سايقلا لب
 يجي نإ عوجر نع فاك كاذو

 فرشلا ليهأ نم مامه يأر
 يضرملا بهذملا يف نياب يف
 دامف_لاب ءوب هنودو

 دسف الوأ تباث اهاضر لاق

 ملعي مهعم ىعجرلا يف كاذك
 ح هتبتا ةيعجر

 دنع ديدجت
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 تم الا اهقحلي ال ليقو

 ةدعلا يف اهعجار نكي ناو

 اكلما هارن اهب هنال

 مل سمي ملو اداف نا كاذك

 املعاف اهيلع ةدع سيلو

 سمو اذه ىلع اهعجاري ناو
 املعلا لوقب ينز هنال

 نالطبلاو باسنالا يف فلخلاو

 عجر مت ةذف قلطي نمو
 هدحاوب تيقب دق اهناو

 ارخآ اقالط اشنأ هنأك
 عاجترا »)ف اهقلطي ناف

 املعاف كاذب ةنالت تمت

 ... هتجوزل انه اومرحي ملو
 يف ملسملا ىلع ءاج تلغ ال
 حضتم اقالط اشنا نكي ملو

 اطلغ اذه نوكي نا هبضأ

 ةنونيبلاب هيلع مهمكحو

 اعنم اهم قلط نكي ناف
 يعدي نوكي وا هتقفاوو
 اولزن ثيح كاذ يف اوددشو

 همجارم عقت مل قالط وهف

 اتبن اذه لينلا يف اهعجار
 ةجحب نمزلي قادص الف

 اكلم دق اهل اهفنا مغرب

 ةميا ةداق نع ةعجرك

 قاقش ىلع يا هوكح لوق
 حضتم هركب ةعجر كانه

 ملع هاركاب ةعجر حصت
 املعلا لوقت ام فرعاف صللل

 سبقلاك ايلج حال اهميرحت

 امشغت نم لخو يدهلا لهأ
 ناهربلا هل لد اهرهظأ

 عنص دق ام ىلع موقلا دهشاو

 هدعاقلا لصال كلت همزلت

 ارهاظ ماقملا يف كاذ ناكف

 عانتما هضراع هنال

 املعلا لوقت قىناثلا حكنت وا

 هبتنتلف تلخغال هنال

 فلسلا ريخ هاور ممهرانآ

 حضو دق لاقم يف هنع مهفي

 اطخلا جهن ىلع انه هدروا

 ةللوقلا يف هطقسا هنال

 اعقو دق اطلغ هاعدا ول

 يعم ام مهناف نايسنلا هناب

 لعجي قالط نمض يف هاوعد
 هعزانلا يذ لصا هيف دعب نم
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 ابحضوت يف لاطا هلنم

 عجرو نيتنثا اهقلطي ناو
 يقب هنأ دهشا هب ىنعا

 حصي سيل ةعجر دنع كاذو

 بذكب رداه دق هنال

 ىلع عجارم ريغ هنأك
 يف سملا لبق دهشي نا زاجو
 اعدملا كاذب سم نكي ذناو

 ىلع اهنأ دهشا اذا ىنعا

 املعلا دنع عاجرالا ف ظفللاو

 يقب امل اهتعجار هلنمو

 عاجرالل ءاشنالا هنال

 افخ الو اهتددر اذكمو

 قالطلا ىنُكب هيبش وهو
 املعاف حص ةعجرلا ركنا نا

 ماكحأ هب تماق هنال

 عاجرالا ف حيرصلا نسحألاو

 دق يلا اودهشتلف لقي ناو
 املعاف اهوفرعي ل مهكل

 ىتف اي قالطلا دعب ضحت نمو
 افرعاف كاذك تضاح ةذف وأ

 امدعب نم ضحت ل نا اذكهو

 اعقو دق ثداح فوخ كاذو

 املعا ضيحلل رهشالا ةنالن

 افرعاف اقالط تعدا يه ناو
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 اهحيحصت يف دجو يدهلا بطق
 عفر ناك عقاو سكعو اهف
 قلطم ناملب ناتنثا هل

 حضو لصأ ىلع اذه هعاجرا

 بوصالا ليبسلا ىلع ىتا امب
 القعلا اذهب يضري الو اذه

 فرعتلف ةذنفب مهلوق
 اهعمس اميف مرحت اهناف

 الصح دق اهمرح نيتقيلطت
 املعاف كاذ وحنو اهتعجرا

 ققحت نع حص قالطلا نم
 عازن اهم نود حيحصلا وهو

 افرعاف عوجرلا هانعم نال

 قامقحا ام نودب ىرأ اميف

 املعلا دنع نملا

 ماكحلا لهابعلا ال اضمأ

 عازنلل عشطاقلا هنال

 دصق امب احرصم ابتعجار
 امهفاف حصي اهمسي ل ذا

 ىتأ ام كلتل يقابلاو نيتنث
 افخ ام نود دتعت ةنسف

 املعلا لاق كاذب اهقلط
 امعمساف كانه لسنلا نم اه

 املعلا لوقي لمحلل يقابلاو
 افرتعي ملو جوزلا ركنأو
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 اودهشا موقاي دوهشلل لاقو
 يدنع نيتقيلطت ىلع يهف
 افرعاف قالطلاب رقي ىتح
 ةمجارملل عاقيالا اوزوجو
 قالطلا ةنونظم اذنكمهو
 عقو لينلاو جاهنملا يف كاذك

 يعدت نيح ءادفلا لنمو

 قح لوقت يذلا ناك نا لاقو

 ةعجارملا ىلع لاق اهل امل
 اعدا جوزلا وأ هل ةلباق

 عقي مل ءادفلا ناك نا لاقو

 هل يهو اهل هتددر لاق

 هيفتكم تتكس نا ام لثمك

 املعلا لوقت ةعجر سيلف
 ةروص يف ادفلاب رقت ىتح
 ةمجارملل ححص مهضعبو
 يعدي نيح قادصلا عفديو
 نيابسلا قالطلاب نمكيو

 املعاف كاذب ظفلت الب

 ةدعلا ءاضقناب ترقأ ناو

 لعف امو ةعجر ديري وهو
 اتبت مهعم قادصلل لطبلاف

 اهسفن هتتوف دق اهنال

 احاكنلا ددج اهأاشي ناف

 ةدعلا ةا وف تعدا ىتم ىنع ١

 دصقت امم هتعدا ام حص ذنا

 دصقلا ركن دنع حصي سيل

 افخ هيف امو لصالا هناف

 هعزانلا ىدل كشلا ضرع نا

 قاقنلا ةهبشل ةلازا
 عفر دق كاذ جاهنملل بطقلاو

 يعدي ادضو جوزلا ركنأو
 قدص دق لصال اهتددر دقف

 هعزانملا . عطقت كاذب يهو

 اعدملا نركنتو ادفلا رما

 عبجنرا دوخلل وهف لوقت اك
 هلبقت تلع وأ ةلباق

 هيضترم دتفت م اهنأب

 امدقت دق راكنالا نم امل

 تبنتا هلثم سكعلاو اهراكنا

 هعزانملا عطقيل اذ لك يف

 عمتساف تركنا نا ادفلا رمأ

 نطاوملا يذ لاثما يف هيلع
 املعلا لاق رارقالا نم امل

 تبشخساف انه اهعجاري ملو

 لفنتحاف ءاقبلاب ترقا غ

 يتا انه هب مكح الف انه
 اهسأ تكد لاقملا كلذب

 احارص انه كاذ تعدا ذنا

 تبنم قحب اهتاوف لبق
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 تدع يأ ضقتت ل ةلياق

 املعاف كاذ دعب نم تضقنا لب

 امدعب هتجوزت نم : لكو
 املعلا دنع هيف لاقم الف

 اقلط دق ىذلا اهجوز ناك نا

 اذك هدعبو اجوز تذخا وأ

 املعاف اهيلع بجاو بوتلاو
 دق نقحلاو ةبذاك اهنال

 بذكلاب اهسفن توفت نمو
 لي ةلحب اذنكمهو

 امل اهارخأ جاوزا نم رمتو
 .. اي كل الالح تسل لقت ناو

 لهجي وهو نيتنا ىنتقلط
 نكت مل ذا ةعجر لحت ال وا
 فرتقت امتا لاحلا اذهب يهف

 ةدعلا ءاضقناب ترقا ناو

 اضقنالا دعب جاوزالا اهف تلح

 عجر دقو ضقنت مل لقت نمو
 قدصت انه اذه ىلع تسيل
 دقف جوزلا اهقدص دق ناك نا

 تبن اذك امبرو اهنيب ام
 لمعف ناك ناو اهقدصي ملام

 انيت هل ناك اهقدص روا

 لهولل تعدا نا اوصخرو
 طرتشا دق ةنالثن مهضعبو
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 ةدمعلا ءاضقنال تيعدا نيح

 امكحم اهيلع حص دق رمالاو

 اتناو ةدع ءاضقنا حص

 امرح دق دحا لوقي الو

 اققح ام ىلع هريغ ناك ورا

 اذردتلف اقلطم تذخا دق

 اثأم تلان رصت اهنأ وا
 دنفلا نود هلبقن نا مزلي

 بهذملا صن ةنجلا لخدت ال

 لكلا لوقي اهايند حاكن

 املعلا لاقم يف هتلعف دق

 ايتناف يتتقلط ىتم ورمع
 اولصا اميف ةعجرلا هل نا

 نكز هلهجو الاح اهتعق را
 فرع دق ةادهلا دنع هوحنو

 ةصحجرلل دري ملو ةبذاك

 ىضم اهايند جاوزا ىلع اذو

 عقو عاجراو ادض تعدا 7

 ققحت هل ةبوتب الا

 دسف اهرمأو اهلزع مزلي
 تب رهاظلل مكحلاو ىأ لينلا يف
 لحت نلف اهقيدصت هب ىنعا
 اييب اهيف حال ليلدلا ذا

 لمكلا دنع مايالا ةسمخب

 طق كلذ ىري سيل اهقوفو
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 ةمبسب هزاجا مهضعبو
 الصأ كاذ عنمي مهضعبو

 ملعت قالطلا رمأ نكت ناو
 عجر دق لاقو اهجوز ءاجو
 يلج وهو هنيكمت اهل سيل
 هاعدا يذلا حص اذا اللا

 اقالطلا ملعت مل نا كاذك

 الف مويلا كتعجار دق لوقي
 ملعت مل اهقالط نكت ناو
 احص كاذك اهملع نودب

 ةصجارملاب ربخا نكي ناو
 انكمت انه اهف سيل

 حص دوهشلا اهربخأ اذا ىتح

 ةعفدب اهربخا نكي ناو

 درو اذك هل مهضعب صخر
 ىلع داهشا نود هارا الو

 فرعي انيما ناك اذا الا

 يلع درف نم رابخالا لبقت ذا
 اربكا مهعم حاكنلا كي ملو

 املع دق هردق نيمالا ذا

 عنص امب تملع امهم ليقو
 املعاف نعجاري اهملعب

 اعجار دق اهملع نودب ناو
 اعفترأ اهوربخأ ام ىتم ىنعا

 ةدعلا لاحب ملعلا يف طرشلاو
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 نئمطت ىتح

 فرشلا كاذل الع دق سانلا يف

 الضفلا ضعب لوقي ةناما

 ارثلا عارف نيدلا بجاو نم

 عرش ةعجز ملع قالطلا نم
 اممتي نلف اهملع نودو

اعزانتلا عطقت ءامالاف



 ةيقبلا ربب لب لير
 عجر هنا ةدعلا يف لبقي

 ةدعلا ءاضقنا دعب نكي ناو

 ىتم اذه يف دوهشلا هلنمو

 قدصت مهل اهف لب ليقو
 حصو مهب لغتشت ال لب ليقو
 اقلط دق اهل ال اهلعب ناو
 ةصعجرلاب اه ابتاك ءاجو

 اهف هعامترا حص هلفعل

 ادفلا تاداهش يف ناتأرملاو

 افخ نود لجر لتمك امش

 اسنلا هيفكت كلذ يف سيلو
 اديبعلاو لافطالا دهشأ وا
 عمجي :وأ مهلنم نوكرشملاو

 دهشي سم لبق نم هنكل
 ركذ لعف يلع اموي فلاحو
 عنتمت اهلعف راهظب را
 اربخا وأ هلعفي اهنيب

 اني نا هننكمت اذ دقف

 قدصت هل نميف اوصخرو
 اربخا دق هسفنب نكي ناو

 ولو ليق هقيدصت اهل سيل
 قبس لصألاو صخر مهضعبو
 تبت ام اهيدل هفلح ناك وا

 ادهشملا نتبثي ال نم لوق وأ

 اهنع باغو ٠

 ةمألا يف انمأ اونوكي مل ول
 عجحترا هلصضصأب رماللو اهف

 ةلملا يف هضفرت اهفلب

 ىتأ الوق اهدعب اهوغلب ام

 اوققح ام ىلع ةدع دعب ول

 حضتاف دهاوسب حاكللا اه

 اقلطأ

 ةلعلا يذهف نجوزتت ال

 اهقفلا دنع عازنلا لبقيف
 ادهع قالطل عاجترا يفو
 افرع اذه نارقلا ام لثمك

 اسسا هيف ميرحتلاف سم نا
 اد يقتلا .عف نيناجملا وأ

 عفني سيل لكلاف مهداهشا

 دري اذ ىلع صيخرت هيفو
 رهش دق قالطلاب كاذو هل

 عمس يذلا لعفي نا ىلا هنم

 ىرج دق لعفب يا نيمأ اه

 اشن لصأ يلع وهو اهعامج
 ققحي ال لعفلل ناك دنا

 اركنم ناك قيدصتلاف لعفلاب

 اوكح هيف اذكه انيمأ ناك

 قح هاري نم دنع نيمالا يف يا
 تملع نيمأ نم لوقب الا

 ادرو الوق هفرعاف هلاقم

 دق اهلو
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 اركنا امهمو اهجوز ربخت
 افرعاف قالطلاب يا فلاحو
 الف قيلالفلا ءىشلا لعفي ال

 عنتقت كاذ باصا نكي ناف

 فلحلا رودص اهل نكي ناو

 العفت ال نا فلحي ىتم ىنعا

 لعفت ل اهنا لوقت ىتم

 الف جوزلا يف ةبغرلا ةدشو

 درو ... ةيالو اه ىتلا يهو

 العفت نا هفلخ نكي دناو

 ردص دق هاري لعفلا هب ينعأ

 ادهش دق اه نانيمالا وأ

 يلعلا لينلا يف بطقلا لاق كاذك

 لقأ وأ يأ اعبرأ قلطي نمو

 ال قيلطتلا يف درفا اذا امأ

 اقلط اموي نهنم نكي نمو
 اقلط دق ىتلا نيع ل يا

 ايسن اموي ناك ذنا اذكهو

 ضرملا يفو ةحص يف زياجو
 رثالا يف مهف حص دق موقلاو
 كله اذا ةنراو اهنال
 ضرملا يف زوجي ال حاكنلا امأ
 تبثا اضيا مارحالا يف بطقلاو
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 ارظناف هعم مايقلا اهل لح

 افلح اموي ناك راهظلاب وأ

 العف هنملعت نا ىلإ عنم

 عقو ًاموي هريفكت ىرت ىتح
 فرعاف نقدصت مل كاذب

 القعلا هيضتري _١ل اهقيدصت

 لقعتلا ةلق نم اهل امل .

 ا١)لقتنت دنأ كبو هنع دوت

 دمتعا نقحلاو كاذب اديقم

 الصح نا ىللإ اهل نبرقي ال

 رهش دقو هب ىلا اك اهم
 ىدهلا وهو هقيدصت ىري نم وأ
 يلج حال اندنع هيف نقحلاو

 لعف ذا نهل مع ةرمب

 اقلطم لحي عمجلا اشي ناو

 البنلا دنع ةعجرلا ف عمجي

 اقلطم كاذ ناكو ةدحاو

 اققح هارن ةقلط لكلل

 ايضئراو اهقلط نمم نهنم
 ضرع نا اعاجتراو قالطلا ينعأ

 رهتشملا ىلع ةجوز عاجرا
 كش نود مهعم قالطلا ةدع ف

 ضرع ثراو لاخدا هنال
 ىتأ اذك هل لينلا يف كلذ
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 يف عيبرلا ىور ام فالخ وهو
 عجر وهو تضرم دق نكت ناو
 ادف وأ قالطب تناب ثيحو

 دق روهشلا ةتسو تلمح را
 ألا ىكح ةعجر حصت الف
 عقو نيجوز نيب عازن يو
 ادوهشلا دهشاو اهعجار
 ناب حص هملع كاذ دعبو

 املعلا دنع ةجوزلا مرحت م
 هدحاو تتاف مكحلا يف هنكل

 اودهشاف نيتنثا يلع هلوقف

 هيقاب كلتف هلا عم امأ

 ادهشاو ةجوز قلطي نمو
 هدحاو قالطلا كلذ ناكو

 ارم الو اولطبا دق

 ىلع اهسمي ناف
 ىلع ىرخا اهعجار اذا اما

 املعاف لح يهف سم لبق نم
 الب نينتاو نيت ظفلو

 رظناف لدي ءىيش ىلع سيل
 ملع ذا كاذ زاجا مهضعبو

 ةدحاوب لقي ىتم اذكهو
 املعاف اذهف لماش مكحلاف
 ف فوذحملا مهن زاجا نمف

 لزن ركذلا يفو زياج كاذو

 دهتعح ر

 دق كلذ

 فرعاف حيحصلا وهو هدنسم

 ادب دق عاجترالاو تيضرتساو

 دصق دق ,عاجترالو اه تتا
 رهظ تراو لاخدا هنال

 عقي مل قالط عاقيا نظف
 ادولا ىقبأ ناك نيتقلطب

 نكز هل اعقاو قالط سيل

 امرحت ملف سم هنا ول
 هدعاقلل اهطقسا هداهنشا

 دجوي هيلع مكح اهلطبا

 هيراج دصقب تسيل اهنال

 ىدهلا يف ىقبت نينثاب ةعجر يف
 هدعاق نيتقلطب لقي ملو
 اردص دق يذلا ظفلل كلذ

 دنف الو ةمرح يف اهعقوأ
 الصح دادتعا ىف حيحص طرش

 املعلا لج حرص دق كاذب

 الضفلا رابتعا يف قالطلا ركذ

 رهتشملاو حضاولاب مكحلاو

 مزتلاف ماقملا اذ يف هدصقم

 هدعاقلل هقيلطت لقي ملو

 املعلا دنع لصألا تفرع اك

 يفور لصأ ىلع اذه هلاقم

 لسرلا ةوفص راتخلا ةنسو
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 مس راغفن او هتركذ 1 ملع اذا هزاج ١ دق بطقل او

 اركذ هوري مل نوعناملاو
 تبثت سيلو طرش هركذو
 ىننأ وأ اهتعجار لقي ناو
 تحكن اهل يننا لاق وأ

 يعم يمهو اهتددر اذكهو
 ةدحاو ىلع ىدنع اهنأ وأ

 لصف انهاه كلذ نكي دناو

 لصتي وا مهدنع حصي الف

 الصف كاذ لاعسلا اذا الا

 رفتغي بؤانت اذكهو
 حصي مل نيتنثا درجي امأ
 ةعجارملا يف لد ظفلب نمو
 هب ىقبت ام ركذي نكي ملو
 الضفلا ءاملعلا دنع حصي

 هقراشملاو بطقلا لاقم وهو
 ىتم اميرحت ناويدلا حجرو
 دق ميرحتلاب ةتس وبا اذك

 ءاح دق ةلئسم وبأ اذك

 ةعجرلا يف مهرما دوهشلا خ

 املعاف نوكت اهنأ كلذ

 دقف بير الو هلنم يه وأ

 ادبأ حصي سيل هنودو

 ملو ارس ةجوز قلطي نمو
 ىلع اموي اهعاجرا هل سيل

 اردص هيف هنم اقالط انه

 تبني اهل وهف هنودب

 ننس يف عجار اهيلع لاق
 تكسمأ دق لاق نا هلنمو

 عمساف لاقملل نيتنثا يلع
 ةديافلاب ءاج لاصتا يلع

 لصتا هب هداهشا نكي ملو
 لصح ال تبنم لاصتالاف

 الضفلا كاذ لاق ساطعلا وأ

 ركنتسي الو حضاو قحلاو
 حضتم هيف هماهبالل كل ال

 هع زانملا عطقي عاجترا ىلع

 هبتناف هل ةعجر ظفل يف

 البلا ضعب هاور رثا ف
 هقطان لاق كاذب مهرانا
 اتبث هيف لطبلاو هب سم
 درو هنع هب سم اذا لاق

 ءارملاو لطبلا كنع لخف

 ةيضقلا مزال نم حضم

 اهتحت ارخأ احاكن مهعم

 درو صنلا هب داهشا مزلي
 ادسف رمأ كاذ لب هعاجرا

 مك رمالل ناك اذا هب ملعت

.٢١٠



 عبت لصالل عرفلا نا كلذ
 نيرمالا ةجح دوهشلا ذا

 حصي مهنود حاكن ال لثمك
 بهذملا لهأ هيلع يذلا وهو

 املعاف تلد ةنسلا اذكهو

 ملعلا مامالا لاق هب غ

 عقو دق راصتخا ةياغ كاذو
 ىدهلا لاوقا ءاصقتسا اشي نمو

 عرشلل همساك وهف ليللاو
 اود رجحت ءاملعلا رد هلل

 بصنو ءانع لك اوفلا دق
 افخ الو مهدوهج اولذب دق

 ادبا رومالا بعص اولهستساو

 دحا الو مهت رصبا مهتنج نا

 يلايللا رهسل اوفلأ دق

 عقت عولضلا نيب مهبولق
 رهاظ مسجب سانلا يف نوشمي

 رنألا لوق قيقحت مهتم
 ىدهلا رشن ىوس مهدنع لغشا ال

 عبت مه يذلا نقحلل نوعدي

 يضر يف هولذب دق مهدهج

 ع رش دق د وهشلاب عاجترالاو

 نيح ىف مهنود عوجر الف

 حضصتم ايلج كاذ ىصم دق و

 بجحلل ١ دنع نارقل ١ ره اظ و

 املعلا ةادهلا موقلا ققح ام

 ملعلا هيقفلا ىليلحلا وهو

 عبتملا ليلدلل ماقملا اذ يف

 ادصقملا ردي رانالا ًأرقيلف

 عنمو زياجو بجاو نم
 اودهتجا هيفو ع رشلا ةمدخل

 بلطلاب اودجو نيدلا ةمدخ يف
 افرش قحل دهجلا لذب نم
 ىدرلا بكارم اومنجت ىتح

 دهش مهلضفب الا مهرصي
 لاحرت يفو لح ىف هلل

 عرش مولعلا رهن ىلع يهو
 رهاطلا ىولعلا يف نطابو

 رهزالا ليبسلل نيعبتم

 ىدرلا نم ىرولا يجني ام تبو

 عبتملا معنو ًارهجو ًارس
 ىضرلا هنم مهلف مهبر
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 ددعلا

 عرش اسنلا يف هللا نا ثيحو
 افخ الو ةمكحل اهبجوأ

 ددعلا ماكحا روكذملا كلذ نم

 انيب اهضعبو اهضعب لهجأ

 ابترم اهركذا انا اهو
 ابصللو سياو ضياحل

 عقو امكح ىرت ةلاح لكل
 ىضقف اي عيمجلاب نوكت ىتح
 املعاف سم لبق نم تقلط نم
 ركذلا يف ةدع نم مكل امف

 لحم يف تتام يه وا تمي ناو

 لقف ةعجر تاذ نوكت نمو
 دقف ةطيح ضحت ناو

 لسغلا يف تعرش امهم ليقو
 ال سأرلل تلسغ امهم ليقو
 يلع وهو تغرف امهم ليقو
 ةعجرلا يف هقيقحت ىضم دقو
 ةريغصلاو سيآلا ةدعو
 هنس نوسحخ سايالل دحلاو

 . درو نوسمخو ةسمخ ليقو
 يفر نوتسر ناننا ليقو

 املعاف دودحلا مامتا طرشلاو

 ىمشب اهنم فلتخم اهلصاو

 عطس دق اهايض ماكحا ةدع

 افلك دق اهمو مكحلا وهف

 درو دق هنع صللا يف اهركذو

 انطفلا لك كلذ ىرد ك

 ابجنلا رايتخا جهن ىلع اه

 ابجو ةافولا يفو لماحو
 عرش جهن ىلع اموظنم كيتاي
 اتبث دق امب ةيارد اخأ

 ةدعا

 لحمضم عاجترالاف اهب تناب

 لصالل ةنلانت ةضيح نم

 الفتحاف ةمجر اهنم كردي
 الصا مهعم عيبرلا ةياور
 ةجحلل اشت نا هيلا عجراف

 ةيرم نود رهشالا ةنال

 اهيف نيتسلل ضعبلاو
 ددع نوعبس ليقر مهضعب نع
 يفنح ريغو نيعستب لرق

 امهفاف دودحلا يف لوخدلا سيل

 نظطفاف نونظو طايتحا ىلع

 هنسحتسا
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 ليالدلا يف حولت اهضعبو
 ناو عضولاب دتعت لماحو

 همأ مهفلا اخا تناك ناو يهو

 جرخ امو اهنطب يف تمي ناو

 ملع دق ليلدلا رهاظل وهو
 اعضت ىتح قافنالا مزليو

 مرج الو اوقفناو هلوقل
 عطقنا ضيحلا ىتم تباترا كت ناو

 رهظ لمحل رهشا ةمست

 ضرملا لجأ نم ةيرلا كت ناو
 سايألا يلا ارقألا رظتنت

 رظتنت سايالا حص امدنعو

 املعاف لحت لوحلاب ليقو
 عقو سبح نم ةيرلا كت ناو
 ىلع ماوعا ةسمخ اهناب

 املعلا دنع روهشملا وه اذه

 ىري اهيف ةعبرا مهضعبو
 جوزت لق ةدملا تضم ذا

 ةدملا يذه لبق نم لزن ناو

 الف تام وا جوزلل تقراف نا

 املعاف قارفلا كلذ ناك ول

 الف لمحلا ة اذا اما

 اعضت ىتح لمحلا دهع لاط ول
 تبت بحصلا نع ناماع ليقر

 مرج الو هلف اني ملام

 ليارألا ىهن انل اهحضوأ

 نكز دق كانه ادهع اهب ماد

 جرح ريغ نم ةدعلا ىلع ىقبت
 مشألا ركذلا انل عضولاب لوقي
 اعمتساف اهب تام اهنأ ول

 ملع دق ليلد نهيلع اصن

 .عضو لصأ ىلع لوحلاب دتعت
 ركت ال ةدفف ىقب امو

 ضرع اهرما ناك عاضر نم وأ
 سانلا ءاهقف لاق كاذك
 رظنلا لهأ عم رهشالا ةثالث

 املعلا داهتجاب كاذ لكو

 عمس دق اهيف مكحلاف ِ

 القعلا دنع لمحلا ثكم ةياغ

 امزل رمأل ةعبس ليقو

 ارصبلا داهتجاب كاذ لكو

 جهنملا يف اهتبير تيقب ول
 تبنم رمال تءاش نمل تلح

 الضفلا ءاملعلا نيب فالخ

 امرح رما لكو ينزلا نم
 ا١لبنا اهاري ةير نوكت
 افغفنألا عارف نكمم لكلاو

 تنيع مهعم لمحلا ىصقال ىنعا
 مزجغا هرماف هاماع 7 نا
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 اكرحت اذا هما نباو

 يلج وهو تجوزت نكت ملو
 يف مكاحلا مكحي مل اذا ىنعا
 اشققحلي لرألاب ليقو

 قبس دقف ضحت ملو غلابو
 لقر دتعت لوحلاب اهناو
 لمعج يقابلاو ضيحملل ةنالن
 يف دلاولاب نقحلي نبالاو
 املعاف طايتحالا لجال اذو
 ىردي ال ضحت مل نا اهنال
 انعطقت كاذل ةلع ما

 ناكمالا ققحت امدنعو
 ةداعلا مكح ةعستلا اولعجو

 بلغ نظلا ىرن اهزواجي ناو
 حجر دق كاذب نظلا امدنعو

 ىتلل روهشلا ةنالث يهو
 نكت ملو اهب لمح نيي ناف
 ام بلغالا ىلع نيماعل اذو
 ةدمعلا بيقع تجوزت ناو
 املعاف حيحصلا ىلع هل رهف
 رظنلا لدي يذلا حضاولاو

 لوأ نم يا لمحلا نظي مل نا
 ادادتعا اهنومزلي فيك

 لزن دق اهيف ركذلا صن نا عم
 اقحلاو ةذف قلطي نمو

 اكردا طرشل نيماع دعب نم
 يلب اقاحلا ينانلاب نكي ملو
 فرعاف اموي كاذب هقاحلا

 انع قالطلا مكح نكي مل نا

 قدص لصا ىلع اهمكح قيقحت
 دشرلا لها ءاملعلا كاذ لصف

 لدج الب هل فنك يا لمحلل

 فرعاف نحكتت ملام نيماع

 ام قحلي مهدنع طالتخا نع

 ارجملا كاذ دس دق اهلمحا

 انملعتل نكمب لكلاو

 ناهرب انهاه طايتحالاف
 ةدالولل ءاسنلا بلغ ال

 بسح انهاه لمح ال هناب

 حضتا رمألاو ةدملاب رمؤت
 تبخملا ليلدلل ضيحت تسيل

 نكز هب اهقاحلا تجوزت
 املعلا دنع لاوحالا ردان يف

 ةتسلا ليبق يا هتدلوو

 املغ لوق يناتلل هدعبو

 رهظي اميف كاذ ريغ هيلع
 لفتحاف ةدايز الف رما

 اداز دق يذلا امب ةعستب

 لفتحاف روهشلا ةنالثب يا

 اقلط دق اهل ناك ةيناث
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 ادازو اينات اقالط ىنعا

 قالطلل ررك انه ليق
 ىلع تادع فثتالت اهمزلت

 قالطلل عبت اهتدع

 لوألا كاذل لاق مهضعبو
 انه ةدع فانئتسا ىرن الف

 عجر دق مث قلط اذا امأ

 اهدر عاجترالا سفن نأف

 دقف ةعجر دعب قلطي ذناف

 اررك دق هنا لاقي الف

 عجر نا قالطلا لصأ يف ناكو

 درو افلأ اهقلط هنا ول

 ( ناترم قالطلا ) ىتأ ىتح
 املعاف قالطلا سانلا لبقتساف

 اهنع يفوت ىتلا ةدعو
 مايألا نم رشع اهقوفو
 مرج الو اهب لوخدم ريغ رل
 نكمي نمت جوزلا كاذ ناك نا

 دلي نا ليحتسي الفط ناك وأ

 هتافو يف مزلت ةدع ال

 بت ةدع عوظطقملل ليقو
 تبث اضيأ ةريغص ىلع وهو
 الضفلا ةادهلا رثكأ دنعو

 ةريغص نعو امالا نع ىنعأ
 هأرمأ لحي ال هيلع لد

 ادارملا لمكت ةلذلا

 قاسمملل دتعت هلنمو

 البنلا ءاملعلا ضعب لاقم

 قاسملا حضاو نايب لىلع

 يلج يقابلا يف ديكأتلاو طقف
 انطفلا لج هيلع ىذلا وهو

 عقو دق قالطلا هنم اذ دعبو

 ابتناف ةيجوز ىلإ هب

 دهع لصأ ىلع ةجوز قلط
 ارهش يلخ ورهر اهقالط
 عفر لوق هل ناك ةدع يف

 درو لوق ىف كلذ هل ناك
 ناشلا كاذل الصاف ناكف

 املعلا هتور نيحلا كلذ نم
 اهنملعاف رهشألا ةعبرأ

 مارلا كلذل ةلمكت

 ملع صن يف ةجوزلا اهنال
 نيب لوق لينلا يف ندلي نا
 دمتعا قحللو ابوبحم ناك روا
 هتافآ نعو لطبلا نع اناف

 بجع الو رهاظ طايتحا وهو
 تتأ اذك انموق عم ةماو

 المأ رمأ كلذ انبحص نم

 ةفينح وبأ يأ هيلع اذو
 هركذ اصن ثيدحلا لوأ يف
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 ربخلا يف ةيبص نكت مو
 هأرماب اموي نايمسي ال ىأ

 حص ةرحلا ىلع مهعم ةقالطا

 يف كلذ نع ءامالا ج رختف

 حص جاوزالا يف صنلا مومع اما
 يف حاكنلا اوفقوا دق مهنال
 افرعاف اهوفلح كاذ دنعو

 اولذب هيفو قحلا ضرفلاو
 هرح سمت برفت امدنعو
 ةتيملا يف ليوطتلا ةمكحو
 قحتسا جوزلا مدع نا كلذ

 رهظ هيف يذلا تقولا هنال

 لق عبارلا اهف مت امدنعو

 رذنلا ديكأتل رشعلا تديزو
 ا١لف دتعت نامزلاب كاذل

 دق لكلا ملع نامزلا يف نال

 لاح قفىف " ضوفت ملو

 عفنت ءاسنلا ةناما امف

 ربتعاف ةمأ وأ ةلخاد

 هركذ دق يذلا يف لقعب رظناف

 حضتم لوق وهو اهاوس نود
 يفتحم ريغ كاذو مهدييقت

 حضو دق هنم فالخلا أشنمو

 فرعاف غ ولبلا ىتح ةيبص

 افخ نود مهل لاوقا لوصا
 لكنلا نابتسا ىتح مهدوهج

 هرهاط يمهو جاوزالل لحت

 ةمكحلا لهأ دنع قالطلا نود

 قدص نآربل هج وا متأ

 رنألا رهاظ ءاج لمح ناك نا

 لقن صن يف حورلا هيف خفنت
 رهظ ههجو رمالا ةحصو
 الصأ الاقم ءارقالاب دتعت

 دنف الو اكرتشم هتفرع

 لادج الب رمالا كلذل

 عفدت ارما سيلو

 مالسالا يف هنع اماح عرشلاو

 انه م ىش

 داحمالا هل وقت امو ال مأ

 افرع لمحب تداز اذا لهو

 همزرتلت ةدعل اهنال

 مزتلت ىدهللو اهدادحا

 دنسلا حضاو وهو اذ ىلع لد
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 دحت نا ةاتفلل لحي الف

 ةمبرا دحت جوز ىلع الا
 مزلي اضيا دادحا ال حصو

 يمجر را انياب قالطلا ناك

 املعلا دنع ثالثلاب ناك را

 يمجرلا يف لاق يعفاشلاو
 ابجوأ دق ةفينح وبأ امأ

 يبأ لثم ةفوك لهأ كاذك

 ال لاقف نسح ليق ذشو
 الاق قالط تاذ ىلع الو

 قافتالا الول ضايع لاق
 ىتا دق ثيدحلا رهاظ ناكل

 ءانخسا هنال

 عقو حرش يف مامالا مجرتو
 املعاف بوجولا هدنع حص ذا

 تكش اهنيعل تناك ةكتاع

 ادرو انالث ليق ال لاقف

 وأ لاق انالث انموق دنعو
 ردص دق عمل ديكات كاذو

 ءايشألا نوها مهعم لحكلاو

 امف اعونمم لحكلا اذه ناك نا

 فخت نا هيف صخر مهضعبو

 دحأ ىلع ادبا ثالثلا قوف

 هعبت نم نكف اهقوف رشعلاو
 ملعي هيف قحلاو تقلط نم
 عرفلا اذ يف دادح الا مزلي ال

 ىمتنا هل نمو دمحا فالخ

 يففانلا دنع بحألا وه

 ابهذم ثالثلا تاذ يف كلذ

 بجوم مكحب اوءاج ةفينح
 السرأ الوق ةافولا يف دادحا
 الاسرا هلسرا هل الوق

 قاسي انهاه بوجو يملع
 تبنأ دادحلا

 مولعم حضاو كانه عنم

 يعم هبوجو مكح اهنيع يف
 القن دق هدنع ماقملا اذه

 رظنلا لها دنع هيف نم الاف

 عمس اباجيا عيبرلا دنسم

 املعلا ءامظع نم هناو

 تلئس دق اهلحكل ىفطصملاو

 ىدهلا يف ربح وهو عيبرلا دنع
 اوور هل اذك كشلاب نيتنث

 ةحابا اهف

 ىمعلا لهأ عدف يقابلاب كنظ
 فعضلا اهليني نيعلا يلع ًارض
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 لحتكت تور زنالا مت ربصلاب
 املعاف بيطب سيل ام لكو
 هاوس اهحلصي ال ناك دنا

 اذاو نلعفت كاذ ليللاب

 ام زوجي املعلا ضعب لاقو
 يف هيزنتلا ىلع ىبنلا اولمحو
 دمرلل زاجا دق اطوملا يفو
 افن رضلل وهو رسي نيدلاو
 نأ سأب ال ةديبع وبأ لاق
 تأر اموي اهرهطل اذا وهو

 ال .... كاذب ةنيز ديرت الو

 عنمت تسيل رافظالا كلذك
 ارفصعم اه بوت نكي ناو

 الف ةنيز ديرت ال طرشب
 الب تدتعا اذا هلك كاذو

 تكش اموي ناو نلسغي بونلاو
 املعلا لوقي ساب نم سيلو
 فرعي لهجب دهع يف ناكو
 اهرشأ يا لاوحألا حبقا يف

 اتمر ةرعبب همامت عمو

 املعاف ءىشب سيل هناو

 الك لوحلا ىرت اهجوز بنج ىف

 هردص يف يا مالسألا يف ناكو
 يف تفرع امب ءاج ةخسنو
 يف قافنالا عم ىنكسلا كلذك

 لقن اذه ةديبع ييأ نعو

 املعلا ضعب زاجا دمتاو

 هاور انل نم لاق كاذك
 اذ عيمج تحسم راهنلا ءاج

 امس بيط ولو هيف افشلا ناك
 في مل دصقل كلت مهئارا
 درو اذك ىرودلا لعج هوحنو

 افولا لها هدروا ربخ يف
 نكز عاد نا طسقلاب ننخدت

 ترهط اهارت يا ضيح دعب نم
 القن اذه هنع اهلع سأب

 عفدي سيلف ابيط ول ناك لب
 ارجح لوقن الو هسبلت

 القع لاقم اذه للع عنم

 اللعلا رداف ةافولا نم بير
 تبن اإمك هنهدت اهسأر

 امكحا صنب عوفرم رضلاو
 فصوي دادتعال الوح ثكمت

 امهربأ ال لامعالا ءوسأو

 اتضق رمالا اهناب ةنلعم

 امهفاف اهعم ةرعبلاك وه لب
 القعلا اهيف لاق كاذب ءيش
 هرداف اذهب افررعم كلذ

 يفت رشع عم رهشالا ةعبرأ
 يفور تيل لام نم كلذ
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 حص ثاريملا ةياب ةخسنو

 درت نا اهورريخ ماقملا يفو

 اهف ءىش ال ج ورخلا اشت ناو

 درو احضاو نارقلا يف كاذو

 .. ىطعت مهعم لوحلا مامت عمر
 حص ناك جورخ وهو هضتفت
 دياقعلا اهب مهعم دباوأ

 لقن ريط ىلع ىطوت مهضعبو
 هب ءيش ىلع ىطوت املقو

 افق ىلع اهب يمرت ةرعبو
 اسنلا هذه مزلا دق عرشلاو

 بجي اهجوز تيب يف ةتيمم
 ةعيرفلا يف ءاج عيبرلا ينو
 هللا ىلص يبنلا اف لاق

 يف باتكلا غليي وا ينكمأ لاق

 درو تيب يف ملعلا لهأ دنعو
 عقو اهنوكس اتيب هب ينعا
 ربخلا اذ لجال هنم نجرخت ال
 عبت مهل نمو دمحا بحص نم
 ةفينح يبا لتم كلامو
 ىتفلا قاحساو ىعاز وأ كاذك

 اوعنم دق اهل ىتح اوغلابو

 تعد اموي ةرورض اذا الا

 لمعلا ناك دق ربلا دبع نبا لاق

 ةعيرفلا يف ءاج دق يذلا ىنعا

 حضو نا قلعت قحلابو ملعاف
 ددعلا يضقت مهعم اهوقفني نا
 اهقفلا ضعب هاكح دق كاذك

 دهتجم مامه لك هنفوعي
 اطوت هيلع ىا اراح ليق

 حضم مهعم ةدعلا نم اهف

 دسافم اهلكو ةمياق

 لطب نيدلا ىف لكلاو اذك مهنع
 هبتنتلف تام الا ضفنت

 افولل اهنم دصقلا تفرع دقو
 اسسأ قحب اف امزاول

 بجع نم سيلو اهدادتعا هل

 تبثت نع ديعس يا
 هاده انل حالام هيلع

 فرعاف دادتعالل هنياغ

 دهع دق دادتعا

 عفر اهل اهجوز
 رثالا مالعاو ملعلا ةداق نع

 عمس لقن يف هيلع انبحصو
 ةمألا ءاهقف نم يمفاشلاو
 اتبث هنع هديبع وبأ اذك

 عتمت ةالصلا اهتيب ريغ يف

 تبث دق اذه باحصالا نع اذك

 لقن انه امب ماشلاو رصم يف
 تبلناف اذكه قارملا يفو

 تخا

 هيعن اهف
 ت ومو هف
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 ملو لب لاق زاجحلا يف كاذك
 حصي دق جورخلا اف لب ليقو
 ادرو دق يذلا انالوم لوقل
 صبربلاب هللا صخي ملو
 املعاف نايبلا رخؤي الو

 يف جورخلل زاوجلا اوبسنو
 ةقيدصلا يلاو اضيأ رحبلاو

 ا١)مهاا روزت اهل اوصخرو

 رمع نع مهعم كلذ اولقنو

 رمع نبا نع ليق دق اذكهو

 نكس ليللاو تيبت اهتيب يف

 درو اذك ةشحول تكش نمو

 مرج الو هلك لاذ جرخأ

 قبس انه امك لاهنم لجنو
 اجرخا كاذ لثم يعفاشلاو

 اودهشتسا لاجرلا ريخ دحأ يف

 اعامحجالا اعدا

 راهنلا يف فالخلا ركذو

 ربخ دري مل لوقي مهضعبو
 ةعيرفلا يف ءاج ام هب ىنعا

 ملع دق قحب هيف ىتف نعطي
 حرش لوق يف ةدعلا عضوم نم
 اديقي ملو اعرش همومع
 صصختلا يف فرعت هنكمأ

 امزل اهاده ةجاح تقو نع

 فرعاف ىلع ىلا مهلقن
 ةقت نع انل ءاج رباجو
 اليل اهوعنمو امهراهن
 ركذ هنع تبات لجن ديزو
 رهش اهلهأ روزت هتنبا
 افخ ام نود ليللاب نعجرتو
 نكز دق راهنلا يف راشتنالاو
 هرضاحلل نفلاخت اهنال

 دمتعملا مامالا دنسم حرش ف

 ملع لوق ىف ةبيش يبا نيا
 قدص لقن ىف صيخرتلا اف ىور

 اجحلا لهأ ىكح قازر دبعو
 دجوي اميف ءاسنلا ضشحوتساو

 رابخالاب هيف نعمتجي دنا

 اررق عوجرلاو ليلد اوس
 تويبلا ىلا نكسيف اهب

 اعازنلا عفر ىتح كاذ ف

 رانالا يف ركذي انموق نم

 رهش ال اربخ نفلاخي
 ةديبع ياو عيبرلا دنع
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 ىرت دارفا لاوقا ىرن الو
 هاور نم هاور لسرمو
 املعاف جاجتحالل نحلصي ال

 السرملا دري نم دنع كاذو

 اعفر ليلد هضراعي نار
 املعلا دنع ذخألا لحي الف

 ادرو دق امب مكحلا تبخ

 ةافولا يف لماحلا ةدعو

 رهشالا مامت لبق تعضو ذنا

 ىتأ نمل هب سابع نبا لاق

 يبلاو يضرلا سابع نبا نيب
 عضت ىتم ةملس وبا لاق

 حص دعبالا اهل سابع نبا لاق

 ارهشالا ىلاعت هللا بجوأ اذا

 الجاا ناب ىرخا يف لاقو

 لقف قحلا امو بجاو عمجلاو
 ملع دق اصن دراولاب ذخوي

 ام ءافلا ادبا حصي ال ذا

 العفاف عمج نكمأ اذا اذه

 راشأ دق هيلا يذلا وهو

 درو لاحا تالوأ هلوقو

 الو تلح تعضو امهم ليقو
 وبأ غ ةملس وبا مهنم

 ملو هب ةملس وبا ىتفا

 انطفلا دنع هادع ام درَو

 اركذ دق اذك ةباحص ولو

 هاهتننا ىنا دهاجم يلا

 اتحناو هدارفنا ردق دنا

 ماركلا ملعلا ةداق

 اعق و ع ١ زن ف هنم حص أ

 ةادهلا عم اهبرمأ دعبأ

 رظناف ىدنع دعب الا مزتلت

 اجن عازن يف هنع لشي
 بتكلا يف نا اذك ةملس

 عفر لوق ف جاوزالل لحت
 حصألا وهو ةديع وبا لاق

 ارتما نود نم رشعلاو ةعبرأ

 الزن اصن لمحلا عضو كاذ يف

 لصفنا رمالاف داليملا قبس دنا

 مزل سكع نا ذخالا قالطلاب وا

 املعتلف ةجح نودب حص

 المكالا مارلا كردت كاذك

 اراكنتسا الو ةديبع وبا

 دنس يف حص قالطلا يف كلذ

 الضف موق كلذ ىلع بير
 برفتسي ال كاذو ةريره
 مدتراف هيلع رحبلا قفاوي
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 ىلع انأ ةريره وبأ لاق

 ادرو ثيدحب لدتسا دق

 تدلو ذا ةعيبس يف كاذو

 ىفطصملاو بطاخ اهاتأ دقو

 ةليل نيعبرا دعب كاذو
 املع ام ىتم دوعسم نبا لاق

 نيرمالا رخآ اهيف لاق ذا

 عقو اذه يف ناعلل ءاش نم

 ىرصقلا ىنعاو اسنلا ةروس يف
 هرقبلا دعب ءاج حص كلذ

 ركذ دق ديمح نب دبع كاذك

 ىرفصلا ىنعا ءاسنلا ةروسو

 درو دق كاذك ةدع لك يا

 ىرصقلا يهو ءاسنلا ةروسو
 يردخلا ديعس يبا نع حصو
 ىرصقلا ءاسنلا ىنعي تلزن دق
 دحت هدنع ماوعالا ةعبسب

 دصعبالا بوجوب نوللياقلاو
 الو ةصخر ناك دق هناب

 ىكح اذك مهدنع هدضاع

 بطخ اهل لبانس ابأ ذنأ

 دق نيرمالا دعبا نا لاقف

 لبانسلا يأ فنأ ول ءاجف

 »٧)حم ةصخر ادعت او

 ةديبع وبأ لاق دق كاذب

 الف تلح يخأ نبال ىتا لوق

 ادنسا يبنلل اصن كانه

 تددع لايلب ةافولا دعب

 افخ الو اذك هنم اهجوز

 تبنم لقنب اهجوز توم نم
 املعاف ىلع نع كاذ فالخ
 نيم نود حص ايلع ينعا

 عفر لوق يف هيلع هتنعال
 ىردي اريخأف اهيف ءاج ام

 هرهملا ضعب هاور رهشاب
 رنألا كاذ ةخسان اهناب

 ارهج دادتعالل تخسن دق

 دهتجملا مامالا انل هلقني

 ىرخألا نخسنت تءاج دعب نم

 ردتلف ىدهلا يف اضيأ كلذ

 ارمالا ارداف ركذلا مانس دعب

 درو اذك تباث اهيف خسنلاو

 دنسملا ثيدح صن اولؤات

 القن صن لد هيلع بير

 ىكح اميف ىماسلا مامالا انل
 بحت كاذ ىوسو الهك ناكو
 درو دق هنع ةدعلا ف مزلي

 لزانلا يف اهف لحلاف مغري
 الح نوكت هيف انكل

 ةلعلا يذه لصا فرعاف لاق ام
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 الف لاق اذ ريغب لقي نمو
 لدي ام هودروا ام ىف سيلو
 مغر ولو ىدهلا حاضيا هيف لب
 اقبس دق انل ام تفرع دقو
 مكحلا لوزن يف هاور امو
 ادعبالا ناب لوقلا ةمكحو

 املعلا دنع طايتحالا كاذف

 عبت رخفلاو لينلا يف هب لاق
 رهظ دق اقح عضولاب اهنال
 ال ريخأتلا ىغبني ءىيش يأل
 رهشالا كانه تمت اذا نكل
 درو انهاه عضولا رمأ نال

 الف لمحلاب دهعلا كاذ لاط ول

 عضولا دعب لحت ال ليقو
 املعلا دنع ءامالا يف لصالاو

 مايألاو رهش الب ليق نا
 امكحاف كاذك عضولاب ليق وا
 اددعت اهب ناك نا لمحلاو

 ىتم الا ةدع متت الف

 عقر اهجوزل اهقارف ناك

 الضفلا دنع ةصخرلل ليلد

 لمعلا باطقا دنع مارملا ىلع
 ملع دقو لبانس ىلا فنا

 اققح الاقم دوعسم نبا نع

 ملعلا لهأ ءارغلا ةروسلاب
 ادرو دق امك هل اهتدع

 املعاف مضخحلا رحبلا هب لاق

 اعفر هنع راتالا يف كلام

 ركذي اميف مالسالا املع نم
 قح عضولا نهف لامحا تالوأ

 مكحلا هيلع حص ةملس

 ىلت ناهرب (تيش نم ىحكنار) يفو
 عق و اهدادنعا ل 7 هل

 رهتش ا نهيف م احرال ١ ة ارب

 الضفلا ءاملعلا دنع ريخ أت

 رخأت هلف قاب لمحلاو
 دهع دق عضو نود لحت الف

 الزن هنرصبت ىتح لحت

 يعرم سافن نم لاستغا الب
 امس لصا اذو ريارح فصن
 مارلا اذل عقاو فصنلاف

 املعاف يلجلا قحلا هناف

 اديق طرش ريخالا اهعضوف
 قأ ذا ريخالا كلذ لزي

 عفر اذك هريغب وأ توملاب
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 يف توفت اهجوز ريخالابو
 ىدهلا يف اهيلع قداص كاذب

 ىتم ةرح فصنب ةماو
 يفوثئ ةيرس اذنكمهو
 افخ الو امالا مكح ىلع الح

 مرج الو امالل ناتضيحو

 هملسملا ثلت ةيباتكلا يفو

 ىرث ىتح اهعاجرا هل سيل
 اقلط نا ةدحاو ةضيحو

 بجو افل دحاو رهشف الوا
 لقف توملاو قالطلا يف كلذ

 ىتفاي مهفاف مويلا ثلث ريغ نم
 امامت ةرح لنشم ليو
 هيدلا ثلث اه حص اذكهو

 قافتالاب تبات كاذو

 هيدلا عبر اه نويكلاملاو

 اناك نا اهقالط ةرحو
 رح نم اهقالط ةماو
 ييأ عم حصو اندنع كلذ

 املعاف هيلع دوعسم نبا اذك

 يف قالطلا كلذ ىرزجتي ال

 قتعتو امالا جوز تمي ناو
 مامتالا : بجو نف ىخا
 املعلا دنع كلذ ىلع ينبت

 ءا مالا ةدع مامت لبق

 دتعت

 ةذفلاب نيبت

 فرعاف يلج وهر مهدييقت

 ادب ارمأ دق اهناب

 اتبث لوق رهشالاب
 فصولا اذ يف حص مكحب اهنع

 افرعاف اصن كاذ ءاج لينلا يف

 ممالا يف دادتعالا , ىزجتي ال
 همرجملا كلت

 ارم الو رخآل ةحكان

 اققح الوق رتكا الو اهف

 بتكلا يف صن رهشالاب يه نا

 لقن عبراو رشع يلا رهش
 اتبث هاده ىلع ىتف نكو
 اماكحالا .ع قالطلاو توملا يف

 هيدؤم اهف عامجلاو لتقلا ف

 قافولا ةميا انبحص نم

 هيدؤم اهل مهدنع ريغ ال

 اناب .... امامت دبع نم كلذ

 ركن ريغب ناقالط وهف

 بنألا يلع نعو ةفينح

 امنا رابتعالا ءاسنلابو

 فرعاف انم قحلا لهأ ءارا

 ققحت ةدع خالسنا لبق

 مامت امهرشعو ةعبرا

 املع اميف ةرحلا اهنال
 يءاج مهنع كاذك تررحت

 تعضو
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 الو امالا ةدعب لب ليقو
 املعاف اهتلخد دق اهنال

 عقو ش تقلط دق ةمأو

 ريارحلا ةدعل نلقتنت

 انبلا ناك يذلا اهلصأ دنال

 فرع اهقالط انياب ناك ول

 ةدعلا مامت برق ول كاذك
 مزلي باتكلا لها يف كاذك

 مالسالا ةدعل نلقتنت

 ةدعلا يف تغلب نا ةلفطو

 امل ىنبت ال ةدعلا فنأتست
 نكت ذنا غولبلا دعب اذكهو

 يلا ارقألا رظتت لب ليقو
 عقو اه اببلاف كاذ دنعو
 تبث دقو ةفلاب نكت ناو

 رمألا متي نا ليبق تضاح
 ىلع اعرش تنب تضاح نا ليقو

 ام ملعمل ١ ليه ال م اققملا ف و

 هنس ىقبت اذا يعجر تاذو

 معرتو اهقلط نم تامو

 تبني ثرا مكحلا يف اهف ناك

 ىدهلا ءاش نمف دراو لينلا يف
 ال كاذل انطرش راصتخالاو

 افك يذلا ذخان انأب ىنعا

 رثالا نع هلقنن يذلا ينو

 الضفلا دنع كلذ ىوس ءيش

 املعلا دنع فورعملا اهلصاب

 عمس لوق ةدع يف اهريرحت
 رهاشلا حيحصلا ىف ءانبلاب يأ

 انطفأف اسنج ءانبلاو هيلع

 فصو دق هاوسب تناب يه وأ

 ةيرم ريغب اهقاتعنا ناك

 اوملعتل ةدع يف تملسا دنا

 يمالسالا جهنملل تتا نيح

 ةيرم ريغب ءارقالاب دتعت

 املعلا هاري قرف نم كانه

 نكز دق اليلد ضيحلل رت م
 الضفلا دنع رسايالا غلبت نا

 عقي دق كانه لاح ىلع الصا

 روهشب دادتعا اهف

 تبنم مهدنع هل اذك

 ادجو اش امو ليللا د ريلف

 الصح دق ام ذخان لب ليطن

 افرعاف ماقملا ىف ثحب لاط نأ

 ربتعم مولعلا بالطل ىنغ
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 رخزي رحب ملعلا توحب اما

 المكالا هاده هللا لشُسنو

 اتبث دق لياسم انهاهو

 درو دق عيبلا نم ةدع ال

 ابصلا رما نا كلذ

 تبث مهعم هبو غولب يلا
 امدهنا غ ولبلا لبق تمي دناف

 ىدهلا لها عم ةافولا ةدعو

 حصت كاذ عم يهف حصي ناف
 ابصلا بابرا حاكن لقي نمو

 عقو دق مهنم لوخدلا كي م رن
 املعلا دنع مهوج رملا ةارماو

 لق مكحلا هيلع حص ذم ليقف
 هتجوز ريغ يهو هومجر دق
 هيجوزلاو مجرلا حص ليقو
 تبجو اهيلع توملا ةدعف

 ملعت الو جوز تمي ناو
 تفك ةدم كانه تضم قىتح

 مزلت دعب ةدع ال ليقف
 ةدعلا يف اهل سبحلا هقحو

 عقو دق هارن سبحلا انهاهو

 امل ظفحلا اهل سبحلا ةمكحو

 طالتخا نم ةئال اظفح

 مرصنملا نامزلا ىفكي ال ليقو
 لالجلا يذل قح اهنال

 بابرا

 رصبتسملا رهاملا هيف قرفي
 العلا بابرا ناوخاللو الل

 قأ دق ةادهلا نع اهقيقحت
 دقعملا لوخدلا دعب ول تام نا
 ابجنلا هاري فوقوم ليق دق

 تب كلذ نا لطبلاو هءاش نا

 املعلا لج دنع حاكنلا كاذ
 ادبأ حاكنلا لصا ةعبات

 حضو مهعم اهلطبف نلطي را
 ابجعت ال اهتبثا دق حصي
 عبتلا ىماسلا مامالا نع

 ىمتنا فالخلا اهيف

 لدج ام نود هنم تناب مج رلاب

 هتمصع نم يا مكحلاب تجرخ ذا

 هيضقلا هذه يف ةيقاب

 تتبثا قالطلا ةدع ليقو

 ملسملا اذه تومب هتجوز

 تددع روهش يا دادتعالل

 ملعي قح جوزلل اهنال
 ةدملا كلتب هل اررقم

 عرش دق دادتعا ال انلق كاذل

 ام عامجلا نم جوزلا نم ناك

 طارتشالا لصا اهيف كلذ
 ملع دق اهاده ناك ةدع نع

 لاحب بجاو هيف دصقلاو

 اهدادتعاب
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 املعاف حصت ال دصق نودو

 همتحم ةدايع اهنال

 دلو اهل ةمأ نع تمي نمو

 مزلت اهيف قاللطلا ةدعو

 ال تامف اهقتعا نكي دناو

 نيلاحلا يف قالطلا ةدع لب

 تاجوزلا ىلع توملا ةدع ذا

 الف ( اجاوزا لاق نورذيو ر
 ف مكحلا اذه عامجالاب حص دق

 تبت مههلاقم ولو ال فيكو
 ىتفاي مهفاف ثاريملا اوبجوال

 مرج الو تثدح دق ةيرح
 ةيجوزلا يف ىتات اقوقح ىنعا
 ةتيمملا ةدعب لب ليقو
 دق تامف اهقتعا نكي ناو

 يماسلا مامالا كاذ هدرو

 لاتحاب لاوقالا هجوو
 انه هلاقمب ليطن الو

 مرح هنع تيهنام له فلخلاو

 يف ثيدحلل ميرحتلاب ليقف
 >»)لنف جماوحل ءاضق اما

 يف موقي نم كي مل نا جرخت
 املعاف ىلصت سيل اهنكل
 ام ديسلا اهربد ةمأو

 اف نكي مل مث اهاطي ينعا

 املعلا لج حرص دق كاذب

 دهع مهعم اهباب اهريرحت
 ملعن ام ىلع توملا ةدع ال

 البلا دنع تافولل ةدع

 نيم نود حص مامالا نع
 ىتات ذا ةجوز كلت سيلو

 الهجلل اجهنم يخأ جهن
 فرشلا لصا سدقالا انبهذم
 تنيع ةافوب دادتعالا يف

 تأ دق ماقلا اذه يف قحلاف

 مزل كاذ اهل ةرح لك ام

 ةيضقلا يف حص انايب مهفاف

 هممتم تد رو

 تبني الو يأر يف دتعت
 دنف الو ضيح ثالث اولاق

 مزاللا ليلدلل حيحصلا وهو
 لاكنشضالل مهوملا حضواو

 انلعأ دصق وهو راصتخالل
 ملع هيركتل ما دادحلا لاح

 فرعاف دادحلا وهو انعيبر

 الضفلا دنع جرخت نا مرحي

 فرعاف ةادهلا دنع اهنوئش

 امدقت امك اهتيب ريغ ىف
 املع ءطو ناك دنا اهمزلي

 اهربد دقو لسنلا نم هنم
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 بجو انه نكي مل اهنع تامو
 همأ تناك دقو تام اهنال

 ىربتسي نا ديسلا يلع نكل
 بلط ناك اذا ىراشلا ىلع اذك

 املعاف اهنع تام نا اهمكحو

 ثدح دق لاحب ةربع سيلو

 ىري ةتيم لنم مهضعبو
 دقو ءوطوم نيتنثلا نم لك
 ةقلطم ةرح لثم ليقو
 يضقنت ال تطقسا دق لماحو
 املعاف نيبتي مل نا كلذ
 افخ الو ةلع كاذ لعل
 يلج ههجرر يضقت ليقو
 تضقنا هعضوبو هتعضو دق

 انل ةللا هرسي يذلا اذه

 بجن ةداق دنع

 همزتلم مكلذ يف ةدع ال

 ركن نود عيبلا لاحب اه

 بدالا لهأ عم ةطلخلا نع ائطو

 املعتل اهعاب نا اهمكحك
 ثدحلا اذ ريغ مكحلا ناف اهل

 ارصبلا ضعب دنع اهتهبضأ ذا

 دنف الو ءطاو كانه تام

 ةقنلا كاذ ىري ديس تومب

 ىضترا ام وهو كاذب اهتدع
 امهنبا كانه هقلخ همامت

 افرع لصال زياج كلذ

 لكشم ريغو لمح هنال
 تبث دق مكح كاذو اهتدع

 انه هراصتخاب ماقملا اذ يف

 دادتعا هيف
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 عويللا
 ملعي دقع عيبلا نا ثيحو

 ال انه هركذا

 عاونأ هتققح اذا وهو

 هعفنم عيبو نايعا عيبو

 يلع ريغلل كلملا لقن كاذو

 لدبب ءيشل جارخا ليقو

 ىتم هعاب دم نم هلصاو
 ةقفصلا دنع دقعلا كاذو

 رابجلا ةمكح هيضتقتو

 دي يف وهو ءىشلا يف نبغ ري ذا
 ىلا ةليسو ناك دق عيبلاف
 امث نادقع حاكنلاو عيبلاف

 نيرمالا يلا جاتحم ءرملاف

 عرش هللا امب ملعلا بجيو

 ا مارحلاو لالحلا ملعيو
 ارسيت ام ركذا انأ اهو

 نا تيار

 مربم دقع وهف حاكنلا لنم

 املعلا رابتعا ىف هنم بسان

 عانتما هلان ام عم زاج ام

 هعبت دق دساف حيحص من

 الصح دق نمث نم ضوعت
 لصح ضيوعتل ةميق نوكي
 اتتت ىنعمل ىراشلل عيبي
 ةيرم نود عامجالاب حصو

 رامت ال ناسنالا

 دتهت مهفاف هنلذي سيل نم

 امس يذلا ملاعلا اذه ماوق

 نيم نود نارمعلا اهنمو
 عنتما هنم ام فرعي يك كاذ يف

 امالسالا صلخا نمم ناك دنا

 ارفسا دق ارهوج عويبلا نم

 ة >احل

٢٢٩



 هيخا موس ىلع ملسملا موس
 ىرولل اعار ع رشلا نا ثيحو

 عقو موس ىلع موسلا نع ىهن
 ىرولا يف قوقحلا بجاول اظفح

 قفاوي نمل يبنلا :
 امهفاف فالتئالا لجأل كاذ
 ارتما ام نود لمشلا عاتجالو

 مكح هلك عرشلا نا قحلاو

 دمص كيلم ريبدت كلذ

 .... الو ةمكحل الا ىهن امف

 فرع ملسم لك كاذ معو
 ممالا يف ادقح ثروي هلعفو
 عطاقتلا يلا اوعدي ببسو

 درو يهنلا انل هلك كاذو

 اعمتجن نا مالسالا رمأ دق
 الو اناوخا هللا دابع اونوك

 ابطخ امهم ةبطخلا اذ لتمو
 افرعاف تركذ يذلا ةمكحلاو

 ملغ خآ ىلع يبنلا رصقت ال
 ىلع كاذ اورصق ول مهنال

 املعاف هيف ةوق ال يبنلاف

 عضصاقتلا ةدسفم نرهظتف

 يلا اررفنت الو اورسيو
 ادنلاب ارهج عايب ام نكل

 ارظناف ارهجو ارس مهحالص
 عنم لكلا هب ايهن ملسم نم
 ارم الو اذكه مومعلا ىلع
 ققاشت ال فلاخ نمو الل

 املعلا دنع يهنلا كاذ ةمكح

 ارمصبلا هاريد داولتلو
 معت ال ةمحرل هناو

 دبالل ىرولا يلع نميهم
 المأ اهنم هنم رمأ ردصي

 فلتخي ال انفلاخ نمو انم
 ملع دق رما روفنلا بلجيو
 ,عزابتنت فلات ربادت

 دنس العا يف عراشلا نم هنع
 اعطق ام نكرتنو ىدهلا ىلع
 اللعلا عارو مهفاف اوعزانت
 ابذهم ىده رم دقو خأ

 يفطصملا ىمشاهلا قيرط ؛مزلاو
 مع ظفللاف هريغ نود نيدلا يف

 النمأ داسفلل ناكل اذه

 امظعالا داسفلا بجوأ ناكو

 عزاتتلاب قاقنلا عقيو

 القع امه كلذ ىف ءاج ام

 ادصقملا كاذ رداف هوجرخا دق

٢٢٠



 هيف ديزي نم ديرا دقل

 حص موسلا ناف اكرشم نشتساو
 درو دق عيبرلا يف صن موهفم
 لب نيدلا يف اخأ انل نكي مل ذا

 الو الو اننيب ام ةفلا ال

 يف ىهنلا لحم نيا لقت ناو
 يضا للا عقو نا هلحم

 الف يضرلاب حرص نا ليقو
 ينعأ تسلو هب يضرلا ىنعا

 انمراسي ءاج نم ناف

 نامثألا يف داز نا اميس ال
 هوادصعلاو ءاضغللا عقتف

 الف يضرلاب عيابلا رحص دنا

 دق عيابلا وا ىرشلا كرت وا
 امقحلا رداف موسلا كانه لح

 اموسلا مع ثيدحلا رهاظو

 هيرتشيل ءيشلا ذخاي ورا

 عامجالاب ميرحتلل يبلاو
 املعلا دنع بيدانلل ليقو

 نمنلا كاذ يف رقتسا ام دعب نم

 املعاف مارح موسلا انه اهف

 هيركت الب جراخ كاذو

 ءاملعلا

 دمتعي ىلج ن اهرب كاذل

 لمعلا رارما دنع ودعلا وه

 الهجت نل ةوادع اهنكل

 يفو خا ىلع موسلا نم معنم
 يضام ماقملا يف رمأ كاذف

 الصح هيف عيبلا ناف موس
 ينم اذه رداف كانه ادقع

 انلطب رمالل يضرلا دعب

 ناسنالا كلذ عم قفني ل

 هرا قفنلل لصالل اهنأو

 العف اميف كاخا ع دف موس

 دصق امع ىضقناو هنع رحا

 اقسفلا يخا ىضرت الو هيف

 امكجلا هيف كاذل اوممعف

 هيردت اشت نا كاذ وحنو

 يعاو اي عف مهيوون نع
 املسالا عارف دقعلا لطبي ال

 نكر رمالا ىلإ دحاو لكو
 املعلا هيف حرص دق كاذب

٢٢٣١



 ع ويبلا يهانم
 اهبنلا كاذ نيب اك هنع اهن ع رشلا اهضعب ع ويبلا نا

 افرعاف اعطق ةجحلا هناف افخ الو هزاجا اهضعبو

 ابتنم نكف لحام ىردتل اهن هنع ام هركذا انأ اهو
 الضفلا املعلا دنع مرحي ال كاذ دعب ناكام هب ينعا

 مظتنا هكلسب لكلا ىرت ىتح مرج الو ابترم هلعجا

٢٢٣٢



 علاوسلا يقل
 رشبلا ةوفص راتخا نع ءاج

 ابلج دق يذلل يقلتلا وهو

 نابكرلل لاق اوقلت ال
 ررغلا فرعي كلذ يف نال
 بهذملا وهو ميرحتلل يبنلاف
 ىلع حص ةفينح يبا نعو
 ىلع عيبلل حاضيالا تبنار

 ريخ اعياب نا ليقو
 دلبلا يف رقتسا ام دعب كاذو

 الو ... دمحم وبا هل لام

 دلبلا رعس ىأر هنا كلذ

 ررخغ نم هيف ناكام ىرد دقف

 ام عيب نع ىفطصملا يبنلا ىهن
 لحت ال ملسملا ةعيدخ

 ابلجلا ىقلت ناك نم ناف

 دلبلا لهأ ىلع رضلا لخديف
 مرحي نيلسرتسملا نغو
 فرعت ىقلتلا ةفاسم لهو
 ربخلا رمهاظل دحال ليقف

 امهفاف يلج لوقعم كاذو

 نيخسرفضبر ليم لير

 رثألا يف املعلا ضعبل لوق
 درو بوسنم ىرونلل كاذو

 رهش دق عيبرلا يف حيرص ىجن
 ابجنا كاذلو ائيش عيبلل

 ناركن الب ىرشلاو عيبل
 رظنلا لهآ عم رعسلاب مهلهجل
 بوصا يدنع هيركتلا نم وهو
 القن دق اذل نم هنع لاق ام
 العف اموي كلذ نمل منأ

 ركذي لوق تابثالاو ضقنلا يف
 دسف دق الاو هاضما ءاش نا

 القع ىنعم ظحال دقف بير

 دصق ام ىضمأ كلذ اشي ناف

 ررضلا مكح عفار هنع كاذو

 املع دق رارغ اموي
 لكل اهاري لاحلاو لاملا يف
 دق ام صخرب ندرفني

 دنف الو نبغ هيف ليقو
 اوملعاف هاور لمنلا عماج يف

 فلتخي ال هيف دحب مهعم

 بجورا

 لاجرلا
 نيموي لب هيف ضعب لوقي
 ربتعا رصقلا ةفاسم لب ليقو
 دنس نود نم باحصالا رفأ ف

 انيف هف رعي

٢٢٣٢٣



 رثألا يف ليق هيلع انبحصو
 لاللا بلط يف هنال

 الح نيخسرفلا ءارو امف
 له كاذ يف مهدنع سايقلا م
 بورلجملل لحملا هنال

 دلبلا لخدم كاذ دح ليقو

 فرعي دصقب طورشم كاذو

 جرفتلل جرخي يذلا امأ

 جرخ ناك ةجاحل هنأ وأ

 يلع ينبم وهو ليق كاذك
 ربلا يف ليلد نم هيلع لهو
 ملع ناك اذا ىرشي ال ليقو

 جرخ دق كاذ ريغل هنا ول

 يقلتلا نع يبنلا رهاظو

 عقو دقف ىرش ىتم هنال

 رشبلا راونا قحلا ءاملع نع
 : لاجرلا رفس ينعا حيبا

 الت دق يهملا نع وهف

 لقع ههجوو قوسلا نم ناك
 بير نودب كاذ اوربتعاف

 لك هفرعي يذلا وهو
 اوفرعاف ناك جورخلا كلذل

 جهنم ىدهاب ملعلا بلط وأ

 جرح كاذ يف سيل كاذ وحن وأ

 الثم اذهل دصقلا طرشي نم

 رظنلا لها عم ليلد ال ليقف
 مهتفاف كاذل سانلا ةجاحب

 جرح عون مهدنع ىرشلا ىفف

٢٢٣٤



 ٥ ذب انملا و هسم اللا عيب

 املعلا

 ررغلا يف عوقو نم كانه ام
 فرط نم بونثل سمللا لرالاف
 لاوحالا نم هيفام ردي م

 عقو سمللا ىتم عيبلا مزليف
 املعاف راهن وا ليلب ناك
 رظني مل ولو عيبلا عقيف
 ىءاسنللو حقفلا يف كاذك

 املعاف مهعم كاذك اهقفلاو

 فرع ذبنلاب نيعيبلا يناثو
 بانلا ىوس نامثا سيلو
 افخ الو امهيبوت اذب انث

 باونأألا رظن نوطرشي ال
 ننسلا كلذ تلوادت

 ررغلل اعفد عرشلا كاذ لطبأ
 لهو كش الب ةمحر عرشلاف
 اررضلاو اررغ انع عفري
 دقرت نياغض ررغ ليف
 اربادتلا ثروي رمأ كاذو

 اعمجيل يهن اذه نع عرشلاو

 دنع ناف رورعم ناعيب

 ب ابر ١

 ىمتنا ىبنلا ال قحلا عراش نم

 رهش دقو امهنع هان عرشلاف
 فلسلا ىكح اذكه رشن ريغب

 لاحب ررض وأ ررغ نم
 عكس دق هيفو لهجلا ىلع ناك

 املعلا ضعب هاور دق كاذك

 ىرتشملا دصقب هب ىضر الو

 يءاج مهعم هقفلا يف هلثمك

 املكتلا انهاه ليطن الف
 فلسلا ىور نذبني كاذل اذه

 نكز هصنب يداهلا نع القن
 ردص ناك ةلاهج نع كاذو

 لقع سانلا نم ع رشلا بجاول

 ارهطألا لانن ىتح هعفدي

 دعبتسي الو رورغم بلق يف
 ارفانتلا ىرولا نيب نأشنيو

 امطق ام نعفديو مهلمش

٣٥ ٢



 نيماضملاو حيقالملاو هلحلا لبح عيب

 فرعت ع ويبلا نم ةنالات

 دلت دق امل عيبلا لوألاف
 ىتم اهلج لمح عيبب ىنعا

 كعم سيل 11 عيب نم كاذو

 دجوي الو مولعم ريغو
 ررغ حص ةيره ريغب وهف

 ىلع قلعم عيب لب ليقو
 نطبلا ف يذلا لمحلا جتن نا

 عبت نمو دجا هيلع اذو

 يلج ورهر ملسم يف هلنمو
 ىففاشلا لنم هيلع كلامو

 ةمركلل هفرصي مهضعبو

 دربملل كلذ اوبسن دق

 قلعي ال لوهجملا لجالاو
 ام عيب كاذف حيقالملا امأ

 لحفلا بيسع نم صخا وهو

 حقلي مل نوكي وا حقل
 نيلالا لمشي مارح رهف
 انموقتي ل هنا

 فرعاف هيلع رودقم ريغو
 حصت ةدم بارضلا ةرجاو

 املعاف لخن حيقلت ىلع اوساق

 افرعاف زوجي ةراعا امأ

 ءاج هتلبح ام.

 فلسلا لاق ىللا اهلصاب

 دلوي ام ىتم ةقان لاما

 ىتأ دق كانه لهجلاف لح
 كش نود هيلع رودقم ريغو
 يدتهملل حضاو كاذ داسف

 رما عرشلا هب ام بلطاو هكرتاف
 الضفلا هاكح ةقان جاتن

 ينع هذخف عقاو عيبلاف

 عمس نم ٥اور قاحساك هل

 لفتحاف ررغ هيف لكلاو
 عماجلا يف انماما ىكح اك

 هجح نود

 دعبا هاوس نعو ذخ قحلاف

 اوققح امم وهو عيب هيلع

 ام لامجلاو لوحفلا يف نوكي
 لصألا يف هبارض هنال

 يحتنملا طرش حيقلتلا انه اما

 نيشو ةسخ نم هب امل

 انملعا انل مولعم ريغو
 يقتنم اعبط قالخالا نم وهو
 حصت سيل اندنعو مهضعب عم
 امدهنا ناكف صنلا اوضراعف

 افخ الو فتنم كاذ نال

٢٢٣٦



 امرح دق هعيب ثانالا لمح املعلا اهاري نيماضملا امأ
 مانالا نع كاذ بيغم ماحرالا هذه نوطب ينام

 اوكح اذك ةفآ كاذ لانت وأ تومي وا دسفي هلعل

 رظنلا يف انل الوهجم هيلع ردقي مل بياغ عيب ناكف
 بلغ دق هيلع لهجل او هير اش بلط امهم هميلست انرغفي

 ادعبأ الطبو قحلا ىده يل ادشرا ثيح عرشلا رد ةل

٢٢٧



 راثلا عيب زاوج يف وهزلا طرش

 هللا رع مكحلا نع وهو

 لاوحالا ىف حالصلا انل اعار

 ام ميب نع ىرولا هيهن كاذ نم

 الام نوذخات ءىش ياب

 املعلا دنع لخنلا ريغ سيقو

 درو دق اهيف راثلا قلطمو
 لقف حص ناف وهزلا اهطرشو
 حالصل وهزلا نا كلذ

 رنالا يف رارمحالا وهف وهزلاو
 يفطصملا لاق رفصت وا رمحت
 فرعي دح كاردالل كاذو

 ال كاردالا غلبت مل نكت ناف

 ذخأي ءىيش ياب ذئنيح

 ياوجلا يف عضولا ليلد وهو
 رهظو حالصلا ادب اذا لهو

 ىلع اهيقاب عيب لحن ىنعا

 ف حالصلا ادب ذا لحي ليق

 دقو وهزلل ثيدحلا طرش دق

 حالصلل وذللاو وهوزلاو

 ناتسب ف كلذ ادب ولف

 حلاصلا ليبسلاب ىعاري ناك

 هلالا دحاولا وهو لجو
 لاملا ىف وا سفنلا يف اهعيمج

 امرح كاذ حالصلا لدي ل

 البق اصن حالصلا غلي ذنا

 اعفر الوق رامتالل شرعلا وذ

 الاقلا كاذ ردتلف مكناوخا

 املع اسايق لخنلا ىلع اموي
 دنسلا يلاع حلاص ثيدح اضيا

 لقع لصا ىلع اهعيب حصي
 حاجنلا ثعاب اهيف نذؤي
 رهظ نا رارفصالا كاذ لثمو

 افرع دق ارهاظ احالص ينعي
 فلتخي ال هيف عافتنالاو

 اللعلا رداف عيضت نا نمؤي

 ذخالا كاذ ملسملا خالا لام

 حجارلا نايبلاب يتاي فوسو
 ربتعي عيمجلل ىفكي سنجلا يف
 المش امهم مومعلا مأ اذه

 فلسلا ضعب كاذ لاق كلذ

دنسلا حضاو كلذ انل حال



 املعاف معي اهعيمج ىضعا

 ىري ناتسب لك يف مهضعبو
 رهظ هحالص ناتسب ياو
 مزلي سنج لك يف لب ليقو
 رجشلا سنج لك يف لب ليقو

 حص بهذملا يف فورعملا لمعلاو
 ادب دق لاغنلا سنج اذا اك

 يف سانجالا ةيقب اذكهو
 نا لبق راثلا عيب نع يبلاو
 املعلا دنع ميرحتلل يبنلاو

 نم ةهاعلا بهذت ثيدح يفو

 ١)كلا مع راثلا هلوقو
 دق لخنلا رامث صخ يذلا امأ

 ىلع اهلك راثلا لمنيف
 يلج ناهرب كاردلا يف فرعلاو

 لجرفسلاو نامرلاو خ وخلاك
 رايخلاو خيطبلا كلذك

 يف حالصلا ودبي نا اهدحو

 فرع اهدح عورزلا اذكهو

 لمش دق ثيدحلا اهل اهلكو

 عاي ال لبنسلا ىف ءاجو
 كاردلاب ةهاعلا نمأيو

 نأ لبق نم بنع عاي الو
 ادتشا هارت نا لبق بحلاو

 ىرولا لاوحا ماظتنا ةمكحلاو

 املعلا هتدروا لوق كلذ

 اركذ دق اذكه كاذ رذب

 رمت نم كانه ام عيب لحي
 اوملعاف حالصلا كلذ روهظ

 رظنلا يف انل حال اذو ودي
 حصألا وه مهدنع سنج لك يف
 ادبأ لالح هعيبف هيف
 فرعاف اذه بهذملا دمتعم

 نكز هعوقو لكلا ىلع وهزت
 امرح ام ىتم دساف عيبلاف

 نملعاف كاردلاب يا انرامتأ

 الصأ هذخف ظفللا قلط اذا
 دنف الو اققحم هتمدق

 الضفلا لك دنع رسايقلا اذه

 لمكلا دنع مكحلا هيلع ىنبي

 لبنلا فرع نوميللاو زوملاو
 رانالا اهب تءاج اهوغنو

 فرعا هوحنو لكألل كلذ

 فلسلا رارحا دنع لصا فرعلاو

 لقن اندنع كاذ عيبرلا يفو

 عافتنالا هيف ضاضيبا لبق
 كالملا لصيف كاردلا دنا

 نكز دق ثيدح صن يف دوسي
 ىدهألا ليلدلا هنم ذخف اصن

 ىرتشا ناك نمو مهنم عاب نم
٢٢٣٩



 ملسملا لام عيابلا لكاي ال

 نمو عاب نم بناج نم كلذ
 حالص >)ب هلام عيضي

 رمنلا عيب زاجأ مهضعبو
 اه عطقلا وه طرشلا كلذو

 عامجالالب مرصحلاك كاذو

 طرتشا اهل اقبلا طرش اذا ينعا

 لهجي اللم كلذ يف نال
 مرج الف ىدهلا نوناق عرشلاو
 قهز دق هارت ىتح هغمدي
 لحمضاف داسفلا :اوها لازأ

 ارهظ ىتح نيدلا لصا سدق
 ىقرف حالصلا عرفلا يف نسو
 ىدهلا ديات مهللا كلاسن

 ارمألا لاجرلا قفوت ناو

 ملعاف هيلع ضيوعت ريغب
 نكز دق عايض نع راش بناج
 حانج نم حالصلا يف سيلو
 رظناف طرشب يا حالصلا لبق
 اهعفن ىقبي عطقلا دنع ناك نا

 عاشتما ىلع اقبلا هدضو

 طحي لطبلاو عامجالاب مرحي
 لمكلا كاذب ىرد رزع نم
 ممالا لك نم لطابلا درش نا
 قرش نوكلا عرش يف اذه رونو
 لمش نوكلل لدعلاو اهحبشاو
 ارتما هيف امو اعطاس هايض

 يقترت نل اير مانالا هب
 ادحا نيدب نقحلا ةرصنو

 ىرولل نيدشرم اوموقي نال

٦٢٤٠



 ١ ز 4 . 3

 علسلا يف ديزت نا وهو شجلنلاو
 الف يراشلا ىلع الغلا ضرفلاو
 ىتم ديصلا ةرانتسا هلصاو
 الغلا بلجي مار دبع ناش ام

 الو مكروما ىلع اونواعت
 ىرتشا نم عدف وأ رشاف تيسن نا
 درت ملو نلعفت ءيش يال
 املعاف ريبكلا بنذلا نم وهو
 هتعلس نع هيطعت نا ليقو
 ابرتشت كسفن يف سيلو

 ىففاشلل بوسنملا لرالاو

 اهتيرش دق لوقي نا هنمو
 نمثلا كاذ هل ىراشلا لذييف

 نمنلا عفديف ىراشلا بغري
 اوعمجاو ررغ كاذ نال

 اتبثأ ضعب ىف عيبلا يف فلحلاو

 رهش دق كاذو ىراشلل نوكي

 عقو هسايق ةارصملا ىلع

 شجنلا ناك نا حاضيالا يف لاقو
 املعاف هاوس كاذ نكي ناو

 ممحنم بوت شجانلا ىلع نكل
 رهاظلا لاجر عيبلا دسفاو

 هببانحلل روهشملا هناو

 عنم عرشلا اذل اهديرت الو

 القعلا رابتعا يف كاذ غوسي

 اتث رما كاذو هرفن

 العف دق يذلاب هيخا لىلع

 الصح داسف ىلع اونواعت

 ىرولا يف انيبخ ادبع نكت الو
 دسحلا رهظ ابكار كارا ىننا

 امرح دق هلك كاذ وحنو

 هبتناف اهنامثأ نم رتكا

 ابيضتريف ريغلا ىدتقيف
 عماجلا يف انماما ىكح اك

 اهتيضترا دق نيح ديازب
 نكز لوق بذاك كانه وهو
 نملعاف مارح وهف ارفوم
 عنميف هب ىصاعلا هناب

 قأ دق رايخلاف ضعب دنعو

 رهتشم لاقم فكلاوم دنع

 عرش اهدرف الوأ اهءاش نا

 شجن نارايخلا ءيشلا بحاص نم
 املعتل انهاه رايخلا سيل

 مثأ ناك نا كلذ هلعف نم

 رهاظ لقنب كلام دنعو

 هليالد نفرعاو لقعب رظناف
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 عناصلا كيلملا وه وا هيلع عيابلا اطاوت اذا هطرشو

 دمتعملا ىماسلا مامالا دنع درو اذكه لعافلا هنأ وأ

 قدصي عيمجل ١ سيل هنكل قلعت هلف ل ورق لكو

 املعلا ءايلوألا ةادهلا جهن امزلاف هيف قحلا تفرع دقو
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 دابل رض اح عيب نع يهل ١

 بجو ىرولاب قفرلا نا ثيحو
 درو ىداهلا نم يبنلا كلذل

 لهسا ةادبلا بابرا نال

 رسعا يرضحلا رمأ ذناو
 لامب يا رضاحلا مك

 املعاف نوركتحي ال ودبلاو

 ىلاعت مهقزري ىرولا اوعد
 دحأ نع دراو صن كلذ

 ىتا يدابلا اذا رمالا ةروصو

 اراكتحا هل هوعيبت ناب

 ابم عاب اولعفت مل متنا نا
 ادبأ ةادبلل اوعيبت الف

 ىرشلا يفو مهعيب ف مهنال
 لمش دقو اقلطم ءاج يهل اف

 مرحي رجاب ناك نا ليقو

 بسح دق عاطتسمو زياج يف
 درو ذا دابل رضاح عيب نع

 لقني اميف رضاحلا نع اعيب
 ركذي قتشي رما نع يبنلا
 لاح يف ىرولاب رضي داب

 امسق دق امب اوعاب اودرو نا
 الادج الو اضعب مهضعب نم

 ىدتهم يبنلا لاوقاب نكف
 ىتأ .... ام رهقل هوقلتت ال

 ارارضا او بلجتف نقتأ امب

 نغم لانف هللا هرسي

 ادرو اذك مه ىرشلا الو

 ىرولا رما اوكرتاف مكنم حمسا
 لدج الو اذكه يش لكل

 ملسأ مهعم وهف رجا نودو
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 بيالحلا ةي رصت

 ررغلاو ارط عدخلا نا ثيحو
 حلاصلا بجاول ةياعر

 ةيرصتلا نع يبنلا درو دق
 اققحت اررخغ اهيف ناو

 دلولا اهنم عنمي نا كاذو

 عورضلا يف نابلالا عمتجت
 هلفاح اهاري ىرشي نم نال

 لذيو ابغار اهبرتنيف

 دجو ناك امل انبل اهنظي

 فرعي مارحلاب لعف كلذ
 ةيرصتلل عملا نا ليق لب
 ربخلا هيلع لد يذلا وهو

 فرع اهاذيا كلذ يف نأل

 يرشلا يف يلج سيلدت هيفو
 رقوملا ملاعلا عيرلا لش
 ملع ناك ام دعب اهدري ناف

 حص كلذ اهعاجرا اشي ناو
 تبن هل انهاه رايخلا نا

 بجر عاص اهل ةبلح لك ىف

 مرج الو ىرولا روهمج هيلع
 يبأ لثم هب دوعسم نبا ىتفا
 ال درلا نوري نويفنحلاو
 رمتلا عاص در اذهب ىنعا

 رهش دق رما عرشلا يف اهميرحت
 حجار ليدب رض عفدو
 ةيرم ريغب عدج اهنال

 دهعي رمال عرضلا مظعيف

 عونمملا نم عيبل كاذو
 هلماح تءاج ريزغلا نبللاب

 لطي عيب وهف اهئارش يلع

 فرصني دشر وذ هلامو

 ةيضقلا لطاب عيب ريغل

 ركنتسي ال وهو عيبرلا دنع
 فرص لكلا ىلا ىبنلاف كاذب

 ارصبلا لج لوع دق هيلع
 رظناف حص عيبلا ديق ليقو

 انهاه عيبلاف اهناش نم

 حضو دق اهعم رمتلا عاص درو
 تتأ ةحح رمتلا عاص درو

 بتكلا يف هوركذ دق ربخ يف
 مزل هرماو عوبتم قحلاف
يرع هيقف ريخ ةريره



 ليلد نم هيلع مهدنع له

 درو ىذلا ربخلا يف اونعط لب

 املعلا لوقب لاق رمزو
 رمتا عاص نيبام هريخ

 افرعاف اذه ثيدحلا يف سيلو

 يأ نبا عم فسوي وبا اذك

 مزلي سيل رمتلا عاص نكل
 املعاف حصت عاصلا ةميق لب

 ةيعفاشلا ضعب هيلع !امك
 دلبلا تاوقا كاذ يف اونيع ذا
 درو هيف ىفطصملا صن دنال

 نبللا در نمزلي ليقو
 دجوي مل ناو در هلنمف

 لمت لف هتمدقام قحلاو

 منغلا بيالح لماش كاذو

 ىقس نا ناويحلا در هنمو
 عفتري هنطب ىتح هيقسي

 املعاف انيمس ىراشلا هنظي

 الو هقاطم قوف هفلك

 ادب هلازه ءاملا بهذ دنا

 درو ةارصملا يف ثيدحلا نا

 لعف ناك نم بيدات ىغبني

 افص ام الا لبقي ال عرشلاو

 ليزنتلا وا حص ريخ نم
 دنسلا عفراب حص دقو هيف
 املعي مل امل اعدا هنكل

 رب نم هدنع عاص فصنو
 افخ قحلا يف سيلو هليلد
 بتكلا يف ىتا دق لوقي ىلي
 اوملعاف زاج ريغلاف هنيعب
 املعلا لاق هيع كلامو

 هيضرم مهلاوقا سيلو

 در وهو سيق رطفلا ةاكز ىلع
 دحا لك نع ع ازنلا عفتراف

 نكي مل ناو ايقاب ناك نا

 دنسملا يف يكح لوق ةميقف

 لطخلا لها عدو قحلا حضاو نع
 معنلا رمح عم فورعملا رقبلاو
 ققح كاذ عادخ ةفلكب

 لمعف هنال

 افيز رما مالسالا يف شفلاو
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 بلجي راكتحالا نا ثيحو

 ءايشألل ةجاحلا مهوعدت
 اورش نا مهيلع رضلا لخديف
 رجتلل ماعطلا ىرشي نا كاذو

 ىرولا ىلع هب الفلا رظتني
 رشبلا ريخ نع ءاج هيف ىبلاف
 رضحلا لهأ ىلع عقاو كاذو

 بلجي كاذ رافسالا اخأ نا

 عنتم ال نورفاسملا عنم ول
 رخدا لام ةلغ نم كاذك

 لخد دق ماعطلا ريغ ىرت لهو
 عقر قالطا عيبرلا ربخ يف
 ماعطلا يف ناك نا اوفلتخاو

 فرع ىتلا ةتسلا بوبحلا ليق

 يناطقلاو ناهدالا يف سيلو

 ملع ربلاو ريعشلا يف ليقو
 اوفتكا دق ىرولا ناك نا ليقو

 حاضيالا بحاص هيلا لام

 ىماسلا مامالا كلذ دروا

 املعلا دنع ميرحتلل ىبنلاو
 اتبثاو ىفطصملا هيف ددش

 ركتحي نم ةنعللا رظتني
 ىرولا يف نركتحي ال لاقو

 برغتسي الو رضلا ىرؤلا ىلع
 يءاج راكتحالاب اهعنمو

 اوبأ اوناك وأ لاحلا يف وأ لاملا يف

 ركتحي اميكل هصخر تقو يف
 ىرتشا نم هئبخي دلب يف

 رضم نم انيف ثوعبملا انيبن
 رفس اباوج حبصا يذلا نود
 بلجتسي اذو ىءان دلب نم

 عفتراو ريخ مظع ىرولا ىلع
 ركتحم اذه نا لاقي سيل

 لقن انل مهنع فالخ هيف

 عنم كاذ نم دييقتلا ىعدمو
 مارلب فرعي هبأ ي
 فصتت ةاكزلا اهب اهنايب

 ناشلا اذ يف ليق راكتحا الف

 مسر هيف مهضعبل رذظنل
 اوكح اذك هل عنم ال كاذ نع

 حاحصلا يف بوقعي يبا لنم
 ملاعلا عيبرلا دنسم حرش يف
 امرح دق اندنع راكتحالاف

 ىتأ صن يف نعللا ميظع هيف
 ركذي صن حاضيالا ىف كلذ
 اركذ صن ءىطاخلا ىتفلا الا
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 دمحا مث دواد وبا ىرر
 مالسالا ىلع الفلا لخدمو
 مرج الو ررض كاذ دنال

 راب ىتف لقعم هاور
 درو ةريره يبا نع هيفر
 ماذجلاو سالف الب برضي

 هالوم نم هيلع ةبوقع
 ريابكلا مظعا نم ةريبك

 ممالا ملاع ىداتت اهلكو

 ىرولا ىشنم نم قلخلا اذهب اقفر
 ربعلا غلبا لاحلا ناسل نا

 دحالا هلآلا هنع ىهن امف

 دنسملا اكح اذكه كلذ

 مالكلا دراو مهفاف رانلا يف

 مرتجمن دبع نيدلا يف هلخدم

 رانألا يف روهشملا دمحا عم
 دجو دق اضيا دواد يبا يفو

 ماعطلل ساللا يف ركتحم

 هاهتنم كاذ دعب راللاو

 رهاظلا كاذ لقن اهيلع لد

 ملع دق مانالا يف رض بلج نع
 اررضلا نوعفديف اوقفرف
 ركفلا بابرأدنع لاقملا ىف

 ددحي ال لج ريخ هيفف
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 ةعفنم رج ضرق نع يبنلا

 جياوحلل ءاضقلاو لكالاو

 ىلع اموي لجاع عفن لكو
 ىقهيبلا هاور دق ثيدح ينو

 الو ابرلا ةمرح امارح ىنعي
 املعاف قاب ضرقلا لصا ناف

 هرخآلا يف هلاني هففنف

 درو ىربكلا ننسلا يف اذكهو
 لخدي سيل كاذ لبق عفنلاو
 امدقت هلصا عفن ناك نا

 اعقو ضرق لجال نكي مل نا
 هدايزلا اضقلا دنع زياجو

 رادقملاو تافصلا ف كاذو

 ىرولا روهمج هيلع يذلا وهو
 حصت وضولا يف لوقي مهضعبو
 ركذ نيكلاملا 97 وهو

 ىراصنالا رباج هاور امو
 ادازو ىفطا يناضق لاق

 ملسم لثم كاذ ىراخبلا ىرر
 ماقملل قيقحتلا وه اذه

 لقن هتوبث نيدلا يفو رب
 املعلا هاري ربلا لمع يف

 رضم نم انيف ثوعبملا دمحا نع

 اوملعاف كاذ وحنو ةمدخك

 جمهامللا ىف ءاطعالا رياسو

 القع مارح ربلا نم عون
 ققحم ربخ يف ابر كاذ

 الصح هنم نوكي نا دعي

 امرح هنم عفنلاو هل امف

 هرهاظلا لوصالا ىبنث امك هنم
 دنف الو هل ريفتت لكلاو

 لقعن دق يذلا وهو همكح : يف
 امرحي مل املعلا دنع كاذف

 اعنم ليس هناف الوا

 هدافالا عف طرش نكي مل نا

 راذنكالاك كاذ ىف ةلقو

 ارصبلا رابتعا يف حيحصلا وهو
 حضتم مهعم دادعالا يف عنملاو

 رطس مهنع عيبرلا دنسم يف
 رات الف اولاق ام لطي
 ادادعالا مكلت ءاضقلا ىلع

 ملعلا عيبرلا لثم دمحاو

 مالعالا ةداقلا ليبس كلساف
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 اكولمم سيلام عيب
 املغ طرش كلملا نا ثيحو

 كلمي الام أرملا عيي الف

 اررغ ريغ دعي عون هنال
 دقو هريغ لام عيي فيك

 عقو لام ىلع اعيب هدقعي
 عاتملل عاتبت نا كاذو

 يكل هيرشت تحرو هتعب دق
 دقو رادلا كعيبا اذكهو
 الف ابيغم دبعلا اذكهو

 ررغ عون ليق هيف دنال
 تمدهت دق رادلا كلت لعل

 املعاف تام دبعلا كاذ لعو

 درو ىبنلا اذل نكمم لكلاو
 رادلا كلتب يضرلا مدعو

 ىلع رادلا كعيب اذكهو

 ربخلا كدنع سيلام عبت الف

 ءايشالا يف مومعلا لمحيف

 يف كلذ ىلع ينبم مكحلاو

 امدبہنا الاو عيبلا ةحص ف

 كلسي ال ىدهلا ىف كاذ عيبف

 اررضلا نبلجي انيف عرشلا يف
 دقعنا ناك اذا دقعلا همزلي
 عنم عرشلا هل هريغ كلم يف

 عاتبلا نم وهو انقوس نم
 ىتفلا اذل ىرشلا دعب هعفدت

 دسف اهعيبف اهبايغ حص
 القعلا دنع عيبلا اذه حصي

 ررضلل ىرولا ىلع نبلجيف
 تدسف اهارن اهعويب اذل

 امهبنا ثيح بورهلاب تاف وا

 دشرلاب انيف ثوعبملا دمحا نع

 رامحلاو ريعبلاو دبعلاو
 الطب اذهف اهيرشضأو فلا

 رشبلا كلمتام عيمج مع

 يءاج اموي صوصخلا ىرت ىتح
 فرعاو كاذ رداف هلآلا ع رش
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 ض رق و ب نع يبنلا
 .عم ضرقلا نا فثيحو ١

 ز اب كلذ ىضم دق

 يب نع كا َ / . هدنعو عيب

 ةمرحلا ةعفنملا نم ي

 ي نا كاذ .  . 7 7نم ناسنالا فلتسب

 / حي با هلوق هنم .

 ينضرقي نا طرشب 7 ٣

 ك ىتفلا ضرقا هنمو
 لمل يا نيبت ةروص يف

 ب نمؤي ال هنا «

 يا ضرقلا لجال كاذ .

 مزال كاذ ؤ عقو رقلا در
 ه لكف . - ٠

 فلس ةطنح زيفف هعيبو

 ىيفضب لوقي همامت

 اصطق نيزيفق يلع " 7مارح
 عيب حص كاذ نال "

 فكعيبا هلوقو ١ ع ديل

 ءايشالا نم اذك يف لوقي

 مرحم اذه هباش ام لكو

 عس عرشلا هل مرحم رهف
 1 ى لجأل ممهردب
 يعي " نيرهش يلا كاذ

 7 . ع رشلا كاذ عنمي

 ع رما عرشلا يف هلطب

 . ةئام فالستسا لع أ

 ءابنالا يف دجوي دق مرحلاف
 ضتري رما كاذو مرجنا هيضت
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 ضرألا ءارك
 درو دق ءاملعلا نيب فلخلاو

 عنم ضعبلاو زاوجلا ىري ضعب
 اقلطأ اين عيبرلا ربخو
 لنمألا وهو ميرحتلل ليقف
 رسيأ وهو هيزنتلل ليقو
 هيحان نظطرتشي نا كاذو
 حص كلاملل كلتو اهعرزي

 عرزلا يتاب دسفي امبر ذا
 املعاف ىراخبلا ىور يذلا وهو

 درو دق جيدخ لبن عفار نع
 قرولاب ءاركلا ناك اذا امأ

 حص فورعملا بهذلاب اذكهو
 يبلا دهع يف كي مل هنكل
 عنمي ما زياج نبتب لهو
 عبت هل نمو سؤاط لاقو
 ادرو دق ام وحنب اوقلعت

 دقو هيهن قلطأ هناف

 حصي ام لكب زياج كاذ ليقو
 نمث تاعيملا لك يف نوكي
 ماصملطلاو ضورعلا كلذك

 ادرو القن عيبرلا دنسم ي
 عش اهنم جراخ ءزجب الا

 رمثلا ءزجب زاج لب ليقو

 دمتعم لقنب ضرألا ءارك يف يا
 عدص دق هيف هيركتلاب ضعبلاو
 اقلطم كاذ مكح ديقي ملو

 لهجي سيلو ييلا رمهاظل
 ركذي مسقل طرشلا يف ليقو
 هيءاج كانه هل ةصلاخ

 حضتا دق ررغ هيف كاذو
 عنملا لصأ طورشملا ملسيو
 املع لاجر مهو ملسمو

 دنسلا تباث ءاج ماقملا اذ يف
 قدص لقنلا اذكه هيف ىهن ال

 حضو فرص هنال مهدنع

 بتكلا يف ةياور مهدنع
 عتمي ال ليق كاذ وحنو
 عنم مهعم اقلطم كاذ ناب

 ادنسا اصن عيبرلا دنسم ىف

 ادجو اهيف عرزي ام سنج نم
 عبتا صخلا ىدهلاو هاكح اذك

 رثألا ىف اذكه اضيا عرزلاو
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 حصي دق ماعطلا ريغ لب ليقو
 عفر هعانتما كنيذب اما

 ىري نا راذح يا هنم كاذو
 رذلملا نبا عامجالا لقنو

 بهذلا دوقنمب هزاوج ىلع
 قافتاب راصمالا

 ىدهلا ساربن ملعلا عيبر وهو
 عرزلا مساو ثرحلا مسا ليقو

 يردخلا ديعس يبا نعو
 هلقاحملا وه ضرالا ىرك لاق

 ديعس يأ لوق نكي ناف
 فرع هناف هنم وا كاذف
 \ .ملسن هل غبنيف

 حاضيالا يف لاق دق هلنمو

 هلبنس يف بحلا عيب ليقو
 عنمي كاردلا لبق نم عرزلاو
 دقو هلنم رامثالل عيبلاو

 انلخن سوأر ىلع ام عيبو
 ... ناكمالا نم ةياغب اذه

 يفتخم ريغ حال امهم نقحلاو

 حضو لوق يف فورعملا رمنلاو
 عنم دق ماعطلاب ماعطلا عيب

 اردص هيف يهنلاو هباب نم

 ىرضلملا يبنلا دحا بحص نع

 بتكلا يف ٥ورور اذك ةضف وا

 قاقشلا ثعاب عطقاف هيلع

 لناسملا مكلت اهيلع تحص

 تبن الف اهنودب امأ

 هلياق ىردتو ضرالا ىرك وهو
 ىدتقتقلملا مامالا وهو انتحح

 عرشلا يف دراو لقح ضرالا يف
 يضرملا ملاعلا عيبرلا لنم

 هلقان كاذك ءاج انماما

 ديجلا يبنلا ىداملا نع اصن

 فرصنا هانفعملو كاذ ريسفت

 انسدق امب ىردا هنال

 حاحصلا رتافدلا نم وهو

 عرزلا افاوت ولو هعيب نم
 دمتعملا نايبلاب ابيرق نم

 انلع زاوجلا عونمم رمتلاب

 يناعملا حضاو راصتخا يف يا

 فرعي ل ىذلا ىتح هفرعي
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 عيبلا يف رايخلا
 رشبلل تاودبلا

 عويبلا يف رايخلا كلذل
 اهب عاونا عويبلا يف كاذو

 طرش نا وهو طرشلا رايخ اهنم
 مايالا نم ةنالن وحن

 املعتل صقان وأ ديازو

 ىرتشا اذا ةيؤر رايخ مث
 املعا هدري هرايخبو

 نييعتلل ءاج رايخ من

 نيبوغلا دحال ئرتشا وحن
 ءاش ام ننيعي نا طرشب

 ىرش نا وحن بيعلا رايخ م
 يبأ امدنع بيعلاب هدري

 ىري نم عم سلجم رايخ م

 ربخلا نم رهاظب اكسمت
 اتبث دق دحاو لكل وهو
 الاط ول اقرتفا انوكي مام

 رايخلا عضاوم هذهف

 الاق رايخلاب ناعيبلاو

 ال ىدي الا قارتفاب اولاق بحصلاف

 املعاف رايخلا لكلل ناكو

 ىديالاب مهقارتفا اوصصخرو
 انودقعي ىديالاب مهنال

 رهظ دق رسل نم اك ودبت نا ثيحو
 عورشملا ليالد هب تءاج

 اهقف موق رانأ تدرو دق
 طرتشا نح ةدم رايخلا هل

 ماوعالا ةنالن اذكه وأ

 امزل رايخلا هل
 ىري كاذ ىرتشا نيح نكي ملو
 املعلا دنع لوهجملا هنال

 نييبتلا ةقيقح ىلع ىني
 نيمهرد وحنب اذكمهو
 ءاج اطرش نيئيشلا كنيذ نم
 ارظن نم عم هيف بيع حصو

 بجعتست الف هب هتوبث

 ارصبلا مولعلا لها ف كلذ
 رثألا صن انل كاذ ىكح !مك
 اتبخساف انهاه رايخلا ىنعا

 الاوقألا فرعتلف امثدهع
 رانلا يف ركذي يذلا ينعا
 الام اقرتفا انوكي ملام

 البقاف حيحصلا وهو اهريغب

 اممع عيمجلل ثيدحلا ثيح

 يدهب ليلد نم هيلع امل
 انوقفصي كاذ يف مهعريب

 دق تبات
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 تقرتفا اهارت ىديالا امدنعف

 لقن مل قارتفالا ليبق امأ

 املعاف هيلع نويكلاملاو

 ىصعخنلا لتثمك نويفنحلاو

 اليق هيلع ىرونلاو ثيللاو
 مساقلا مث ةيمامالا م

 ركذلا صن هيلع مهلو

 درو متعيابت اذا اودهشاو

 ادهشن نا انرمأي هناف

 سلجملا قارتفا صنلا بجوا ول
 داهشالا دصقم ديفت الف

 اعقو دنا مهداهشا نال

 لاحلا كاذل قباطم ريغ

 عقي مل قارتفا دعب نكي ناو
 درو ةراجت يف ضارت نعو
 بلطت دوهنشلاو حص يعيبلاف

 رايخ ال يضارتلا عقو نا
 حصي سيل ىضرلا دعب هنال
 تبثي سيل كاذك نكي مل ول
 ىرولا يف تالماعملا لطبتف

 ال لمشلا عاتجا عرشلا دصقمو
 يلعلا عرشلا لياسو نم عيبلاو
 ءايشالل جاتحي نم دنال

 اطعلاو تابهلاب لانث الو

 عقو عيبلاف قحلا فالخ ىنعا

 تغبت دق اهدوقع مهعرويب

 لدج الب ةتباث اهناب
 امهفاف مهنم بيبحلا ىتف الا

 عمساف هيف بحصلا لاقم ىلع
 اليبسلا فرعاف يربنعلاو

 ملاع وهو ديز يلع نباو
 ركفلا حيحص لك همهفي
 دشرلا رارحا دنع حيرص صن
 ادصقم حصي ال قارتضالاف

 سسؤت مل ةيالا تناكل
 دارملا ب دوصقملا هناو

 اعضوملا ىءاني قرفت لبق
 لاقلا يف لوقعملا وه اذو

 ع رش هللا اك هلحم ىلع

 دقع لاحلا ام مامت ىلع تلد

 برفغتسي الف عيبلا ةحصل

 راتالا هب تءاج ىذلا وهو

 حضصم ماقملاو عيبم ضقن

 تبي انل ىرش الو عيب

 ارتما ام نود يشالتلا عقيو

 الشفلا ىنيف ءاوهالاو قرفت

 لمكلا لك دنع عاتجالل

 يءاج اموي ريغلل اهكلمو

 اطخلا سأر اهبر نم اهبلسو
 ع رش هل اذل اهل ةعيرذ
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 بجللا هتدقع دقع توبث

 بتك لصأ ىلع هب اهتوبن

 سسؤم تباث لصاب يل لق
 قاسي ىذلا عيبلا تبغي مل

 ءابنالاو صوصنلا يف دقعلاب
 اركنأ ةافو قرفت لبت
 اركنم هارتف لالجلا ىذ نع

 ارهش الاقم مهطورش لمىلع

 يدنع اميف عيبلا طرش دفي

 افلاحتلا تبثا دق ىفطصلملاف
 دشر اذ شعف فلح ال هالول

 اتبثي مل دقعلا رمأ ناكل

 نايبلا حضاو هارا الو

 قاقخلل عظطقلل مهيديا

 سسؤملا حضاولا يف ىضم اك
 بابلا اذ يف لوقعملا بجاولا ال

 مانألا يف لاوحالا نسحاب
 قالطالا ىلع ريغ الدعي
 انملعاف كاذب امهيلع

 لقني اميف سلجملا يف كلذ

 ادرو هارت بحصلا نع اميف
 ةمالا يذ يف ءاج خيش لضفأ
 اقيض لاحف نيمويو اموي
 لاجرلا رياس نم دحال

 رونألا يف حص دق يذلا وهو
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 افقوأ عيب وهف رايخلا من
 تبن حص اذاف لوبقلا وهو
 الاق ( رايخلاب ناعيبلاو ر
 امه ناف اقرتفا انوكي ملام
 لطب طرشلاو عيبلا توبن ىنعأ

 تبث دق رايخلا طرش لب ليقو
 درو دق ثيدح تارصملا يفو

 ىوح دق طرشلو اعيب ناكف
 عقو اضيا رباج ثيدح يفو

 مهطورش ىلع يا نوملسملاو
 ءاآضمألل قلع هنال
 رايخلل تبذنن اننأو

 املعاف هوللع نوفعناملاو

 عقر رامثأ ليلحت ىلع اولاق
 درو ابرأ دقف ىبجأ نم دنال

 ىلع نامسق وهف رابتعابو
 رومألا يف ىورتلا لوألاف
 فرع ةصيقن مهدنع يلانلاو

 نامسق هدحو يورتلا غ

 ةدل هقلع هنأ وأ

 ىلع عيبلا دقعي ال نا ىلانلاو
 يلا تارصملا عيب هلانم

 فرع ةصيقنب رايخ امأ
 لبق ءاش ناو هدر ءاش دنا

 لطب دق رايخلا اقرفت ناو

 افرع رمال هتب كاذ ذا

 تب كاذ ف امو هد رف الوأ

 الادح الو هلصا كاذو

 لصح نا رايخلا طرش هب ىنعا
 تبي ال يخأ هدنع عيبلاو

 دنسلا لوبقم رايخلل تبني
 ىرر اهف نم رابخالا يف هاور

 عفر اذك هرهظ طرشو عيب
 مهطورشم يف رايخلا تبنيف

 ءارشلا كلذل يضرلا

 رابخالا هذهف يا عيبلا

 املست نل قحلا يف للعي
 عبنت ال ةليح لصأ ريف

 دري الو هتمدق ام نقحلاو

 الصأ اميف خايشالا ررق ام

 روهشملا يلع اركفت ىنعأ
 فلسلا رابحأ ةداقلا رثا يف

 نالف ىضر ىلع لواف
 ةدملا مامت دنع هصلطقو

 الصؤملا هلصأ عارو عطق
 الجأت مهدنع ةنال

 فصو دق مهعم عيبلاب يذلا رهف

 للعلا يذل يا حص رايخ وهف
 لدج الب مهف عيبلا تبنو
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 عقي ملو ابهذ نا هنا

 مايألا ةنالن هل لمو

 حصي سيل اهقوفو اهنودو
 ربتعي ديق ريخ كاذ ليقو

 مايالا ةنالت لب ليقو

 دسفي الام ردقب اهقوفو

 ناسنالا رمع قوف ناك ول

 تررقت ةدم حيحصلا لب

 ةنوعملا همزلت عيابو

 درو لكالاك فورعملا لرالاو
 ىلا جاتحا اذا ةاوادملا اذك
 املعاف هنم دبال ام لكو

 ىدهلا يف هيلع يأ نا ربجي

 ىرتخملا قحل قلعتو
 ارايخحلا طرش نا اميس ال
 جراخ ريغ هارن هكلم نم

 هل لصالاو هقلع هنكل

 رايخلا ةدم مامت عمو

 يف هيلع تبات هانج امف

 افشكنا ماقملا انه هنال

 عفد كي ناو

 بجو ىراشلاو نامضلاب عجري
 عقوام نا كاذ ىفام ةياغ

 دق كاذ

 عقو عيبلاف عيبلا كاذل ضقن

 مالعالا رظن يف اهريغ ال

 حضتم ليلدل يا معن ليق

 رظنلا فقو ىلع ىرجي هنكل
 عفري حص شاع نا اذ ريغو

 مارملا اذل ةدم لقأ

 ديقي الو ارهد ولو كاذ

 نافرعلا يلوا نم ضعب لوق يف
 تبت دق قافتا ىلع مهنيب

 دمتعي ىقيو سبللاو برشلاو
 القن ناهتةداو ىوادتلا رما

 اتح رمأ عيابلا ىلع وهف
 ادس مهنيب لاملا عيضي ال يك

 رظناف كيلع افخ الو هب

اراتخا كاذل هكلم لصالاو



 طرتشا دق نم مزلي لب ليقو
 ءامنلاو عيبلا ةلفغو

 عوجرلاب عطقلا حصي ىتح
 ال عيابلا دي يف كاذ ليقو

 >»)ف هلام لاملا نا كلذ

 عيبللا نع ناك ام ليقو
 ال عيابلا دي يف كاذ نوكي

 لصتم اموي هارت هب امو

 حضتا ام نامضلاب جارخلا ينو

 حصي ةدم كت مل اذا لهو

 طرتشي ىلامو حص هتوبت

 ددملا دازت دنا حصي لهو

 حصي ريغلا نم ىضر ىلع لهو
 حصي نيناجملا ىضر ىلع لهو
 لصوي ال يذلا ىضر ىلع اذك
 لطب رفاسم ىضر ىلع ناو
 اليقو لب طرشلا حص ليقو

 ريكوللو ةفيلخل و
 رايخلل ثراولا ثريو
 حص ثوروملل ناك ام هنال

 نعو بطقلا نع لينلا يف كاذك

 عقو دق رايلا طرش نكي ناو

 لاقي امف اتام امث ناف

 بهذيف الطاب نوكي ينعأ
 تبث ناكام ثراولل لوقأ

 طبضنم لصا رايخلا كلذل

 ءارشلا هل حص نم ديب
 عوبلا هلصأل نصعجريف
 القع لصال هيراش دي يف
 الصح لصأل ريغلا هكلمي
 عيبتلا هلصأ نع الصفنم

 الصف دق اذكه راش دي يف

 لصتي ام ىتم هيراش دي يف
 حرش لصأ ىدهلا بابرا لوق يف
 حصي وأ لوقي هلطبب ضعب
 طرتشملا لصأ رداف ائش كي مل

 دسفي لاق كاذب مهضعبف
 حضتم طرش كاذف معن ليق
 حصي ال يبصلاك رايخلا كاذ

 لقعي هنع عناملل هيلا

 لفتحاف حص عيبلاو مهطرش
 ا١ليلعت هلك كاذ نالطب

 ليصأتلا ىلع ريغلل ناك ام

 يراج كانه ليصأت بسحب
 حضو لصا ىلع كاذ ثراول
 نكز هانعمو هلصا بحاص

 عضؤ اعم رتشمو عياب نم
 لازي ما رايحلا كلذ يف
 بجي سيلو هبر لاز ذا

 تنعلا كنع عدف عيبلا كلذ يل
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 قحب ءاج دحاو لك دنال

 تبث ناك امف درف تمي ناو

 اوددعت اومث نا نونراولاو

 لكنو ماق تابنالا يلا ضعب
 اوقفتيلف درفلاك مه تلق

 اولعفي الو اوضم مه ناو
 املعاف مهيلع عيبلا تبني لب
 لبقي سيل ضعبلا در كاذك

 دق عيبلا بر ناك نا لب ليقو

 دسف يقابلاو تبتا ام تبني

 طرتشي مل ناك نم تمي ناو
 ىرتشم وا انه اعياب ناك نا

 ىرش نمل ىرشلا كلذ موزل
 دح ... ال ةروشم ىلع ناو

 يضر ول لاقي عيلا تبب /
 امعقر اعيب لطبي مهضعبو
 لقن هلنمو لطاب كاذف

 رايخلل لطب ال كرشلاو

 ال رايخلا هل دترا اذا ىنعأ
 يف كرشلا كلمي ال يذلا الا

 هماو دبعو فحصملاك كاذو

 يلعلا اننيدل زازعا كاذو

 امجر دعبو دترا اذا نكل

 املعلا لوقي هل هطرشف

 طرتشا اموي ليكولا كي ناو

 قحتسا هل نم رايخلا ثريف
 تبي ل طرش هيثراول هل

 رايخلا يفو
 لوألا لوقلا وه امف مهضعب
 اوقرتفي الو هجو ىلع اموي
 لطبي سيل ةدملا تمعو

 امزلي ل مهضعب لوبق اما

 لظحم ماقملا ف ىزجتلا ذا

 دري ال عيب وهف كاذب يضر
 درو لوق اذكه هاضر ىلع
 طرتشملاو طراشلل طرشلاف

 رظناف هيف ريغلل نكي ناو
 اردهأ هارش توملاب ريغلاو

 دصقملا اذ يف كاذ رايحلاكف

 يضترا كلذ هاضر ىلع ناو

 اعمسا طرشلا وا هيوننمب

 لجالا لينلا يف يايلا نسح نع
 ىراش نم وا نوكي عياب نم
 الصأ لوق ةدرلا هلطب

 يفولا انعرشو احمسلا انتلم

 همرح دق انعرش هيلع امو

 يلج سومانب انيد هب مركأ

 اعقو دق لجا ءاضقنا لبق
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 املسأ ام ىتم خأ هنال
 طرش ناك ام لصألا درف كاذ
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 عقو ثيح تباث در كاذف

 اطرتشا هارت ناك نا دبعلاو

 ديسلا كاذ ءاش نا هدري

 ةمولعم ةدل رتشمو

 اففدلا دارا اهمامت عمو

 الطبأ دق هطرشل هنال

 عنتما هتوبت دعب هدرو

 يف لوقلاك ضراقم يف لوقلاو
 مزلي سيل عيبلا دقع دعبو
 ىرضاحلا ىنعا مامالا نمزو
 قفتاو هيف مالعالا رظان ذا

 ىلا اوعرذت سانلا ىأر امل

 عقو ام ماقملا يف تفرع امو

 اولوع ءاملعلا هيلع امو

 ىداملا راشا دق هيلا امو

 قفني ل عيبلا نا تيار

 عطقني مل هلصأ عيب كاذو

 عيب ريغر عيب نم هلل
 ال عرشلاو ثبع هبش كاذو

 عفر لوق هرما فالخ يمىلع

 اطخلا عون نم وهف رايخلا هل
 دجوي موزللا نذالا عم الا

 ةدملا مامت لبق يضر دقر
 اعرش يدنع كلذ هل سيل

 البق ام ىتم عيبلا مزتلاو
 عسي لاحلاف يضارتلا ىلع الا

 يفولا نذالا يفو عنم ىدل دبع

 مزتلي ال لبقلاك مهرايخ
 رواشت نع عيبلا اذه لطبا
 قح كاذو هلاطبا ىلع مهعم

 الطبأ دق هل هيف دسافم

 عمس لوق نم رايخلا بجاو يف
 اولؤات ىدهلا نم هلامو

 دارملا يف حرص هب امو
 ققحي مل عيبلا داقعنا ثيح

 عضو لصأ ىلع هتوبن امف
 عرشلا يف هفرعن ضقات
 الصح نا هوحن كرتاف ثبعي
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 عيب يف نيطرش نالطب
 درو قفرلل عرشلا نا ثيحو
 افخ الو يضترملا يبنلا ىهن

 الف عيب يف نيطرش نع كاذ نم
 لجرلا اذه عيب نا كاذو
 عقو دق طرشب دبعلا هعيي

 نمنلا مولعم مالفلا هعيب
 ىدهلا رارحا دنع مارح وهف

 ننسلا بابرا دنع كاذ ءاج دق

 ادرو دق هتمدق ام وحنو

 نيطرشلا دجا مل لقت ناو

 ىرتشملا طرشب نيطرشلا لواف
 مولعلا نمنلا وهف يانلاو
 ادبعلا اذه فكتعب هلنمو

 فالألا نرم ةنالنب را

 افخ الو انه ناطرش ناذه

 احضو اين هنع يبنلا ىهن
 تددعت نكي نا فالخ الو

 رثألا يف ىلع نبا ديز هيلع
 دقر بونلا كتعب ليق هنمو
 فرعت كانه ةراصق وهو

 نمنلا هيف امث ناطرش ناذف
 دسف دق نيرنتكالا دنع كاذف

 مرج الو هححص دمحاو

 دنف الو ةمحر لالجلا يذ نم

 افرعاف طورشلا نم ةدع نع

 الصح لا١لتعال لكاذ حصي

 لذبي هاوسو ادبع كاذل

 ادقن ىدأت مهرد فلاب

 فالسالا نع

 افيز ماقملا يف رما كلذ
 هاور اك

 ءاج ةتئيسن

 اححصم املعلا

 تبث لكلا يف لطبلاف هطورش
 رهش لوق ةفيح يبا لش
 درو اذك ةقد يسفن تمزلا

 اوفرعاف كاذل ةطايخ اذك

 نمهفاف كاذل ةراصق مث

 دمتعملا هيلعو حيحصلا وهو
 مزل مكحلا هل حص ذنا قحلاف

٢٦١



 املعلا نب فالخلا أشنمو

 دق عيبرلا يف ثيدحلا رهاظو
 لطب دق كاذف داز يذلا ىنعا

 مزتلا دقو بوثلا كتعبف

 هرصقاو هلطيخا لقي ناو

 ال نيطرشلاو طرشلا نيب ليقو
 ىلع ءاج ام لك حيحصلا لب

 عبتا قحلاو داز ام اذكهو

 املع رما ماهفالا ىضتقم

 دسف دق هاوسو اطرش تبنأ

 لدج ام نود ثيدحلا رهاظل
 مرحي الو هل ةشحطايخ

 هركذن هيف ميرحتلا انهاهف

 القن لاقم وهو ىرن قرف
 الطب دق املعلا دنع نيطرش

 عرش اموي ىدهلل اليبس مزلاو

٢٦٢



 حصي ال امو عيبلا يف طورشلا نم حصي ام
 رثالا يف نيملسملا

 حصي الام مهطورش نم ناو
 دقعني ال هب عيبلاف عيبلا يف

 درفم طرش زاوج ىضم دقو
 اعنم عيب نيطرش ناو

 ىراصنالا رباج ريعب يفو
 طرتشا دق هرهظل رباجو
 اعقو دق ًادحاو اطرش ناكف
 لطب دق هاري سابع نبا ذنا

 طقف ةحابا طرشلا اولعجو

 اتبتا ىدنع عيبرلا رهاظو

 حضاو وهو عيبلا دنع كاذو

 ىرولا روهمج هيلع ىذلا وهو
 رفسلا ناك اذا لاق كلامو
 مايالا ةنالن اهدحو

 ىففاشلاو ةفينح وبأ امأو

 رفسلا كاذل ةفاسم تلق
 نعو عيب نع يبنلا ىهن اولاق
 اينثلا ثيدح اضيا اذكهو

 ىلع رباج ثيدح اولراو

 در لوقلا اذهو ءايشأ نلمتحت
 فرع هيف مه لد ام دناو

 دنسملا ثيدح ىف معا وهو

 مه اينثلا يف ءاج ام يف سلو

 ربلا صن امك مهطورش قيىلع نا ثيح و
 حضتا دق هلطبب ضرال

 درت دق وهانم نم كانه امل

 دجمالا ماظنلا ىف ىضم اميف

 اعفر الوق داز ام اذكهو

 يراش كاذل ناك ىفطصملاو
 طرش ذا يبنلا طرشلا تبنثاف

 اعمس اميف عيبلا دقع ريغ يف
 لقن هنع اذك عيبلا ةدقع يف

 طرتشا ام لاقملا ضعب يف كاذك

 اتبت صن وهو بوكرلا طرش
 حلاص وقُم ءاج هل ش

 ارتما ام نود مامالا هب لاق

 ركذ اذك ةريصق هتدم

 مامالل طرشلا اذه سيلو

 عناملل اودروا نورخاو
 رنألا يف يتا لوق ترنك وا
 نكز دق لوق عيبلا كاذب طرش
 ايلعلا ع ويبلا طرش قفىف عنمي

 القن دق ىدهلا يف نيع ةصق

 درو دق عيبرلا عم انل امل
 فلسلا باطقا ءاج دق هب نعط

 دتهت هيف صخ ام نمدقف
 ملع نم لك دنع ليلدلا نم

٢٦٢٣



 ال اهنع يبن دق يبنلا ذا

 ءاضشخساو يضلا عيب كاذو

 لطب عيبلا ىرن ضعبلا لهج نا
 ليلد مهل كاذ يفن سينفف

 يرادلا دنع ءاج ام يف سيلو
 طرتشا اهانكسو هراد عاب دق

 درو دق ءاملعلا نب فلخل اف

 عقو دق ناك طرشلا نال ليق

 ةدملا كلتب لهجلل ليقو
 ىرتشا اميف ىرتشملا عنم ليقو
 عقت نيح ةلاهج يف ليقو
 معحناو مت كاذ املا ناف

 دقو تبان عيبلا نا ليقو
 ال هيجوتلاو ناتباث ليقو
 امارح نكي ال هنال

 دقو لحلا هلصا يف املكو
 نكي ملام امزتلاو امزلا دق

 تبث عيبلا يف طرشلا نا قحلاو
 قبس ام عيبرلا يف اهلع لد
 ريبأتلاب . ءاج ثيدح يفو

 ةلغلا طارتشا ىداهلا تبثا دق

 دسف دق اطارتشا ناك اذا الا

 افخ الو الولل طارتشا لنم
 تبث دق هارن طرشلا درفمف
 لطبي الهج رمتأ املكو

 ىمعلاب هيبشلا لهجلا نم اهيف
 ءارتما الو ءيشلا نم ضعب

 لصح دق زاوجلا ضعبلا ملع وا

 ليبسلا حضتي انه هب

 راثألا يف ركذت ةجح نم
 طقس هطرشو عيبلا لطبأف
 دمتعت نيح نالطبلا ةلع يف
 عمس دق كاذك عيبلا ةدقع نىف

 تبني مل عويبلل لهجلاو
 ىرشلاب حابملا فرصتلا نم
 عرش دق هيف لاطبالاف عيبلا يف
 ملع هضاقتناف هاضقن وأ
 درو دق كاذك طرشلا ضقتني

 القعلا دنع ماقملا يف لكشي
 امازلا نعنميف هلصا ي
 دسف نكي ل ش هامماتت

 نكز هتوبث نكل مزال نم
 تتا انل ةيعرش ةحصب

 قح كاذ ناو هتفرع دقو
 ريهشلا اندنسم يف لخللل

 ةيرم نود ربأ نا عيبلا يف
 دنف الو انل تباث عيبلاف

 افرع هاده ةريرب يفو
 تتأ لاوقا نيطرشلا يف لطبلاو
 لهجي ال اررغ هيف دنال
٢٦٤



 ريبأتلا دعب ةلغلا مكح
 نا ةلغلا يف ملعلا لها فلخو

 عيابلل نمعجرت اهاري ضعب

 ملعلا عيبرلل لاقم وهو
 عم هللا دبع لوقي هلنمو

 رمتست نكل عيبلا يف نلخدت ال
 ىرتشملل ةتباث لب ليقو

 ربؤت مل يه وا تربا نا
 ملعلا دابع نبال لوق كاذو

 دق عيبرلا نع ةياور وهو
 هرمنلا ناب كاذ اللعم

 عيابلل ةفينح يبا نعرو

 اعم هدعبو ريبات لبق نم
 بلط اذا اهعلقب ىرتخملاو

 يف ذاذجلا يلا ربصلا مزلي ال
 رمنلا ءاقبا عيابلا طرش وا

 درو هدنع دقعلا هيضتقي ال

 رامثألا بطت ملام ليقو
 ةرمنلا نال تباط ول ليقو
 املعاف نينجلا هباشت ىهف

 ىدهلا باطقا دنع سايق وهو

 يف صنلل مداصم هنال

 ارمثلا نا باحصالا لمعو

 نكز عيبلاو ريبأتلا اهف حص
 عماج طرشب نطاحت مل نا

 مهرلي ملف هدنع صنلل

 عفر دق كاذك انموق روهمج

 رهش لصأ ىلع عيابل اكلم
 رنتالا يف اقلطم اناتن لوق

 ىرتشملل ةتباث اهناف

 مزج دق كاذب ىليل يبا نباو
 دمتعم انيلا لقن اهب ءاج

 هربؤم ولو لخنلا كلذ نم
 عماجلا يف مهيعاز وا كاذك

 اعمس دق امهنع لوق كاذك
 بتكلا يف كاذك الاح هل كاذ
 فرعاو كاذل مهفاف هلاق ام

 رظنلا اذه ىلع دساف يعيبلاف

 دفتساف اذه دنسملا ثلاث يف
 راكنا الو رتشمل يهف

 ةرجشلا كلت لصا نع لصفنت م
 املعلا اهاري هما نطب يف

 لفتحاف كاذ دعب نم اهمكحب
 ادسف دق مهدنع رابتعالا يف

 فرشلاو ىدها بطق انعيبر

 ارتشا دق نمل وهف بطب ملام

٢٦٥



 ادرو ثيدح موهفمب اذخا

 يلا لخنلا رمثت اوعيبت الف

 دق ريبأتلاب ءاج ثيدح نكل

 رمنلا اذه مكح نأ لدي

 رال عيبلا فالخ وهف

 ىس الا رمث عابي الف
 املعاف عابي لصالا اذا امأ

 ىقفاي رداف ريبأتلا تبن نا

 لمعلا حص دق نيصنلاب هيفو

 عم عيبرلا ديلا هيلع امف
 املعلا دنع ثيدحلا تبث ذا

 هل بجوم الو هيغلن فيكف

 مكحن رانلا ريبأت ليقف
 لقتست تسيلو اهلصا عبتت
 تفتخا علطلا ف رامتالا تمادام

 فلتخأ دق اهمكح كاذ دنعو

 عمو همال اعبات ناك دق

 اربأ ليخنلا ضعب نكي ناو
 دجوت كاذك ةلخن نا وا

 اربأ اهنم ناكام عياب

 دمحأ هيلعو حيحصلا وهو
 بلغالاب اوضق نويكلاملاو

 تبث دق عيمجلا نويعفاشلاو

 ةقفصلا داحتا اضيا اوطرتشاو

 درفنا مكحلاف دارفنالا دنعو

 ىدهلا لها عم حالصلا ط رتشي

 القع لوق حالصلا ودبي نا

 درو مهعمام فالخ ىلع لد
 رظناف لقتسا هلصا عيب نا

 راكنا ام نود تلقتسا اذا

 اتبث صنل هحالص ادب

 املعلا دنع رامتالا عبتت ال

 ىتأ دق مانالا ريخ نع لصنل
 لمكلا يأر ىلع ىلوألا هناو
 عقو دق هيف قحلا انركذ دق نم
 املعتل انفلاخ نمو انم
 هلبقن نا هلنم يف انضرف لب
 اومهفلتف عيابل اهناب
 لدج الب تربأت اذا الا
 تدب ىتح اهمكح نينجلا لنم

 فرع ذا نينجلا داليمك يهف
 عقو اعرش همكحب هجورخ
 اربؤي مل كاذ ذا هضعبو
 دري اهيف ثيدحلل مكحلاف

 ارتشا دق نمل حص هريغو
 دحالا يلألا يملاسلاو
 برفتسي مل ماقملا يف كاذو

 تتا تالاقم مهعم عيابل

 ةرنكلا يف اذكو نيتلخنلا يف

 دمتعي كانه مكح هل لك

٢٦٦



 ناتسب يف نوكت اذكه

 ارهظالا ىرحتن زوجي لهو
 بهذملا لهأ ضعب كاذب لاق

 لخدت اذ يف لخنلا روكذ لهو
 عقو ريباتو عيب نا لحنلاو
 جرخ هنال ليق ىرتشملل

 دجو ام الا عيابلل سيلو

 لخد دق وهو عيابلل ليقو

 الو بوسنم روهمجلا يلا وهو
 ىرتشملا ينعا عاتبلا اذا امأ

 بيت م هطورشو نوملسملاف

 رمثلا ضعب نطرتشي هل لهو
 درو ذا مهعم ثيدحلا يف كاذو

 حضتم ناكف طرشلا قلطأف
 يف كلذ مساق نبا عنمو

 حصي عيبلا يف طرشلا نا حصف

 رمنلا اذه عيب زوجي لهو

 رح اهعيب نا كاذ لدف

 املعلا دنع لوقلا

 عقو ريباتو اهلصأ عيب ذا
 ملو ةلقتسم عاتب ا٧لنف

 (راصبتسالا نسح) يف ىضم دقو

 عبت هعيب حص ءىيش برو

 اذه د رو

 يلاعملا عف نيتاسب يف ال

 ارط عاد نا لاوقالا هذه نم

 بجللا ةادهلا انئاملع نم

 لقني ماقملا ىف فالخ ال ما

 علط اضيا رت كاذ دعبو

 جرح نم هيف سيلو هكلم يف
 دمتعملا يدنع وهو هاوس نود

 ةلمج يف

 فلسلا ةاده هنع ىور دق ام

 حصألا لوقلا ىلع دساف ريغو
 رظناف حالصلل ودب لبق

 رثألا اذ يف طرشلاب اهتبثا

 لدتسملا ليلد رظناف اهطرشك

٢٦٧



 دسافلا طرشلا نالطب عم عيبلا توبث مكح
 دسف دق طرشل ناك نا عيبلاو

 لطي سيلو تباث عيبلاو
 ةريربلا ريخ هيلع لد

 تبث امف اهئالو اوطرش دق

 اوطرشيلف مهو اهيرتشا لاق
 درو اذك اوطرش دق ةئام ول

 افخ الو نقتعمل الولا لاق

 ىلعلا ركذلا فلاخ طرش لكف

 يفتخم ريغ طرشلا كاذ لطبف

 لخد دقف هعراض ام لكو

 يللا قحلا عبت نم ملاسو

 دهع اندنع طرشلا لطب عمجي

 لمألا وهو هيف طرش لطبب
 ةمالا لك كلذ ىور دقو

 تب طرشلا لبحو عيبلا تبن لب
 طقسي كاذف اواش ام كاذ ف

 دنسلا يلاع دمحا نع يتا اصن

 فصنم ربح لك عم انعرش يف
 لمت لكلل صنلاو ةمكح ف

 لمكالا ليبسلا ىلع لزي ملو

٢٦٨



 هم اكح ١ و 21 رل ١

 ادعوت دق هللا نأ ثيحو

 ابرلا يذ برحب هللا نلعاو
 رارضالا نم يهف امل كاذ
 انيب ابلس لاومالل بلسي

 بعص أل هب ءرملا بكريو
 ىلع لد يرلا هللا قحميو

 رفاك لك بحي ال هلاو

 نياغضلل بولقلا يف ثعي
 ةحرلل هب هلا عفريو

 يبرملا ىف الو ابرلا يف ريخ ال
 ديعولا ىلع تلد ةيآ م

 معت ةيلب ابرلا نا

 ابرلا لها ىلع هللا طخسيف

 ابرلا لعف نع نارقلا رجز ام
 احرص دمب مث هيف حول
 ابر نم باتكلا يف متيتأ امو

 هللا دنع كاذ وبري سيلف

 لقف هللا عم وبري نكي ملام
 لالحلا وهف حيحملا اما

 دق قحلاو ابرلا هللا قحميو
 لطبير هليزي هقحب

 للج هرزوو ءىش الك رهف
 يرولا يف ضيغب وهف ابرلا رذو

 عم وبرت

 اددسهو هلعاف ابرلا ىلع

 ابرح ىهلا هل نم خواي
 ىراج لازي ال املظ سانلاب

 انيعت هل لح ام ريغ نم
 بكرم رشب ءوسلا بكارم
 القعلا لج دنع مظع رما

 رجافلا مثالا لعف يرلا يضري
 نماك دقح لك نرهظيو
 ةمقنلا ميظع هب نلسريو
 بتكلا يف ىتأ هيتا نعلو
 دينفت الب يرلا لعافل

 ملظ كاذ نال اهتمقتن
 ابتك دق هل نمو دهاشو
 ابجنلا دنع هيف شحفل الا

 ان هل نم دده هدعبو

 ابر نيح انلاوما ىف وبريل
 هلألا كلملا دبعو مهنفاف

 لعف دق نم ىلع در ىذلا وه
 لامعالا هب هلا

 دمصلا هللا نم طخس ىلع لد

 لمہو 4هعيضي هصعيمجح

 لحمضت اعطق هنم تاكربلاو

 اركنملا كاذ فرعي هسفن نم

٦٢٦٩



 اك عبطلاب ودعلا هنوري
 روبلابو ليولاب نوعدي
 ىرولا لاومال ملاظك وهف
 نعل دق يبنلا هيف ةسمخو
 بتك هل ىذلاو هادهاشو

 امهف دق نمل قحلا ةيآو

 ابرلا رانأ وحم وهف قحلاو
 لحي الو ادبا لحي ملو
 لاومألا ىلع ابرلا لخدا نم
 ةكربلا قحمب ابرلا اهلكاي
 افخ الو هبرل براحم
 امترأو هاتف هلهج هامعأ

 دهشي هيلع هلقع روصق
 لوؤت ابرلا نم ةرثكو
 رجح نبا هيقفلا حتفلا يف هاور

 ادرو دق ةدع يف هوحنب

 براجتلا تضق كاذب مكو
 املعلا لاق لامعالل لطي

 مرج الو هل هلام سأرف
 دق سانلا بونذ يف ءىش حبقأ

 لوألا ةيلهاجلا لعف ناكو
 يبنلا در دق سابعلا ابر نا

 ابرلا هللا مرحو

 الف تالاحالا لك عطقت

 املعاف تابرجتلا ىضقت كاذب
 رومالا يف رامدلاو هيلع

 اريت نمك مهنم اهبهي
 نع ثيح يا الكومو هلكا
 بنتجم كاذ لعف نع ىتف نكف
 امكحم اصن هيفكت اهلولدم

 ابتر هيلع هلها نقحمو

 لزن مرحلا هل ةلم لك يف
 لابولا يف لصألا كاذ نوكي

 هكلمهأ هارت اهبرو اهنم

 افسعت دقف هللا براح نم

 اهج هنروت ةو يف
 دمتعي ابرلا شحف نمل ليو
 لوهج اي هفرعاف ةلقل

 رصبو ملع بابرا هريغو
 ادده دق هبو اظعو كلذ

 بياجعلا كلذ يف تجلبنأو
 ان ام درو بات اذا الا

 ملع دق صن نارقلا يف كلذ

 دنسو لقنب ابرلا انل حص
 لحمضاف لالضلا هللا لطباف

 بتكلا يف انل ىور ربخ ىف
 تتأ رانأ ةنسلاو ركذلا ىف

٢٧٠



 نيسنجلا فالتخا دنع عيبلا زاوج قالطأ

 مكحلا اندنع عرشلا نا ثيحو

 لطب عرشلا هلطبأ ام لكو
 افلتخا نبح ناسنلا كلذ نم

 الف اندنع حيحصلا وه اذه

 درو دق هيف قالطألا اندنع لب

 ال سنجلا داحتا ابرلا ةلعف

 دق نوزوملاب نوزوملا يف ليقو
 طقف اعون نكي نا لثمب لتم

 دقو ةريثك ابرلا للعو

 يوبرلاب زياج ىوبرلاو

 لجؤي ل ناك وا الج ؤم

 ةضفو ةطنحب بهذنك

 ناسنج له ريعشلاو ربلاو

 حصالا وه اذو اسنج اتبث مأ

 يعازوالاو هيلع كلامو

 ءارهزلا املعو

 دعسو رمع نع يور دقو
 يلال بوسنم نيسنجلاب لوقلاو
 اعاب نا اضباقت اوطرتشاو

 اليق اميف عاجحالاب كاذو

 ديقم قلطم ( متئش فيكو ر
 ركذ يذلا

 ةديدملا

 ملع دهلحف ع رشلا تبثا ام

 لمعلا بابرا دنع ع ويبلا .

 افخ هيف امو زياج عيبلاف

 الشم هيف لفلا نطرتشن
 د ري الو اذكه متئش فيكب

 رثألا ىف هوكح قالطاب ءاج
 البنلا ةادهلا ىكح اذك ريغ

 لقنب لنامت حص
 كلذل نم هيلا ان
 دصق رخاو هجول احن

 ىور دق لوق ةلعلا يف دهافان

 لضفي ملو لضافت ىلع
 تبنا كاذ ريعشلاب نوكت

 يناعملا يذ دنع نافلتخم

 حجر اذه اندنع ليلدلابو

 يعاو اي عتلف اضيا ثيللاو
 ءابنألا يف هوكح دق هيلع

 دشرلا لها ةمألا فلس نم

 القن نم ىدل انموق روهمج
 اعاتبا ام ىتم ةضفب ًاربت

 اليك امهم موعطملا يف فلخلاو
 دجوي كانه صن هديق

 رهش لصأ ىلع تايوبرلا يف

 دنس و

 طرتشا
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 يوبرلاب مهدنع يوبرلاف
 املعلا دنع فرصلا يف اميس ال

 بهذلاب عابت مهارد لتم

 فصوب اذ دعب ديقي ملو

 املعاف فازجلا عيب زرياجو

 نيسنجلا يف فالتخالا طرشو
 ديب يا ًأادي ناك اذا امأ

 املعاف الوأ نائيشلا لضافت
 ىرش دق يبنا نا هليلد

 الو نيدبع عيب زاجا من
 املعاف زاوجلل كاذ لدف
 نمثلا يف حص ريعبلا كي ناو
 الو هسنج لضفلا تبت ذا

 يور هيف ضباقت هضعب وأ
 املع دق بجاو كاذب اذه

 بجو ضباقتف كاذ سكع وا

 اهحنا هيلع ضبقلاو كاذ يف

 نيم نود ءيسلنلاب ناك دنا

 املعلا انيف حرص دق كاذب

 ارهش اريعب نيريعبلاب يأ
 القن ثيدح يف دبعب بير

 مرحت د سنجلا ي ف لضفلا

 الضفلا دنع رمالا كيلع ىفخي

:.. 
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 ةيوبرلا فانصالا

 افخ الو عضاوم ابرللو

 بهذلاب عابي امهم بهذ يف
 ريعشلا يفنو رلاب ربلاو
 ىداهلا لوقي حلملاب حلملاو

 ققحملا بهذلا يف نلخديو

 برضي مل امو بورضم لك نم

 املعاف يدرلا لثم ديجو

 ىلح ناك هنأ وأ ارسكم

 ا١ليق اميف عامجالاب كاذو

 اهيف ىرجي ةضفلا اذكمهور

 ءايشألا ةيقب اذكمهرو

 بجو امدنع ضبقلا هيف فرصلاو
 دقو اندنع بهذملا وه اذو

 ىصفاشلاو ةفينح وبأ اما

 لقن انموق روهمج اذكهو
 بهذلاب ابهذ اوعيبت الو

 ديعولا نم هانفرع امل

 درو دق ( للنمب الثم ) هلوقو
 ليكلاب ليكملا اذكهو
 ( اديو لثمب النم ) هلوقو
 ىوسب ءاوس هيف هلوقو
 ةدايزلل عب هرهاظ

 اداز نم هلوق ىف اذكهو

 افرع دق ىدهلل نم اهفرعي
 بجع الو ةضفب ةضف را

 ريهشلا دراولل هلنمب

 دارملا ىف ديلاب ادي الا

 ققحت ىلع ارط هعاونا

 بتكلا يف امك شوقنم لكو
 امهفا سنجلا نم حص ام لكو
 ىلل صلاخو اشوشغم ناك وروا

 اليصألا جهنملا اذهف فرعاف

 اهيجوتلا عف ربتلا يف ناك ام

 ءارفلا اهتافص ىلع ىرجت

 بجنلا يأر يف ةلهم الف الاح

 ادرو دق ربخ يف ديب يا

 ىور نم هاور دق نيعب انيع
 ةلالدلا حضاو ايلع وهو
 ادازتسا نم اذكهو ابرأ
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 فلتحت هناولا ىذلا الا

 اك اولوع هيلع انوقو
 بهذملا لمهأ هيلع ىذلا اما

 هدايزلاب ساب ال هناو

 رضاخب ًارضاح كاذ ناك نا

 رمع نبا نعو سابع نبا نع
 مقرا ليلسو ريبزلا نباو
 املعاف ريبزلا لبن ةورعو
 اومكح دق هلجن مهلك لب

 هئسنلا يف ابرلا امنا لوقي

 درو سابع نبا نع هلنمو
 حاحصلا يف لاهنملا يبا نعو

 ملسم دنع ةرظن يبا نعو
 ةماسبا نع ءاج ام اوححصو

 خسن دق اذه لوقي مهضعبو

 ليلدلاب خسنلا ىوعد دنال

 دق طظلغالا ابرلا لاق مهضعبو

 دلبلا يف ملاع ال مهوقك
 امهفاف ءاملع اهيف نا عم

 مه قار اب كاذ اوللعو

 ىدهلا ةميما مهوضراعو

 لاقي ام داريا ىرن الو

 لضفلا زاوج ىلع انكل
 عفدي ام انلف هركح امو

 دف لثملا بوجو خسن انضعبو

 فلسل ١ ح احصل ١ يف ه رور اصن

 املعاف كلا دب تءاج مه ر انأ

 بجللا دنع ءيسنل اب صتخم

 رهتشا دق ةماسا نعو كاذ

 ملعلا هيقفلا بيسملا نباو
 اهمرح كاذل نم مهنم كي مل

 ملعي ليلد نم كانه امل

 هئاطخت نلو نيحيحصلا صن
 ديب ادي اذع اميف ابر الف

 حابملا نم اذ نأ نلعي

 مرحي مل كاذل يتا صن
 همالم الف اليلد وهو

 خسر ىبنلا يف كلذ نكي ملو
 ليقلا سفنو تالاتحاب ال
 درو دق اميف قلخلا ربخ دارا

 دعسالا لامكلل ديعست الا

 تت دق لامكلل يذفنلاف

 مهتجح هب اوححصي ىكل
 ادنسا صنبو كاذ لمعب

 لاقلا انب نلوطي ال يك

 لصا نع رضاحب رضاح ي
 عفدي ال ججحب مهێكحم
 دنتسا هليلدبو هب لاق
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 حصت مل اهارن ةاواسملا نا

 لدي انلام حجر انضعبو

 الجوأ ام اذا الا ابر الو

 بجو دقف متبت نا هلوقو

 هئسنلا يف يذلا وه ابرلا اذه
 لالا سار ركذ هيلع لد

 مرج الو هركذ ءيش يال

 ىور انل ال قادصم كلذ

 نع مكحلا اذه حاضيالا يف حصو
 انلعأ صني ءاج عيبرلا يفو
 ضعبب اهضعب اوعيبت الو
 ديب ادي ىفطصملا كاذ دارأ

 سلجملا لماش كاذ مومع

 حصي دق اهليلد ججحب
 لقع دق هجو وهو هاوس ىلع
 الضفلا ةادهلا انل هححص

 بتك صنلا يف لاملا سوأر مكل
 هبنم ارهج ةيالا هب تءاج

 لاح يف هل ىعاد ال هالول

 ملع ناهرب رسعملا ةرظن يف
 ىوح دق كاذل اصن ةماسا

 ننسلا نم حضاوب ققحت
 انيب ايلج هانيكح امم
 ضقللا دافأ لجؤم

 در كاذف ازجانب بياغ وأ

 سقف هيلعو هنع باغ نأ

 4هح و
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 ةضفلاو بهذلا نيب صاقتلا

 ىتفلا صصاقي نا زوبي لهو
 5 هلانمو اضيا سكعلا

 عقو دق ديعسو ديعس ٣
 ىلع اَصَصاقث نأ حصي لهف
 عقي ذا كاذ حصيال ليقف

 يف ليجاتلا لخد عيب كاذو

 عنتما دق زجانب بيافف

 عقو دق ناكو زياج ليقو
 رمع نيا نع ملعلا لها هاور

 _- لا مهاردلا ذخايو

 دق يبنلاو اضيأ سكعلاو

 ملو همويب رعس يف ناك دنا

 أ .
 ل عنم ةضفب بهذ يفف

 "7 بهذ ديزل اذا

 .7 نيجل ديز ىلع هل
 : سكعلا اذكو سايقلا اذه

 فرعاف هيف لطبلاو ١ هققحت

 عسي بياغب بياغ فيكف

 حلل يبنلا نع ربخ ف
 ررفلا ريناندلاب عيب ناك

 - هوور اذك اهنع ةيضقلا ىف ك

 لح كاذف
 دهف هب سابال لاقف

 ملع ءيش نع كاذ ذا اق رتفت

٢٧٦



 بجع الو مهل ايلح ناك بهذ نمو ةضف نم ةيتا
 ا>ل)بنلا هاور هيف لضافت ىلع حص هعيب ناويحلاو

 دسف يعيبلاف ءيسنلا ىلع امأ ديب ًادي هعيب نوك طرشب
 النم ريعبب هارن عنم الف نيريعب يداملا ىرتشا دق

 تتأ ثيداحالا كلذب اك تبث دق دبعب نيدبع عيبو

 فرعاف هيف رضاحلا ىلع سنج يف لضفلا زاوجل ليلد وهو

٢٧٧



 فورعملا فرصلا

 ابرض دق بهذ ذخا فرصلاو

 بهذ نع نوكت ةضف ذخأ وأ

 ديب ادي زياج كاذ وحنو

 ةحلط ربخ هيلع لد

 قرولاب اموي فورعملا بهذلاو
 درو دق كاذك ربلاب ربلاو

 (ىنزاخ ءىجي ىتحر) ىف ةرظناو
 لصفني ىتح ماقا رمعو
 ىتلا ةلدالا نم ةدع يف

 ءاجام اذا اصن انتتأ يفو

 ارمألا كاذ قورافلا ركناف

 قرولل لوقي هيطعتل

 املعاف هيلا هربت عفدت

 عفري ام ءاهو ءاهالاو يفو

 ركني سيلو قحلا وه اذه
 عقو ةدابع نع ثيدح يفو
 افرعاف ماقملا اذه ىلع لد

 عقو نا اعرش راكنالا بجيو
 الف لهاجت وا لهجب ناك
 هيراعم ىلع بحصلا ركنأ دق

 ابهذ اوباصأ مهنأ كاذو

 اوباصأام عيب يف اوعراسو

 ابهذ اضيأ ناك وأ ةضف نع

 برض فرصلل وهو ساحن نع وأ
 دفتساف حصيال كاذ نودو

 يتجح لصا هتلا ديبع لجن
 قدص دقو ءاهو ءاهالا لوقي

 دمتعملا وهو ثيدحلا رخال
 نياب صنب أدراو هدجت
 لزتعا دق ابرلا نع امرما

 ةحجلا حضاو كاذ بج وت

 امزل دق امك افرص اقرو وأ

 عفدي سيلو فرصلا ةئيسن

 ركنتسي الو عوبتم قحلاو
 عطس هرون عيبرلا دنسم يف
 افولا لها ىلع قحلا ةرصنو
 عرش هللاام بسحب ابرلا رمأ
 ا١لضفلا انيف تكسي دنا حصي

 هيهاد ىهدأ سانلا يف هناو

 ابحطصم مهف ناك ةوزغ يف

 باصت امنيح تايطعالل
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 اهماكحاو ايارعلا

 لج رلا اهاطعي لخنلا ايارعلا نا

 رمنلا كلذب اهنم نعفتني

 رتالا يف اصن عيبرلا هب لاق

 برعلا لعف وهو باقرلا نود
 ام نود نم اهنوحنمي ءاسنلاك

 افخ الو امرك كاذ دع لب

 بهوت ايارعلا لاق كلامو
 ىلع ىذالا لخدي كاذ دعبو

 هل حابا اذل ةمحر عرشلاو

 رتاب اهباطرا ىرتشيف
 دمحم نع صنلا هيف نال

 ضياقتلل طرشي يعفاشلاو
 عقو اليجأت طرشي كلامو
 رظناف اذه بهذملا يف غاسو

 دق فقالطالاو ثيدحلا رهاظو

 ديقي نم ليلدلا مزليو
 دعاوقلا نم ىشخسم كاذو

 يلجلا رسيلا ىلع هلل دمحلاف

 دبألل رمتسم .قاب كاذو
 ارمألا كاذ ددح مهضعبو
 عقو دق باصنلا رادقم كاذو

 راتخملا صخر كاذ نودام

 ضراعلا اذه ةحص يف لاحلا يف

 عفر مهنع ىذلا يف رظناف رمتلل
 رنالا ف ةداق نع ىتا دقو

 دشرلا يوذ عم لوقلا اذه رصني

 دح ماقملا ف هيجو وهو

 دشارملا يذ عرش يف انب اقفر

 لضفلا لالجلا يذ نم انيد يف
 دنف الو اهصرخ زاوج ىنعا
 اردقلا رداف قسرالا ةسمخب

 عرش هنلا ايسح ةاكزلا يف يا

 راكنا الو وعدت ةجحاحل
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 عفترا ردقلا كلذ نعام لكو
 ةسمخلا نود ةصخرلا رصقو

 رهاظلا لهاو نويلبنحلاو
 فرع ميرحت لصالا نال اولاق
 ارصق دق ةفينح وبا امأ

 ملسي الو ارامثا هيرع

 هبلا كلت نع عجري نا موري
 بطرلا نم هبهواام ردقب

 املعأ رمتلاب رمتلا عييال يك
 هللا هيلع ىلع هنذاك

 كعم سيلام عيب نع ىبن دقو
 لخد لب ليلدلل يفانيالو

 عقو دق راجتالا هيف كاذف

 ةمألا يف عفاوش قسوا نم
 رهاظ لقنب ءاج كلامو

 فلتخت مل ةصخر ايرعلا يفو
 ارظناف تابهلا ىلع ةيرع

 مدقي عوجرلل مث كلذ
 هبهو دقام ردق هنيطعيو

 بجو امدنع هنع ارمت هيطعي

 املسيل همار هجو كلذ

 هارن انه هجو فلس ي
 كش ريغ نم حضاو سايق وهو
 لح ثيح ىضري قحلاو هنمض يف
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 بلقت وذ رهدلا

 صخرت انيحو الغت هراعسا

 ءايشالا ىلا رطضُمت سانلاو

 نأب ايبراش دوي ذئنيح
 صخرا رعسب هنوذخايف

 يلعلا عرشلا ىف كاذ حصي الف

 نا ثيح و

 ١ . . ل و - ! . هن ١ لب

 ىرولا ىداه دمحا هابا امو

 اعق و دق ده دهع كاذ ناك ذا

 اوبلط هنم مت هوربخاف

 نل طساب ضباقلا لب لاق

 ىرولل ءالتبا ءاشام ضبقي

 ىلع هلل ركاشلا ملعيو

 ىرولا يف هيضتقت رما كلذ
 ىبلاب قدت هللا ةمكحو

 وعدا لاقف رعس هل اولاق

 راعسالل لالجلا وذ هللاو

 رارحا مهلاوما يف سانلاو

 لجال ملسملاب رضلاو
 ملعي رجح ريعستلا امناو

 قحا نامثال ضفخ نكي ملو
 علبلا صخر يف رظانلا رظنيا

 برشمو لكامو سبلم يف
 صخرا اهضعبو الغا اهضعبو
 ء لفلا نم نلانث الو

 نمنلاب مانالا ىلع نرعُست

 صصخن ىلع مهتقو رعس نم
 للحلا نم اموي نكي ملو
 ىفطصملا يبنلا كاذ يبا دقف
 ارتما نود ادبا لحي الف
 اعفتراو الغلا سانلاب دتشاو

 اوبغر هيفو مهقوس ريعست
 نرعسي مكل قزرلا نم ءاش
 اربص نم وا عزاجلا ىري ىتح
 ا١)لملل ناحتما وهو هتابه

 ىرد اهل ىذلا وه ةحلصم

 اهبنلا لاجرلا اهيردي سيلف
 عفن ايالبلا نم اعدلا يفو

 راكنا الب نضفخمو يلعي

 رارضإ مهكلم نركلمال
 لدعلا هاضتقاام فالخ وهو

 مرح رمأ كاذو مهيلع

 قحتست نيح نامتالا رفاو نم

 عدي ابم ًارخآو بناجل
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 سلفملا

 ناسنالا ةلاح ذنأ

 لفري هانغ يف هارت اذه

 عقدملا هيركلا رقفلا يف كاذو

 الالا ىقلت كاذ دعبو اذه

 اينغالا ورعي سالفالا كلذل
 ارسعا نيح سلفملا رسعملاو

 هل نيعال نم برغلا دنع ليقو
 رصق نم مهعم عرشلا رابتعابو
 سلفم وهف كاذك نكي ذناف

 حضتا نح همزل حصي الف

 رشبلا ةقاط قوف رمأ كاذ ذا
 راسعالا يف راظنالا بجيو

 اسلفأ دعبو ائيش ىرش نمو
 املعلا دنع عيابلل عفدي

 ىراخبلاو كاذ عيبرلا ىور
 يقب دقو هفلتا اذا نكل

 امرفلا عيمجو هيف نوكي

 ريفغب هذخأ نوكي لهو
 افرعاف حصالا وه لب ليقو
 الو ذخالاب مكحلا حصي ىتح
 قحا هب هعابام كردمو

 ملعلا لهاو ضرقلا هلثمو
 قلعت هب بوبحم نبالو

 نامزلا اذم نرقتستال ثيح و

 لذج ديعس هميعن ينو

 يعم حص اهناهرب ةمكحل

 الادج الو ارهج اسكعنم

 ايو الصأ لكلا اعار عرشلاو
 اررق امكح سالفالا هل حص

 هلصح ائيش ضارعألا نم الو
 رنتالا يف هيلع امع

 سسؤم ىدهلاب لاقم اذو

 حصالا لوقلا يف سلفملا هناب

 ررضلاب هل الا فلكي مو

 اسبح اذه هنع قاب ءيشلاو

 املع ليلد نم هيلع 1

 رابخالا املع يف كلامو

 يقثئنا دق اضوع هنع ناكام

 املعلا لك دنع ءاوس ىلع

 ريض ريغ كاذ ليقف مكح
 افقوت دق هيلع لب ليقو
 القع لوق كاذ نود حصي

 قح وهو تفرع امل هريغ نع

 هدنعام

٢٨٢٣



 يبا عم هيف فانحالا تلاقو

 درو دقو امرغلاك هبحاص

 دجي ىتح ةرظن قحتسا دق
 ابلطي نأ هل سيل اهلبقو

 نمثلا كنم نبجوي مهعم دقعلاو
 اققحت يذلا نيدلا وه اذو

 املعاف لاحتسا دق هضبقو
 امدقملا الليلد اولمحو

 تبت هلمح بوصغملا ىلع اذ
 امهفأ نولوقي هلام كلذ

 عيابلا كلم عيبلا كي ملو
 ىرتمللا لام كلذ امناو

 افخ الو هكلم يف لخادو

 عم رقصلا ليلس نازع لاقو
 ىرشلا دعب نم سالفالا عقو نا
 ىرشلا لبق نم راسعالا عقو وا
 تبثت هذخا ع اتملا كردا نا

 امرغلا كاذب نكراشي سيل
 ىرش سالفا دعب نم نكي ناو
 بجو هذخا عاتملا دجو نا

 امرغلا نود هيف ءافولا هل

 لطيب ثيدحلا رهاظ نكل
 اسلفم نوكي نا لبق عيبلاو

 ه ا يماللا نيدلا هب دارا املعلا رون هلوق )١(

 بهذملا ءاملع نم دمحم

 دنفام نود رسعلا ىف هراظنا

 دمتعي ءافولل هيلع ارسي

 ابجنلا هتكح دق لوق كلذ

 اقلعت دق ةمذلا ىلع فصرو

 املعلا ضعب لاق سايقلابو

 تتا تالاتحا نهرلا لىلع غ

 املعلا دنع قحا هب وهو

 عنام دقعل يا ءالو اه عم

 عمس اليصفت كاذ ف هعابتا

 اركنتسي نلو عرش لكلاف

 ىرد رمالاب عيابلا كي ملو
 تبي لاحلا اذب هرماف ال روا
 املعلا (١ارون عماجلا يف هاور
 اررق باصتغالا لثم تامو

 بجي لاملا يف عاتملا نمث وأ

 املع يلج قيقحت هيفو

 لقني صن حص نيح كلذ

٢٨٤ 



 دقعني يجا سيل هدعبو

 بجاو وهف ثيدحلاب ذخالاو
 اتبثاام ىور ةميزخ نبا

 درو صنلا ىرت عيبلا ةروص يف
 الف اهوحنو عيادو امأ

 يلب عم ورا سلفم عم اهكردا
 جرخت مل هكلم نع اهنال
 بهذملا لوق ديأ ىقبيبلاو
 عنم دق اهيف صنلا اذه لوقي

 عيداولاو بوضغملا هلنمو
 لعج هاقلت مكحلا عراشلاو

 عقو اديق هينيعب ةكردا

 تبت لاملاف عدو ىذلا اما

 ادرو دقام لمح حصي الف

 دق عيابلا ىلع اموي هلمح رب
 اققح هكردا هيب

 هارع دق رييغتلا نكي ناف

 رنالا دورو عم سايق الو
 املعلا دنع ةجحلا رنالاو

 ةنمؤم الو نمؤمل امو
 ف كومكحبي ىتح اذكهو

 ام ماقملا يف ربلا دبع نبالو

 بتكلا هتدروا دق انل امل

 ىتا دق هيف نقحلاو انتجح

 درب نالعا هيفو مهدنع

 البلا رابتعا يف اهيف فالخ
 لمعلا ةاده دنع اهم ىلوا

 جرح نم هب سيل اهذخاو

 بهذم ياب لوبقم قحلاو

 (اارعماجلا يخأ انل هدروأ

 لصح ءىشلا ىتم عياب عوجر
 ع رش ذخا الف نيعلا مدع نا

 تريغت هفاصوا ولو ىتح

 ىدهلا لها عم كلذ ىلع هيف

 دجو هلال ناك اذا حص

 .ىقب دق لب هفصو ريغتي ل

 هارن انهاه عوجر الف

 رظللل يعم هدنع ظحال

 امرح دق هدنع سايقلا نا

 ةريخ نم انعرش ءاضق دنع

 ىمعلا هجو هقيقحت نع فشكي

 كلذب هامسإك ىماسلا مامالا حرش عم عيبرلا دنسم ملع ىلع وهو حيحصلا عماجلا هب دارا عماجلا هدروا هلوق )١(

٢٨٥ 



 اوققدو اعم عرشلا دعاوق اوققح دق املعلا رد ل

 ركفلل طغم وهل يف سانلاو رنألا

٢٨٦



 ع ويبلا خسف

 يف لخدي دق عيبلا نا ثيحو

 لطيام نبجوي فصو كاذو
 دقعلاب اذ دنع دادتعا الف

 عقي بابساب مهدنع كاذو

 نمخنملاو ناغالاب لهجلاك

 ررفلا عيب لثم كاذ وحنو
 لطب دقعلا ىتم عيبلا لطيف

 لمكلا ءاملعلا لاق دقعلل

 دقلا يلج نم هارع ام

 عفو نا طرشب لالخا كلذ نم

 نطفاف هيف فورعملا لجألاو
 رظناف كاذل اهورعي خسنفلاف

 لللعلل عارف ةلع خسفلاو

٦٢٨٧



 عويبلا يف شغلا

 املعلا دنع حصنلا دض نشفلاو

 لكاي ءاد عويبلا يف كاذو

 رهظام ننيزي نا كاذو

 روصلا رييغت ليق كاذ لتمو

 فرع معيوجتو شيطعت وحنك
 يقس هعيب دارا امدنعو

 رهظام يفخيو نطبلا عفريف
 دق وهو انيمس ىراشلا هبسحب
 امدنعو هعيوجت اذكهو

 يف نوباصلاب بونلا لسغ كاذك

 اديدج ىري ىكل اهلسغي

 فرع ليسانملل شر كاذك

 هليج ةفيغ اهبسحت
 ىدللا ىلع اهيبت اذكهو

 ءاينخاا ةيقب اذكهو

 بوبحلاو بيبزلاو رمتاك
 ايشالا عيمجو حالسلا يفو
 انه نكمم ريغ كاذ دعو

 رنألا يف هلو موؤش كلذ
 ام شفلا نا حاضيالا ف لاقو

 ملع دقو هدض كانه ىفخا

 ىفطصملا ديعو شغ ىذلا بسح
 عامجالاب رمالا كاذ اميرحت

 املعاف انم سيلف انشغ نم

 لطبي عويبلاو تاكربلل
 رقتسا دق انطاب ابيع ىفخيو

 ررغلا كاذ ف دصقلاو اهلصا نع

 فصو دق شغ وهف ناويحلل

 ققحم ءامظ ىلع نبرشيف

 ررغلا يذ دصق رداف لازهلا نم

 دعب دق تقول ءاملا نم هات

 امعطا كاذل هيراش رضحي

 فلسلا ءاملع ةادهلا يار

 اديعب هلخ شغ كاذف
 فقت هب اهنال اهل اشغ

 هليح يهف كاذ دضب يهو
 ادهع اذهو كاذ اهنروي
 ءارتما الب شغلا اهلخدي
 بويعلا نم وهو اهوحنو
 ايهت ىتم اهفالتخا ىلع
 انطفلا ةادهلا هيردي كاذو

 ربخ يف ىتا مك ديعولا رش
 اك نسح نم يعيابلا هرهظي
 مك دق حيقلل نكلو هب
 افخ الو قتا هفالتخا ىلع

 عازن الب انئاملع نم
٢٨٨



 انشغ نم عدو شغلا بنتجاف

 لعافلا ضغب شوشغملا ثرويو
 ىلع لالا ذحخاك هناو

 افخام نود كاذ يردي ءرملاو

 مالسالا ف شغن انل امف

 ةبنتجلا ريابكلا نم وهو

 اشم تاكربلا شم شفغلاف

 لطابلا لعفب ءاج هنال

 العلا بابرأ دنع باصتغا هجو

 افرع مارحلل انم لكلاو
 مارملا صلاخ هيعدنو

 هبج وأ دصقل مزلاو اننيد يف

٢٨٩



 دلبلا لهأ اهيلا جاتحملا ةعلسلا لمح عنم

 ترضح دق ةحاح نا تيحو

 عقي اهلمح ناك نا اميسالو

 قحا هناب هدري الو

 معستلا نم سيل اذ ناف

 دق دالبلا ةجاح هنا كلذ

 مهريغل نكت مل قوقح مهل

 مدقت

 بجو هعفد مولعملا ررضلاو
 حصي الوهحت ناكام اميسال

 افخ هيف امو ىردنال ثيح نم

 رض اح ةح اح و

 رضح انيديا نيبام ىذلا امأ

 بي افلا ءاقب انقبيت ول لب

 ةعلسىلل انتجاح اذا اذه

 فرصتلا يف عنم نكي ملو
 دلبلل رض لاخدا يف رض ناك لب

 ملعي قح لاومالا يف ءاجو

 لاحلا اذهف لماش كاذو

 ىلع دتشت ةجاحلا

 هجرختسملا فياطللا

 اذا اذه

 نم وهو

 تبيغت عجياوح نم بجوأ
 عتماف دالبلا ىلع هب رض
 قح لك هيف لعفي هلامب

 ريكن الب هنففرع اك
 دفتساف نمدقت نا مزلي

 مهريضو مهريخ كيرش وهو
 تنيبت امف ريغلا ةجاحو

 اوملعتل ةياغ ىلع اموي

 بجع الو مهل نونظم فالخ

 حضو لصا ىلع هعافترا انع

 افرعاف انلهج هناقبب لب

 رظنلا يف انايع دهاشم وهف

 بجاولا بسح رضاحلا مدقن

 ةمألا يف ةفورعم تنعت

 يداب نوكي وا اهاوس نم وا
 يفتخم ريغو اذه هلام يف
 دنف الو ىفبني كاذ عنمو

 مرحي هارن نمو لئاسل

 لاح يف هب ىضرنال رضلاو
 ا١لمحت نيح كاذب اندالب

 هجلبنم ركفلا قداصب

٢٩٠



 قوقحلاب ةللاحلا

 الخدم يضارتلل نا ثيحو

 امهفاف عرش عنميال ثيح نم
 فرع صصاقت حص دق كاذل

 يضارتلا ةحص نا ريشي

 لطابلا لكا نوكي ىذلا الا

 ةمذلا يف نياك ءيش طحو

 ررمع

 يلج ههجوو عنملاب ليقو
 امدقت امك عونمم كاذو

 ىرولا ريخ نع رابخالا هب تءاج
 ىف عنمي هنا اذه درو

 يلع ىلع هل نيد نع ذخاي

 ام طح ىف هتمدق ىذلا امأ

 ممذلا يفام عيب نم نكي ملو
 لباقم هل طح هنأ لب

 دقف اوبات اذا نوبارملا اما
 اشي ناو ذخأي اشي ذناف
 عقو قدصلا ىار اذا هب اقفر

 رظنيف ةرسع وذ نكي ناو
 تبجوا دق هراظنا اهلوا

 ىلع ثح دق ةيالا رخاو

 هللاحملا تبنتا ليلد وهو

 لوقي مكل ريخ هناف

 نع هقح ديز طحب

 ا١لحم هبابرأ نم لاملا يف

 املظلا رانأ سايقم عرشلاو

 فصو دق باتكلا يف ضارت نعو
 يضام اهيف رمالاو ةتباث
 لطابلا فوفص نم كاذف هيف

 تبناف هلنل الباقم

 ركن ريغب ورمع هلنمو
 لمجا نيدلاب يذلا عيب كلذ

 امرح هارن رما هنال

 ىرد دق قحل نمم نكو مهفاف
 فرشالا نيدبو رمع ىلع نيد
 للحي ملف ركب ىلع ايد
 امرحي مل هلثم يف هل حص
 ملعاف ماقملا يف عيب سيل ذا
 ليارالا هلاق ضارت للع

 در داز دقام ذخالا يف بجوأ

 تبث هليلد رسع يف ناك نا
 القع لوق هيلع .قدصت
 هلعاف يخا للحاف ابرلا نم

 ليزنتلا هب حص دق شرعلا وذ

٢٩٢١



 لزن ركذلا يف لاملا سوار مكل لدتساو ضعب دنع حصي الو
 الصح هيف ملظلاو مكملظي الو الك ًادحا نوملظتال

 بجع الو اوقدصا اونوكي مل نا بجو اهدر لاملا سوار انلق
 لمكلا دنع لحلاب اهطوقس يلج اهرماف اوقدصت ناف

٢٩٢



 فورعملا فلسلا

 افلسلا ىعدي عويبلا نم عون
 ماكحا هلو طورش هل

 حص دوقعلا نم دقع هناف

 نمثلا راضحا عيبلا دنع كاذ نم

 ملع نزولاو سلجملا يف دقني
 امدنعو ةمولعم ةدمل

 طقس دق طرش ناك نا مهفلخو

 فلس اموي ةدم نود سيلو

 دجوي سيلو تمت نا فلخلاو
 افخ الو هل هلام سار لب

 ام عفدي نا مكحلا نا كلذ

 فالخ الب لطاب كاذو

 امهفاف رما عسولا قوف سيلو
 ةمكحلا فالخ وهو ال فيكو

 فرع دق ميركلا هلدع ناف

 افلس اموي ناك نا ىرت الا

 فسملل لاملا سار نوكي

 الذب دق يذلا وه هنال

 الو .... ةدايزب دري الو

 ملظ اصقان در نا هنال

 لباقل هرظنا اذا نكل

 ضبقت ملام عيب حصي ال ;

 انفرعت لباق نكرتي وأ
 املعاف لاحم هبش ندج وي ل

 يفاخ ريغ نيدلا ءاملع عم

 املعاف كاذب يضريال هللاو

 ةمألا ىراب رمأ لجو زع
 فلتخي مل ىرولا ىلع هلدع لب
 افولل اموي هكردي ملف ارسب

 فرعاف يدنع مزلي يذلا وهو

 >بق اموي هيلع هدرف

 القعلا لك رابتعا ىلع صقن
 ملع امك رتكا يف ىنرلابو
 لماعتلا يف باصا هناف

 يضترت تسل ةميقلل عفدلاف

٢٩٢٣ 



 كعم سيلام عيب نم هناو
 مزلي سيل لاملا سار ليقو
 الو كاذ سي { 4 زال

 لجرلل املظ ناك انلعف ناف
 هادأ هكردا اذا ىتح

 ركذلا ىف هراظنا

 فلسلا يف دايدزالا تفرع دقو

 يبرلا لاوما هبشي هنال
 همرحم ةدايز هذهف

 فلسلا اذه مكح نا كلذ

 هانخسا انل انه هناف

 ابرلا لثم ةروجحم تفرع دق
 ناسنالا ضبقي ملام عيبو

 فلسلا لاوما كلذ نم انثتساف

 املعلا دازي الف

 دياز نع هضوع نكي ناو
 حيبال كلذ

 بجاوو

 كلسام مهعم كاذ لثم عيبو

 مكحن كانه هب انل الو

 الو الو هل سيلام هيطعن

 لجألاب كاذ حفم اننكل

 هارن دق رسعملا هناف

 رمالا اذ نع فالجلاب فيكف

 فرع م هعنم كاذ ناب

 يبأ دق اعطق كلذ نم عرشلاو

 هملظملا ليبسلا يف اهعدف اعرش

 فرعاف ىنعمل عرشلا هب ءاج
 هارن اذك ءايشا لج نم

 ابجنلا هنكلمي ملام عيبو
 نامرحل هليبس هناف

 فرع دق لاحب هحابا دقف

 امزَح ذللا يف عوقولا نم افوخ
 دج امأ نع ءاج كاذ زاوج
 رومألا هذه لك عارف

 لبقاف حابا امو فلس يف

 اعرشي الو ملظ هنال

 ركشاف هيف قحلا ناف هيف

 فرع اك هدنع ءاضق ناك

 ىضقي ناك هنمف دزي ناف

 هداعلا نسحب اموي فلس يف

 ارم الو قلخ نسح كاذو
 اضرتفي نأ داكف انشحو



 فلسلا اذه يف ءاج اضيا فلخلاو

 ارمأ دق هريغل هنكل

 لبق نم فرصت هنال

 لعج هريغل هعفد نال

 اعقو ضبق لبق نم هنال
 فرصت هل هبشؤز كاذك

 قحتسا كلذ ثيح زاج ليقو
 عقو ريغلا ةمذ يف هلعجو

 نمل نيدلاب رمأي هل ثيح
 ارمأ دق هضبقب اذا اما

 افخ الب رهاظ كاذ زاوج

 ليكولا كلذ هنع بان دق

 لادج الب لصالاك ناكف

 فلسلا ليجأت لح دق نكي ناو
 رظناف هيرتشي نا هل لهف

 انه هايا هيفوي اذكهو

 اطرش نأ الو اقلطم ليقو

 عقو عنم ىلع ينبم عنملاف

 اعيارذلا هعيب حصي الف

 عيارذلا ةفرعم درت ناو

 ىلا اوعرذت دق رومأ يهف
 نم عيبلا يف دياز لثم كاذو

 مهاردلا يذ نيبام ةطساو

 فلتسا هل نم هضبقي ل ناك نا

 ارهش مهعم معنملا هناف هب
 لدع نع جراخ كاذو ضبق

 اعنم رمأ ضبقلا لبق عيبلاف

 فلس ام وي حصي الف هيف

 قلع دق هيلع انبلاو دقعلاب

 عقي نيح هتمذ يف يذلاك

 ا١لمع تءاسو اهم دصاقم

 نكز اك ابرلا يعو مهارد
 امرح امث هولواحو اومار

٢٩٥



 ممهاردلل ةلفغلا عجرتف

 لادج الب ابر ضحم اذا يهف

 لهف اهيف اوفلتخا نوملسملاو
 حصي دصقلا ىتم ضعب اهزاجا

 هدسفملل اورظن نوعناملاف

 فرع رودهمك مهدنع دصقلاف
 عقو اقلطم زيوجتلاب لوقلاو
 اعيارذلا هذه زاجأ نمف

 ةئسنلا كرتب لوقلا اذكهو

 ركذ طرشلا مدع طرشب اذك

 عيارذلا يف زاوجلاب لوقلاف

 عيارذلا يف فلخب تفرع دقو
 ادرو دق اهعنم باتكلا ىفف

 لديام ةنسلا يف كاذك

 جرخ دق عورفلا ىف فالخلا اذك

 ىري طرش الب اهزاجا نمف
 عيارذلا هذه لوقي نمو

 الب ازياج دقنلا يف ىرشلا ىري
 ىوسال طرش دنع اهاري نمو
 دعابتلل لواح مهلكو

 عيارذلا هذهل ىري نمو

 ابرلا لاوحا هبشتال لوقب

 نع ثيدحلا درو اميف هاري
 ابر اموي اهريغ يف ىري الو
 ال سانجألا نم اهريغ نال

 مزاللا كاذل كلت تطقس دنا

 ليحلل كرتاف ةليحلا هرمنت

 لقن دق لوق وهو ال مأ حصت
 حضو الوق هتفرع دق عنملاو

 هدصقم اوعاري مل مث كاذ يف

 فلسلا يار اذك دصقلا حلص ول

 عمس اذك ع رذت ىلع اعرف

 افعناوملا مهناف كاذ زاجا

 هئطختلل لباق عرف كاذ يف

 رهش لوق عيارذ ىلع اعرف
 عنام نود كاذ هنع اشني

 عنامو ةصخر نم اهبامو
 ىدملا هيردي احضتم

 لدعلا كاذو عنملا لع اموي

 جلبنم لوصالا ىف فالخ يىلع

 ارتما نود هل ىرشلا فلسلا ىف

 عنام هيدلام تائيسنلا ىف

 بابرا

 القن دق اذكه هيدل فلخ

 ىور نم عم هريغ يف هزاجأ
 دصاقملا هذهب ابرلا نم
 عنام ريغب اقلطم هزاجا

 بسحام للع ابرلا رصق وأ

 نكز دق صنب هيف دمحم
 ابهذملا كاذ راتخي نا مالو

 الملا دنع اهتلع ىلع صن
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 دق سايقلل مومعلا ىار نمو
 اليق ام ىلع رصقلا ىرأ الو
 لخدي اباب نيعبس نم لوقي

 امب كاذ ىضم هلحم يفو
 ىلا جاتحا دق فلسم يفو

 فللاب هريغ يلاوي ينعأ

 افلسلا نأل علملاب ليقف
 درو يبن يف مومعلا نم ينعأ

 ىلع مهدنع فاقيالا همكحو

 روذحملا يف عوقولا ةفاخم
 نكي مل مكح كلو دازيال يك
 دقو اقلطم زاوجلاب ليقو
 اتبت دق انه قح هلصاف

 لجرلا اذه قح كاذ نال
 تلغش دق هب ريغلا ةمد ذا

 حصي هلولح لبق ليق لب ليقو
 الحي نا لبق لحي اولاق
 ةمذلا يف اتبات اقح نونعي

 لجألا ربق لحي هليوحت
 لجألا مامت دعب هنكل

 ةمذلا يفام عيب زوجميالو

 دجب ىتح هرظني هنكل

 ارضحي نا ىلا عملاب ليقو
 ةدملا روضح لبق هنال

 الف بجاو ريغ ليحي فيك

 درو مهنعام لك معف ماق
 ال١ليلدلا كلذل اوركذ ذا

 للعلا هيلع تلد مهيلع

 امس دق ماظنب ىفكيو ىفشي
 الوح هل لهف هلاوما

 فرعاف ءاملعلا فالتخا هيف

 افخ الو هئانتتساب انءاج دق

 دجو ءرملا ىلع سيلام عيب نع
 ا١)صفم هعراش نع ءاجام

 رومألا يف روذحملا كرتتف
 نكز دق كاذك قحلا عراش نم

 دحتا لصالاو قوقحلا ىلع سيق
 يتأ دق هيف ليوحتلا كلذو
 يللا قحلا نم عنملاب فيكف

 تبت دق قح لوقن انه نمف
 حضتم هارا الو هدعبال

 ا»١)ح اقح ناك ذا هتاقيم

 تبنملا لجألا لولح لبق

 يلج ريع اندنع لوق كاذو

 يلجسم اقح ةمذلا يف ريصي

 ةمالا دنع عنملا حص كاذل

 دجو دق كاذك اجرخم كاذل

 اررق كانه امك هتاقيم

 ةمذلاب هبر نع قلعم
 ا١لضفلا ءاملعلا ضعب هاري
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 : ليحتسملا كاذ نال

 بياغ لك لاح ىردت تناو

 فلسلا كاذ اضقانت نا قلخلاو

 مهارد نع ضورعلا ذخاي له
 درو دق كاذك ذخالا سكعي وا

 قحلا نيع ضبقي نا مزلي
 يضارتلا يف زاوجلاب ليقو
 حص هاربا هنا ول ىرتالا

 املعاف ضورعلا هلوبق اذك
 اعقو هاضر نع الوبق ناك

 ىرأ ريناندلا ذخأ يف دعبلاو

 مهاردلا نع ابنذخاتال

 ديب دي نع ناكام اذا الا

 عنمي ضورعلا ذخا يعنامو
 ابرلاب ءيش هبشا اهنال
 عفد ام ذخا هوجولا برقأو

 مهاردلا تزع نميف فلخلاو
 افرع دق مهدنع رارطضا وهو
 زعت ولو هذخأيال ليقو
 فلسلا ضورعلاب حصي لهو
 هلامحالو ةلاوحالو

 ريهضلا كلام مامالا الا

 يلعل بهذأ { ديزاي لقي نمو

 فلسلا ةدقعب وهو اذك لا

 عقي دق لجا روضح لا

 بياصلاب نيهرلا هناو

 فرع دق ليبس ىلع هل اذام

 مهاردلا نع ريناندلا وأ

 دري لهو مهضعب دنع معلملاف
 قدص نع هقح كاذ نال

 ضارتعاام نود حيحص وهو

 حضتا دق رثا يف هنآرب
 املعلا ضعب هاري يذلا وهو

 اررسشا هارت فرص اهنال

 منأملا نم فرصلاب فرصلاف

 درو صنلا هب زياج كاذف
 اوعنماف كاذك

 ابنتجا ىخا تشعام كاذ نع

 عقو فلخلاو ضورعلا هدعبو
 ممبق اهنع ضورعلاف هيلع
 افع دق رارطضالا دنع هللاو

 زجي مل مهعم ذخالا كاذ نال

 اوفرعتلف ىضم دقو ال ليقف
 هلاقلا لك هيلع فلس يف
 دجو دق اذه هنع كاذ زاجا

 ل يهف ادوقن هنم اذك ذخو

 اعقو دق اذك يف كيلع وهف

 فلسلا انل کرر زياج ليقف

 رينان دلا ذخا
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 ذخ ميث هيلا بهذلا لقي ناو

 فلس يف قافتا ريغ ىلع ىنعا
 دمتعن انسلو لب اهارن الو
 لاملا سار رضحا نكي ناو

 عفدت ديرن ديز ىلا رلاق
 يليركو هعفداف لاق رأ

 تبت ىتفيلخ لثم يبيان وأ
 فلسلا دقع هملعي نا طرشب

 ذخ ش هيلا بهذا لقي ناو

 مايالا ةنالت كلامو

 يف دقنلا عفد ريخات هب ىنعأ

 قارتفا نكي ملام بطقلاو
 فلسلا هبام رضحي نا طرشب

 نمثلا طعا فلسمُم لقي ناو

 هيان وأ هليكو هنأ وأ
 يلجلا ضبقلا ملسلا طرش دنال

 يلج ههجوو لينلا يف كاذك
 هل رمؤي نم ىطعي نا ىغبنيال
 املسف هعوراط نكي ذناو

 اععربت نمك هنال كاذ

 فلتلا عاوناب عاض اذا ينعأ

 ال مكحلا يف هكرديال درلاو
 ادارا امب ىنّطمملا ملع ول

 نمثلا در فلسم نكي ناو

 اعيارذلا عنم نم لطي

 ذح أ هل فلس ن ود تئشام

 فرغ هلصاو هوركم ذدكاذف

 درو دق ليلجلا لينلا يف هيلع

 لاجرلا مكلتل فلسم

 اوعمساف كاذ وحنو هنامتا

 لينمتا يف رومامللاو ديز
 تتأ لاوقا عومجم يف كلذ
 فرع دق اضيا ةدملاو هيلع

 ذبن دق دقع نود تئنام

 مارملل ريخاتلا يف زيجي
 فللا مكح حصو فلست

 قاسي هب نكل سلجي يف
 فرع دق ىنعمل عفدلا رخأو

 نكز ارومام هملعي ملو أدياز
 هبياع عيمجلاو لاح كاذف

 لمكلا دنع بيانلا وأ هنم

 لمكالا ليلجلا لينلا ىلا عجراف

 هلكو كاذل حص اذا الا

 امزلي ل مهدنع هيلا كاذ

 اعيض دق هسفنب هلامف

 فرع هل مهدنع نامض الف

 الصأ هلوق رداف هل الا دنع
 اداهشالا حضو وا فلس نم

 نكز دق قحب لصألا بحاصل
 اعناملا اغلاو ضعب عم زاجو
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 .. عفدام هيلا در هنايب

 مهارد هدي يف نكي نمو
 فلستسي هل له اموي جاتجاف

 ابيبسح هيلع اموي اهبتكي
 مهاردلا ىوذ رابخا ريتخاو

 بجو نيد ىتفل هيلع نمو
 ىتف يأ نم بولطملا فلست
 ربخ املو قحلا ذخاف

 هررقملا ةدملا مامت ىتح

 عنم مهضعبو ضعب هزاجا

 يف روماملا لعج زاجا نمف
 رمأ ءيشب رمالاب رمالاو

 رمالا نيب عمجي لب ليقو
 اعتتما الاو زاج البق دنا

 مهارد ىتفل هيلع نمو

 املسا ثيح كلذ ف ربخ ال

 فلسلا ال اضقلاب كلذ هبش

 رنتالا يف ديمح نبال هلثمو

 ىتفل اموي هيلع نم لوقي
 هررقملا مهاردلا فلست

 املعلا دنع كاذ حصي الف

 يف ميرفلا كلذل اهملس
 افخ الو ةليح كاذ دنال

 اعقي مل اذا زياج ليقو

 عنص اهل ةليحف ىقبامو

 لاسي اهب ناك هريغل

 فرعي مهعم كاذ زاوج اهنم

 املعلا هاكح ريغلا فلسي

 ماعلا مامحلا لوق يف كاذب

 اتبث دقام لك ىلع وهو
 ررقملا فلسلاب هبحاص

 هربخاو ابمهنيبام لباق

 عبتلا مارملا يف وهو لصالل
 يفولا لصألل رمألا ةلزنم
 رمأ اذه مكحلا يف انهاهو

 رهاظ لصال هفلسي نمو
 اعمتساف رهاظ كاذ هجوو

 ملاعلا لاقف اهب هفلس
 املعتل ةمذ يف امارد

 فنأتسملا هعيب نم نكي ملو
 ربتعملا ليلجلا لينلا هعفري

 اتبثتا دق اهل ناك امارد

 هرذ وأ نوكي رب نم بحلاب
 امرحام اوعدف حيحصلا وهو

 افول ىا لجرأ نم امهرد
 فلسلا مكح لطي هسلجم

 افرع دق اهنايب ةعيرذ
 اعنتما الاو كاذ ىلع طرش
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 ىلع رمتا فلس يف طراشو
 ءاملع هاري يار

 قيس ذا حصيام تفرع دقو

 بج ويام الخدا انوكي ناو

 ا١لخا دق ىذلا لهجلل كلذ

 دقو غلاب ريغ فلسي نمو
 نمنلا راضحا كاذ طرش نال

 رضحي مل ول دسفيال ليقو
 ملعلا مامالا لينلا يف هيوري
 زجي مل غولبلا دعب نكي ناو
 عفديف هلام سار تبني

 حصي ل سنج فالتخا كلذك

 يلعلا جاتلا نع هيكحي لينلا يف

 فلسلا يف مهطرش ىردت تناو
 نافورعم رادقملاو فصولاو

 به ذملا

 انزوي هناش نمام نزوو
 ىتفاي مهفاف دودعملا يف دعلاو

 ال ليق فازجلاب حصي لهو
 نمنلا يف ةمرعب ةمرعك

 رثالا يف فازجلا لينلا ىكح دقو
 ةلخن رمت عفدي اذا اك

 لقأ وأ يأ هقح ردق ناك نا
 اراص دق ام دعب قافتا ىلع

 طقف ةرمت

 ررقملا لجالا

 دادزي هل الو

 لالتخا يلو

 ىلع حص هفورظ فلسم

 : :نلا ضعب دنع حصي ملو

 قح لكلاو انلاقم يف كلذ

 بجي هيف ضقللاف ةلاهج

 القعلا لك دنع حيحصلا وهو

 دسف دق غ ولبلا دنع هزاجا

 نكز لوق يف كلذ ىضم امك
 رثألا يف قا لوق يف دقفل
 مظعملا ديسلا مولعلا بطق

 زجي ىدنع عقاولاف كلذ
 اوعدف مارح داز امهر هل

 حص كاذ ذا هل هلام سار لب

 لفتحاف هلف مولعلا بطق

 يفخ ريغ تباث سنج مولعم
 نايعالا ةداقلا دنع كاذك

 انطفتلف هل عرزلاو ليكلاو
 قتا دق كانه لاح ىلع الك

 »)قن لوق ةحصلاب ليقو

 نلطفاف فازجلا نمنملا ىفو

 رصبلاو مولعلا لها

 تبنا زيفقلا نع هلصا ىف

 لقن مهنع اذك داز نا عنملاو

 ارانالا هفاف احيحص ارمت

 , طرتشا دق يذلا يف لقعب رظناف

 لفتحاف ىعفاشلا كاذ زاجا
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 اعقو دق هدنع لولحلا ىلع

 لقف لجؤم ريغ نكي ناو
 بجو دقف املس هايمس ول

 املعاف هالحاام اذا اذك

 املعلا بطق نالطبلا ححصو

 لجأ ريغ ىلع ناك نا ليقو
 لجألا تابناب زاج هماما
 فلسلا ناكمب فالتخا يفو

 امدنع مت عونلا فالتخا اما

 درو اذك لجا همامت ليق

 لصح عونلل نييعتلا كي ناو
 لب لفسالا الو العالا ذخريال
 ذخوي هيف بيعالام ليقو

 ىتم تالاقملا هجوا حرشو
 فلس يف حص ناك امهم لهجلاو
 فرعي لهج بحلا يف له فلخلاو
 فعضا اذهو لهجال ليقف
 يف عيرلا ربخ هيلع لد
 اذك ربيخ رمت لكأ لاق

 املسأ دق نكي نم يبنلا لاق

 لجالاو مهفاف ملعي هعونو
 رخ ١ ثي لح يف ء اج دقنل ١ و

 تبني ليلب ناك اذا لهو

 ران ءوضل ناك نا كاذك

 الالقنم اذك اذك زي اجو

 اعمس الوق هفرعاف هزاوج

 لح هارا ىدهلا عرش يف كلذ
 بسح اذه ىلع الجاع ناكف

 امهفاف لح لوهجملا ىلع اموي
 امدقم انل هتفرع امل

 لهج ناك ذف كانه لجا وا
 لصح دق دقعل ةداعا الب

 امرزل ىنعمل هنانيعي

 دمتعا قحلاو باحصلا رثا ىف

 لزن طسوللف لامجاب نكل
 لقن مهنع كاذك هطسوا

 ذبني كاذ لطبلاب لب ليقو
 ىتفاي لاقملا لاط هل انمق

 فلسلا لاق اذك ارط هلطبأ

 فصويام ىتم هلنم رملاو
 فرسي اضعب كاذ ضعب حص ذاو

 فرعاف هاوسب بينج رمت
 اذخف عيبرلابو ال لاقن

 لقن بطقلا انل لينلا يف كاذك

 رهام لك راثالا يف هيوري
 تبنالا وهو نامتالا فرع نا
 ىراج فالخلا مهعم هيلع

 الاسرا اذك نع يا بهذ نم
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 نع ةضفلا نم اذك هلنمو

 احابا يذلا لوقلا ىلع وهو
 درو دق اضيا فلخلا ضورعلابو
 مهاردلا يف طرشي مهضعبو
 فلسلل اضقن هيلع اونب دقو

 ربخلا صن يف نوزوملاب لوقي
 حص ةداعلا ىلع اهنزو ناك ول

 املعاف ديزو صقن نكم :

 درو فرص نم ناكام اميسال

 هلاقنم اذك اذك لقي ناو

 فلسلا دقعب اذك نع نوكت

 ديب دي نع فرصلا مكح دنال

 اعقو طرشو عيب هناو

 حص فورعملا ملسلا باب نال

 جرخ دق لوصالا نع هنأو

 رفتغي عويبلا ينام نكي ملف
 كعم سيلام عيب نم هنال

 املعاف راثلا ريغ يف زاجو
 دق فوصلاو لسع كاذ لنمو

 مزل اهلسغ فاوصالا يف طرشلاو

 حصي نزولاب ريرحلا نطقلاو
 ديجلاو يدرلا هيفام لكو

 بنعلا يف هزاوج ف فلخلاو

 ام موممع يف ءاج زاوجلا ليق

 نكز ناك رمث نم ةيمك
 احابتساو تاككسملا ريغ

 دشرلا بابرأ قحلا ءاملع نع

 ملا ستلا ةلاح يف اهل انزو

 فرع هلصاو اهنزو نودب
 ربتعم لاح لك كاذ معنف

 حضم كاذب تبات ضقللاف

 املعلا هيف حرص اذب اهيف

 دنف الو قأ رفكلا ةداق نع
 الالح امارد اذك نع يا

 فتخي ال ال هلطب كاذف

 درو هدقن فورعملا فلسلاو

 اعمتساف هل لطبم طرشلاو

 حضتم عويبلا يف باب قيضأ

 جرح هيف امهو ىرابلا نم افطل
 رظنلا بابرأ قيقحت ىلع هيف
 كش نود هيف ةصخرلاب حصو

 املع تيزو نطقلاو نمبلاك
 درو دق كاذ وحنو هب حص

 ملع دق كاذ ضقن لسغ نودو

 ركنت تسيلو ةصخر هيفو

 باب رأ

 حضتم طرش نوللا نايب ش

 دسفي ىدنع وهف نيبي ل نا

 بيط لقبو لوفلاو نيتلاو
 املعاف ٥هوور دق يبنل ١
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 عنتما ءايشا يف فورعملا فلسلاو

 لجاملااو راجشالاو لخنلاك
 ممذلا هلدلبقت الام كاذك

 رحبلا توحو ىوهلا يف ريطلاك
 ىلع ناك نا راجشالا ىلع لهو

 نكمي امم مرصلا كاذ لنمو
 ال ضبقلا نا ثيح ىدنع كلذ

 امور خيطبو ءانقك يفو
 هل عنامال ثيح زيجي ضعب

 رغص اذ نوكيام اهيف ناب

 ررفلل ابجوم كاذ ناكف

 الف ىفخي هلخادام لكو

 ىرشلا حص ذأ زاوجلاب ليقو
 لخد مكحلا يفف هلثمك امو

 ىتفاي ضورعلا يف حصي لهو
 ددعلاب اموي نوكي اهطبض را

 املعاف يناوجلاو ع اصقلا لنم

 اعم لوطلاو ضرعلا نايبب يا

 حص بيطلا يف اذكو باينلا يفو
 فرعي نازوب موحللا يفو
 ىرج اهو رقبو لباو
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 رظنلا لها عم لحال كاذو

 صح مل فورعملا فلسلل
 حجر لوق يف لاملا سار ذخا وا
 لوقنلا ىهنلا اذاي هب تءاج

 عمس لوق اقلطم لوصالا يهو
 لزانملاو رابألاو رادلاو

 ملعي لاحب هعانتما امو

 ركن نود رداف كاذكامو

 ”>)قفلا هاري اهعلقل طرش

 نسح زاوجلاو نضبقي نا
 الفحاف زاوجلل هجو قشي
 املعلا فالتخا ءاج هعراض

 هللع اضيا كلذ يعنامو

 ربك يذ لاحل اضيا فلاخم
 ربتعملا فلسلل ادسفمو

 الح نامرو زوجلاك حصي
 ارسكي لاقي نأ نود كاذل

 للعلا يذ لجال لكلا يف فلخلاو
 اتبثا نزولاو ليكلاب تطبض نا
 دهع فصو وا عورذملا يف عرذلاو
 املعلا دراجحالا يف حصو

 اعنتممت نكي مل كاذ لفلاو

 حضتم لصال هفالتخا للع

 فصوي ءاشو ناض نم سنجلاو

اركذ دق مهدنع موحللا ىرحب



 ركذ هوحنو محشلاك كاذو

 حص نسلا نايبب ناويحلاو
 رصقلاو هلوط يف اذكهو
 لخدي ناويحلا مسا يف دبعلاو
 ىرولا ريخ نع دراولا ملسلاو
 حضتا دق ارزع هيف دنال

 رصقلا لنمك هلوط دنال

 حص عيبرلا نعف زاوجلا اما
 رانتالا يف هيلع رشهزاو
 بسن دوعسم نبال هيف عنملاو
 يبأ لثم ةفينح وبا اذك

 ادرو دق هضرق ناويحلاو
 ادرو دق هيف عونمملا ملسلاو
 املس اريعب عاب مهلوقو
 درر ال اندنع حيحص ريغ

 ىرطلاو اضيا سبايلا كمسلاو
 ا١لنف

 ىلع رودقم ريغ لاقي الو
 املعاف هيف ةداعلا ترج ذا

 هدايطصاب ةداعلا ترجو

 اكح دق اهل عرشلا ةداعلاو

 رنألل يف هنم ماظعلا عزنتو

 لقف ةقيقر تناك اذا الا

 بجو اهعزن محللا ماظع هنا اذك

 هدوجو ديتعا هنال

 رصبلا بابرا باحصالا رثا يف

 حجر دق لقنب
 1 يراوحلا 1 نع نركذيو

 بتكلا يف هوكح لقن يف ىرونلاو
 بهذملا لاجر نم هلالا دبع
 ادأ ىبنلا ىداهلا ةنس يف

 دنسلا حضاوب ىداهلا دمحا نع

 املع تقول نيريعبب يا
 دجو صن يف ءابرلا للع يف
 رظنلا يف فلس هيف زوجي
 ا>)بنلا ءاملعلا دنع عنام

 الو لك نعنميف هميلست

 ام حصف هعاطقنا مدعب

 هتاداع ىلع مكح ىرج مكو
 املع لصالا اهب يضق دقو
 ررغلل يا ابس نوكتال يك

 لقن اك مهنيب حامسلا اهيف
بجي اهب ملس لطبف روا



 املعلا هاكح حلاست اهيف املعاف اقاقر تناك اذا الا

 رنألا اهيف عنملل قا ناو رهظي لاقي فرعلاب لاحلاو
 دهبتجا يذلا رظن هيف مزلي دقف اقالطا دراولا رنالاف
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 فلسلا لج ا

 دق فورعملا فلسلا نا ثيحو

 ا١لجألا كاذ ركذا انأ اهف

 روكذملا لجا نا لوقا

 رتعي وهو مايالا ةنالن
 ءايفأ ف ثالنلا تءاجو

 ةيرصتلا يف رايخلا كلذ نم
 فلس يف ثالت نم لقأ الو

 الو هلقأ ناموي ليقو

 افخ الو دحاو موي ليقو
 ربخلا يف ءاج (مولعملا لجالارو
 مزلي نايبلاو نامزلا لشم
 فلتختام لقأ لب ليقو

 املعلا دنع رهشلا فصن كاذو

 ررفلاب هتي ملام ليقف
 رامعا نم داتعيام قوف را

 املسا دق ةنالثت ىلا نمو

 مايالا ما رهشا يه له
 مايالا ةنالت لقي ناو

 بجر رهش نم لاق نا هنال

 لقف ال وأ هماع نم هلعل

 لقف اذه انرهش نم لقي ناو
 لاحلل هفاضا هنال

 حضتا دق انماع نم اذكهو

 دريال رأ لجأ هيف مزلي
 »)قن اصن ةداقلا نع ا,ك

 روهشملا بهذملا يف هلقأ

 ربتعت عمجب هدم لقا

 ءارتما الب تحص ةديدع

 ةيرم نود ضيحلا لقأ ش

 فلسلا لحاطف نم ضعب يار يف
 ا١)لقعلا دنع كلذ نم عنام

 افرع دق ىدهلا يف كاذ هزاوج

 امسر اضيا رتكالا يف فلخلاو
 رتكالا دنع لياطلا نمزلاك
 رانالا يف ركذي ىرولا اذه
 املع لهجف اهنيعي ملو
 ماوعا هدصق يف اهنا ها

 ماعلا لثم رهشلا ركذ مزلي
 بحسم ريغ ماعلا ركذ نودب
 لحمضاف كاذب ةهيبش لخدا

 لحن لق لب اندنع هيف لهجال
 لادج الب فورعم لاحلاو

 حضو دح انموي نم اذكهو
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 عقو لهج لقف وأ هيف مزلي
 ررغلا حاتفم عويبلا يف لهجلاو
 ءاد يخا هلصأ لهجلاو
 لجألا ركذ ايسن دق امث ناو

 نا دقع ليقو

 ابر لجؤم ريغ نكي ناف
 يبأ ناو هل هلام سار لب
 لجألا كلذل اركانت ناو

 عقو فلستم لوقي نأك

 قأ نم نيعدم امهارأ

 .... الطب اهازجع دق امث ناو

 لقف اعم اهب ءاج امث ناو

 متي ه امتا

 لوضألا يف فرعت ةدعاق

 مدلاب اذه نيب نا ليقو

 الو اذه يف تابنالا مدقي

 لجألا توبن هلصا دنال
 لصاأذال ضقانم هيفنو

 انايبلا ازجع امهم ليقو
 بجو دق المأ تبتا هنال

 فلحي هيلع هيفان ليقو
 اكمأ هارا هلصأ نكل

 عقو دق يوق لصأ ىلع وهف

 لئاسم يف متاحلا رظنو
 مكح انيف نم لدعالا دصقيو

 اقلع لوصفلا يىلع لهو
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 عدف لكف هل دسفم كاذو

 ررضلل يا ةبلجم هناو
 ءافخلا وه لهجلل ملعلاو

 لطب دق هاركذ دقع دعبو

 مسر دق ليلجلا لينلا يف كاذك

 ابجنلا دنع مرحي هماما

 ابدأ يلجلا مكحلا يف كلذ

 لمكلا ىار يف نايبلا ةجحلاف
 عدص رهنلاب ركملاو ماعلاب

 اتبثا هاعدا امل ةجحب

 لمح لصا ىلع ىوقالل رظنب
 لوقنلا يف مزاللا رظنلاب
 مزل ينانلاف تابنالاب ينانلاو
 القع دق مهدنع لصال بير

 لوالا ءاملع نع اذك هيف

 لهجلابال نايبلاب تالف
 انامالا مدقي هتبنم

 بجع هيف امو مهفاف فلس يف

 لاقي لوق يف كاذو
 اييبأ راص عوقولا مدع ذا

 عرش هللاام دشر تيده رظناف

 لماعتلا يف مزلي هذهك
 هزرل رمأ هقح يف هنال

 اققح هيف فلخي ال ما حصي
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 فرع لصف هنال معن ليق

 حضتا دق هنييعت امبتقو

 انه لهجب اوتبثا نوعناملاو
 اعم صقنلاو ديزلا اهيف نال

 لقأ نع كانه ناك ول لهجلاو
 رظناف يخا لطبلا حجارلاو

 عقي اموي هب لهجلاام لكو
 درو فلخ ةمجع روهش يو
 ف رعتال مهف وصف اذكه و

 اتبثأ ضعب دايعالا يف فلخلاو

 املعاف ىدنع زاوجلا حضاولاو

 ىد داب ةألاب هديق اذا الا

 ىتآ لك نال ال ليقو

 ىرأ قآلاو رهشالا هلنمو
 داصحلاو ذاذجلا يف فلخلاو

 فلتخم ريغف ضيقلاو فيصلاك

 حضو جحلا وذو رونلا هلنمو
 انيعت دق لهجلا لوصفلا يف يا

 اعقو اميف رسعب اهطبضو
 لصح هلطب نامزلا ددم نم

 ررقملا فللا رما قيضل

 عمتساف اذهف دسفم كاذف

 دسف عيبلا ىرت اهب انلهجل
 فصوت دق ولو سانلا رثكال

 اتتت دق امهتقو نال لكاذ

 امهبم ارمأ كلذ نكي مل ذا

 دسف اقالطا نيننألاو تبسلاو
 يتأي موي لرأ هناف

 يتاي لايلل رصح ريغ نم

 ارصبلا دنع هيف كاذ توبن

 يداب يدنع كلذ يف لهجلاو
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 فلسلا ضبق ناكم

 فلسلا اذه ضبق ناكم لهو

 ابجو دق هركذ طرش ليق دق
 انيع دق نكي مل نا هنال

 قحل دق كاذ داسفلا كلذل

 لاملا سأرل مكحلا عجريف
 لاحلا اذهب بطقلا صخرو

 فلسملل ةعفد لحم ينعأ

 ابجوأ داسفلا هركذ نودو

 انيعت مهدنع هيف لهجلاف

 قح كاذو املعلا ضعب لوق يف
 لادج الب حضاو كاذو

 يلاج هارت لكلل ليللاو
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 فلسلا ىلع داهشالا بوجو

 فلسلا رمأ يف داهشالا مزليو
 هنهم حصتال نم اذكهو

 بجو دق لام عيضت هيف ذا

 .... فلسلا رمأ ندقعني ال ليقو

 بجو متعيابت اذا هلوقو

 فلسلا يف ةكرش حصت الو

 امدعب كاذو هلاوحالو

 ممذلا يفام عيب نم هنال

 ةدقعب ةلمجل فلسمو

 >٧)ف هلام سارل هذخاك

 نذؤي ىزجتلاب كاذ نال

 يف لوألا ىراو حص ليقو
 يلج هضقنو سكعلا يف فلحلاو
 لصألل ضقان رما كاذو
 اقفتا هيلعام ريغ ذخاو
 اذا !اك

 درو هريغ ل ه لقنيال

 لوقي ضرقلا
 يف ناهرلا فلسلا ضبقيال

 فلسلا لولح لبق نم كاذو

 فرتقا امثتا كراتلاو عيباك

 هنع با نايصع ةداهش

 بجع الو هظفح مانالا ىلع

 فلسلا باطقا لاق دوهش الب

 بدنتناف ع ويبلا ىلع ك داهشا

 فرعاف يخا لصالا يف نكت مل

 املتسا نيح رمالا توبث حص
 مكحم صنب كاذ ىضم دقو
 ةلمجلا لها ضعب خسف مارو
 الضفلا دنع رمالا يقاب تبني

 اونطفتلف هلف حصيالو

 فرعتلف ةحص ماقم العأ

 لهجي ال هيف ىزجتلا ذا

 لهج نمامو فورعم لصالاف

 البنلا دنع ريعشلل ذخاي

 ركتسي الو حضاو لصالاو
 امهفتلف هفرصيال ءيشلا يف

 دمتعي ماقملا يف ليلدلا وهو
 املع هيف ناهرلا يف علاو

 فرشلا ليها ملعلا ىلوا لوق

 فرعاف طقف ءيش هقح ذا
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 رخآ ءيش ناهرلا هضبقو

 ذخا اذا ابرلا هنا كلذ

 عقو امع اضوع ناهرلا راص

 هل سيل لودحلا لبق
 ..ايأ هدقنا يذلا وهو

 ا نهرلا لخدي مل لقت ناو
 ناطلسلا نمهرتسملل لوقأ

 عم عيبلاو هكاسما اذكهو

 افخ الو ةدايز اذ لكو

 افرعاف هيف ليمجلا اوزوجو
 ىتفلا ضبق يف كاذ نوكيال يا
 نم ليمجلا نهرتسي زياجو
 فلسلا بر فالخ هنال

 فقر دق عاريلا انهاهو

 عمج لينلا اهف ماكحا هيفو

 رحبلا ضيف ماكحالب ضيفي

 ره اظ وه و ك اذ يف هل سيل

 ذبن انه ضوع هيفف انهر
 عنم دقو فلس رما هيلع
 هلذب لام سار الا هيلع

 هانعم مهدنع اذهف مهنف اف

 القع دق رظن يف ىتفلا كلم

 ناركن هبامو هضبق يف

 عق و دقعلا اهل ةدم م امت

 افرعاف 7 امالا بطقلل كاذك

 افص و اذه فالخ هنال

 اتتت دق مهدنع هبجو وهو

 نكز دق لصال فلست يخا
 فلتخم ل هيذفو مهدنع

 فلسلا ركذ انب لاط ىار ىتم
 عبن لينلا دجت هيلا عجراف

 ردلا العا كاذ نم نطقنتلاف
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 هم اكح ] و نب دلا

 ةمذلا يف تباث قح نيدلاو

 لجرل قح هيلع لجرو
 الاجرلاو ثانالا فلخو

 امك مغلابل ادا نكي ناف

 املعاف متيلا قح هظفح عم

 القعلا قوقح ادا نا ليقف

 مهقوقح مهلصوأ هنال
 افقتوتي هيلع نكل

 نم هيلع ثدح لحي ناف

 ري دق كاذنبو هيلع امب
 اذخأ اميف ُمماتيالل صصاحي

 ىلع مهعم بهاذلا بهذيف
 ادبأ ائيش عفديال ليقو

 ةمذلا يف يا قحلا كاذ نال
 مايالا غلببام اذا الا

 ملس دقو مهقوقح مهيطعي
 احيحصلا جرخلا بحا ناو
 لداعلا مامالا ىلإ اهعفدي

 افخ الو ةجح هيلع وهف

 هللا باتك ىلع اهمسقي

 لاومالا يف نمالا هنال

 لصي اموي هيلاام طحني

 الف بياغل ناك نا نقحلاو

 لبق ههلا

 ةدمل لماعت هب ىرج

 لصح نيدلا هل نم هنع تامف

 الأ متي نمو غلاب

 امولي نل كاذ نم هل حص

 املعلا رابتعا يف ٥ ر كاذ ما

 مهقيوعت ري مل نيصح ربو
 انملعاف ماتيالل كاذ ذا

 نديلف قونترولا

 ركذ د دق مهنع رانألا يف كاذك

 ا١لزقأف ليق كاذك مهلك

 ادب ماتيا غولب ىري ىتح
 ةلملا ف همسق حصي الف

 مازلإلا رضح دق ذئنيح

 مسر دق كاذك ارط مهرما نم

 اجخرم الاس نوكي ىتح

 لئاملا يف عجرملا هناف

 افرع اف اضيا ةجحلا هل وهو

 هابتشا الب الدع مهنيب

 لاوحالا يف مكاحلا وه امك
 لمكالا نيمألا وه هناف

 البقاف هيف تيملا لام عابب
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 فرعاف هنم حمسي هلعل

 يف ثراولا قفاري هنأ وأ
 امدنع اضعب طحي هلع وا

 ليوحتلاب هافوتسا هلعو
 هايا هلجأ هنأ وأ
 عتما تالاتحالا لك دنعو

 ءالدالاو روضحلا مزلي لب

 اباغ نمع ليكولا رضحي وأ
 دق ىصولا يلتبم نيدو
 ربتعي قوثولا هيف مهطرش ذا
 الهاج اموشغ ناك اذا امأ

 بجاولا دايقنالا لجالا اذو

 امكح دق يذلا ىلا هعفدن

 مأ أ تيلا ىلع نيدلا عفدي زه

 ىري ابجاو ناك دق هقحف

 المتحا كانه ءايشاو ىردي

 يفتخم ريغو بولطم كاذو
 فرعاف قوقحلل ءافولا رمأ

 املعاف ءافولا بجاو رضحب

 ليلخ نم هاضاق هلعو
 هادم هب ان لجأل

 عبتا قحللف ائيش هئاطعا

 ءابنالا اهب تحص ةحكب

 ابار .... دقام لكل نفشكيو

 دمتعم انيمأ ناك دنا عفدي

 رظنلا رابحا دنع نيمالا وهو

 القاعلا ميركلا الا ضترت مل

 امتحنا انع هللا وفعو حص

 مزاللا دنع هيلا هعفدن
 بتاعت الف ماق ك احل

 املعتل هب فلكم وهو

 مالسالا هب ءاج بجاو يف

 باستحاب لاومالا ظفحب نم

 ا١لجنا رمالاف تيملا ةيصو

 ركذام انعفد دق هيلا اذا

 عرش هللا اذكو هيلا عفد

 بتك ديز ىلع نيد هل وهو
 ملع دق ءاملعلا فلخ عنمي

 بجنلا ضعب عم رايخلاب ليقو
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 تبن نيدلا نع نيدلل عفدلاف
 لضفام الا ثراودل سيلو
 بستحا دق هل ثيح ءادالابو

 فرغ فثراول عفدلاب لوقلاو

 انروربطاخلا مه مهنال

 اولذب دق هلام نع مهلام

 يصو تيملل كي ل اذا اذو

 ابجو دق اك ىضتقيو ىضقي
 رمالا يف ريم لب ليقو

 ملس فثراول قحلا عفد نا
 بجو دق ناكو نيدلا عفد وأ

 عبتي اهجو مكاحلا ىأر نأو
 اقرغتسا هارت نيدلا اذا نكل

 مزل هعفد نايدلا ةرضحب

 نكمت ثيح مكاحلا ةرضحو

 قرغتسي مل لاملل نكي ناو
 نيالل ال هيلا هعفدت

 دلولل مث قحلل ركشو
 يقاب هيلعر حصي سيل

 يلا قحلا عفدي مل هنا
 دلولا ىلا هبر توم دعبو
 دجوي كيرش ناك اذا نكل

 عقو راكنا مثا هيلع نكل
 دلولل عفد هيزبيال ليقو
 داصحلا وا فيصلا ىلا لهو

 تبب هنع هطقسا هنال

 لصح ناك اذا نيدلا نع اموي

 بجو دق اموي ناكام هب ىضق

 فلسلا رابحا دنع هيجو لوق

 انوضقي مهتيم نع عفدلاب
 لهجي سيل كاذو مهل وهو
 صصخ يصوبلاف نكي دناو

 ابجنلا دنع قحلا برل اعرش
 ركن ريغب نلعفي ءاشام
 ممالا يف ءالضفلا دوهشلا عم

 بجع الو ىرن هتوبث دعب
 عبتملا هناف هييارل

 اققحت انه عللاف لاملل

 مسر دق احيحص الوق ثراول
 نسحاو لب لاحلا اكذل افنأ
 يقب تراولف يصر الو

 نيم نود حص نذأ نيدب

 دجؤ يح هبرو هعفدي
 قالخلا عم هب بقاعم

 العف دقام سئبو هبحاص

 دحالا عم ياربو هعفدي
 ديسلا كاذ عفدي مهلكل

 عنص دق امهم بونلا هيلع هنم

 دمتعي حيحصل ١

 دابعلا نف ني دلا
- 

 ه ر ١ ال و

 رما حصي
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 افخ الو فلس ىف ىضم فلخ

 درو متنيادت اذا اودهشاو

 تبثت دق لدع عم ناتلدعلاو

 فرع داهشا نود هوزوجو
 بجاو وهو لاملا اذهل ظفح

 لاملل ةعاضا هنال

 مزل كاذ لجاعو لجا ف
 ديب نوكي ادي هنأ ول

 اك .... ءيش يف نارقلا غلابام

 هلاوحلاو ليحلاو نهرلاف
 نمثلا ضعب دقنب زياجو
 عنم نم دنعو عونمم ليفو
 هسفنل ةفيلخ عييالو

 درو اياغ لاملا بر ناك ول

 لالا اذا الا

 فرغغ عيبلا هلام ريغب الو

 حلصي اميف زاوجلاب ليقو
 لاملا اذه بر نم نكي نآ و

 نمضي اعرشف يعملا فلّلاخف

 افرعاف تائسنلا يف اذكهو

 ناعم اوظحال نوفعناملاو

 لجألا لبق هذخأب هخسفو

 عقي مل ميرغلا ىضر نا ليقو
 تبث هدرو خسف ال ليقو
 املعاف هجو نيمض زياجو

 دسف لقف وأ داهشالا مزليف

 تتأ يآلا هب ركذلا يف كلذ
 فلسلا باطف قيثوتلا نسحتساو

 بقاعم ادغ هظفح هكرات
 لادج الب حص هديعو

 ملع هل نم قحلا يف هب لاق لاق
 دهشأ هيف داهشالاب ظفحلاف
 امهف نم عم لاومالا يف غلاب
 هلاقلا اهتدروأ لولحلا دعب
 نيبعم لجأل هضعبو
 عقر عيب يف نيتعيب هاري
 هسنج نع هفالختساب ماقام

 دسف عيبلا هب لب نيدب الو
 لاحب هل ارمآ ناك دق

 فلسلا لوق يف نادقنلا انه وهو

 حضوأ وهو سانلا لاح بسحب
 لاجألا يف ليكولا ىلع عنم
 نيب كاذو فالتا حص ذنا

 افولا بابرا دنع ديق عنملاو

 نامألا منُس زارتحالاو

 لمكلا ىكح انه فلخ مهدنع

 عمس لوق يف كاذ زاجو عنم
 تتأ لاوقا كاذ هيلع نمل

 ....امزل دق مهدنع هناو

٢٣١٦١



 راضحا يف نمضي نا كاذو

 لجالا كاذ مامت ىدل ىنعا

 دصق دق ميرغلا ناك اذا ىنعا

 مزل اطورشم لصألا يف نكي مل ول
 مهتأ دق هل اذا اذكهو

 رهظ نا بورهلا فوخ اذكهو

 بلط نا ءادألل نيمض اذك
 خسفنا هدجب لفطلل نيدلاو

 ضبق وأ هيف ميرغلا مزل را
 املعاف ايح هوبأ نكي ناو

 هل ديسلا نذا دبع نيدو

 مازلالا وا ضبقلاب كاذو

 ديسلا لام لاملا كاذ نال

 املعاف نيلجرل عي ناو

 دسف عيبلا ىرن درفلا مزل نا
 لجألا روضح نظ نكي نمو
 ا١لجاا نا ذخالا دعب ذنابف

 ربتعي ميرغلا توم اذكهو
 لح نيدلا ميرغلا تام اذ لهو
 ملسلا يف اندنع فالخ الو

 حصألاو لحي لاق كلامو

 اوربتعا لولحلاب نولياقلاو
 القتنا هارن لاملا يف توملاب

 لجألل اوربتعا نوعناملاو
 يف فورعملا نمنلا داز كاذب

 رابتعاب حص تقول ديز
 لقن اذك ارفس دارا ناو

 دمتعملا نيمضلا زاج رفسل

 مرغ باغ ناف هلال اظفح
 ملع مهدنع زاوحلاف كاذب

 رظنلا يف 'حص هيلع هلدام

 بتكلا ف لوق كلذ هل حص

 خسف وا هيلع نهرلا بلط نا
 ضرعام لك درو ال ليقو
 املعلا هاري هدج ولخ

 هلقن ضعب خسفلا توبت هيف

 مانالا يف ميرفلا كلذل

 دصقملا ىماس هيلع رمأو

 امرمرع اودغ ول لاجرل وأ
 دسألا لينلا يف ءاج عيمجلا نع
 لجعت ىلع نيدلا ذخاف

 ا١)لجعت هلام دري قاب

 رظنلا بابرا دنع ايح ناب نإ

 لمك موق نع بهذملا يف نالوق
 ملعاف لحت سيل هناب

 حضم لصال بحصلا هلاقام

 اورظناف كانه ةمذ باهذ
 الدع هيف كاذب هلياق
 لجأتلا يف حالصلا نم اطسق
 يفتخم ريغ كاذو مهنيد
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 اقتنا دق ةمذل ةمذ نم
 املعلا لاق ةكرتلا ببسلاو
 ام قيقحتلا نم بطقلل هيفو

 للعلا فرعاف ثراولا ةمذ يا

 امهنم نكي مل يلج وهو

 ىمعلا ءاد نم قفؤ نمل يفشي
 اذك اضيا هلغاام دري

٢١٨



 ني دلا ءاضق

 ارضح نيدل ءاضقلا

 افرعاف اضيا ليجعتلا بجيو

 املعاف (ملظ لاق ىنغلا لطمر

 ردقي هارن نكل رسعمو
 امنأ الاو بسكلا همزلي

 ىرولا ضعب عم سالف الب خسفلاو

 يك ميرغلا هبلطي بغي ناو
 يفاك ليكولا ىلا هعفدو

 بتكلا ثعبيو هنع نلئسيو
 دلب نم اموي باغ امهم ليقو
 ادصق هيلا داع اذا نكل

 ىلع ىصرا هب اتوم فخي ناو
 ءاصيالا يف نيلدع ندهشيو

 لعفام وا ادألا هبلاطي ناو

 بلطي مل ول مينأتلاب ليقو
 املع دق ىضرلا هنم اذا الا

 اضرع هيلع هقحب نمو
 هبها ربألاو ميرغلا أربأ وأ
 ءا صيإلا همزلي لقف ال وأ

 ىدعت ىلع قحلا نكي ناو
 بجي سيلدتو ةعيدخ اذك

 عفدي ءيشل اكلام ناك دنا

 بصافغلل بلاط كاذ نال

 ارسعأ اموي ميرغلا اذا الا بحرو

 ىفطصملل هدنسن دراول

 امرل انلق ليجعتلا كلذل

 رسؤم اذه ليق باستكا ىلع

 امزلام عيضم هنال

 ارظناف عيبل خسفال ليقو

 ىتقتفلل هيلعام نيدؤي

 فالخ الب ةفيلخ لثم

 بهذ نيا هفرعي هلعل

 بلط الف الماعم ادغ هيف
 ىدملا فرعاف هيلعام عفدل

 الضفلا لاجرلا نم يقت يخأ
 ءارتما الب بجاو كاذو

 لعف دق اريبك امثأ هناف

 بلطلا ءافو ىلع ةردق عم
 اغأ لوقن سيل

 اضرف دق هلوبق هميرغ
 هبهو نم هل نكف ةدومح
 ءابنالا هب تءاج هل هب

 ىدنع اضيا بصغلاو قرسك

 بجع الو ءادالا قييضت هيلع

 اوعمساف ىدنع نقحلا وهو كاذ يف

 بجاولا اذه عفد يف قيضم

 فعنده٥

٢٣١٩



 اريخأت ادبأ حيبم ريغ

 عقو دق ميرغلا نم نكي ناو
 ربجي نيدب ةموكح دعب

 ردقي اموي هيلع امنيحو
 ىرت ةنؤم قحلل ناكو
 لزن دق عاتتمالاب هنال

 اعنتماو هبلاط اذا اذك

 ىدتسي نا هل ةموكح الو

 مكحن هيف هيلع لب ليقو
 لمعلا كاذ لحم هب ينعأ

 ةرجالا دقع لحم هلنمو
 عضو لحمو قادصلا اذك

 مكحي هيف هيلع لب ليقو
 راضحالا نع هزجع نا ول
 اقلعت دق قحلا اذه دنال

 هنامالا لخادت ل لقن ذاو

 ارصأ ادألا نع دنا لوقأ

 نكت مل وا ةنؤم اهل تناك
 هنؤملا فرعت نا .درت ذاو

 رخأ ءايشأو لقنلاو لمحلاك

 لخدت مهعم نيدقنلا ىلع لهو

 عقو امهيف لقنلا رمأ نال
 افخ الو رتك نا اميسال

 دقف ةفاسمل لوطب ولو

 اربخ نكت مهفاف هلاحب

 عنتما هنم يا قحلا كاذل عنم

 رهظي ضرأ لك يف ءادألا ىلع
 رهقي كاذب عضوم يا يف
 ارصبلا دنع ميرغلا ىلع يهف

 لقن هلوق سيف بصاغلا ةلزنم

 اعدملا كاذل راكنا ريغ نم

 دلب لكو عضوم لك يف
 اوملعاف يلوالا لحلا ف يا

 لفتحاف اذه هجو ىردا تسلو

 ةمأل نع لوق ىركلا اذك
 عللا هجو نياو ةنامأ

 ملعي لصال ةدلب لك يف
 رانألا يف ءاج دق اذك ادب

 اققحت اهلصأر ةمذب

 هنايصلا

 ارمالا عارف اهب تقلعت

 نكز لوق يف رمام اذكهو
 هنوركذي رما يف انعلا ىهف
 رصبلاو مولعلا لهأ اهفرعي

 لشمالا يلجلا وهو معن ليق
 عقت ةنؤم لقتلاو ريغلاك
 افصنم ادبع ناك نم عم كاذ يف

 دنسو لقعب ةنؤم تحص

 مز الل ةمذ نف

٢٢٠ 



 نيدلا يف ميرغلا موزل

 ادالا بجاو تفرع دق ثيحو

 دجو دق ميرغل موزل زاج
 لجالا لولح دعب نم نيدلاو

 امكح هيف راظنالاب هللاو

 ىفع دق هنعو عسولا يف سيلو
 ام ريغب اضقلا نوزيجحي لهو
 حصيال ليق ءافولا ىدل ينعأ

 الف عيبام سنج نم نكي ملام

 داحتالا اذه ليقو

 الم خسنب مكح هنأك
 هل حص امث رتكا نكي ناو

 بهذنامو هبرل هدري
 يف ريغلا لام ذخآلا هنال

 كردي مهعم قحلا هيلع نمو
 اعاضا دق لاملل هنال

 رابخالا يف لاملا اوعيضت الف

 الف لوئسم لاومالا نع تنا

 لاملا اذهف ترفو نيا نم

 ىلع هلام كراتلا اذكهو

 اضقلا يف زوجي اذه لب ليقو

 اديق توبنلاب قح لكل

 درو لصا ىلع قحلا عفديام
 لفتحاف دجاو موزل هيف

 لطم هيف سيل ذا مور

 امزلي مل لقف رسعلا تبث

 فرصتلف افولل لاني ىتح
 املع فلخ ناسنالا ةمذ يف

 حضتم هادهو حص ليقو

 لصح عنمف ناك ناو عنم

 لظح دقو ابرلا نم هنال

 ادصق دقام دسفملا لجالاو

 رنكألا لام ليق زاوجللو
 البق دق اضقلاو عيب لوأ

 هلطبأ لكف اذخآ راص دق

 بجو همرغ ديازلا كلذ ىف
 فرصا درللو انه هليبس
 كلهم الاو مكحلا يف دازام
 اعاري دق مالسالا يف لاملاو

 راكفالا يف هوركملا نم وهو
 الو لاملا ةعاضإ ىلع مدقت

 لاومألا قفنم تنا مفو

 الضفلا رابتعا يف سايقلا اذه

 ىضتريف قلخ َنسُح دغ
٢٢١



 اضق لاق مكنسحا مكريخو

 امرك هيلعام قوف لذي
 اك رتي نأ عياب نم اضقلا نسح

 املعلا دنع تابهلا هلصاو

 امو امارد نيدلا نكي ناو

 ام عون نم هيضقي نا زوجي
 بجوام نود ميرغلا اضق نمو

 هرشع هيلع ناك نا لثمك

 طقف ةعبس قحلا ناب انظ
 ام ةعبسلاب هاضق هنأ وأ

 يقابلل نكردي كاذ دعبو
 مزلي درف سكعلا نكي ناو
 ام فالخ اضقلا ناك نا ليقو

 رايخلا هل نبيع نبي ناو

 ائيش ميرفلا يلا عفادو
 بجو هل نيذلا هنم نذخايو

 املعاف هيلع نيدلا ىقبو
 افعفدي نأ هميرغ رمأو

 دجلاو هلفطلا اذكهو
 ادغ نم لفطل ناك نارمألاو
 لصو دق هبرل اذا االا

 افخ الو هسفنك امث ثيح

 املعاف هلع قحل ١ يقب و

 يتاي نم عم هلسرا لقي نأو

 لصي مل نا ال لوصولاب ءىري

 اضرع اميف لذابلا وه اذو

 امؤللا لاعف نع ضرع نوصو
 اكرت نم نكف قحلا نم اطسق
 امرك نكلو هيف ابر الف
 املعاف ناويح نع اهعراض

 املعلا عيمج دنع هل ع اب

 بجع هيفامو يقابلل كردا

 هررم ةعبس هاضق دقو

 طلغلا هبش هبحاص اذكهو

 املعاف رمتو بح نم دارا
 قاقحتسا ىلع اقلطم مكحلا يف

 مرفغيف عياضل نماضو
 اعخحنا هيف داسفلاف هيلع

 راتخي امك درلاو ذخالا يف
 ايهتام لكب هعيب

 بجي مل نامضلاف هنم عاضف

 املعلا دنع هيف رصقي ل نا

 اعقو صخل هنيد ءاضق

 يدنع لصال هعفدب ىربي

 ادبأ قاب قحلا كاذ هيلع

 ا١لبقاف ميرفلا دبع اذكهو

 افرعاف هيلا در هلامف

 امسر دق هئافو ءادالابو

 يتألا مومع ىلع مكوحن نم
 لقن دق صخشل ننيعي ىتح

«
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 نييعتلا مدع عم هنال

 ليكولاك وهف نيعي نمو
 مومعلا يف ليكوتلا امنال

 ىتا لك لوقي هناك

 ءاج نم عم هملس لقي ناو

 نييبللا ىذل رمالا مدعك

 ليصأتلا ىدل ةفيلخكو

 موهفملا حضاولاك هنالطب

 تابتا يذ ريغ ىليكو وهف
 ءاضقلا زجأ ينلصي مل ول

 رثألا ءاج اذك اقالطا كاذب
 اعازنلا دمتعي هلامف

 لفتحاف كاذ ريغ لاقي فيك

 انياك راص كاذب هرماف

٢٣٢٢٣



 نيدلا ضبق ىلع ةلاكولا

 لعج نا نويدلا يف ليكوللو
 امريغ ليكولا ىلا عفادو
 يرفلاف كلذ عضي ناو

 ام فالخ هعفد نا كلذ

 البقي الو لصألا لصو نا
 بجوام ريغل ذخالا ههجوو
 قحلا بر مزلي لب ليقو
 ءاضقلا ٤ ساللا ذخأ هنال

 ملو سانلا دياوع هب ترج
 ليكولل عفدلا حصي الو
 ةحص نود هيلا عفادو

 هحضتملا قياثولا ذخايو

 افكام ليكولا انا هلوقو
 هلاكولا اعداولا اذكهو
 اهيف حص داهشالا اذا الا

 رارقالا وا داهشا نودو
 تبت داهشا نود ءايعدا مه

 هللا نيبو هنيب ليقو
 هلاكولا ىعدي هاتا اذا

 ىعدت كاذل دوخ ولو ليق
 املعاف لوقي ضعب ةماو

 دحج قحلا بحاص نا اذ دنعو

 اضبمقي نا هترمأام نا

 لصح لصألل ناكام اهضبقل
 املعاف ىزجي سيل هيلع ناك
 ميلعلا هب لاق همرغي

 امولي نمف عييضت هيلع
 ا١لكؤملا مزلي كاذ ليقو
 بسك دق هيف لكؤام ريغو
 قحب هل رجح معقي مل نا

 ءارتما الب هوحنو اذل

 مسرام مهفاف كاذ هيلع رجحب

 ليكوتلا اذل ةحص نود نم

 ساف عيضم هناف

  

 افرع مهيدل ةنامأب ول
 هلاحلا يذه تبنت الف عمج

 اهفلت ةتبات اهناف

 ر ام الف قحل ١ بح اص نم

 تمكح هيف ر انأل اام ع ١ رف

 هابتشاام نود نيمالا حص

هلالا كلت نسح نم هب 1



 ماكحالا يف ميرفلا مرفغيو

 عجري اموي ليكولا ىلع لهو
 ردصام دعب بيذكتلا هنال

 حدقيال ةبحاص نم ركنلاو

 عوجرلل زيجي مهضعبو
 اجرورخا هنيد نم هتين

 أ لبق نم لكوم تمي ناو
 ناو هتوم ليكولا ملع دنا
 لكوملا عزن دق نكي ناو

 املعلا دنع . نجا ههجوو

 ىفاشلا مارملا تئش ناو اذه

 هاده ىلع ذ دمحلاو

 مارلإل ١ ىلع عقا و ك اذو

 عنمي ء املعلا ضعب مرفل اب

 ربتعا رمالاو قيدصتلا هل هنم

 ةءاربلا يف مارو
 دهع يار يف عوجرلا هل ناك

 نكز دق مهعم فالخلاف ردي ل

 لهجب اذه كاذو هليكوت
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 4 ويبلا عاون أ

 عاونأ اندنع ع ويبلا ثيح

 فقو نيح ىفطصملا يبنلا لاق

 ربخلا يف عيب وهف ضايقلا اذك
 فلسلا كاذكو نويدلا ش

 ابه يهف هنودو يضرلا اهطرشو

 عويبلا يف لوصالا هذهو

 عازنلا عطقيل اهركذن

 فلسلا انل ىورام عيقبلا ىلع

 هلاحالاك لاقي ةيلوت

 ربتعت ذا ةلاقا اذكهو

 فرعي عيب رايخلا اذكهو
 ابكترا كانه ملظ هنود ذا

 امرحم ادخغام عويبلا يفو

 عورشملا دراولا يف ىنا امل

٢٢٦



 ا ىضاقت

 دقو ديز ىلع نيد نكي ناو
 ىلع يا ركبل نيد اذكهو
 .... املعاف سنجب الثامت اذا

 هراجأ اميه نا ليق عمملاو

 ربتعي ماقملا يف طرش ضبقلاو
 حد_فقتال ةرتك و ةلقو

 تفلاخت مهن ويد نا ليقو

 نيدقنلا يف ليق دق اوصخرو
 يف فالح الو نانوكي افرص

 ارب ديعس نيد نكي ناو

 املعلا دنع لكاذ زوجي الف

 حصي ةميق ردق لب ليقو
 فلحو دحح حص نا مهفلخو

 ناميالا هصعطقتال هانبم

 هللاو هنيب اميف كاذو

 عطق مكحلا اهل رمالا رهاظ يف

 ال قحلا اماو هلل بيفلاو
 افلحام ىتم همتا دازف

 مل ثيح دوحجلا حص نا ليقو

 هل نم رما ريغب فلاحو
 مرج الو زياج هنم ذخالاف
 عقو دق ميرغلا لام هدنع نم
 عقو هنم ىأر ناك نا زاجو

 حشري درب لضفلاو كاذ يف

 تتأ لاوقا زاوجلاو علللاف

 نينزولا ىدل النتامت اذا

 فرعتلف لثام يف يا كلذ
 ابت هارت دلاخ نيدو

 حضو لصأ نع راثالا يف هاور
 فرع هجو يف كاذ دعب نابو
 ناهربلا اهدعب لمىلجت اذا

 هابتشاام نود عطق مكحلاو
 عنم ناك دق عازنلل كاذو

 >)قعلا دنع نملاب طحني

 افخ هيفامو حضاو كاذو

 ملع اقبلاب قحلا ناف فلحي

 هلمهن هفلح نيملا كلت

 هزل هفلخف رما نع ناك روا
 عنتما كاذ نم ذخالاف ةنامأ

 عتمي سيلو هقحل رحج

٢٣٢٧



 حص فصنملل دوجولا عم لهو
 بجر هقح ردقل ذخاو
 بلط يف هدعب اوموقيال يك
 ىلع ذخالاب ميرغلا ربخأ وأ

 ىقح نا دوهشلا ربخا وا

 يقب ديز ىلع ءيش يل سيلو
 ىوعدلاب ىرولا قح ذخاو
 هل سيل امل .عدم رفكو

 لوألا يللاو هيف نالوق

 حضتا دق مدع هدنع كاذ ما

 بجع الو هل ثراو مالعا

 برغتسي ملو اذخآ ناكام

 قحتسملا هجولاب هتذخا

 ققحتلل ةجحلا انه مهو

 ىوري مهعم صنلاب هرفكف
 هللقعن اعدا ام ذخا دنع وأ

 لقني لصأ صنلا يف سيل هنال

٢٣٢٨



 وتلا

 هررقملا ةيلوتلا يف لوقلاو
 انل رم دقو اعيب نكت مل وا
 هارتنشاام رييصت انه يمهو

 ربتعي عيب رييصتلا كلذو
 املعاف هنع نامالا ذخاو

 ليلدلل حيحصلا لرالاو
 عيابلا ريغل ىا اهوتبتاو

 اماقام وأ لوذلا نمنلاب

 لك يف مهدنع زوجت ىهو
 الف تاراجالاو قادصلا امأ

 عقي مهدنع عيبلا لصأ دنال
 اعقر لامب اضواعت ىنعا

 عقي تاراجألا لصأ يف سيلو

 مه
 ةيل

 هربتعا ثيدحلاو عيب يه له

 انكز عيب عيقبلا ربخ يف
 هاضق نمنب هريغل

 رقتسا هبامو ءيشلا عفد ذا

 املعلا ضعبل اعيب نكت ملو
 ليصاتلا يف ةجحلا هناف

 عناملل اوتا دقف هلامأ
 ا مارملا مهفتلف هماقم

 لكلا رابعاب حيحص عي
 >»)قن دق لصا عيب

 عرش دقام يف تاضواعملا ىلع

 اعنم الاو لام ىلع اموي

 عبتاف قادصلا يف سيلو انه

٢٣٢٩



 ةلاقألا

 ملعاف عيبم كرت ةلاقا

 عنمي لب مهدنع لقأبال
 حضتم وهو سنجلا ريغب الو

 لوقي نم دنع اذه ليقو
 درو دق عيب كلت لوقأ نكل
 عفد ناك يذلاب حصت يهو

 7 ل عيبلا رما دنال

 عيابلا ريغو عيابل يهو
 مدقملا نمثلا سنجب ىمهو
 املعلا دنع مومعلا ىلع يهو

 يرتشمل عياب نم اذكهو
 ارمع ديز ليقي معن ليق
 اعقو دق هبام هيلا وكشي

 لقاب نوكي وأ هارتشا امب

 هبيلوتلا هيف زوجتام لكو
 رظنلا يف عويبلا مكح اهمكحو

 املع ذللا نمثلاب عياب نم

 عنقت اذك رثكاب او

 حرش مهنع رثأ يف مهدنع
 لوقأ اذكه تسلو خسف
 دمتعملا يخا وهو ربخ يف

 عنتمي سيلو هفالخب وا

 دمحم نع حص دق ىذلا وهو

 عيابلل لب لوقي مهضعبو
 موقملا نم هيواسيام وأ

 رظناف حصت ريغلا نم لهو
 اركب ليقي دعس اذكهو

 لحي وهف رثكاب هنأ وأ

 هيلختلا هجوب ةلاقا تزاج

 رثألا يف حيحص عيب اهاف

٢٣٢٣٠



 ةكرنلا

 ىلع ايندلا ف سانلا نا ثيحو

 فعضتلل نوعلاو

 دعت عيبلا نم حبرلا ةكرشو
 نع ةنسلاو نارقلا اهب ءاج

 دجي ملو ةعلسل رتنمو
 نمثلا ملس ىنع هل لاق
 فرعي مارحلاب رمأ كلذ

 عتمي اعفن رج ضرق لكو
 رايتخاب لعجب رتشمو
 ىرش دقام يا يشلا كاذ حبر نم

 لمع الو اذكه نامض الو

 فرع عيب اهناب اوححصو

 نمنلا نم هبانم هب ىنعأ

 املعاف تحص نيعلاب اهنكل

 بجو نيعلاب وهف ضارقلا امأ
 املعلا دنع ةك رضلا دسفيو

 اهف عيبلا ححصام اذكهو

 رجتلل اموي ناكم يف نوكت

 اب ينكراش دعساي لقي ناو
 عقو حبرلا كتكراش هل لاق

 لرزن دق كارتشا ناك اذا اذه

 بلط اهل ىذلا ناك ول كاذو

 القع ًاحدكو ًادك نيابت

 يفخ نكي ملو يهلا ىوذ ىلع
 عتمت تسيلو تاراجالا لثم

 درو اندنع عرشلا يف اهزاوج
 نكز قولخم فرشأ دمحم

 فرعنام ىلع ضرق هنال

 عرش اميف انل نيدلا نم وهو
 رابتعا ىلع أزج دحال

 ىرت نامتا نود يا هسفنل
 لقع لصأ ىلع زياج كاذف

 فصو لصأ نم بانملا مزليو

 نملعاف مهعم ضارقلا هبشتو
 امهفاف نيع ريغب اذكهو

 بجنلا يأر ىلع هيف لمعو

٣٢٣١



 ال رتكا اهل بلاط ناك وأ

 عقو لصالا وه اهيراش نال

 املعا درفلا نع انه امه ثيح

 ةعبراو ةنالن اذكهو

 يوق هلصاو ىوبلاب ليقو
 ام دعب نم ادحاو كراشي نمو
 لوذلل يا فصنلا نوكي ىنعا

 ال عبرلا طقف لصالل ناكف

 طقف هبيصن يف نوكي ىنعا

 عنم هدحو حبرلا يف مهضعبو
 لغأام كارتشالا لبق ءينلاو

 اكرشأ هيفو هئيش كاذ ذا

 تبث مهل يذلاب ىلوأ سانلاو
 رمنلا نم هقح كيرشللو

 لالحلاك كيرشلا مزليو
 مزلي كيرشلا كاذ تمع ناو

 ام غلابلاو متيلا مزليو

 دسف دق ثورحلا ضعب نكي ناو
 بطع يذلاو لكلا نبب داسلاف

 هكرتشم مهلاوما نكت ناو

 ىني ديز دارا اذا يفعأ

 اعقي مل انبلا اذ رمأ نال

 ج رفنتلا ىلع ىنبم كاذو

 الصأ لاقم فصنلا ىوس ءيش

 عبتم لصال انالنأ ليقو

 لقع لوق يف نينألل فصنلاب
 امهفاف اماق درفلا ماقم يف يا

 هفقوم مهيلع ةدعاق

 يولوألاك حضاو يواستلا يو
 ىمتنا عبرلا ىلا ارخأ كراش

 يلج فيصنتب يقابلا يف يناثلاو
 لهجت نل ةدعاق ىلع ريغ

 املعلا لوقي كولمم ريغ يف
 طحي رمأ اذف ققابلا نع امأ

 عمج لصالا نكي مل نا ةكرشل

 لقع لصا ىلع ءيشلا بحاصل
 اكرشلا مع كارتشالا هدعبو

 تتأ ةكرش دعب كيرشللو
 رقتسا انيح عقاولا بسجحع

 لاح لكب ثرحلاو تقلل

 اومزتلاف ةبانم هنراو
 املع لصال مهريغ مزلي
 دس حاصاي ةمكحل مهضعبو

 بجنلا رارحا دنع عيمجلا ىلع

 هكلسم عارف ةانابم الف

 ينع هذخ كيرشلا مرليال

 اعدملا لصا رداف لاح رتسل

 ج رحلا لصا ماقملا ف كاذو

٢٣٢٣٢



 مزلي اهيف كاذ تويبلا امأ
 ءاملل ةعفد نولصاولاو

 قبس نم ريغل اندنع قبس ال
 لسغ نازاربلا ضرا يف ءاجو
 املعلا دنع تبنيال لفلاف

 ءاملا كيرش ىضر ىلع الا
 اودقع ضرا عرز يف ةعبرأ
 عرزلا ضرأ هيلع مهلوأ
 املعاف هيلع رونلا ثلانلاو

 لعجي مل يا ضرالا يبنلا ىفلأ
 احنم دق هل رجالاب رونلاو

 العج موي لكل امثردو
 لمج عرزلا هل رذبلا بحاصو
 يبنلا ةيضقأ يف كاذك

 امو نينثال رذبلا كي ناو
 املعلا ضعب لاق هيف ريخال

 ارذبلا نايطعي نارذابلاو
 تبت رذبلا بحاصل لب ليقو
 لمعلا كاذ ىف لودعلا ىريامو

 لقن دق يبنلا نع هلنمو

 لهف زهلا رسك امهم ليسلاو
 الدبت هنال معن ليق

 يقاوسلا تمض دق يذلا امأ

 ءاملا كانه هل يذلا ىنعأ

 تبت ءاملا بحاصل لب ليقو

 ملعي لاح رتسل هنال

 ىءاج عيمجلل كارتشالاف

 قحتلا دق هبف كاذنكامو
 لصح دق كارتشألا هيف ءاملاو
 املع رض لاخدا هب ثيح

 ءابنألا يف ءاج هيجولا وهو
 اودهتجا مارملا يفو مهتكرش
 عمجلل يتا رذبلاب يناثلاو
 امهفا يقابلا ىلع يتابلا لمعلاو
 لدعالا حيحصلا ىلع اه ائيش

 اححص لصأ ريجألا هنال

 »٧)قن هنع كاذك لماعل

 لصح دق هنمو لصألا هنال
 يورملل لقانلا هدروا
 امزتلا كاذل دحاو هاوس

 ىمتنا ضرالا بحاصل لب ليقو
 ارمالا اذه .رداف ليق كاذك

 تحنم مهعم ءاركلاب ضرالاو
 لمعام رجأ لماعلل مزلي
 لمعلا رجا مهل نولماعلاف

 لحي انيقس ءاملا كاذب انل

 الزن دق ال هلصأ مكح نع

 يقاسلل عقاو كاذ ناف

 ءارتما الو هقزر كاذف

 تتأ لاوقأ ءاملا لصأ ردقب

٢٢٣٢٣



 عيمجلا كرتشا ديزيامو
 تبنت مهلك رهنلا ف مهنال

 لوق لكلو هيجو وهو
 عقو بصغ دنا تايكارتشالاو

 دصق دق صخشل بصغلا ذا الا

 بصاغلا دصق حص امهم كاذو

 دي يف يهر بصغلا دعب ضرالاو
 حصي انطاب كلاملا نم لهو
 لصح هنذا نال معن ليق

 نم ةوهق يف يهو هاضر نيأ
 عجر امدعبو يضر اذا لهو
 مادعقلا كاذل ضقنلاب عجري
 قبس لصالاو موزل ال ليقو
 ال سانل ضورا نم دامسلا نا
 املعاف ليس هاقلا ولو ىتح
 ال ساللا يف ةداع كاذب ترج

 بشخخلاو اضيأ ليق عوذجلا امأ

 عرزي ربل ضرألا ىرتكمو
 لخد دق كاذف ربلا ادعامو

 رظنلا هيف يغبي نكلو تلق
 قرتفي مل هعرزيام ناك نا

 نهبمت هعضراالام لك نم
 عقو ثرحلل دعقلا لصأ نأل

 لكن دق رب عرز نع زياج ذا
 ةرذلا لنم وأ جلملا لنم عرزي

 حضو لصأ ىلع اهدهاعتقا انل

 لني مل اهيف نذألاو ال ليقو
 نكز اك ىوح اهل هناطلس
 عنص ناكام لعف نع اهبصاغ
 مزل دق هاري ضعب همزلي
 قح لكب دتقاف ايرق انل
 ا٧لقن لوق دماسلا هطقلي

 امك ضرالل بولطملا هنال

 ا١لفتحاف هب سفنأ حمست

 بطحلاك لاقي ذخألا يف سابال

 عنمي كاذف تقلا عرزيال

 لوألا لاق اذك ديقلل عملا يف
 رنالا لمأ عم ةجحلا هناو

 قحتلا هب امو ربلا هلاح نع

 نيب كانه لحف هب

 عنتمي فيك ربلا لثم ربلاب
 لدع هنع اذل ربلا يف ءادلل

 رظناف كاذ وحنو اهتقو يف

٢٢٤



 نا ربلا ريغل عنملاب لوقلاو
 بصتغا دق نم لثمك هنال

 >)قن دق ملاظل قرعا

 كرتشا دق اهب اضرأ لجرو
 رظحلل وهف راظحلا ىنعا

 ىتفلا كالماو الغلا رياسك

 عقو هكلم لصالا يف هنال

 امارو اهدعقا نا ضرالاو

 يف دقعلاب ةروهقم اهنال
 يراشخلل عنتمم اهميلست

 ىتم اهعيب تبني لب ليقو
 دعتقلل ناك نا اميسال

 يراشلا اذهف عجار دعقلاو

 املعلا لاق مايالا بسحب

 مزلي طرش حصام اذا الا

 دعتقم ىدي يف قاب دعقلاو
 يضرلا حص نا هاضر ىلع الا

 عرزف عرزل اضرا رتكمو
 فالخ الب ىركلا همزلي

 انلطيي عرزلا عايض امو
 الف ىنكسلل لزنملا ىرتكمو
 دقعي مل فرصت هنال

 رادجلا يف زكري هلامو
 الو روبنت ريجست هلامو
 لمعيف مهل فرع نكي ناو

 نمق عرزلاب ضرالا برف حص
 بتكلا يف هانع رودهم بصغلاو
 الصأت دق راتخلا نع اصن
 كلم هلام رظح هريغ عم

 رظناف حابملا ضرا نم ناك نا

 اتبث دق هل اذب هلحف

 عنتما دق هجارخا هكلم ف

 اماقتساام عيبلاف اهعيبي

 فرعاف يخا ناسنا ةرهق

 رابتعا يف لصالا فالخ وهو
 اتث عيبف اهلصال ناك
 دسفي مل انه هل اهعييبف

 يراج نوكي ىرشلاام نيح نم
 امهفاف مهعم ةلفغلا هنال

 اومزتلا طورشلل نوملسملاو

 ددحملا هلصا نع خسفني ل

 اضرعام ىتم زياج كاذف

 عقو هعايضو هنع باغو
 يفاو دقعب حص هناف

 انمزلي ثيح هيلع ارمأ

 الفتحاف ةحطس قوف ماني

 دعتقملل دعقلا لصأ هيلع
 ىراج نذاب الا هدات وا

 اللح مهعم فرعلا يف نكي ملام
للحن زياج كاذف هب



 مالسالا يف حص هيجو هجو ماكحالا يف فرعلا رمأ نال
 اللحي نل رشضلاف هلزنم رضلا دلؤي يذلا الا
 درو ناك ىتم ةكرش هانعم دعي عرشلا يف داعتقالا نال

 املع لصال ارط اكرشلل ام كيرشللف حضاو كاذو
 لمكالا ليلجلا لينلا ىلا عجراف يلج قيقحت ديزم اشت ناو

٢٢٣٦



 ام ةكرشلا يذ قاقحتسا ةعفشلاو

 عقو عيبلا هب يذلا نمنلاب
 مالسالا يف قوقحلا نم ىهو
 ادرو كيرشل يأ ةعفشف

 امهفاف الاب هيف ةروصحم

٢٢٣٧



 ربتعت ببس نىنداب يهو

 ةفورعملا رهنالا يقاوس يفو
 مزلي سايقو نرادجلاو
 ىرت ةكرش عاونا هذهو

 سايقلاب لاومالا عفشتو

 كرتشت نيح قرطلاب اذكهو

 مسقي ملام وهو عاشلملابو
 قياقحلا يف حص سايقلا مث
 ربتعت نيتلخنللا نيب ضرالاف

 عسي نهنيبام نكي ل نا

 املعاف كاذب ضرألا مسقتف
 قياقحلا ةفرعم درت ناو
 يلجلا لصالل سايقلا اهل حص

 لخادملاب قرطلا يف ةكرشو

 اقىملا داحتاب . يقاوسلا امأ
 هايملا يف ةعفشلا اوتبتاو

 قأي ثيح ءاملا كاذ ناك نا

 انرخأنتي هارت ىفعأ

 املعاف اريثك اهلهأ ناك ول

 اهيف نوكرتشم مبال
 قبس اموي نل اهكل
 ىجي اطوبرم ءاملا تيار ناو

 رهظت ثيح يراجملاو قرظطلاك
 ةفوصوملا رودألا يسرملا يفو
 اوملعاف حيحصلا وهو ةعفش يف
 ارم الو انل ةعفش لوصأ

 سابتلاام نود ليخنلا نيب

 كش نود نم اذكه يقاوسلابو

 ملعاف اضيا موسقملا هدعبو

 قداص لاقمب ليخللا

 رتعم عارذب اضرعو الوط
 عرذت كلت سايق هلسفل

 املعلاو داهتجاب ليخنلا

 قداص لصاب تباوت يهف
 لصاتلا هتبات اهناف

 لصاف ريفب جراخم لنم
 اقحلا رداف قيرطلاك كاذو
 تنام نودب ةداب نم
 هيف رسكمل اوامدقم

٢٢٣٨



 افرعاف دسي هنع يذلا ىنعا

 ررضلل اعفد ةعفشلا عرشتو

 عفر يا رارض الو ررضال
 هعفش ضعبف راجلا يف فلحلاو
 بقصلاب قحأ ءاج دق راجلاو

 فرعاف هيف ليلدال ليقو
 امو ربلاب قحا هلعف

 (ةعنصلا نسحب) انل ىضم دقو

 يالملاو لامجالا ىلع نكل

 حصت نيح اهب بجاو مكحلاف
 ميلستلا نم يراشلا يبأ ناو
 مزل بجاو ءادأ دنع رصأ

 اناك ربجلا ورصا نأ ربجي
 عرشلا مكحب اهتوبث ثيح

 لق كاذك نمث لوبق نمو
 لوالا ةيلهاجلا لاحب تناك
 عامجالاب حص دق اهتوبن

 رتاوتلاب ءاج دق اهليلد

 قبسو كاذ ءاج عيبرلا ىفف
 حييريال ةعفشلا عطاقو

 درو و اهلخديال هانعم

 ىتم راجلا ىلع راجلا ضرعيو
 افخ الو هب ىلوا هناف

 عقي نأ لبق ةعفشلا كراتو

 حضتا لصالاو عفشي لب ليقو

 افخام نود هيلع هرض ذا

 رهظ لصأ ىلع راجلا نع اموي
 عفر دق صنب نيدلا يف كلذ
 هعنم اضيا كاذ نم مهضعبو

 بجع الو انهاه ليلد وهو

 ىفتحت تسيلو تالاتحالل

 املع هيجو وهو هبشأ
 ةعفشلا مكح ركذ نع ىفك دقام
 مزاللا لفنثم وهف ماقملا اذل

 حضملا ماصخلا عفارت دنع

 مظعلل فراق دقف اه
 منأ ليق دق رارصالاب كاذل
 اناب .... يلج ليوأت ريغب
 ىعرشلل عبتاف ليق كاذك

 لمعلا اذه ىلعو اعرش ربجي
 للج اتابتا مالسالا اهدازو

 عازنلا عطاق ليلد وهو
 رباكت الو رمالا ملسف
 قدص صن هناو هنايب

 حورت ذا ةنجلا ةحعار

 دمتعي ليلد نم يبنلا نع

 اتبث راوجل اعيب دارأ
 افرع لوق رانلا ىف كاذك

 عقو اهلطب عيبلا دعبف عيب

 .حضو لوق يف تابئالاو يفنل
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 دري .... مل اذا ىلوأ هريغو

 بجت سيل ذا ةعفشخلاب ليقو

 ليلدلاب تبانلا لوألاو

 ةعفش يخأ تعيب نم لوقي

 بلط نكي ملو اهريغي ملو
 ءاش نا رخا ثيدح يفو

 نءاف كرتلا وأ ذخالاب هايغ

 نذؤي املو عاب اذا معن

 املعلا دنع مالعالا بجوو
 دنسم ثيدح يف ءاج نذالاو

 مرج الو هعاضا هقحف

 افع نمو افع دقو هل ناك

 ةعفشلاب ىتأ دق عيفشلا ىلوأ

 ملسمل ةعفش لازا نمو

 دمصلاب ًاذايع رانلا ىلا ىوه

 مسقت ملام ةعفشلا ىتأ دقو

 املعاف دودحلل برض دعبو
 برضت اموي دودحلا امدنعو

 قرطلل مهفرص يف هلنمو
 مع وهو ءىش لك يف تتا دقو
 ربخلا يف قحا لق راد راجو
 ةصعفشخلاب كرظتني بياغو

 دمتعملا ىدهلا يف ليق كاذك

 عفشي الف ىرشلا كرت ذا

 ابهذيلف هل ةعفش نياف

 بجو لوق يف عيبلا ديعب الا
 ليلجلا يبنلا نع دراول

 هتلع يذهو ادهاش ناكو

 بجنلا تالاقم يف اعطق لطبت

 ءاج ايلج كرتلا وأ اذخأ

 نذا ءيش الف كرتلا هل حص
 ننسلاب ةتباث هكيرش
 املع الاقم بدنلاب ليقو
 دصقملا لصا نذالا دعب كرتلاو

 مرح دق هنمف هقح لطبا نم
 افه دق يخا وفعلاب كي ل

 ةمالا ىداه راتخا نع صن

 مهفاف اموي مادقالا هب تلز

 دبألل اعطق رانلا تابجوم نم

 مزلت مل لقف ةمسق دعبو
 املعلا هاري هب اهنالطب

 بحتال هب ررضلل فرصلاو
 قدصف هب ةعفش لاطبا

 مزج ضعب هب تاعيبملا لك
 رنألا لها عم راجلا رادب اموي
 تبنم لقنب تحص هل ىتم
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 لاضفملا يبنلا نع ربخ يف .... لاقعلل لحلاك اهنأو
 بياطألا ىده نيهاربلا ىذه بيافل يا ةعفشال هيفو
 جهنملا حص هيفام اهمكح نم اوجرخاام اوجرخا دق املعلاو
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 عف اشلا

 قبس ايسح كيرشلل تبنت

 ابصلاو نونجلا ىذل اهنكل

 افرعاف زوجت تالاكولابو

 قحاو ىلوا وهف مساقي مل نم

 دجوت كانه ةكرش ناك ذنا

 املعاف قيرطو ىسرم وحن ىف

 ہبت روسجلاو ليجالابو
 لقف زياج ريغ قيرطبرو
 لقال مهعم لاحلا ىف اهنوكو
 لقأل يا ةيقاس اذكهو

 الفسأ نوكي ضعب عطقو

 ةيناثلل لقف ىلفسلا تعيب دنا

 ىرثئ ىتلا ةعبارلل سيلو
 اهجرخأ دق سمخلا ديق نال

 لقف نينثأ نيبام نكت ناو

 ابلط دق وأ قباسلا 7

 مسقيف اعم عيبلا ابلط وأ
 ىلع تراص ةيقاس نكت ناو

 قح لكلاو هريغو لقاعل
 ابجنلا دنع بيانلاب لفطلاو

 افخ هيف امو تحص هل نمث

 عق تسيلو قصالملو

 بسحي راوجلا يف قح كاذو

 امكحاف كاذبو هيجو وهو

 قح لكلاو مساقم هدعبو
 قح لوقلا اذهو عفاش ليق نا

 دري راجل عفشت اهب

 امزل دق مهليس يراجم يفو
 بجوت مهدنع يتاوبلابو
 لوذلا ىأر لع ةعفش تبنت

 لصح دق اكارتش

 لقن عيفشت كالملا ةسمخ نم
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 املعلا دنع عيفشلا امالك

 هيقاسلا يخااي هيلع نمو

 لقال ىا ةزياج نكت مل نا
 اسلعاف تلاوت لياجأ يفو

 هيفاصلل يا نهلك نكو
 قرفام كانه ناك نا فلخلاو

 بسحت درفل لياجأ ينو
 دقو ةسمخل تالخن سخخو

 هتلخنب ىرد دق درف لكو
 عقت انهاه ةعفشال ليقف
 حتفت ملام حصت لب ليقو

 لياجألل باسحلا عقيو
 هيقاس اهيفو تعيب نا ضرالاو
 دضاع يف ةلخن اهيلع تناك

 الاق كاذك ضرألا عفشت م
 هروكذملا ةيقاسلا تناك دنا

 مسقت كارتشالا َنهَر لخنلاو

 طقف ةلاجا دع هنال

 ىرت ةعيقو ضرألا عفشتو
 اهنأب ةعيقو اوققحو

 امهفاف يواستلاو كارتشالل

 هينالع رخآ لام عفشي

 لقع دق لاقم وهو ةسمخ نم
 امظتنا نهل بيترتب اموي
 هيفاو اهذخف ةلاجإ تدع

 قحتسم قرف نيتلاجالا نيب
 بج ذاختال يا ةلاجا

 دهع دق ليجأ درف ىلع تناك

 هترهق يف تدب اهابح ىلع
 عقي انه ةسمخ نع اهليجأ

 حجرألاب مقف لياجا سمخ
 بهذملا اذهو لياجا سمخ

 هيردتلف مهدنع فالخلا هيف

 امهفاف كارتشالا بسح ليقو

 لصاح لصال العألا ىف مهعم
 هيراج تخال فرطلا يف وا طسولا يف
 دماعلا يف اف ضوح نكي ملو
 الاقملا عف دمحم وبأ

 هروصلا يذه لثم يف ةزياج
 اومهفنتلف ةعفنال هتلغ

 طقس عيفشت نيتعيقولا يفو
 ارصبلا ءاملعلا دنع سكعلا ال

 ابكلمت ضرأ ال ةماق
 ركانت الب تلاز طقس دنا

نيبألا لاقملا يف اهاوس اهل



 ررض ال اهاوس هل نكي ناف

 تنيعت هتعفش لب ليقو
 رطملا ءام ع اجا ف رضلاو

 يقاوسلاو دودبلا اذكهو

 امف نينثال ناتسبلا كي ناو

 ناتسبلا طياح طاحا دقو

 ىلع اموي مهضعب اهكردأ
 درو اذك ةسمخ اونوكي ملام

 يف لقالا ال رتكالا اذكهو
 ىرتشا دق نكي نا كيرشلا امأ
 ىرتشأ ناك اهب ىلوالا هنال
 عفشي نمع كيرشلا اومدقو

 ناتسبلا كلذ يف نكي ناو

 لخن اهيلع مهنم ىتف ىلع
 نكي ملو ةزئاج نكت و

 نكي ل ليخنلا يذه نم عيبن

 هيقاسلا كلت هيلع نم لب

 قيرطلا الو ال رسايقلاب ال

 قيرطلا عم ىقسملا اومدقو

 ىلع ىقسملا مدقي لب ليقو
 ماقملا يف ىراسنلاب ليقو
 س ايقلل د و دا عطقن و

 عطقت لاقي قرطلا اذكهو

 ردجلاب طحا ناتسب لكو

 رقتست تسيل ةعفشلاف هيلع

 رهنالا لنمك رئبلاو نيعلاو
 قاقحتساب غعيفشل ١ اهحنمي

 رودلا لثم قاوسالا اذكهو

 امستقا اناك ناتسبللو داز

 ناردجلاك كلذ يف لكلاب

 در انهاه يهف اونوكي ناف

 يفتخت تسيلو مح دعاوق

 ىرأ لطبلاف ناتسبلا نم ائيش

 عفدي رضب وا قوقحلاب يأ
 ناكرألا ةنيب ةيقاس
 لصأ نفل تايدضاع يا

 نمهنفاف ضايح لخللا هذهل

 نتبنت كت نا ةعفشب 7 ىتف ىلوأ

 هينالع اهرداف ىلوأ كي ل

 قيقحتلا ىلع ىقىملا الو مهناف

 القع داهتجا لكلاو هاوس

 سانلا عيمج عم يقاوبلا اذك

 عفشتلا ادب نيح مهسايق
 ربتعت هيف ةعفنلا اهوحنو
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 عمجي كانه باب نكي مل ول
 هيقاس م اقملا يف هيلع الو

 هعفشضي ءيشل ع اب نم لكو

 ا>١)فسام هلخن نم عيابك

 ادغ ناك ول عيفشلا هنال
 سايقلاب سيسرلا ةعفشو

 . قرط اهل سيل اهنال

 ليخنلا يذ نيبام دجت ناف

 لقف ةرشعو عرذا ةتس

 ارثكأ كانه ناك اذا ىنعا

 دق سيسرلا نم ةلخن لكو

 اذه ناكام اذا الا

 افرعاف عيمجلا هضرأ ضرالاف
 دحاو ناكم يف ناك لخنلاو

 عقو مسقلا اهب ضرألاو لخنلاو
 - نسيانجلاام طالتخابو

 ف ) حيحصلا ىلع ىلع بيزايلا لنم
 املعاف راغو تيب ف تيبلاو

 عرشت قرط بلاطلا ىلع الو

 هينالع تبجو دق هتعفش

 هعنمن اعطق هنم يبنجالاف

 الفتحاف انه ةعفش سيلف

 ادعب ايبنجأ يا ىتف اذه

 ساسالا يف ةدمعلا اهنأو
 الصأ الوق رداف يقاوس اهل
 ليلدلا ةنيب عرذا نم

 لطب عيفشتف الوا تعفاشضت

 ىرن لطبلاف عرذألا هذه نم
 دح عرذالا ةثالث اهف حص

 كلمي سيلو هللايح لىلع
 حلصي سيل كلملاف هكيلمت
 لادج هب امف دحاول

 افشكنم هقح كاتا دقف

 دهاشلا حيحص للع اعمتجم

 عقي عيفشت هيف ىقاب ءاملاو

 عفدنت تسيلو حيطاصملا لنم
 رظنلا لهأ عم ءاملا ىراجم ىتح

 فرعاف اهيف ملعلا لها لاوقا

 امسر الاقم اهاض اذلامو
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 بياغلا ةعفش

 تبث عفشت بياغل لهو
 عقو دق بايغلا اذ نوك طرشب
 انرخاتي ال نا طرشب

 رخأت اخأ مهنع نكي ناف
 ارخأت اذا جحلا بحاصو

 ةكم يف ايقاب نوكي ىنعأ
 انورفاسملا اذ لثم ليقو
 اعنم دق مهل رذع نكي ناو

 اعجري نا ىلا يلاولا اذكهو
 ةدم ريغل لاو نكي ناو

 انذأ اموي مامالا هل ىتح

 حصي مل را هلف مسق حص نا
 الاط ول طبارم هلنمو
 ضقني ملام ناطوألا يتأ ناف
 لعجي ماع متيلل كاذك

 ضرملاو نونجلا وذو ابصلا وذو

 حص غولبلا كلذ ملع دعب نم
 برق ناك نا بيافلا يف ليقو

 يجنا يف هيلع ةنؤم الو
 الف مقي ملو ملعلا هئاج نا
 هقراشملا دعاوق ىلع اذو

 هبراغملا دعاوق ىلع امأ

 نيخسرف ردق اهنع باغ نأ

 تتأ تاياور بسح معن ليق

 عفش اذه لقو وزغلل وأ جحلل
 انملعاف وزفلا يف هبحص نع
 رنألا يف مهل لوق اهلطب
 اردمها مرحلا نم رشاعل

 ةدملا ىذه عنام ريغب

 افنفر لاقم هتوفت تسيل

 ةلملا ليهأ دنع هل ىقبت
 انطرولا نتايف نعحجري نا

 حضو لصا ىلع لاولا اهكردي
 الادج الو هل هبايغ
 ضفرت ال هنع هيلع ماع

 لقني ماقملا يف غولبلا دعب
 ضرع مه ال تباث ماعلاف

 حصالا يف ضيرملا ةحص دعبو
 بجح عنام سيلو هناكم

 جهملا اذف رضاحك وهف
 القع ىنعمل ةعفش كردي

 هباغلا لاجرلا امههانت الف
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 املعاف عيبم نع عيفشلا باغ

 عيبلا نع اباغ ام اذا

 فارطا ىلع ناك نم ليقو
 جرخام نكل ةزوحلا زواجف
 ىلع اذه اهكردي لب ليقو
 نطولا ريغب غيب نكي ناو
 نكي مل اذاف اذه عفشي

 لايمألا ةتس زواجي مل ول
 هموي نم يا بياغلا مدق ول

 املعاف جحل هبايغ ناك

 رجتلل بياغلا ناك ناف اذه

 الف اقلطم رافسالا رياسو

 ةديع يأل لاقم وهو
 امدقت دق عيفشتلا ببس ذا

 املعاف قوقحلا ليطعت هيفو
 ىبن لاملا ةعاضا نع عرشلاو
 اباغخام اذا نويقرخلملاو

 ابآ .... ام اذا اهلاني سيل

 ابلط وأ ىرولا نيب احلصم وأ
 ىلع لكلا يف كاردالاب ليقو

 امدهنا ىراشو عياب باغ وأ

 عيبلا تقو نيخسرف ردقب

 يفايفلا يف باغو هتزوح
 جرح هيفام لايمالا ةتس نع
 اللع لاقم وهو ماوقأ

 نكلا حيحصب هيف ناكو

 نطفاف اهيف نالطبلا دلبلا يف
 لاوقألا هذه لصال فرعاف

 همول ريغب اهنم عفتني مل
 امرح اهضف وزغلل ناك وأ
 رهظ دق ايلج اهنم هنامرح
 الفتحاف مهدنع ابم لاني

 ةمألل ىدهلا يف ماما وهو
 امدهنا كاذل هعوجر للع

 امدقي نأ بياغ راظتنا ينعأ

 اهبنلا رابتعا يف اهنم كاذو
 اباهذنا ابههذأ رجت يف

 اباغ نا ةرايز يف كاذك

 ابهذ دق اهليبس لقف املع
 القن دق قرشم يف مهلاوقأ
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 امهوحنو نونجملاو متيلا ةعفش

 املعاف متيل يأ ةعفشال

 مهفت مل اذا مكبال الو

 ليكولا اه ماق اذا الا

 نا لبق ليكو مهل هطرشو
 تقول اهب مهراظتنا اما
 تبن ليطعت مكبالل قطنلاو
 املعي ل اهكاردا ةياغل

 بألا باغ دق نونجملاو لفطلاو
 الف ةفيلخ كرتي مل ناك ذا
 ام ءربلا دعب ضيرملا كرديو
 ىرتنلملا جورخ فاخ نا ليقو

 اقلطم نلكوي زياجو

 حص ماتيالل ليكوتلا اذا لهو

 مرج الو ال ليقو معن ليق
 اومسرام اومسر دق املعلاو
 ىرولا يف عيفشلا كردي سيلو
 نونجملاو بيافلا ىلع الو

 بستحم كانه مهل ىرتشا اذا

 ةفيلخلا وأ بأ ىرش ناو

 نكي ملام ةعفشضال ليقو
 تبث عيفشتف مهل نكي ناف

 لفطلا ماقم مساق بالاو
 متيلا كردي عايضلا يفو

 املعلا دنع نونجملا هلنمو

 مهبملا لاقملا ةراشا هل
 ليكوتلا اهنأ ءالؤاه نع

 ۔ہي رتشم لام

 امدهبنا اذه نا انلق كاذل

 بهذت انلق كاذب امهنع يا

 الفتحاف اهعاضا لب ةعفش

 امزتلاف ةعفش نم هل حص

 رصبت اخأ ذخألل لكو
 اققحم يتأ الوق اهذخا
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 عزنت اضيأ يمذلا نم ىهو
 املسملا نال عونمم سكعلاو

 مالسالل كرشلا ولعي سيلو
 مالس الب بلاطلا كرديو

 ملعلاو ىرشلا تقو نم كاذو
 ماوعألا هنه متت ناف

 ىرولا يف قوقحلا لطعتال ىك
 ماوعالا اهعطقتال ليقو

 مزلي يراستلا لاق مهضعبو
 ربتعت قوقحلا نم اهنال
 بألا ىلع اهكرديال نبالاو
 درو لينلا يف كاردالاب ليقو
 ةعيرذلل دسلا هيف دنال

 بألا عاب اذا سكعلا يف فلخلاو

 بألا هاركا كلذ يف سيل ذا

 عقو هيف ذا كاردا ال ليقو

 ةجوزلا ريفل جوز عيب ناو
 عقو نا اماو سكعلا اذكهو

 بجت هل خا عاب ذنا خألاو

 لانمأ يف بألا لنم مالاو
 اناك ثيح بألا لنم دجلاو

 املعاف ايح دجلا نبا ناك نا

 يف ملعلا لها لاقام ىلع اذه

 عفنشنلتلا تبت دنا ملسمل

 امرتحم انه هنيدب راص

 ماقملا اذب هيواسي الو

 ماوعألا نم ةنالنت يلا

 ملعلا لها قيقحت ىلع هب
 مالعالا هحضوا اهنالطب

 ارهش لاقم ةدم ريفل

 مالسالا فرشلا يف الع نيح
 ملسملا اذه ماق نا كرشم يف

 رثالا صوصنم قوقحلا يف لدعلاو
 بللطلما مظع نم كانه امل

 دمتعملا وهو ريهشلا لرالاو
 ةيرم نود بألل ىدألا نع

 بهذملا وهو كاردالا حضاولاو

 بلطم ياب ضام هعيبو
 عنص دق اميف بألا لعفل ضقن

 ةيرم نود هيلع اهكردت

 لادج ام نود ماقملا اذه

 اناب دق ىدهلا يف هجو كاذو

 اتبث دق اهكردا اهف ماق

 املع لصال نبالا با وهو
 فرعاف راصتخا للع مهرانا
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 ٥ وحن و ليكول ا ةعفش

 ائيش ليكولا اذه عي ناو

 اليق اميف كلذ هل سيل
 اعيابو اعفاش نوكي الف

 ارم الب ىرش ناك وا عاب ناو
 عفشي سيل تيملا ثراوو
 الب ةباين عاب هنال

 اعقو ادر ةعفشضلاب لوقلاو

 عفضيال ةفيلخ عي ناو

 دحأل اليكو ناك اذا ينعأ

 >)كوت يذلل هنعفشيال

 ادغ نم للامل عاب نا كاذك

 فرعي لوق زاوجلاب ليقو
 ادغ دقو نهار كيرش يفو
 لقن لوق يف ليكولل زاجو

 اهت دق ةعفشخلل ناكو

 اليلعتلا هرمأ يف اوحضوأ ذا

 اعنام مارملل اذه ناكف

 ارضبلا ءاملعلا لاق كاذك
 عنم كاذف يصولا هعابام

 ا»)ضفلا لاق تيللا نع كش

 اعنم اذه عيبلا كلذل

 عفري لوق وهو ىصولا كاذ
 عفنلا هل نمل هلامل
 دحا ىلع هسفن لام عابو

 ا١لبنلا ةادهلا لاق اذب هل

 اديقم ىضم دقو هليكو
 اوفرعتل امبر نيمالا يفو
 ادعب ل :عفشت انهترم

 لفسلا الا هدريال قحلاو
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 هنم ع وفخلملا

 درو دق هنم عوفشملا يف لوقلاو
 ىرشلا كاذ نكي وأ ليكولا وأ

 عزتتو دحم باق وأ

 عقو دق هيلع عيبلا ام لك يف
 هيلوت مهعم عيبلا كاذ ناك ول
 هبهلا كلذك ةلاقا اذك

 ا١ليق اميف ضايقلاو كلذك

 عفشي ال ادفلاو قادصلا امأ

 افرعاف اعيب سيل اذه نال

 يقابلا عابو أزج بهاوو
 مرج الو ةعفش لطب دارأ

 ملظ دق اذهف هللا عم امأ

 ال ةعفشلاو كيرشلا هريص

 نمو مثالا يف دوهشلا لخدو

 اعطق نميف ديعولا ىضم دقو
 مهي نم فيلحت مهضعبو

 رارقالا بلطو ملاع در

 ارارف هتبهوام هللاو

 ركذام كاذ دعب حصي ناو

 لبقتال ةليح كلت ليقف

 طخس ضحم نيميلا لعجتو
 اولمع هيف برفملا ةداقو

 عرولاو هيف ملعلاب اعجنت
 ىرشلا داسأ ملعلا يف لحاطف

 دري اهف ةعفش يراش قحلا ىيف

 اردص رمأك ةلاكوب يا

 عفشت نيح ريغال رمآ نم
 عزتنت عويب نم عون ىاب
 هييفوتلا لصاب ةلاقا اذك

 هبهلل عفشاف باوتلا ةبه يا

 اليلدلا فرعتلف ىضم دقو

 عجتري ذا ةعجرلا هب امو

 افخام نودب عيب ىضم امو

 قافن نع حص ىنعمل هل
 مكح نم لك مكح يف هل حص
 نأ هلاعفب اضيأ كاذو

 البنلا دنع كيرشلا ىلع ىضق
 نمنأي اضيأ عيبلا كاذ بتكي

 اعيض دق اهل نبح ةعفشل

 ملظي اموي نظام اذا ىري

 رازوألاب ءاب رصا ناو
 اراكنا الو مهفاف ةعفش نم

 رمتست دق ما ناميالا ردهت له
 لمألا وهو ةعفشلا تبشف

 يطخلا لوهجلل لالجلا يذ نم

 لقني يأ مهنعام ىلع اذب
 عدبلا لهأ ىلع العالا مهطخ
 ارمأ ةامك ديص ةما
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 ةعفشلل عيفشلا ذخا ةف

 ةعفشلا عيب عيفشلا ملع نا

 ورمع راد تيرش هل لاق
 نمثلا اذهو اهتذخأ دقو

 ركلا راذح نانيمأ امث

 راهن وأ كاذ ليلب ناك

 عيفشلا ىلا ىراشلا قا ناو

 لطبت له هلام يا هطعي م
 ىرشلا ةكس عيفشلا عفديو

 شررقلاو نالا يابرلا لنم
 نانثا وأ نيمالا طرتشاو
 امث ةلمج ليها نم نانناو
 املعاف زوجي داهشا نودو

 عم غيبلا ركذيو اركات
 عضوم يف ىتلا رادلا هلوقك

 اففترا هارت سبللا هب امب

 اليق عيب ةعفشلل ذخالاو

 انامتالا عفد دق نكي ناو

 اكلام ناو اهتذخا لاق

 يف ةعفشلاب تاي مل هنال
 اديلا هنم ىرتخملا دمي ناو

 عفد دق كاذ عيفشلا كي مل نا

 اہنيبو هعييبام لحي ناو
 تبث هل هلفغت امو يهف

 ةره لكب ىراشلا ىلا ماق

 ركن ريغب اهئارش ىلو
 نسحا هعم دوهشلاو هضبقاف

 رمالا اذف ىرشلا بحاص نم
 ران ؤضب اليل اونسحتساو
 فشتلا ىده لعفي ملو اليل
 لدعألا وهو لطبنال ليقف
 اركذ مهعم ريغلاب اهلطبو
 شوقنملا ككسملا بهذلاو

 نانتنيمالاو نيمألا رأ

 امهفاف رابتعالا دنع ذفلاك
 امدنع اهيف ةجحلا هنكل

 عمسا اهوحنو لخنلا اذكهو

 اعبتاف اهيف قحلاو اهذخا عم
 اليصأنلا فرعاف عزن ليقو

 انالعا اهمارو دهاشنل

 اكلانه تلطب نالف دنع

 يفولا فصولا ىلع اذه هليبس
 ادسفت اولاقف هلام ضبقل

 عبتا قحللو اهفرعاف هيلا
 اهفس نم قا رهق وأ ناطلس

 تلطب دق اهعي دذناو
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 ىرشلا كلذ لطب اذهب ينعأ

 عنم دق عيفشلا لام ابنال

 ىرتشت نا اندنع زوجيالو
 مرج الو اهب ملع اذ ناك نا

 ىلع يراشلل ناتالا عفادتو

 عفدي فازجلاو دقن دقنلا يف

 حصيام عيمجو ضورملابو
 ىرشلا حص يذلا ريغ عفادو
 املعلا لوقي صقانب اذك

 لطبت سيل رنكالا يف ليقو
 عجر داز امف هقوف دازو
 ةفصلا ريغب هذخا ناف

 فرع اهلطب كرتلاو اهل كرت
 عقو نا هنم عونمملا ىرتمملا

 افخ الو هزرف موقي ىتح
 هل حص نا عفادلا اذه طرشو

 ددعلاب يا مكلاب هملع عم

 هعفشت الام تيرش لياقو

 نايبلا بجي هيلع هذخ

 اناك نا هتعفش نلطبتال

 رضحي هيلع هقدصي ناو

 مرجالو تلطب ىدامت ناو

 عقو ىرشلاو عيبلا قدص نال
 لا قعلل لحلاك اهناف
 لصح دق ناك نمثب ذخاو

 اربتعاف هل تسيل ابنال

 عقو اهل انهاه بصغك هنم

 ارتماام نود مثأي ىرتملاو
 منأ دقف انقح نود لاح نم

 الفتحاف هئارش نم حصام

 عفشي ماق نيح افازج اهيف
 حضتم لصأ لاومألا ىرش هب

 ارظناف كاذب هتوفت هب

 امسر دق رتكاب هلنمو

 لصحملا نمنلا ىدات دق ذا

 عقر اهرما نامالاو هيلع

 ةعفشلا لاحب اهف ىتلا ينعا

 فلسلا لاوقا قيقحت ىلع هب

 عفد ىتم هقح نم رثكاب
 افرعتلف اه لاطبا لكلا يف

 هل ذ ىتم هعونب ملع
 دصقملا لصأ ملعلا اذه ناف

 همعمجا اذهو قحلا يل عفداف

 ناركن ادب وا حصي مل نا

 انايبلا عف هل امهتم

 رهظي الاح ذخالاو هنامتأ
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 ربتعي ذخا ريغ كلذ
 ابحصاف لاقو هقدصي ناو

 الف قوسلا وأ تيبلل ديري
 ءاش نا هتبغر ىلع وهو
 ا١لصتي ناب هل اوصخرو

 لخد نيح لب يناوتلا هلامو

 نيمألا هربخأ نكي ناو
 مسقي ل اذاف هيلع ينعأ

 امدقت هلصأ لوق كاذو

 ىرشلا هب يذلا ىراشلا حضويو
 ملعلا دعب طرف نكي ناو

 ىرش نمت وأ عيابلا نم ناك
 لجؤملا نمثلاب ىرش ناو
 عقو يذلا نمنلا اذه لاقو

 ررقلا لجألا لحي ىتح
 ناسحتسا ىلع مهعم ىرج اذو

 عفش دق ناويحلاب نكي نأو

 لعجيو هميوقت ىرشلا موي
 عفد لجؤم ريغ نكي ناو
 نمثلا فصو ىلع ىراشلا فلحيو

 دصلا يف اذك هنأ فلحي
 مدعت نيح ديلا وذ هنال

 دجويال امب ىرشلا نكي ناو
 دجي مل نكي نا توفت ليق
 نمثلا عفد مهف طرش هنال

 ردهب اضيا مارحلا نمنلاو

 ابجوام ذخات ىتح كاخأ

 >قعلا كاذب هتوفت

 ءاج موزل نود هبحصي
 الذب لام بلجل هتيبب

 لدجام نود نامتالا ىلا ماق

 نوكي ةجحف ىرشلاب يا

 موقألا ليبسلا ىلع هتوفت
 املعلا دنع يذلا لوصا يف يا

 اررقم انلوق يف ىضم اك
 مكحلا حيحص ىلع هتوفت
 اربخلا دوهشلا لقن نم ناك وأ

 لمكلا دنع عيفشلا هرضحأ

 عضو دق اذه يدنع ىرشلا هب

 ركنتسيالو عفادلا هدنعف

 ناضلا اذ ف بوجولا ىلعال يا

 عقو يأر يف لودعلا هموق
 لجؤم ىرشلا ثيح هدي ي
 عفر رضلاو لودعلا نمنب
 نكز دق لهج حص نا هعونو
 يدنع حيحصلا ىلع هعونو

 مزلي رمأ كاذو ةيب
 دهعي صوصخلاب تقوب الا
 .... ددحملا اهفصوب اهنامتأ

 نلجؤي لب توفتال ليقو

 دنع

٥٥ ٢٣_



 بطرلاب ناك عيبلا لنم كاذو

 ابجوأ توفت سيل لقي نمف
 ربتعت يهو ةميقلا عفديو
 ةعفنخلل هذخا ناك مويال

 اعفد اموي عيفشلا نكي ناو

 بهذف عيفشلا كلذ ماقو
 اعاضأ ىذلا وه هنال

 عفر دق كاذ عيفشلا كي ناو

 يلي دق كاذل اهيراش نال

 هفيلحلا عفر نا اذكهو

 بنتجاف هرو مام اذكهو

 مداخلا فرو هنبا عفرو
 اففزام اذا حص ابجمتوفو

 دجب لو ةعفشخل ذخاو

 افتخالاو اهذخأ دعب بره

 نأ زاج بورهلا دعب ىرتخنملاو

 اقبس دق هديعو اهعطقو

 ىرتشم نع عياب طحي ناو
 ام لنم عيفشخلل نوكي ىنعا

 ةقفصلا دعب طحلا كاذ ناك ول

 ببس ناك دق عيبلا اذه نال

 محرلل هطح يذلا امأ

 ء ايش _١ل ١ نم ن ك هن ال

 اعف لدي ن ١ ي ١ ذلا بجيف

 بنعلا رامتاب ناك هنأ وأ

 ابنع وأ ابطر كاذ ميوقت

 رذألا صن ىرلا كلذ مويب

 ةميقلا ىذه طرشلا كلذو

 اعرسم ماق ىراشلاو اهنامتأ

 بجو ىراشلا ىلع اعوفدم ناكام
 اعافتشألا مار نم ال كلذ

 عقو مهعم مه كرت هعفرف
 لبقاف هيف عيفشلل قحال
 ةفيطل ةلئسم هذهو

 بلطت امهم ةعفشلا لطيام

 مزاللا يلجلا يف نذا ريغب

 اععُس لوق كلذ هكيرش

 دجو دق بورهلا هل ابنامنأ
 افرشلا لاقم ىلع هل

 نكرتي را نذخايل هعبتي
 اققحت امك هديعن الف
 . راف مع / قلا نم ائي -

 ةمألا رايخ دنع هل وهف
 بجن رارحا دنع كاذ طحل

 مركلا ضحمو ةيدهب روأ
 بيصملاب طحلا لوق سيلو
 ىءاج اهيف قورقحلاك نوكت

 اعفشتلا بلط نيح كلذ
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 رينخكل ١ نمنخل اب رتشمو

 املعاف عيفشلل رايخلا ناك
 يف فورعملا لمعلا هيلع اذو
 ةمعفملا عطقل ىوانلا نايو

 اموق عيفشلا ىلع لب ليقو
 رابتعا ف لدعالا وه اذو

 ال ةعفنلاو عيابلا اذكهو

 لاومالل نولاتحي سانلاو

 لانمأ يف نونمؤي سيلو
 اعد نا -ا ١ ع وط مهنال

 لامل ىتفلا رطضا اذا معن

 انذخؤي عيفشلا اههاهف
 الو انه ةمهتال هنال

 ريقحلا نمنلاب هقحام

 ىنغام عفدو اهكرت نيبام
 فرعاف حيحصلا ىلع انبهذم

 ةمالا اياوطل ىردي هتلاو
 امزل دق يذلا اذو ىرشلا موي

 ىراشخلل لوا يف اومهتاو

 القعام ىلع الغلا اهعطقي
 لاح لكب اهيف .اوعمط نا

 لاوحألا نم هوحنو اذه

 اعمسمل اوعدي نيح اوخاصأ هل

 يىلاغالا هابأي هبرو
 ادعا ام لكب ىرشلا نم

 انملعاف كاذ لك عفدب

 الصح ءارش ضحم لب ةير
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 ضعبلاو لكل ا ذخأ

 دقعني نبح عيبلا نا ثيحو

 - ىلع عيبلا عفو نا

 ا عيفشلا ذخاي 27

 . كاذ ريطشت يف نال
 حصيال مالسالا يف رضلاو
 ءاقب عم ضعبلا ذخا ناو

 عقو انه ررض كارتشالاو
 عطقلا كلت تقرفت نا ليقو
 مزل لكلا انه درف ببسب

 لاحلا اذ ىف عيفشلا نمارلاف

 اوددعت امنيح ءاعفنلاو

 ابصنألا ردقب اعم اوتا اذا
 حنتم كانه فصنلا هل نمف

 يجلا يف ارواستي اذا اما

 مسقت سروأرلا ىلع لب ليقو
 لجرلا لنم ةارملا حنمو

 يف عيابلا ةبارق لب ليفو
 عقو تيراوملا عيب يف كاذك

 ددع دالواو تاجوز عبرأ

 دجو لصأ نع ةعفشلا هعبتت
 ءارتما الب تحص ةديدع

 الصأ ىفنيو لكلا كرتي وأ
 اررضت هب ىراشلا ىلع حص
 حي فهل نم انءاجول

 ءايشألا ف راص اكيرش ضعب

 عفر بطقلا هل لينلا يف كاذك
 عفش اذا اهعفشي دحاوو

 ملع لصا ىلع لكلا كرتي وأ
 بجع الو اهعيزوت انه اهف
 فرعيف درفم دقعب هنم

 در نود عيبللا كلذ نم

 لاجحب هعفنشتام عيبو
 لاملل نہهترم هدعبو

 دبلا يخا مهيب مسقي
 ابجنللا لاق ثاريملا بتر يف

 ححصي اذكهو انه افصن

 جهنملا يف اهقاس اهب لوا
 مكحم لاقم وهو بصنالا ال
 يلجني مسق سوأرلا ىلع ىتم
 فرعاف مهاوس نم قحا لوق
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 عفش يقابلاف ةجوزلا تعابو

 دحاو مهنم عاب نا ةوخاو

 كرت نا الا تاجوزلا عفشتال

 بجحي دق امب حص اهبجحو

 حصو اقلطم قباسلل ليقو
 لهف اوددعت نا ءاعفنلاو

 برقألا كاذ كرتي امدنعو
 الو مهفاف مهدعبا هب ىنعأ

 ىرد ام غ ةعفشلا هل نمو

 عفتشا نيح اهقيرط بصي ملو
 ىوتست نا مهدنع طباضو

 اندنع ابيلع ىنبت ةدعاق

 بابسالا فلتخت امدنعو

 افرعاف نيببس اذ اومدقو

 بابسالا تادارفنا اذكهو
 هذفانلا ريغ بوردلا يف فلحلاو

 ربتعت يهو ةعفشلا اهب ليق
 قبس اهل نمف ىوبلاب ليقو
 ىلوأ نيميلل نع نم ليقو
 رودلا اهيلع فطصت قرطلاو
 ترهظ نا ةعفش اهيف تب
 ةعس نكت ملو ىسرملا انه يهو
 لباقت يف وهو نهنيبام
 ربتعت عرذا نم ةعبسو

 عفر لوق اذكهو اهتارض
 دراو لوق نوقابلا هعفشي
 كش نود نم مهغيمَج ةئؤخا

 برفتسي الو ثراو كانه
 ل ورصأل ١ ىضتقتام نتبنيو

 لقن لرق يف برقألا اهب ىلوأ
 بنجالا ىفنيو ىلاتلا اهعفشي
 الملا اذه نم دعب الا هب ىنعا

 اربخبتسي ملو ةعافش هجو
 عمس لوق يف ديدجتلا هل سيل
 يور اهيف ىوتسالاف مهبابسأ
 انيب هذخف ةعفش ماكحا

 باصي انهاه فالتخالاف

 افخام نود ببس يذ ىلع اموي

 بايترا الو ىوقالا مدقي
 هذنفانلاك ةريثك اهوردو

 رظنلا لجا نم باوبالا برقأل
 قدص دق لاقم وهو اهب زاف

 الوق راسيلا وخأ هدعبو
 روهشم مم اهذوفن يهو
 تنيعت ةصرع يف اهتكرش

 هرشع عم يا عرذالا ةعبرا

 لداملا ليلدلل ن هباوبا

 رذألا هيلعو فافطصالا يف
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 عقو لباقت يف لصا كلذ
 هرشع عم ةعبرأ تلمك دنا

 عقو صقن ناو انه ةعفشال

 دروو اضيا قباسلل ليقف
 ال ةعفشلا لباقملل ليقو
 لقن لاومأ ةدع رتشمو

 عضاوم ينر ةقفصب تناك

 لودعلا ةميقب وذخاي

 عقوام لك ذخأ هيلع سيل

 تبث ةعطق لكل نكي ناو
 ام ذخاي ةقفص يف اهنأ ول

 ناف لكلا همزلي لب ليقو
 ةقفصلا داحتا نا هنايب

 ملعلا رشبملا نبا لوق كاذو

 ءام ريغب ضرالا كرتيال

 عقت مل مهعم عرذلا مامت يفو
 هرطسملا ىلع تمت ةعبس روا

 عفش نم زافو تئش اذا عفشاف

 دجو لوق اهمسق سوأرلا ىلع
 الصح دق هرض ذا هريغل

 لصح رضلا هب ام زاج عفشي
 عنامب اذ سيلف ةديدع

 لوصألا يف ةربخلا مهل نم
 عمس لوق يف عيبلا كاذ هيلع
 تتأ اذه ىلع اه نمت يا

 املعلا دنع رضلا هيف هيلع

 نلطبت اولاقف لكلا ذخاي مل

 ةجح نود ضقني الف لصأ

 مكح دق كاذبو مامالا ىضاق

 ءارتما الب رض هناف

_٣٦.٠_



 . . ثلا ز أ تقو

 هررقملا ةعفشلا نا ثيحو

 مرجالو انب لصأ ىلع لك
 بلطلا يف طرش ةردقلاو ملعلاو

 ىدملا لاط وأ حصي ل ناو

 بلطي حصي ملعلا امدنعو

 لطبت نيتعكر ةالََصيو
 درو لوق ىلع اضيا ةعكرو
 امو رجفلاو برغملا ةنسو
 املعأف فاوطلل ناتعكرو

 لخد دق هيف ناك لفنب الو

 بلطلا ناكماو هتوكسبو

 ادرو اهيف عيسوتلاب ليقو
 ىتم ىرانلاو مايألا اهب ينعأ

 لطب هقحف ىراشلا قدص نا

 املعلا ضعب لاق ناتنسو

 ناويدلا يف مايألا ةعبسو

 هيقاب نامزلا لاط ول ليقو
 بلطي اليل ملعي نم ليقو
 يلال ملع ىقتا نا راهنلابو

 رذشكالا دنع لوبقملا رهخالاو

 ماكحألا يف راهشالا كلذو
 حصي ملام هتعفش ىلع وهو
 ملسي وأ ةدملاب كاذو

 هررحم ةفورعم اهلوصا
 ملع دق ةادهملا ضعب عم روفغلاف

 بجو مهدنع رذعلا كاذ نودو

 ادغ ماوعا ةدع ىلا ناو

 بوصألا لاقملا وهو هتعفش
 )أآفتني ادغ ىتم ةلفان

 دمالا لاط ولو ضرفلاب سيلو
 املعلا لوقب حص هديكات

 ءامدقلا ءاملعلا دنع رتولاو

 لقع لصأ ىلع هملع لبق نم
 بسح اهكرت ةردقلاو ملعلاو
 اددح ضعب دنع فثالنلابو

 اتبث عيفشلا ملع اعدا دق

 لحي فيلحتف ىوعدلا ركنأ وأ

 امزج دق مهضعب فثالنلابو

 نامزلا نم ليق ةنسو
 هينالع يتا دق عطقب الا

 بوصأ يدنع وهو اراهن كاذ
 ىلع نرخأت ليلللف دوخ

 رنالا يف ىا ماوعالا ةنالات

 مالعا ةميلا نع لينلا ي
 حضتملا ليلدلا ىلع اه عطق
 ملعي كرتلام نلمعي وأ

٢٦١



 ىدهلا رامقا ملعلا لهأ ناف

 املعاف ماقملا ف اولاطا دقو

 ممهراثا ىفتقا يدنعام ةياغ
 ىنغلا انه هبام تركذ دقو
 احتف دق يذلا هلل دمحلاو

 ننملا ليزج ىلع هدمأ
 رفوألا مالسلاو ةالصلا من
 هللا قلخ مركا دمح

 ےباكالا ةمالا هبحصو

 ه ه««

 عمس لوق يف داصحلاو ثرحلل

 لقع دقو اهل كرتلا ىلع اموي

 مهفاف راصتخالل هترهق

 ادعلا مغر ىلع قحلا اوحضوا دق
 امهفاف اضيا كانه نكا ملو
 ممرانم ىلع ياراصق وهو
 انطفاف كانه لياط لك نع

 احنم دق انلامو يدهلا باب

 نظطفاف ىنم بلاقلاو بلقلاب

 هلل ا دابع ريخ هلاو

 رياخالا لضافالا انتداس

 ىدامج نم ٢٣ موي رجلا اذه ريرحت نم غارفلا عقو دق

 نب ملاس هلل دبعلا همظان هبتكو لخن نصحب ه ١٦٧ ماع ىلوألا

 هديب سماش نب دومح

٢٣٦٢



 عوضزللا

 ................... .......................... حاكنلا باتك

 ................................ مالسالا ىف حاكنلا طورش

 ................................................. ءايلوالا

 ........................ ............... حاكنلا ىلع دوهشلا

 ............................................. ةأرملا ىضر

 ............................................... قادصلا
 ................................................. ءافكالا

 ................................................. رافنلا
 ...................................... ح اكنلل ءاسنلا ةيالو

 .......................................... حاكنلا يف رايخلا

 ........................................ دقعلا يلولا روضح

 ....................... اهتخاب جوزلا يلز اذا ةجوزلا مكح
 ..................................... معلا تانب نيب عمجلا

 ............................................. حاكنلا ىهانم

 ........................................... نايبصلا حاكن

 .................................... عاضرلاب حاكنلا عناوم

 .......................................... حاكنلا يف ةليفلا

 ................................. ........... ايابسلا حاكن

 ..................................... نيجوزلا قوقح عماج

 ............. ۔................ نهحاكن مرح يتاوللا ءاسنلا

........................... حاكنلا ىلع ردقي ل نم بجاو



 ١ ىلع ة ر وشضمل ١ ح اكلل ..................

 ................. تقنتعا اذا ةمالا رايخ

 ..................... سرعلا ف ةجولا

 .............. هماكحأو قالطلا باتك
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 ١ قشل ...........

 ر افك يف م ال : / ١ ة ,اف 8 ......... 5 اهظل ١ 5 , ث 7 ا ١ ١ ١

 ...... ءالبيالا
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 ...................... ٣ و نيط رش نالطب

 ..................... : دعب ةلفغلا مكح

 دسافلا طرشلا نالطب عم عيبلا توبن مكح

 ........................... هماكحأو يرلا

 ... نيسنجلا فالتخا دنع عيبلا زاوج قالطأ

 ....................... ةيوبرلا فاصألا

 ................ ةضفلاو بهذلا نيب صاقتلا

 ............... ....................... فورعملا فرصلا

 .............................. ;......... .عويلا ي شفلا

 ......................................... قوقحلاب ةللاحملا

٢٣٦٦ 
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 ٢٩٣ ..................................... فورعملا فلسلا

 ٣٠٧ ......................................... فلسلا لجأ

 ٣١٠ 0 ...................................... فلسلا ضبق ناكم

 ٣١١ .............................. فلسلا ىلع داهشالا بوجو

 ٣١٣ 0 ........................................ هماكحأو نيدلا

 ٣١٩ 0 ............................................ نيدلا ءاضق

 ٣٢٩٢١ ..................................... نيدلا ف ميرغلا موزل
 ٣٢٤ 0 ................................... نيدلا ضبق ىلع ةلاكولا
 ٣٢٦ .:......................................... عويلا عاونأ

 ٣٢٧٢ .......................................... عويبلا يضاقت

 ٣٢٩ 0 ................................................. ةيلوتلا

 ٣٣٠ .................................................. ةلاقألا
 ٣٣١ 0 ................................................ ةكرنلا

 ٣٣٧ ................................................. ةعفنلا

 ٣٣٨ 0 ................:.......................... ةيلامجأ ةمدقم

 ٣٤٢ .......................................... هيف ع وفخلملا

 ٣٤٣ ................................................. عفانلا

 ٣٤٧ .......................................... بياغلا ةعفش

 ٣٤٩ . .............................. امشثوحنو نونجلاو متيلا ةعفش

 ٣٥١ .................................... هوحنو ليكولا ةعفش

 ٣٥٢ ......................................... هنم عوفمللا

 ٣٥٣ ................................. ةعفشلل عيفشلا ذخا ةفص

 ٣٥٨ 0 ...................................... ضعبلاو لكلا دحا

٣٦١ ...................................... ةعفشلا ذخا تقو



 عاديالا مقر
 ه٨٦٥/٩٨٩١

٥٦٣٨٧٦ ۔ ٥٦٢٢٧٦ : نوفيلت ةثيدحلا ناولالا ةعبطم




