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 ةفاقثلاو ىوقلا ألزتلا ةرازو

  

 ف ر ي

 ١اكخلاكتاتللا

 فيلأتو مظن

 خيحتسل ١ليلجتنا هيقفلا ةمالعلا

 لوألاءزجلا

م ١٧٩٨٨ _ ھ٨١





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىدهلا لين ىلع هلل دمحلا

 لم اك مالس عم ٥ ةالصل ١ من

 ر ايخان ١ ةسمنال ١

 يلعلا ملعلا وه هقفلاف دعبو
 عمج امظن دجأ مل ينا ثيحو

 نمو هقف نم هاوح امب يفكي
 رهوجلا مظن لثم رسيلا الأ
 رردلا كلس انخيش هاعد امو

 لضفلا لهال لضفلاو رخفلاو
 مالقالاب مالسالا اومدخ دق

 امارحلاو لالحلا اونيبو
 رثالا حياحص نم تمظن دقف

 يف عورفلاو لوصالا ىوح امظن
 يلج احضاو قحلا هجو كيري
 ىلوالا لاوقأ تبرق هب ينإ
 هنلقنأو مكحلا ديهمأ

 عسرولا بسحب هيف ننثحباو

 بحصلا هيلع ام نركذأو
 ليلدلا ديؤي هل امو

 ادشرأ هيلإ امو هعرش نم
 امعنأ انيلع مكو لب دشرلل
 لضافال ١ هبحصو ىفطصملل

 راربالا ةداقلا ءاملعلاو

 راتخملا ىده ىلع اوظفاحو

 قياقدلا يدتهملل اوفّنشكو

 يلجلا قحلاو نيدلا ىف ىدهلا وهو
 عمتجت لوصالا عم هعورف

 ننسلا بوغرمو قالخأو مكح
 رثكالا دنع دارملا ةياغو

 ربتعم امظن ناكو همظن نم
 لدعلاو ىدهلا ةمئأ مهو
 ماسحلاب مالعالا اوعفرو
 اماقتساف قحلا اوماق دقو

 رهتشا نيح ىرولا ينغي نأ داكام
 فصنم لك لوق عم هلالخ

 لكشم نم هعضو يف ىرت نلو
 الملا اذه نم مالسالا اومدخ دق
 هنيورا هنع نمع دعب نم

 عرشلا يف هلصأ نركذأو
 بلقلا ليمي دق هيلإ امو

 لوقعلا هقحب ندهبشثتو

_ ٢



 ةلدالا نم ىوقالا رظناو

 نارقلا نم مكحلا لصأ
 (رررابخالل ةاورلا ركذأو
 ةنيبملا بهاذملا بسسنأو

 عيبرلا ةياور اسدقم
 حصي ام دنع ليلدلل عبتا
 عضو نيسوق نيب تيأر امف
 امسر طخ قوف تيأر امو

 (؛)رربخلا ظفلب ملعلا ضرفلاو
 لد هيلع امب ملعلا بلطملاو
 مظن امكح ندجت داكت الف

 مظنلا اذهل ةزيم كاذو

 اهيقف ىتفلا جرخي ثيحب
 اليق ام ىري هسرامي نمو
 امكحم امظن هارأ نكأ نإو
 دحالا هلإلل لامكلا ثيح
 ىلاعت هدحو لامكلا هل
 املعلا ماقم يعدأ تسلو
 يداهتجاب لوقأ يننكل
 » مانالل داشرالا » هتيمس

 )١( ها ةباحصلا نم هنع ربخلا ءاج نم يأ .

 ها أزوجت ليلدلا يأ ربخلا ظفلب : دارملا )٢(

 ةجحلا لينل عسولا بسحب
 ناندع نم راتخملا ةنسو

 رانالاب ماكحالا تبثأو
 هننيبلا ليبسلا بسح اهلهال

 عيمجلا بهاذم انيبم
 حضتي نيح ةجحلا هنال

 عفر دق ليلدلا ظفل نم كاذف
 املعأ نزولل ءاج لخد كاذف
 رثالا اذه ةجح هنال

 لدج الب هتجح هنال

 مسر هعم هلصأ تيأر الإ

 مكح لك ثحب يف ةعس عم
 اهيبن هل ناك ا اذإ هنم

 املس دقن لك نم يعدأ ال

 دمص كيلم نم لجو زع
 الامكلا يعدن نأ انل امف

 املعاف يليبس نم كاذ كي مل

 دارملاب يفاوي دق هارا

 ماودلا ىلع هلل دمحلاو

. ٤ 



 ملعلا

 رشبلا مرك هللا نأ ثيحو

 ملعلاب مهفيرشت يف دازو
 رصبلاو اعم عمسلاو لقعلاف

 بهاوملا فرشا وهف ملعلاو
 موجنلاك مولعلا ةرثكو
 دق نيصلاب ولو ملعلا بلطو
 ادرو عيبرلا يف ثيدح وهو
 (١رالو دحللا ىلإ دهملا نم بلطأ
 ىرتشي زيزعلاب زعالا نأ
 فرعي زيزعلا اندنع لاملاف

 بلطلاب امياد قيقح وهو

 ىقر هللا عم ملعلاب ءرملاف
 رح لك رابتعإ ىف ملعلاو
 لزانملا عفرأ لانت هب
 مالسالا لبس ترانتسا هب

 رشبلا نيبام لدعلا نوكي هب
 راربالا جهنم انفرع هب

 نمحرلا بجاو انفرع هب
 فرعت هلالا ةدابع هب

 لوسرلا ىتأام انفرع هب

 حاحصلا راتخم ها برط هباب ليمك هلوق )١(

٥ 

 رهب افيرشت لقعلاب مهفرش

 مكحلاب ىرولا نيب مهصخو
 ركنيال اذو ملعلا ىلإ قرط
 بساكملا مركأو هتاذ يف
 مولعلا فرشأ وهف هقفلاو
 دشرلا بلاطل رمالا هب ءاج
 ادمحأ نع اححصم مهدنع

 اليسگ نم هلاني نلف لسكت

 ىرولا رارحأ لوقعم نم كاذو
 فرشاو لب هنم العا ملعلاو
 بصنملا عيفر نم يأ هل امل
 ىقتلاب هنصف ايلعلا جرادم

 رس . ياو هلللا نم رس

 لهاج لك نقحلل ىدتها هب
 مارملا ةياغ انفرع هب

 ركتعم لهج ليل ىلجت هب
 رارحالا كلسم انكلس هب

 ناميالا قداص انمقا هب

 فصوي ميظعلا هلالج هب

 لوقعلا هنيدل تدتها هب



 ينوكلا ملاعلا ةايح هب
 تعضاوت هل ملعلا بلاطو
 ةحنجالاب ىتلا امك هحسمت

 ناوضرلاو ريخلاب هل وعدت
 فطع حانجلا هل اهعضوف
 عبطلا ىفاهبسان هنال
 فلاي هارت سنجلل سنجلاو

 لزنت مولعلا سلاجم ىفو

 ىعس هيف نم نيعت اهناو

 ولو هلظت دق حانجلابو
 املعت نم لاق عيبرلا ىفو
 ابجو دق امك ملعلاب لمعي
 ىفطصملا ضوح دورولا قزريو

 لمعلاب لصاح لضف كاذو

 هملعت ىفف ملعلا اوملعت
 هملعيال نمل حص هميلعت

 افذصت هب هرملاام ريخو

 فرشلا لحم هرملا لزنيو

 لزن ملعلاب كولمملا ىرت مكو

 اولزن دق املعلاو `ل فيكو
 مهتداق لب قلخلا ةاده مهو
 ةيربلا ىف هللا ةاعد مهو
 ماكح انكولم ىلع مهو
 ةوبنلا نم ثاريم ملعلاف

 ىعرشلا جهنملا ماظتنا هب
 تقفار دق هلو ىبر كالمأ

 نانجلاب هللا دنع زوفلاو
 فطلو قداص بحو هل

 عرشلا هقفب ملعلا اهعبط ذا

 فرعي لاقي لكشلاب لكشلاو
 لقني لاقم نم كانه امل

 هل ةبحم

 مم امركم
 لمعي مل نمل ال ملعاف ملعلاب
 همرك ىلاعل ةبرق هلل

 همهفن لوق هيلع ةقدص
 اقدص الوق هاخأ هميلعت

 فرغلا ىلاعال ىقري ملعلاب
 لجو زع دق كولملا لزانم

 لزنملا معنو لسرلا لزانم

 مهتداس مهو مهرمأ ماوق
 ةمحرلا لينل سانلا ةداقو
 ماكحالا اندلا ىف مهيلا تدر
 ةمالا ىقاب نود ءاملعلل
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 رهاب لامج نيز مهل وهف
 راغصلل ميلعتلا ىتا دقو
 انرفكي هنأ هانعم

 َبهذت تائيسلا تانسحلاو

 عفري نامزلا رخا ملعلاو
 اسوؤر يتاتو لهجلا وشفيو
 اريخ هلإلا هب دري نمو

 ابجاولا يرديف نيدلا يف هقفي
 حضاولا ليبسلا نيدلا يف هقفلاو
 يلعلا ملعلا وه نيدلا يف هقفلاو

 بلطاو مولع نم هاوس عدف
 هلللا دنع لأست امناف

 ىده بلطت مل فيك لاقي الف
 ةسدنهلا ملعو ةئيه ملع وأ
 هتضبق يف يسفن يذلاو ال

 اًعطق دق مك خيزملا نع الو

 مهالا هقفلاف مهالا اشت نلو

 ادبأ ايبن هللا ثعب ام
 نم باوثأ يف دادملا رثأو
 لالجلا يذ ليبس يف مدلاك
 هلزنم كلت نا تفرع دقو

 ها نزولل ةزمهلا ليهستب هب أفطي : هلوق )١(

 انومكحي سانلا يف هب مهو
 رهاظ لالجو لامك وهو
 رابجلا بضغ ىا (١)هب افطي
 انبجوي زوفلا تائيسسلل
 بضغلا كنع أفطي اذل اعطق

 عفري ثيدح هلهأ تومب
 ىسع تيل نم يردت ال ةلهاج
 ارح اهيقف املاع شيعي
 ابياص الاقم ههلوم قح يف

 حلاصلا هاحن هللا ىضر ىلإ
 لمعلا ريخو لسرلا ةفيظو
 بضغراف تمهقف هيف اذإ اهل

 يهانملاو رومالا بجاو نع
 اددعلا تطبض وأ لمر ملع نم
 هسسا يردتو ىلعالا كلفلاو

 هتمكح نعو هنع نلأست ال

 اعفن لكف تعطسا اذإ نكل

 مرح امو هب لح ام ملعت

 ىدفُه هقفلاو نيدلا هقفب الإ
 نففني مانالل املع بتكي
 لاتقلا يف ديهشلا هقيري
 هلهجت نل اذو اهريغ قوفت
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 مدلا ةبشُم دادملا ادغ دقو
 اصملعلا دادم ) ةياور يفو
 املعلا دادم ةياور يفو

 مدلاب ءاملعلا ربح نزوي
 ادهشلا ءامد ىلع نحجريف
 حجري انتتأ ةياور يفو
 ةباتكلا ىلع ثح ثح اهلكو
 فلسلا ضعب هرك نكي ناو
 ابتك ام اذإ هطبض ملعلاف
 ملقلاب هلوق هيلع لد

 ةباتكلاب موللا اوديق
 لازي ال لاق ام ىلإ رظنا
 ايقاب دادملا كلذ ماد ام

 بلطلا هتايحو تنم ملعلاو
 هرظانملا انل ملعلا رهظتو

 لمعلا ةجيتنلاو ميقع وهو
 ديهمتلا ملاع هاور اذك

 اقرف انيزع بحصلا تناكو
 فقوف مهيلع يداهلا لخدف

 اوفكع هيف نارقلا ىلع اوناك
 اسلج دق ام دعب نم مهل لاق
 لفتشملل رهاب حدم كاذو

 مارحلاو لالحلا يف ضعبلاو
 ديرجتلاو ديحوتلا يف ضعبلاو

 موتحم ردق نم دهلايف
 املعاف ( ديهشلا مد نم لضفأ
 امنللاب مايقلا موي يف نزوي
 ملعاف انم قحلا ءادهش نم

 ادعشلل بصنم نم هلايف

 حفست ءامد ىلع هباوث

 ةمالل ىده ىقبي يك ملعلل
 في مل ىنعمل ملعلا ةباتك
 ابهذي نل ايقاب نحبصيف

 ملعي مل ام ناسنالا ملع دق
 هباحصلا املُع هاور اذك

 لانت اذكه روجالا هب

 ايراج هيف رجالاف هبوث يف
 هل ةوق سردلاو
 هرهاوج هثحب يف نجرختو
 لدجام نود صالخالا رهوجلاو
 ديفملا هعضو يف اققحم

 اقلج هيلع اوراد دق ملعلا يف
 فص لوأ يأ نيزعلا لوأ يف
 اوفزع دق امل هنوأرقي يأ

 اَسَبق اذهب يبر ينلسرأ
 لمك زارحأ كلذ ىرد هب
 ماكحالا بجاو يف اوذخأ دق
 ديرفتلاب هابشالل يفنلاو

 بجع الو
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 لنمم الو هل هبش ال هللاف
 ريشم هكلم يف هل الو
 امك ركذلا ىف قيلحتلا ةنسلاو
 ادبأ متلمعام اولضت نلو (

 دجوي امل ركذلا ىف نكي نلو
 ىلإ وهف ندجوي مل نكي نلو
 مالعألا ةعاط بوجوبو
 عمتجيو مهب لمشلا مئتلي

 مولعلا قلح تدجو نلو
 فرش نامرح دودصلا امناف

 ةنالث رفن نع يور امك
 ءايحلا هكردا دحاوو

 هارآ دقو دحاو زافو

 قمحو اربك ضرعملا لوالاف

 سبتحا ههلومل ىذلا تلاثلاو.

 هللا ريغل ملعلا بلطو

 ملعي مل نمل لبو ىتا دقف
 ملع ىذلل نيترم ليولاو
 اعقو لابو هل هملعف

 للزلا يف عوقو نم ذايعلا كلب
 نميهملا دحاولا ىهلإ تنا
 لمعلا مولعلا دوصقم نال

 ةكله وأ ةبيخ وهف ليولاو
 منهج ىف ناك داو ليقو

 لطب اذ لكف ديأ الو الك

 ريزو الو ال ريظن الو
 امدقم ىضم الوق هتفرع

 ادرو اصن ( ةنسلاو ركذلاب
 ىدمحملا رثالا ىف هناف
 الضفلا ءاملعلا رومالا ىلوأ
 مالسالا ملع انيف موقي
 عفز لوق ىف ةمالا قرتفم
 موقلا ليبس نع دصت الف
 فرنشثلاو ىلاعملا باهو لضف نع

 ةيادهلا نع دحاو ضرعأ
 ءاوث هل ناك بناج يف

 هفنكو هفهك ىف

 قرغ دق ءايحلا رحب ىف ىناثلاو
 سلج دق مهعم ةقلحلا ىف ناكو

 ىهابملا اذكو اعرش مرحي

 ىمترم لهج رحب ىف هنال
 مزل امك نلمعي مل هنكل
 : ىلا هدوقي

 هالوم
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 لمعي مل نمل الزنم نوكي
 انرخافي هملعب نمو

 اًهفُسلا مولعلاب رامت الو

 بونذلا ريابك نم كاذو
 ةمظعلا لينل ملعلا بلاطو

 راغصلاو ةلذلا فقومو

 هيلع ةرسح لازي الو

 ملعاف انيز ملعلا نوكي ىتح

 ملع ريغب ىتفأ نكي نمو
 عقو نمك ىفطصملا لاق كاذل

 الو هطوقس لاح اهفداص

 ملع ريغب بطلاو عرننلاف

 رضأ نيدلاب عرشلا يف لياقف
 نادبالا ىلع بطلا ررضو
 ارجت دق قحلا باصأ ولو

 ةفداصملا كللذ يف هنغت مل

 هاوه مكَحُم هنال

 ىلإ انجتحا امل هاضري ناك ول
 اّنَمَكحَنَو ىوهلا عبتن
 بتكلاو رداف لوسرلا ملذ ام
 لالض هنأ يبر ذاعم

 رنالا اذهب اندّبُعَت انا
 الاق ام وأ ركذلا يف ام عبتن
 امعنأ انيلع لسرلاب هللاف

 لمعلا ىف ىدهلا ذا هملعب
 املعا هب يهاب ىذلا وهف

 ايهبنلل اهب نرباكت الو
 بولقلا ةوفصل ردك

 هملظ دق هنإف ةعفر وأ

 يرابلا ميظعلا هللا .هفقوأ
 هيلهأ ىلع تناك ةلذو
 مقتساف امياد مولعلا َنيز
 مكحلا ليبس اذكهو لض

 عكس رئب يف ضرالل امسلا نم
 التم باصا ولو اهل رعق
 مكحلا اذ يف دشأ لب رضأ
 رما وا هيف لطابلاب لاق نإ
 يناعملا ىذل مهفاف هفرعن

 ارضأ دقو ع رشلا يف لهجلاب

 ةفلاخم هدصق ىيف ذإ قحلل
 هاضري ال شرعلا بر كاذو
 السزأ مانالا يف لوسر يأ

 انلعفنو هاندرا امب

 بعللابو ىوهلاب انمكح دقو
 لاجر اهيعس يف هب تلض
 رضم نم ىفطصملا عابتابو

 الال _۔ضلا ضفرنو انيبن
 املعلاب انمركأ مهدعبو



 مرج الو اوققح دق ام عبتن

 ال ءوسللا ءاملع نع اننكل

 لوسرلا نع انل ىور امل
 يضرملا نم الا اوذخاتال

 يلع ناك ول لطبملا ضفرن لب

 ادرو دف مهفصو برا :
 مظنلا يف مهركذ ليطن
 مهامسأ نمدعت نأ "
 ممالا ىف لاضعلاءادلا مه مه
 سانلا ىف اوحلصأ ول املعلاو

 ا ذيف معي مهداسفبو

 الف امياد قحلل اوعبت ول

 هربابجلا اوعبت دق مهنكل

 ىلع ىورغ الف ايندلا مهتبص
 انمت ىلغت ةعلسلا . ىرت الأ
 رسختف تلطعت تضفر ول

 بتارملل ملعلاب اوعرذت
 سانلا شاير هب اولكا دق

 بجعلاف" كولملا نوهابي اوماق
 مارحلا لعاف نوبقاعي

 بتكلا ىفام نيب لباقت نلو

 تقلطأو اوكرت ول مهنا لب
 ريسا مهرودص ىف ملعلاف

 روكنملاب كلذ ىف اوللعت

 ملس هللا عم قحلا عبات ذإ

 الع انيف ولو اننيد ذخأن
 لوقنملا هلاقم نم كاذ ىف
 يورملا ىف ءاج ثيدح ىنعم

 لطبملا نونئخلاب ىلابن الو
 ىده مهنم نبلطتال مهعدف

 مهفلا يف ةيذأ مهركذ ذإ
 مهاعسم ىف لاوقالا ضفرتو
 ملظ نم لك ةداق مهنال

 سابتلا الب سانلا حلصال
 انيور اذكه داسفلا كاذ

 الصح مانالا ىف لالضلا ىرت
 هرخآلا قوقح مهنع اوفسنو
 الزن لالضلا ىف امهم لهجلا يذ

 انطفاف مانالا ىف اهيرتشمب

 بساكملا ملس هولعجو

 سابللاو لاملاب اورخافو
 بجع مهنم انلكو مهناش نم
 ماتالا بجوم نولعفيو
 بجعت ءىش لك ىف مهلعفو
 تكلهأ اهارت الاح مهيديأ
 ريمأ مهل ىدرملا عمطلاو
 روجهملا بهذملاب مهملع عم
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 ادبا ريخب نورينشيالف
 ىلع ارصن مهب وجري ىفطصملاف
 ابجو ام مهدشان دق قحلاو

 ىفطصملا عابتال قفو براي

 اقلطم ميظع هردق ملعلاو
 مكو مكو هلضف يف ىتأ دق مك
 ابغر هيف هللا لوسر مكو
 هلضف نم انهاه انركذ دقف

 لهجلاك همسا كبسح ملعلاو
 هتايح ىف نوكلا ايحي ملعلاو

 عقو ملعلا ىف ريخلا لك ريخلاو
 راكنا الب ملعلا ىف زعلاو
 رقفلا امأ ملعلا ىف ىنغلا مث

 نمل نيدالف ملعلا ىف نيدلاو
 بدالاب ىعدام ىتح ملعلاو

 ارحس ءاج نايبلا نم نا

 ركتعم لهجف ملع الب امأ
 دحأ بلقب ملعلا خسر نا
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 ادسفأ دق نمل نوراجي نكل
 الطبم ىلوو قحلا ضفر نم

 ىبأ قحلا ةباجإ مهلكو
 ىفتخاام لوهجلا دبعلا ىلع حتفاو
 اقفوام ىلعل دمحلاو

 متالا ركذلا ىف هللا هيلع ضح
 ابجو اعد دق هيلإ مكو
 هلدع فشكل ىفكي اجذومنا
 لضفلا ىف الماك اهيلع شعف
 هتاوف ىدل ايندلا ملظتو

 عبن لهجلا نم هلك رشلاو
 رامت الف لهجلا ىف لذلاو
 ركفلا هارد اقلطم لهجلا ىف
 ننيذي ىتم لهج اخأ ناك
 بترلا العأال عاد هناف

 ىردي يخأ ملعلا نموهو

 رده دقو هنود وغل لوقلاو
دهتجاف هناسل ىف رمنأ



 ةزنلا

 دصاقملاب رمألا نا ثيحو
 دصق هي امبسح ءىش لكو

 ركنتسي الو ملعلا نم وهو
 لمكلا دنع ملعلا نايب نا
 هيماسلا ىقارملا ىلا غلبم
 الب قحلا ىلا سانلا دشرمو
 ىعاسملا ىف ةينلا كلذ نم
 ملعلاب ادبا عافتنا الو

 هلمع لصأ ناسنالا ةينف

 ( تاينلاب لامعالا امناف )
 عيبرلا ىف نمؤملا ةينو
 رثك ريخلل بلقلا دصق هانعم

 رثكالا ناكف ريخ هلكو

 ىونام لك بتكي هنال
 ادرو دق قفانم هسكعو
 ةحص طرش ةينلا اندنعو

 دصق نمو ىونام يلكل مث
 هلامعا ىف ناسنالا دجيو

 اعاونلا ىريو داهجلا ىري

 ريخلا عيمجو تاقدصلاو
 هتين ىف ناسنالا أرقيف
 هاري لمع نم نبجعيف
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 دجامالا بهذم ىف هفرعن
 دمتعا دق ىتفلا هلامو عمساف

 رهبي رمأ ملعلا لضف ناف
 لكشم لك حاضيا هتياغ
 هيلاعلا رومالا ىلا ثعابو

 القعلا لك كلذ ىرد بير

 عافتنالا لك لاني اهب

 مكحلا ىف اهبالا هريغو
 هلمأ يف ولو رشلاو ريخلا يف
 تالو قتلاب ال اهتحص

 عيطملا لمع نم تتأ ريخ
 رصحنم ءىش لمعي امو هنم

 رهظي اميف لقالا نم اريخ
 ىوح ريخلاو ريثكلا ىون دقو

 ىدرلا

 تبثم لامك طرشال نوكت
 دمصلا قيفوتب هاقلي اريخ
 هلاعفأ نم كت مل الئاضف
 ىعارت ىتلا تادابعلا نم

 ريصملا ىف ةينلا اهكردت
 هدصق نسحب هلك كلذ

هنأ ىردي ناكام هاتأ



 لمعأ مل اذل براي لوقي
 هتفرع دق كاذ كنم لوقي

 ىونملا ىف كصالخاب املع
 فعاضي انهلإ اشي نمل
 الاق ميظعلا لضفلا وذ هللاو
 هيبلقلا ةميزعلا ةينلاف

 لمكالا ريثكلا لين ىل نيأ نم

 هيب تفاط هلضفو

 ىلاعت هل ركشلاو دمحلاو
هيضرملا انتلم ىف ظفللاال



 يحولا

 ىلإ انيحوأك لاسرإ يحولاو
 انييراوحلا ناش يف رمالاو
 هنايب هيحو كيلا ىضقي

 انع ىحوا مهضعبل مهضعبو

 درو مهيلا ىحولا ةراشإ

 اهرقأ اهل ىحوأ هلوقو

 مهفاف اضيا ركذلا وهف ىحولاو
 لاوحا ىف يبنلا ىلا امإ
 ىرتو لاقي ايؤر هلول
 ىبنلا عور ىف ثفني ةراتو
 لجر لكش ىف هيتاي ةراتو

 هلصلص هيلا ىتاي ةراتو
 هرهاظ هيلع ىحولا ةدشو

 ديادشلل هنم "" ىساقي وهف

 امب نورقم بصنملا مظعو

 ةوبنلا بصنم قوف سيلو
 ايبنالا نيب راتخملا بصنمو
 ىفطصملا ىبنلا لكلا ديسف
 متخ ذا هاوس نع دس ىحولاو
 رهدلا ماود قاب هلضفو
 ريغي مل هللا ظفحب ياب
 ىلع هلبق لزنأام فالخ
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 ىلجنا لخنلا ىلا ماهلاو حون
 اننييبتلا مهفاف نايبللو
 هناهرب ىتأ امبسح هانعم

 انه هانعم وهف نوسوسوي
 دحالا انل ىكح دق ايركز نع
 اهرمأو اهنأش فرعاف هانعم

 مكتحملا هيحوب مهرذني

 لادج الب ةريتك ىتاي

 ارجفنا نيح رجفلا رون قلفك
 بلطم نم ادب ام ىرديف اثفن
 لهم ىلع اذك هنبطاخي
 هلقن نم ىكح هدشأ وهو

 هرهاش هيلع ودبت ةوقو
 دهاش لك كلذ ىور امك

 امظعلا كاذ فرعي هبسان
 ةمالا ىف هفرعن بصنم نم

 ايلوألاو ايبنألا اومسيو ولعي
 افرشالا ماقملا قلخلا ىف زاح دق

 ممالا ديسو قلخلا ةوفصب

 ركذلا ءاقب هنم انبسحو

 ريغم ىدهلل ءىش ىاب

السرم ايبن هلبق ناك نم



 الزنأ امم نآرقلا قبسام ىلع راصام راص دق ةمكحل
 انل دصق نع عوضوملا كلذ ىف انه ثحبلاب مظنلا ليطنالف
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 ن ١ رقل ١

 فراعملا عبنم وهف ركذلاو
 ماكحالاو رارسالا ندعمو

 اهب ىتلا ةحاصفلا زكرمو

 حضاولا ميقتسملا طارصلا وهف
 دشر هناف هب لماعو

 لبق نم هميلعت ىغبنيف
 نارقلا اوملع ) ىبنلا لاق
 ررغلا هيناعم مهوملعف

 امك انذبعت هب انناف

 ىوح ام هنم بولطملا ضرفلاو
 ىدهلا ىنعملا يفو بلاق ظفللاف
 ةساردلاب هيلع نظفاحو
 لَّقَعملل لبإلاك هنإف

 عنام لاقع ركذلل سردلاو

 املعت ام دعب هييست نمو

 رفك دق ققافن رفك لب ليقو

 هلهجي ىتح رفكي ال ليقو

 هزرفا امهم رفكي ال ليقو

 رفكي سيل نايسنلاب ليقو

 هاسني ,ضرمب نم ليقو
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 فراوعلاو مولعلا رجفمو
 مالسالا ىف راثالا نزخمو

 اهبتناف افغلبللا لك زجعا
 قح كلذ ىف لاق دق هناو

 حلاصلا ليلخلاو ليلدلا وهو
 دصقام باصا

 لقنلاو انلقع
 اناهرب

 ىوطنا هايابخ يف يناعملا نم

 ادهتجا ماركلا هيناعم يفف

 ةسارحلل راهنلاو ليللاب
 ةلمهم اهوكرت امهم بهذت
 عراشلا كاذ لاق باهذلا نم

 امنجا مايقلا موي يف رشحي

 ريثح دق هارت ىمعأ لب ليقو

 ةلأسملا يف هريخب ىوتسيف

 هزرحأ نم نكف رعشلا نم اموي
 رهظي لهسف اذه ىلع وهو
 لادج ام نود اعطق رفكب
هاده حضاو رذع كاذف



 لامهإ نع كي مل هنال
 ربخلا تفرع دقو

 ديلا عوطقم ليق اميف كاذو

 هل ةجحال مذجالا ىف ليقو

 ببسلا ع وطقمءىجي لب ليقو
 ببس اضيأ نارقلا ىتأ دقو
 هللا ىديأو مكيدياب وهف
 ديلا ىلاخ هللا ىقلي ليقو
 ادمعت هكرت زوجيالو

 ادهتجم ادهاج هيلع صرحاف

 نمو هل اوقلخ دق مهناف

 راصنالا ةداس هتعمج دق

 ىا مهنم ةتس لاقي مهو

 بويا وباو ديز كاذك

 َروشلارياسل بحصلا رياسو

 نكسلا نب سيق نآرقلا عمجو
 ركذ مهيف ءءآدردلا وبأ مث

 ديس انيف نارقلا عماجو

 ىبن ليق دق نوكي نا داكو
 اماركا همركي نا هيلع

 الف تاساجنلا لهأ نم هظفحاو

 نم لكو ضياحو بنجف
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 لاحلا ىذ يف ريصقت الو الك
 امذجأ هنم رشحي هنأب

 دسجلا لكل عطق لب ليقو
 هلمكلا ضعب دنع ناسل الو

 بجو مثإ هنايسن امنال

 بهذيال مكيديأ ىف نوكي
 هابتشا الب عطق هنايسن

 دصقم ىاب ربخلا نم ارفص
 كرتلا دماعف

 ىده هعمج ناف هعمج ىف
 هبارغالو اظفح هعمجب

 نرتبي هلف ءىثشل قلخي
 راثالا ىف كلذ اوور امك

 ىتفلا ديز وبأو ذاعم مث

 بيترتلا ىلع هدعب نامثع
 ردق ىلع هظح لك ظفحي

 نطفلا ةدابعو ريمن نباو

 رهش اعمج هلك هوعمج دق

 ادسفم ١ ٥ رأ

 ىف هماقم

 بهذملا ىف فرش نم ىوح امل

 امارحلاو لالحلا ملعيو
 هيعرشلا هبادا اذكهو
 الضفلا نورهاطلا الا هأرقي

نأرقيال رهاط ريغ نوكي



 ديلاب كاذك هوسمي الو

 ( انينضوتم اونوكي ىتح )
 انل لاق هسفن باتكلا ىفو
 لالجالاو ميظعتلل كاذو

 مالكلا رياس نم اهزرفو
 الاب دق ىذلل حيبا دقو

 انارقلا انأرقي اوور دقو
 روكذملا بنجلا كاذو هنع
 هيفو هلثم ىلعلو

. 

 املعل ١ هت ور هل انج ىوس

 ميظعت انبرل هيمظعت
 هاوس ىف قحلا دارأ نمف

 نارقلاب نرفاستالو
 راتخملا نع ىهنلا ىتا امك

 درو هب اوبهذي الأ لاق

 لطاب ءىشب هيف اولعفي وا
 للعلا كلت ىف ترظن نا تنأو

 ادبأ انيف ظوفحملا هنال

 ىراصنلل ىبنلا بتكو
 لكلا مكحك هضعب مكحو

 سجن مهنا ثيح نم هلعو

 دسجلا عيمج لب اديق سيلو

 انيور مكلذ ىفام مامت

 انيب الوق نورهطملا الا
 لاذتبا ىف ركذلا نوكيال ىك
 ماركالا وهو كاذب
 الادجالو اطياغ وا

 اناهنام ريغ لاح لك ىف

 بجاو

 ىدبا

 روهشملا وه اذه هوحنو
 هيركتلا ىلع تلد ةدايز

 هتسا رد نفن ًأتسي اه دعبو

 هزذنجحي الو ةياور ىفو

 امزج كانه هب مهلكو

 عفترم اماقم لنت هميظعت
 ميظع العلا ىذ عم هردقو
 هاوه هب لض هناف

 نارفكلا ىوذ ضرأ ىلا اموي
 راربالا ةياور نم كاذ ىف

 دسح نع ءوسب هولانيف يا
 لداعلا مالكلا رييغت وحن نم

 لجعت وأائيش ديفت اهرت مل
 ادكأت هعنم لوقن فيك

 اراهج مهيلا هبتك ىف
 يل لق هيف ىهنلا اذه فيكف

 سمل هل نمل هرهط طرشو
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 هضرف ناك رهظطلاف هلُكَك هضعب نأب دودرم كاذو

 نارقلل خسنلا هيف نوكي نامزلا رخآ اضيأ حصو
 فلخلا مهنع زعي اوبهذ نا فرع هلها تومب هخسنو
 لاهج (١)اهفس تاغبلا لثم لاجر مهدعب . نوكت مث <

 ه ١ فونحم ادتبم ربخ ريدقت ىلع لاهج عفر )١(
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 نارقلا ليترت

 يلعلا هردق ركذلا نا ثيحو
 فرع هقوقح نم كاذ نال
 املعلا دنع لدأ هليترت

 اقرشم مالكلا حيضوت هيف ذا

 ررغلا هيناعم عمسلا ذخايف
 كلتمي ىتح كاذب اهبذجي

 ىداهلا لاق نارقلا اونسحو

 انآرقلا لتر تأرق نلو
 درو اذك هب يأ اونغت الو
 ةكئالملا عمست ىبر بحي

 ةدؤتلاب ليترتلا اورسفو
 املعاف فورحلا نييبت كاذو

 نكمت نع عمسي نم ثيحب
 يلتام مهف كلذ ىف نال
 ليترتلا لسرتلا اندنعو
 املعاف دحل زواجت الب

 جرخم لك حاضيا لب ليقو

 فوقولا عقاوم اذكهو
 ةءارقلا ىف توصلا ضفخ ليقو
 الدام ةصفح ثيدح ىفو

 املعاف اهنم لوطأ نم نوكت
 ادم دمي ةداتق نعو

 م

 يلج ليترتب أرقي نأ بجوأ
 فلسلا اهب ىرد رارسأ هيفو
 املع رمال همارم مىلع

}- 
 ركفلا بابرأ لكل ةرهاب
 كش ريغ نم ىري اعبط اهرهوج

 دارملا نيب ليلد وهو

 اناهرب ادراو عيبرلا صن
 دنس ىف ثيدحلا كلذ مامت
 هكسانلا لاجرلا نم هركذل
 تبثملا نايبلا لسرتبو
 امجنالا ىكحت ركذلا ىف ةنيب
 نطفاف حيحصلا ىلع هعمسي
 لمكلا دنع ماهفالا ضرفلاو
 لوقلا وهو نيبتلا كاذو
 املعلا دنع ليترتلا وه اذه

 جهنملا حيحص ىف فرح لكل
 فورحلا جراخم ىلع راج
 ةوالتلا ىف نيزحتلا اذكهو

 الصالا رداف عيبرلا ىف هيلع

 امهفاف اهيف ليترتلا يف لوطأ
 ادر دري الو انيبن

 مه ٠
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 بابحتسال ليترتلاب رمالاو
 ال ديفملا ربدتلا ضرفلاو

 افرعاف فخأ موق عم ذهلاو
 عقو موق عم ليترتلا هسكعو
 انآرقلا متخي نم ىلا رظناو
 امزلتسا هارت ذهلل كلذ

 مرح دقف هب ىا اونغت الو
 لسسرتلل فلاخام كاذو

 مالكلا قنور لوزي هب
 لسرتلا ىف طارفالا عنميف

 بيرضتلاو عيجرتلا عنميو

 ىف تاوصالل ديدرتلا لوالاو

 ناحلالا ىلوأ هباشم وهو
 نيسحتلاب توصلا دم ىناثلاو

 افرعأف حص ليترتلاب رمالاو
 ليترتلل كالمالا `عمتست

 ىنغتلا نم يأ نورفني لب
 فرع رامزم وهف ىنغتلا لب
 كالمالل رقت ام لكو
 ىنغتلا ىعفاشلا زاجا دقو

 اونيز اصن هيلع اودروأو
 تاوصالاب نآرقلا اونيزو

 باجيالا ال ليق ريتكلا دنع

 الصح ىناعملل امهفو ريغ
 افخام نود هيلع مهعبطل
 عبط دقام ىلعف درف لكو
 اناك دق ةعكرو ةليل ىف
 املعاف ىتاتيال هنودو

 مدهناف لصأ ريغ نع هنال

 ىلت نيح يأ ركذلل ريغم
 ماظنلا ىف دجوت ةجهبو

 لمكلا ةادهلا ىأر ىلع اعنم

 بيصيال كاذب (١)ارق نمو
 فرعاف كاذك أرقي ىذلا قلح

 نابكرلا عم نونغي ىتم

 نييبتلاب بيرضتلا عف هل
 افيز رمأ وهف ينغتلا امأ
 ليلعتلل رداف ىذنغتللال

 ىنغملا ةبحص نم اذكهو

 فلسلا ىور امك سيلبا رمأ نم
 ىكاحلا هاكح دق اعرش مرحي
 نفلا لهأ فانحالاو ركذلاب

 نيزأ وهو نارقلا ةءارق
 ةاورلا عم ءاج مهليلد

 ه ا اهلورض فلالا كيرحت مدعب ارق نمو هلوق )١(
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 ىرولا ديس لاق انم سيلو

 رصحنم ريغ كاذ نأ درو

 دجوي اضيا ليترتلاو هيف للب

 ىنغت نكي مل نم هلوقو
 ىراصنلاو دوهيلا بتك نع
 رهجي ىنغتي ىنعم ليقو

 دنسم ثيدح ىف اذه ءاج دق

 نارقلا ةوالت اولعجيلف
 نابكرلا هدنع مىنغتلا امو

 ناصحلالاب هالت نم لوا

 فالعلا ىلا كاذ ىشم دقو

 ابرض دق رمع قنىومالاو
 ارمالا كاذك ارقتال لوقي

 درو دمحم لجن مساقو

 مهاردلا بلط اوفغتتال

 راثالا ىف كلذ كلام نع

 املعاف نوأرقي اوناك سانلاو
 مجاعأ اننيد ىف تلخدو

 الو نطاوم ىف كاذب اولز
 للخ لك مهريس ىف اوتدحاف
 اودصق حالصلا ىلا مهرهاظ

 عقو لاحلا كلذ ىف ىرولا نظ

 ارظناف ىنغت هب نكي مل نم
 ربخلا ليوأت رداف ىنغتلا ىف يأ

 دنتسم هلو يلج وهو
 ىنغتسا كاذب هانعمف هب

 ارافك اوضم نمم مهوحنو
 اورهجتلف ةوالت ىف ركذلاب

 دجمالا ىمشاهلا ىبنلا ىلا
 ىناغالا قلطم نع مهعامس

 ناطيشلا هتعبي ىوه الإ
 ىناغالا وذ هللا ديبع ليق

 فالخ ام نود اديعس ىنعا

 ابتع هيلع بيسم نباو
 ارمع ىنعأ كاذ ىفاجت دقو
 دنسو لقنب اضيأ دهراكنا

 ملاع مامه خيش نع ركذلاب

 راربا لهابع نع دجوي
 املعلا هتور مهتاغلب ىا

 مكاح كانه عبط مهل سيل
 مركالا نايبلا جهن اواطخاف

 القعلا انيف لهجلا نتم بكري

 للع ىهو ىدهلا سانلا اومهواو
 دمص روفغ راتس هللاو

 عسيال لهج وهو حالصلا جهن
 لاح لكب لصا هل نسيل
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 هل سيل امم فرحلا نوجرخي
 برعلا بهاذمل نوذنبنيو
 ملعاف زمهو دم ىف كاذو

 عابشالا ىف طارفالا اذكهو
 ءايشأ ىف ماغدالا اذكهو
 دنسملا ىف انمامإ اهدروأ
 نارقلا ةءارق نلترف
 الترم هلزنأ دق هللاف

 ديوجتلاب فورعملا كلذو

 فورحلا جراخم انيبم
 تافصلا عم دملاو رصقلاو

 ربتعت فورحلا جراخم اما

 فلالل اجرخم حص فوجلاف

 اعقو نوكس ناك نا كاذو
 دملاب تفرع فورح ىهو
 هلزان ليمت قطنلا ىف ءايلاف

 طسولا ىف امود لازتال واولاو

 فورحلا ىذ مزال نم نيللاو

 قلحلا ىصقأب ءاهلاو زمهلاو
 نافرح هل قلحلا طسوو
 امه دهاندال ءاخلاو نيفلاو
 دعص كنحلا ىلا قطنلا ىف هارت

 هللع نولهجيو جرخمب
 ببس ريغ نم رمالا ىف اوطرفا ذا

 منرتلا ةلاحو ةنغو
 عاجضالا ىف طارفالا اذكهو

 ءارتمال الب تءاج

 (ىدتهت هنم ثلاثلا عجارف )
 ىناعملا ةحضاو ةوالت

 الصو انيلا هنم اذكهو

 ديجملا دنسملا ىف ىتأ امك

 فوقولا مزاول ايعارم
 ةاورلا نع توءاجام لثمك

 رشع ةعبسب ارقلا بلاغ عم

 يفو طرش ىلع ءايلاو واولاو

 اعمس كانه سناجم دعب

 دتمملا ىوهلا عم ةيفوج
 هلئاطو ةدعاص فلاو

 ططنشلا رذحاو جرخملا نقتاف

 فولأم اهل نيل ىف نوكت
 قلخلا لك قطن ىف اعقو دق
 نايبلا ىف ءاج ءاحو نيع
 املع ناسللا ىصقأ نم فاقلاو
 درو هقطن لفسالل فاكلاو

 ةديدع

 ال 1٠٠٠٠ يلعلا كنحلا نم هل ىلاو ام عم ناسللا طسوو

 ءاوس ىلع اهعيمج ىمهف ءايلل اذك نيشلاو ميجلل
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 اجرخ ناسللا فرط نم داضلاو

 رسع نكل هنيمي نم زاجو

 ءاج ناسللا فرط نم نونلاو
 اجرخم لان نونلا برق ءارلاو
 املعاف ءاتو لادلاو ءاطلاو

 ايلعلا ايانثلل لوصأ نمو
 فرحأ نيسو ءازلاو داصلاو

 ناسللا فرط نم اهجرخم
 ناسللا ةلىسأ نم ةيلسأ
 افرعاف ءاثو لاذلاو ءاظلاو
 اهارت انناسل ىفرط نم
 جرخت هافشلا فارطا نم افلاف

 جرخت ميمو ءابلاو واولاو

 فرعاف نيتفشلا نيب ولولاف
 املعاف هافشلا فارطأب ابلاو

 ىف موشيخلا نم ودبت ةنغو
 املعلا لاق ىبظلا تروص كاذو

 اجرد امل رسيالل لامو
 رهظ دق اضيأ داضلا وحن ماللاو
 ىءارت دق ماللا تحت نكل

 اجلوت لخادل هنكل
 املعلا لاق ناسللا فرط نم

 اوقرعاف اهيف ريغصلاب فرعت
 ىناثلا ايانثلا ىلفس نمو ملعاف

 ناركن الب هقدتسم ىا
 افخام نود فرعت ةيثل

 اهايلع لقو انايانت نمو
 جرخم رابتعالا ىف اهل وهف
 جرخم نهل براقت ىلع
 فظطلتلاو نيللاب اهجرخم
 اممت نهل ميملا اهدعبو
 فرعاف نغأ نم يا اهقيقحت
 اموقالا قيرطلا انيدهي هللاو
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 فورحلا تافص

 املعلا دنع فورحلل ثيحو

 افرط اهنم ركذن نا مزلي

 تايفيك قيقحتلا ىلع ىهو

 الو كش الب اهب تزيمت

 هريغ نم اهب فرحلا فرعيف

 نازيملاب جرخملا اوهبشو
 دقانلا لثمك فرحلل فصولاو

 عقو سيميهلاو تامصاا هدعبو

 قابطالا وهف كاذ

 تبت نالعاب ىهو ةروهجم

 افرعاف فرح ريغ افرح نورشع

 املع دق اهسمه اهادع امو

 (تكب طق دجأ) اهديدش امأ
 ةدشب اهتوق ىف كلتف
 سفنلا ثيع اهيرج ىف سجحني مل

 العتسالاي فرعت ىتلا اما

 هيماس دوعصلل ىضمت قطنلاىف

 دعبو

 املعتل ةفورعم اهتافص
 ىفتخاام ماقملا ىف اهنم نيبي

 تافص اهل ىهو ةفورعم

 الضفلا نوملاعلا اهارد بير
 هريض لك عفادلا جرخملاك
 نازوالا ةحص دنع فرحلل

 دجامالا ىلوالا ىأر ىلع هل
 جهنملل حضوم لصأ كاذو
 ىعري حاتفنالاو اهلوأ
 عبت دق كاذل العتسا ةدشلاو

 قالذنالا لاقي هدعبو

 تتا ةوقب قطنلا ىف رهجت

 اتبث دق اهب قطان قطني
 ىفخام نود ءاج دق اهيرهج
 املعلا لاجرلا لاق دق كاذك
 تتأ ةلمجل مهفاف ( مهدنع

 تتأ اذك(زَمَع ْنل) يأ طسوو

 ةوخرلاب تفرع دق هذهو
 سجبني ذإ ةوقب ىرج الو

 العالا ماقملا اهل ةعبسف
 هينالع در او لافتسا دض
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 رصح طق طغض) لاقي ىهو

 لزني لافتسالا اهادع امف

 قابطالاب فرعت ىتلا امأ

 قبطنت ناسللا نم ةفياط

 املعاف ظطو صضصص اهعمجي

 هيلعتسملا اندنع فورحلا ىوقأ
 امل قطنلا ىف لامتال مث نم
 ةقلذملاب فرعت ىتلا امأ
 ناسللا قلذ نم اهضعبف

 ةفشلا قلذ نم جرخي اهضعبو
 درو ( بل نم رف ) ىا اهعمجي
 اعبت داص ريغصلا فرحأو
 رياطلا ريغص نم ىأ ةذوخأم
 فرع نقابطال اهاوقا داصلاو

 ةلقلقلاب فصوت ىتلا امأ
 لقلقت اهل توصلا ةدش نم

 ايو واو امه نيللا فرحاو

 اررك ثيح حلصي هل ىنعا

 املعاف ءاستالا ىثفتلا اما
 هب قطنلا دنع حيرلا راشتنا وهو
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 رثالا اذه ىلع اهلامك ( صخ
 لمكلا هاكح دق اميف هيلع
 قاصتلالا لاح نم ةذوخأم

 دهاش رابتعالاو
 املع دق اهقيقحت ةعبرأ
 قطن اذا هكنح نع هناسل
 هيفوتسملا ةقبطملا اذكهو
 املعتل اهميخفت نم مزلي

 ةقرفت نع جرخت فرط نم
 نايبلا حضاو ىف هفرط يا

 هفرعملا ىف ةقلذم هذهف
 دشرلا بابرأ ملعلا لهأ لقن ىف
 اعمسافاضيأ يازلاو هل نيس

 رهاشلا رابتعالا ىف ةيوق
 فصو امك هئالعتسا ىفو هيف
 ةلقلقلل نوكت (دج بطق)
 لوالا لاق طغضلاب ةدعاص

 ايؤر حتف دعب نانكاس ىأ
 افخ هيفام كاذ ىف امهنيل
 ىناعملا هذه مهفاف قطنلا ىف

 قدص دقو

 مالكلا ىف ريركتلل ءارلاو
 اررقت امهيف فارحنا عم
 املعلا هاري نيشلل كاذو
هبتنم لك لاحلا كاذ مهفي



 فرعاف ليطتسم فرح داضلاو

 جرخملا ىف ىرجام ليطتسملاو
 هسَقَن ىفام دودمملا امنا ىأ

 عنم ىنعملاب لخملا أطخلاو
 عقوام لخي سيل ىذلا امأ

 ىفتخم ريغ كاذو هجرخم

 جهبم لصاب دودمم فالخ

 هسسات ىدل قطنلا عم ىرج

 عقو دق مهعم بارعالا ىف كاذو

 عمتساف بلقو افخالل كرتلاك
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 ديوجتلا

 املعلا دنع ديوجتلا ىف لوقلاو
 ىتلا ةوالتلا ةنيز هيفو

 ةءارقلاو ءادالا ةنيزو

 قبس مظنلا ىف ليترتلا لوالاو
 عارسالا نم ردحلا ثلاثلاو

 )١( شرول اضيأ ليترتلا بسنيو
 ىبأوريتك نبا نع ردحلاو
 ريودتلاب فرعي ىذلا اما

 ابسن دق رماع نبال وهف
 اهقح فورحلا ءاطعإ دصقلاو
 ةواخرلاو ديدشتلاو سمهلاك
 فرع ميخفت مث لافتسالاو
 ليترتلا يف طيطمتلا نم رذحاف
 الوردحلا ىف جامدالا نم رذحاو

 نارقلا ةءارق امنال

 امس اديج ءىشلا كاذ لعج نم
 تبثملا باتكلل الامج تحضأ

 ةلاح ىمسأب رمام لكب
 قح كاذ لكو ريودت ىناثلاو

 يعاواي هعتلف مهلوق ىف
 شهج هل ةزمحو مصاعو

 بسسناف مهيلا نولاقو ورمع
 ريكنالب :طسوت وهو
 ابهذ هيلا ىءاسكلا مث

 اهقحتسم نوكت ةفص نم
 ةءارقلا ىف قيقرتلاو رهجلاو
 فلسلا ىف لاق اهؤالعتسإ اذكهو
 ليلختلاب ءىجي هناف

 الصأت ىده مهفاف هب ت أت

 نافرعلا يلوأ عم ضايبلا لتم

 هريغ ىلا ناسنالا عزفي نا شهجلا حاحصلا راتخم ىف لاق لاق هدمتعاو هب لاق اذا شهج هلوق(١)

 ىلا انشهجف شطع انباصا ثيدحلا ىفو ٠ عطق باب ىف هيلا شهج لاقيو هما ىلا عزفي ىبصلاك

 ءاقلاو ىكشتلاو عجوتلا وه امناو بعرلا وه ىذلا عزفلا دارملا سيلو هيلا انعزف ىا هلل هللا لوسر
 ناف ةءارقلا ىف اللخ نوكي يا للخلا ىأ ليلختلاب ءىجي هلوق )٢( ملاس اهنع ففخي نم ىلا سفنلاب

 ه حلصيال طيطمتلا
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 دزي ناو ةرمس راص لق نا
 دق ىئاسنلاو اطوملا ىف ليقو
 اومتارق نا نارقلا اوارقا ) لاق
 اورذحا هانعمو مكاياو لاق
 نوحل ىف لوقي اذكهو

 الاق ىجي فوس هناف

 انوعجري ىدعب نم لوقب
 املعاف ءاذغلا بابرا عيجرت

 ىقارتلا زواجي نكي ملو

 عبت نمو مهبولق ةنوتفم

 برعلا نحلب انيداه دصقو

 ماغنالاب فرعت ىتلا ىهو

 زواجي نكي مل نميف لوقلاو

 درو هيف نىذلاب نوملعيال

 مرحي وهف صيقرتلا نم رذحاو

 لحم ريغ ىف دمي منرت
 9 رنال نيزحتلا ١ ذكهو

 نزحتلا ىلا هعبط تكرتي

 الف هعبط موزل هنىنسح لب

 ءايرلا ىلإ وعدي هنال
 ادرو دق هؤافخ ايرلا نلا

 بهذاف اقح هيلا اهعبط ىأ

 فسعت ىلع ةءارق عدو

 مارملا ةضوفرم اهناف
 زجاحلا كلتف ارجانح مهل

 اوعد مهرمأ ريغال مهنحل نم
 دنف الو هيهنو هرمأ نم
 ملعي نيح ديعرتلا هلثمو

 ابيرطت ملا نم وا دربلاب

 لفتحاف هيف ديزي اذك دم
 هاتأ نم هاتل نكي نلو

 نسحت الب ىنعملا جرخيف
 القعالصأ هفرعاف عبطت
 ىئارم ىا عشاخلا هناك

 ادمحا ىبنلا ىداهلا ةنس ىف
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 ارذحاف ىفخأ لمنلا بيبد نمو

 دعبأ وهف عيطقتلا نم رذحاو
 طقف تاوصال تاعارملا هيف
 ءانغلل نارقلا لعجنأ
 ىهالملا نم هللاب ذوعن

 عامسلاب ديوجتلاب ذخالاو
 اضاترم مههاوفأ نم ذخأي
 مارملا ىلع نوع هناف

 ارغصأ اكرش .نوكي هناو

 دسفي ىدنع وهو زاوجلا نم
 ططش رمالا ىف وهو ىناعملا نود

 ءاوهالاب كاذ ىف نوهلنو
 ىمهاودلا مظعأ نم اهناف
 عاستا ىلع ملع مهل نمع

 اضار ارط مفلاو هكفل

 ماقملا اذب بولطم نوعلاو
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 ةبولطملا دعاوقلا

 مجري ءىش لك نا ثيحو

 ىف قيقرتلل بولطملا ققرف
 لفتسملا دعب عقاولا فلالاك
 العتسالا فرحا دعب ءاج نل

 ال ذوعأ ىفو دمحلا ىف زمهلاو
 هللا مسا ىف كاذك اندها ىفو
 عنتمي اذك هلل مالو

 لبقيال انل مال هلثمو
 ال كاذك همال فطلتيلو

 ىرت نونلاو هلل ىف رسكلل

 ءايلل ترواج فظطلتيلو

 هيناثلا اماو ةوخر كلتو
 الف هللا ىلع نم اضيأ ماللاو

 مه عابتال ىفن نم ماللاو
 عقو دمحلا ةمتاخ ىف كاذو
 مخفيال ميملاف ضرمو

 اميخفت الف ىذب نم ءابلاو

 مرجالو ةوخرل ترواج ذا

 ملع ميجلاو ءابلا ىف رهجلاو
 املعا ءافلاب ءابلا سابتلا فوخ

 هلقلق فرح لك نيبو
 درو ةوبر وحن فقو ريغ ىف

 عبتي اهاده دعاوق ىلا
 فرشالا مارملا ىلع هماقم
 لق ميخفتلا وأ العتسالا دعب ال

 ىلوأ نوكي مهعم هميخفت

 البقي مل مهدنع هيف ميخفت
 هابتشا الب تءاج دعاوق

 عنمالا مارملا وهو هميخفت

 اولوع هيلع امك هميخفت
 البسلا كلت رداف هيف ميخفت

 اركذ انايب انل هلوق ىف
 ءابنالا ىذل مهفاف امهالوأ
 هيلاوم تتا ميخفت فرحل
 الضفلا لك لاق هيف ميخفت

 لعتلا مهف نم نكف هيف
 املع دق كاذل عنام كاذف

 مزتلاف رهجلو هيلع صرحاف
 املعلا لوقي نيشلاب ميجلاو
 هل مكحلا اذهف انكاس ناك نلا

 دشأ رمالاف فقولا ىف نكي ناو
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 ىتفاي نيب صحصح نم ءاحلاو

 ىلعلا داصلا ترواج امهالوا

 ترواج ذا اهلثم قح ءاجو

 ميقتسيو وطسي نم نيسلاو

 ققر رسكب تءاج نا ءارلاو
 املعاف نوكس اهلبق ناكأ

 العتسا فورح اهدعب ناكو
 مراغلا كاذكو باقرلا ىفك
 اليمأ اذإ يرشبلا هلثمو
 املعا ءارلا حتفام اذإ امأ

 امهفاف لامم فرح نكي ملو
 هنكاس اهارت ءايلا تناك وا

 لثم مهدنع ريبخلاو راغلاك
 تنكس ثيح رسكلا دعب ءارلاو

 العتسا فرح لبق نم عقت مل نا

 عقو نوعرف ءار لتم كاذو
 العتسا فزح دعب نم ىتلا اما

 داصرملاو ساطرقلا هلتمو
 همزال ريغ ةرسكلا تناك وا

 امو متبترا نا اضيأ هلثمو
 افلتخا اهيف دوطلا قرف ءارو
 املع اهيف ميخفتلاو فاقلا ىف

 فخاو اددش ءارل ا ريركت

 اتبث لصأ وهو تطحأ نمو
 ىلت اهل ةينات ىف ءاطلاو
 تبراق اضيا ةدشلا ىذ فاقلل

 ميدتسيو نوقسي هنمو

 ققح سالتخاو مورل ولو
 املع نم هلوقي نكي مل وا
 الصالا اذه ردتلف نكت مل وا

 مزال ماقملا ىف مكح رجفلاو
 الصأتلا كتيلوأ دقف مهفاف

 املعلا لاق نكس وأ مض وأ

 امس نيكستب اهلبق مءايوأ
 هنكاز لوقعلا هل اهقيقرت
 لوالا نع دراو ماقملا اذل

 تبت رما مهدنع اهقيقرت
 الصا اهيف ةرسكلا تسيلو

 عبتملا نايبلا بسح ةيرمو

 داري انه مهعم اهميخفت

 همكاح هيلع اوعجرا ةرسكك
 املع موق هاكح اهعراض

 افرع رسكل ضعب اهققر
 امهبتي ملو العتسالا فرحل

 ادهتجاو احضوم كاذل نكو
 املع حتف مث مض دعب نم
٢٣٢٣



 ققرف اقلطم رسك دعبو
 ادبأ مخفف العتسا فرحلاو

 فرع قابطال ىوقأ هميخفت
 ىصع نم داصو لاق نم فاقلاك

 تتأ ءاط ىف قابطالا نيبو

 عقي سبل فوخ كاذ وحنو
 املعلا فلخف مكقلخن فاقو
 دجوي كانه ماغدال ال مأ

 انلعج نم نوكلاب ` ماللاو

 ىلجاهرمأ بوضغملا ىف نيغلاو
 ال روذحملا نم لاذلا نيبو
 دصقملا بلق كلذ ىف نال

 اذك روظحم ريصي هنال

 حاتفنإ اوذ ءازلاو نيسلاف
 قابطالاو مفلا حاقتفنابف
 ىكل مككرشك فاكلا ددشو
 املعاف ىفوتت نم يأ ءاتلاو

 عقوام هيف عار فرح لكو
 بجو ماغدإ نيلثم دجت ناو

 نكس افرح لوأ نوك طرشب
 املعلا لاق ناسنجلا اذكهو

 دحاو فرح لثم انوكي ىتح
 اجرخم ناقفتي امه نلف

 نيماللاو نيءابلاك كاذو

 قتا هللا ىفو هلل وحنك

 ادهتجا اهيف قابطالا فرحاو

 فلتخي هيف كاذ سيلو اهيف
 اصصخ فصوي يا تفرح لكو

 تققح تطسبو تطحأأ ىف ىا

 امزل دق اهزالعتسا له اهيف

 اودهم قيرطلل نورهاملاو
 انع هذخ تمعنا نم نونلاو

 لمكلا دنع انللظ هلتمو

 البنللا نباي ءاظلاب نسبلت
 دعبأ هنع فكاذ حصيالو

 حاص قابط داصلاو ءاظلاو

 قافتاب رمالا كاذ زاتمي

 ءىش لك لبق فاكلا كاذ صلخي
 املعلا لوقي ةنتف ءاتو
 عبتاف اهاده هل ةفص نم

 بدآلا لهأ عم ىناثلا ىف لوأل
 نع ثيح مهعم مزلي هماغدا

 املستل مهجهن مزلاف نفلاب

 دجامالا بهذم ىف ىدهلا وهو
 اجهتباف التثامت ةفصو
 نيءارلاك لاحلا كاذ وحنو
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 جرخملا ىف ىأ ناسناجتي وأ
 اث مث ءاظو لاذلاو ءاطلاك

 جراخملا ىف نابراقتي وأ
 داضلا لثم نيسلاو لادلاك
 امحرا بر(١) لق ناسناجتملاف

 لثامتلا ىدل(٢)نوفاخيال لب
 ىتفاي رهظأ نيلثملا لواو

 الوالا ناف مهفاف مهو اولاق

 مل مغدأ نإ دملا فرح نال

 عقو نون ىف مغدتال ماللاو
 املعا سانلاو رانلا ىف تمغدأو
 ىءاسكلا مغدأ دق اهوحنو

 لب (٢٣)ظفل ىف اهمغدأ
 مغدي سيل ليق )٤( قلح فرحو
 نبا ءاحلاف هحبس ىف لثمك

 مغدت سيلف فاقلا ىف نيغلاك
 مقتلا وحن ىف مغدتال ماللااو

 جراخملا دعابت هنايب

 ماغدالا دعاوق امنال

 نكس لوأ نالثم امه ثيح

 جهنملا حيحص ىف ناقفتي
 اثبشت هب ماللاو ءارلاو
 جهانملل رداف تافص وا

 داجمأ نم حص اميف نيشلاو
 امغدا هارت ءارلا ىف ماللاف
 لخادتلاك ىناثلا ىف لوأف
 تبث لصال مهو عم موي نم
 الظح دق مهدنع هماغدا

 مدع ماغداو دم هل رهظي

 ىءاج اذه هنع دارفناب ىأ

 عفري هنع كلذ هوحنو
 اوملعاف هنم لخدا هسنج ىف

 نشخ هرمأ قلحلا فرح نال
 وملسأ موق بولقلا غزت الك
 مهبنم ريغ كاذو هل توح
 جهانملا ىده ىلع هعنمي

 مارملا نيب اطلخ بجوت
 نكز دقف طقف ماغدا هيفف

 بر لق مال مغدا ىا ىناثلا ىف لوالا مغدا محرا ءارو بر ءارك ناسناجتملا هلوق )١(
 خلا عمجويوفامكنيلثملالوأ رهظيو ىناثلا ىف مغدا لوالا ماللاف نوفاخيال لب هلوقك نالثامتملا امأ )٢(
 عبتن ليوحت ىف نونلا ىف ماللا تمغدأو )٣(

 هراهظا بجي لب هتوقل هلثم ىف قلحلا فرح مغديال نا اوقفتا )٤(
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 بجو ناكساف كرحتم وا
 دقو نيلثم ريغ ىأ امه ناو
 ىلج ماغداو بلق )١( اهيفف
 بلقلاو هناكسا

 المع مهعم لقأ نكاسف

 ريغي ريغص ماغدا مت نم

 ىتفاي ريبكلا كرحتملاو
 افخالو ةيسمش فرحاو
 فرعت كاذك تايرمقلاو

 امب ءاظلا نع داضلا زيمو

 جرخمو ةلاطتساب كاذو

 مرجالو عضاوم ىف ءاظلاو

 املعاف لظو ءاظلاب نعظلاف

 لوالا اماف مظعلاو رهظلاو
 امهفاف ميظعلا هلصأ ىناتلاو
 فرع هلصأ راظنالا رظحاو

 فرعي رهظو فورعم مظعلاو

 ملع نطاب دض ىأ رهاظو
 اعمساف ىظلت لثم ىظل امأ

 ملع ملظلاو ظيغلا نيمظاكلاو
 امظلا هدعب مالظلاو رفظلاو

 بجع الو هماغدا هدعبو

 دنف الب لوأ نوكس حص
 لمعا ةثالث كرحتم وا

 الضفلا دها ري كرحتم نم

 رهتشا دق مهقاذح عم كلذ

 افرع دق مهدنع اهقيقحت

 تفرعت انل لكل ماللاو

 امزتلاف اهفصو نم اهل حص
 جهبالا مارملا ىلع مهدنع

 مزل دق مولعلل نم اهفرعي
 املعلا كاذ لاق لالظلا نم

 لقتنم هريهظ نع لاقي
 املعتلف اهل ةظقي ظفحلاو
 اذكه رخاتلا هنأب

 فرصي هيلاو حرط ظفللاو
 مهف نم دنع كاذ ىردي ءاظلاب

 فص و

 اعبت اف اهل و ظ اوش اهعم

 مسمس ر هلتم ظدالغخال او ء اظل اب

 امهفا رصنلا رفظ عم شطع يا

 ناكسا امهيفف اكرحتم امهلوا ناك ناو ماغداو بلق امهيفف امهلوا نكسو نيلثم ريغ اناك اذا اما )١()
, 

 اريغص اماغدا مغديف كرحتملا نم المع فعضا نكاسلا ناف ماغداو بلقو
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 اديق نيقيلا دض يا نظلاو

 امسراف متلظو ههجو لظو
 اراص ىنعمب ءاجام لكو

 درو ءاظلاب عنملا وهف رظحلاو

 رظنلاو اضيا طظيلغلاو ظفلاو
 فرعي بيصنلا هانعم ظحلاو
 عمتجي ءاظب داضلا ىرت ناو
 ىلجنت ىناعملا هب هنال

 عقو ظافلا ةدع ىف كاذو
 اددش نونو ميملا ةنغو

 نكس ميملا اذا ىفخت اهنكل
 عضوم لكب ميملا رهظتو

 امو نوشمتو تمعنا ميمك
 رهظت ءاف مث واو دنعو

 ادرو ءاظب هلثم ظعولاو
 امولت ملو ءاظلاب كلذ
 راكنإالو ءاظلاب لظ نم
 دنف الو رظتحم هلثمو

 رهتشا ءاظلاب ةيؤرلا هب ىنعأ
 فلسلا لاق داضلابال ءاظلاب

 عفر لوق ىف نايبلا مزتلي

 لكشملا ىف عقوم طالتخالاو

 عبتا هل ىذلا اهيردي ركذلا ىف
 اذالا لهأ هبجوأ اهراهظا

 نكز ربنع وحن ءاب دنع ىا
 عفرالا لاقملا ىف كاذ نود نم

 امزنتلا مارمللو اهعراض
 ركنتسي اهؤافخا انهاهو
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 نيونتلاو نونلا

 ادجو ثيح نيونتلاو نونلاو
 اماكحأ امهيلع اونب دقو
 ةاغدالاو راهظالا كلذ نم

 عقو وحنلا ىف نيونتلا ىف لوقل
 تبثت دق اهنوكس ىف نونلاو
 الف فقولاو لصولا ىف اذكهو

 ارجاه نم وأ نمأ نم وحنك
 المع نم مهدنع اذكهو

 ررغ تالاتم لغ نم وحنو
 مكح زيزع اضيأ اهوحنو
 نازهظي نيونتلاو نونلاف

 ةنغ نود ماغدالا تبثيف

 افرعاف ءاي دنع نمغداو

 درو دق كاذك انه ةنغب

 املعاف ميمو واو عم كاذك
 دق واولا ىف مهئارو نمو وحن
 ميقسىم طارص ىف كاذك
 ىلج وهو مكل رفغن ةطحو

 ادالا لهأ عم مارملا نم اَدُع
 اماقملا فشكن انمق ركذلا ىف
 مالم الو افخالاو بلقلاو

 عبتم لصأ لكب انيبم
 تبثتت مهدنع اطخو اظفل

 البنلا ءاملعلا دنع طقست

 قحالا ىدهلا ىف اهب رهظاف
 ىرت ءاحلا عم ندداحي نم وأ

 الزن اباطخ متفخ نإ وحنو

 رهظ اهرمأو ةريبكلو

 اومكحا هوحن هارجم ىرجامو
 ىنابملا ىذب ماغدا سيلو

 لادجام نود ىنابملا ىذه
 مكحي هتضتقا امب ةدعاق

 امهل ىأ لصاح داحتا وأ
 تبثا كاذ ةنغلاب ليقو
 افصلا لهأ هلاق لوقي نمك

 دشرلا بابرأ نفلا ءاملع نع
 املعلا هتققح نون دنعو
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 ملع دق لصا ميملا ىف سناجت

 فرع ناونع مت ايند نونو

 نابلقي نيونتلاو نونلاو
 درو مهئنبنأ وحنك ةنغب
 امب نايتل رسغل هوحنو
 املعاف ةافشلا قابطا هيفو
 جراخملا ىف ناك افالتخا ىنعا

 فرحالا ىقاب عم يفخاو
 انتبت نأ لاق الول هنمو

 نمل هلثمو انرصناو هنمو
 رهظتال ارصرص احير هنمو
 تبت رتس ةغل افخالا نال

 ام قلحلا فورح دنع نكي مل ذا
 فرع راهظا نيب كاذب تأو
 ءاقبلا عم ددشم ريغ

 ىرت ةنغ نيفرحلا لوأ ىف

 مهف هل نم لك زافو مهفاف
 فلسلا دعاوق ىف نامغديال

 ىناوت الب ءاب ىدل اميم

 دمتعي لصا كروب نأ وحنو

 املعلا لوقي ةنغ ديفي
 امس راهظا مث فالتخالاو
 جرادملا ىذب بسانت الو
 فرعاف ىننأب ىننالا هلوقك

 انتبثأ ةفطن نم اذكهو

 نفرعي ىضملا ظفل ىف ربصي
 ركذت ماقملا اذ ىف ةدعاق

 تحلطصا اضيأ هيلع املعلاو
 املسالا هيف عارف هتبثي
 فلسلا ىار ىلع ماغدا نيبو

 ىءاج مهنع كاذك ةنغل

 ارمالب رهاظ قرف كاذو
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 دملا

 هلهجي رمأ دملا نا ثيحو
 رضحام هيف ركذأ انا اهف

 اوحلطصاو ةدايز هلصأو
 دملا فرحب توصلا ةلاطا

 دم فرح دعب ءاج نا مزالف

 ىهتني نأ ىلا لوطلاب دمي
 ىملكلا هنم نيمسق ىلع وهو
 نأ زمهلا لبق ناك نا بجاوو
 افرعاف ءىس مث ءاج وحنك

 ىتأ نم مهنمف اوتوافت دقو
 رصتقي مارملا ىلع مهضعبو
 اذإ اقيقحت فرعيال كاذو

 الصفنم ىتا اذإ زياجو
 دملا فرح نوكي نا كاذو

 اولمعا سانلا اهيأاي هلاثم

 اعقو دق ةيناث ىف زمهلاف

 مامشالاو ضحملا نوكسلا عم
 راصتخاب هارأ ىذلا اذه

 هلصؤي نم نيأو مهرثكا
 روسلا ءارق كاذل نىدتهيل

 حضتت ةلاطأ هناب

 دتمملا ىوهلاب نجرخيف
 دهع فقولاو لصولا ىف هنوكس
 هبتناف هلو نيفلاك

 مهفاف كاذل ىفرح ىناثلاو

 نكز ةملكب ىأ الاصتا لان
 افولا لهأ اهب ءاج ةدعاق

 اتبثأ دق هل الياط كاذب

 ربتعاف اريثك هليطيالو
 اذك ىأ اهافش اضيأ نذخؤي )١( مل

 الصح دق نكي نا نيتنثا ىف ىا

 ىدنع احيحص ىلوالا رخا ىف
 لقني ماقملا ىف كاذ وحنو
 اعمساف ىلوأ رخا ىف دملاو
 مالم الب تبات كلذ

 راثكالا نم انبسحو انه

 ايهافش ءارقلا هاوفا ىف هذخا مزلي لب فصولاب دملا ردق فرعيال ىا )١(
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 فوقولا

 لحارم نم فقولا نا ثيحو

 حاضيالاو حاورتسالا لجال

 تايالا دصاقم نع حصفي

 ءارقلا هملعي نلا مزلي

 نسحو فاكو (١)مات هماسقا

 عطقنا ىتالا نع ىذلا لوالاف
 ىفتكي دق هب ىفاكلا هدعبو

 ىتالا ظفلب قلعت وذو

 عنتمي هب ادتبالا كاذف

 عقي مل يالا سوءر الا

 لصاوفلا هبشم كاذ نرال
 ىنعملا ىف قلعت هلامو
 رابخأ ىف تايالا ىف كاذو
 مدقم ىلع ارخؤم ىرت

 ناميالا نع رابخا هنمو
 ىظفل قلعت هلامو
 تافصلاو فوصوملا ىف كاذو

 فرعي نيعتسن ىف انفقوف
 ادرو ىنعم مامت هطباض
 لعج هنم ةلذأ ىف فقولاف

 كورتم ميملا فيفختب تيبلا ىف مات )١(

 لضافأ نع ركذلل انئارق
 حاصفالا عم ىنعملا رهابب

 تازجعمب اهيناعم نعو
 ءاهتنالا هيلا هناف

 عقو ثيح هب نقلعتي مل

 افقي نأ هل فقاو ءآش نإ
 ىتاي هارت هانعم نود نم

 عنتماف ىنعم ريصقتالو رصق

 لماكلا ىبنلا ىداهلا نع ءاج

 انع ثيح لاقي نسحف
 رافكلا نع ماكحاو موق
 مدقتل ١ ىف ٥ انعم اقلعم

 نانجلا بجاوو هلهاو
 يلعاي بارعالاك كاذف

 تابثالا ىف فوطعملاو فطعلاو

 فرعي نم هلاق مامتلا مساب

 ادغ الوا ةلصاف ىف ناك نل

 لقع دق مهعم ليللاب ىف كاذك
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 تايالا لصاوف ىف نوكي
 فقف هلل دمحلا ىف نسحو
 عقي مل يلج هانعم نال

 حلصام لالجلا دعبام نكل
 الف هل عبات كاذ نال

 هاضري الف متام ريغو
 عنمي فاضملا نيب ام عطقلاك
 عفرام نود عفارلا ىلع الو

 ازجلا عطقيف ظرش ىلع الو
 عنمي هنم فقولا كاذ حبقو
 حضتم زاوجلا رطضا اذا نكل
 انارقلا 4+يدتبي هنكل

 لصتا هقايس ىف هاري ىتح

 ىراصنلاو دوهيلا تلاقو
 فقو نا ىراصنلا ظفل ىلع ىنعأ

 لحم ىأىففقولا سيل لصالاو
 الو الو ادبا مارح الو

 مثأي مارحلا ىلإ دصاقو

 ىتأي هارت كاذ ىوس ىفو
 فصتم لالجلاب مسا ىلع ىنع أ

 عطس دق هادهو داقعنا هيف
 حصالا ىأرلا ىلع هب ادتبالل

 القعي مل نم ريغ كاذ عطقي

 نم لكو انؤارق
 فاضي هلامو

 عنم بوصنم نود نم بصانو

 حصي هريغل ال رارطضالل
 اناك ذا هل رطضاام صنب
 لصفنم ريغو اضعب هضعبب

 اراكنا ىوح انهاه فقولاف
 فرع مهعم هحبق كاذ وحنو

 لوالا موقلا هلاق بوجو ىلع

 اللحي مل لصالا ىف ىذلا الا
 اومزج ارط كاذب هدصقب
 بحتنملا مارملا رييغت هيفو

 ١ ٥ رد

 اوعنماف كاذ
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 لوصوملاو عوطقملا نايب

 ال وصملاو ع وطقملا فرعتللو

 انقلطت ثينأتلا ات ناف

 رثع تاملكب نأ عطقف

 نا كاذك اجلمال نا كاذ نم

 اناطيشلا اودبعتال نا كاذك

 ىناثلا ىنعاو دوه ىف كاذك

 ناحتما ةر وس ىف هلتمو

 نلخديال نا نون ىف هلثمو
 افخ الو هلتم ن اخ دل ىفو

 املعاف اولوقيال نا هلثمو
 امهفاف لوقأال نا اذكهو
 الف تاماقملا ىذه ادع امو

 دجوي دعربام نع نإ عطقو
 نطفتلف ناي روسكم ىف كلذ

 فارعالا ىف دجوي نع عطقو
 حص مورلا ىف تكلم ام نم عطقو

 ادرو اضيأ نيقفانملا ىفو

 لصتي الو لصالل عطقلاف

 ةبولطملا ةيوقتلاك كاذو

 حص تركذ ى ذلا ريغىففلخلاف

 بدالاو مولعلا دعاوق ظفحاف
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 الوصالا هحاضيا ىف عارو

 انملعتل كورتم طبرلاو
 ركذلل مهمسر بسح نوكي
 نفرعي ىبر ريغ هلإ سيل
 اناب اعطق سي ىف هارت

 ناهربلل لوالا ىف لصولاو
 ناركن الب جحلا ةروسو

 نكز هعطق نيكسملا مكيلع
 افرشلا مولعلا لهأ هفرعي
 املع قح ريغ هلالا ىلع

 امسر مهعم فارعالا ىف كلذ
 المعأ كانه لصولا لب عطق
 ءاملعلا لاق ريغال

 نيب كلت حوتفم ىف لصولاو
 الخالب ىقابلا ىف لصولاو
 حضتم عطق كلذ اسنلا ىفو
 ادجو دق مهنع فلخ هيفو
 لصحي كانه ضراعل الا

 ةمئأ نع ءاج حالطصا ىلع

 حضتم كاذو اذه ههجوو

 بترلا ةفرح اهناف

 اسىأت مهدنع هناينب

 دمحا

ب ابر أ



 نامأ اذ ىتأي نم مأ كاذك

 افرعاف نوكي نم مأ هلوقو
 املعاف انقلخ نم ما هلوقو

 كلذ ادع امو

 الوام نع تبات ثيح عطقو

 اهجوالا اولوف متنكام ثيحف

 نكي مل نأك مل نم نأ عطقو
 دلبلا ىف هري مل نأ بسحي
 املعا زمهلا ةروسكم اذكهو

 عقو دعولا مكاتأام نعءاك
 درو لصول اب ليق هادع امو

 املعلا ىرديو عوطقم كلذ

 ىلعلا نود نم نوعديام ناك
 لافنالا ىف ءاج اميف فلخلاو

 عطقت هومتلأسام لك نم

 هادع امل لصولا حضاولاو

 درو ةهنتفل اودرام لكو
 ركذي اضيأ فلخلاو اهوحنو

 امسئبو مكرمأي ۔امسئب لق

 مهسفنأ هباورتشا امسئبو
 لقن عوطقم كلذ ادع امو

 دجأال لقبام نع ىف عطقو
 اققحت اهعطق متضفأام ىف
 ىتا ام ىف مكولبي ىف كاذك

 تبت هلصو

 ناميالا ىلوأ نم مايقلا موي
 افنع عطق ليكولا مهيلع
 املعلا دنع حيبذلا ةيضق

 تمسر مهعم لصولاب اهناو

 الصو فرح لك عارف بير
 اهبنلا لك ىأر ىف ةعوطقم
 نطفاو ماقملل مهفاف كبر
 دمتعملا دراولا حيحصلا ىلع
 املعلا هاري اهعطقفام نم

 عطقنا لصولاف ماغنالا ف كلذ
 دعي ذإ زمه حوتفم اذكهو
 املعا هلصوو هعطق لوصأ
 ىلي دق كاذل نامقل جحلا ىف

 لاصتا وأ عطق نم لحنلاو
 اوعمساف

 املعا ىناتلا ىف لصولا ىنومتفلخ

 ملع رمأ مهدنع هيف لصولاف
 لدالا مسرلا دعاوق ىف كلذ

 دوجالا وهو يحولا ىف امرحم
 اققح دق مهسفنا تهتشاام ىف
 اتبت دق هلثم نلعفام ىف

٤٤



 ادبأ مكارأالام ىف كاذك
 درو مكانقزر دقام ىف كاذك
 لقن اذك ارعشلا ىف هلثمو
 فرعي لحني امنيأ لصوو
 ركذي يقاوبلا ىف فالخ ىلع
 مل ذعب تءاج ثيح نم اوطقسأو
 دوه ىف كلذ

 عقو مكل نلعجي نلأ لصوو
 تبت معطقلاف كلذ ادعامو
 اونزحت اليكل الب ىك لصوو

 ديدحلا ىفو نارمع لا ىف
 لقن عوطقم كلذ ادعامو

 افرعاف رونب نمم نم (١)نع عطقو

 انيعت إ هعطق مه نع مويو

 لامك اهعطق رج مالو

 ناقرفلاو فهكلا ىف
 القن دق هلصو هادع امو

 عقو نيحلاب تال ِءات لصوو

 ٥ ادع امو

 ادنلل © .ء ايو هيبنت ء اهو

 امبر امهم لثتم امعن اذك

 ذئمويو ذئنيح اذكهو

 اعقو ءادن ىذ مسإ لكو

 ادب نيح انئشن نم متملع
 دمتعيش رمز لثم مورلا ىف

 لمعلا لها نم نفلا ءاملع نع

 فصوي اهيف مانسلا ةروسو
 رثالا كاذب ىتأ دق قحلاو
 مسر دق اوبيجتسي مل ف وحن
 هاري املعلا ضعب معطقلاف
 عفر اذك ةمايق عم فهكلا ىف

 تبي هلصو نآرقلا ىف كاذ ذا

 نجهتسي الو دراو ركذلا يف

 دييقتلا ىف بازحالاو جحلاو

 لغتشا هب نم مسرلا ىف هفرعي
 افصلا لها املعلا دنع مجنلاو
 انطفاف تايراذلاو رفاغب
 لاقم ىف حص باتكلا اذه
 ىءاج كاذك جراعم ىفو

 الضفلاَءاهقفلا مولعلا هأ
 عبتملا لدالا اهلصف ليقو

 ادالا بابرا دنع ناتلوصوم

 املعلا دنع كلذ ىف لصولاف
 ذخعضولا كاذبوىلوأ لصولاف
 اعد لباقل ةفاضاب ىا

 مجنلا ةروسو رونلا ةروس ىف ميملا حتفب نم ةظفل نم نع عطقت يا )١(



 مالغ ايك ايلا هنم فذحت

 امهفاف دابعاي نوعجرا بر
 عطقي ءادن نود اذكهو

 لضفأ سدقملا داولا ىف ءايلاو
 ادرو حالطصا هلثم نوضشخاو

 افرع لمنب ىداولا ىف فلخلاو

 الف مورلا ىف ءاج يمع ىداهو
 تبثت عمجو درف ىف واولاو
 هعبرا دعت اعضاومالا

 لوالا اذهف ناسنأ عديو
 ىتفاي مهفاف ىعادلا عدي مويو

 (١)هينابزلا ىف ءاج اذه لتمو

 بتكت ءاتب ةمحر ءاهو

 فارعالا ىفو ارهزلا نم كاذ

 املعلا لاق مورلاك فرخزو

 فرعي اهيلع ءاهلاب فقولاو
 ىءاسكلا هب لاق ىذلا وهو
 املعاف هيلع ورمع وبا اذك

 مكح ءاتلاب فقولا ىف مهضعبو

 فقولا ءاهو لصولا ىف ءاتلاو

 ىلع ءاهلل لصالا لبق ءاتلاف

 هينابزلا عدنس هلوق ىف ىتلا ةيالا ىلا اذهب ريشي

١ 
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 مالعأ ايو طفراي موقاي
 امسر دق امك لصالا مزتلاو
 اوعطقاف نوقتاف نوبهرا وحن
 اولص واف ىتمعن متا ىفو

 افخ نود هنميأ ىأ ىداولاو

 الصوت ا نكلو هؤاي عطقت
 اوتبثأ دق اهل مهحالطصا ىلع
 هعطق نم نكف نعطقت درفلا ىف

 لعجي نات لالجلا وذ حميو

 اتبت اهنم واولا عطق ناف
 هينالع ىلجلا قحلا عم نكف
 برفغتسيال نارقلا ىف كاذو
 فالخ الب ميرمو دوه
 امسراف ءاهب كاذ ادعامو

 اوفلتخي مل هيف شيرق دنع
 ءابنالا ىف ءاج ريتك نباو

 املع موق نفلا ىف مهلكو

 ملع صن مهل اذه ىطو
 فلخلا نايب امهيف ءاج دق
 القن هنع هيوبيس لاقم



 ىلجلا هلاقم ىف هتعباتو
 بارعالا جهنم نال كاذ

 ال كاذ نوكي ءاهلل سيلو
 ىتفاي مهفاف لصالا وهف لصولاو
 افخام نودب ضراع فقولاو
 املعاف ءاه فقولا ىف تلدبأو

 ىري ضعب هلك اذه سكعو
 اهل نولوقي فثينأت ءاهو
 رظن نع ءات لصولا ىف اهلعجو
 ءاهلا امأو اهب ةرهاظ
 مرج الو ةلع فرحك ىهف
 حصت ىك ءات كاذل تلبقف

 لقني لحنب اتلاب اهمسرو
 امهفاف روط نامقل رطافو
 مسراف ءاهب كاذ ادعامو

 ةمحرلا ءاتك ةنعل ءءاتو
 اقلطمال دراو فالخ ىلع
 ةيصعملا ءات لبق اضيأ كاذك

 رجشلا ءات ليق كاذ لثمو
 كلو ىل نيع ترق اهلثمو

 بتكت ءاتب نارمع ةنباو
 مسر دق مالكلا درفم كاذك

 تايالا ىف دارفالاو عمجلاو

٤٧ 

 ىلجني ماقملا ىف لصال موف
 بايتراام نود اهيلع ىرجي
 الفتحاف اهل بارعإ رهظي
 اتبث دقام تعبات اذا عبتاو
 افصلا لهأ اهفرعي ةلدأ

 امسر توكلمات نع قرفلل
 ارهش لوق ءاتلا هعم لصالاو
 ا هبتناف هل فثينأت ءاتال

 رقتست تاكرحلا نا كاذو

 ءافخلا اهقهرأ مهدنع

 ملع مهعم هفعضو هؤافخ
 حضتملا لاقملا ىلع ةبسنل
 لثمالاوهو ميهاربا كاذك

 امسر ءاتب نارمع لا ىف

 مليع ربح لك ليبس عبتاو
 تارما ءات لبق كاذ لثمو

 اققح لوق لك معبتاف كلذ

 هيصعت ريغب تءاج ةحوتفم
 هربتعم اذك ةنس ءاتو

 كش نود ءاتب هللا ترطفو
 اوبجعت ال تيقب تنجو

 ملع هرمأ نارقلا ىف مءاتلاب
ىتا فلخ ءارقلا نع هيف



 لصفلاو لصولا زمه مكح

 لصولا لاح زمهلا نا ثيحو

 رضحام هيف ركذن نأ مزلي
 درو دق العف تيار نا لوقن
 رظنأ كاذك جرخأ مهلوقك

 ىوزغا هلصا دنهاي ىزغاو
 ايقتلا املو اهلبق نئازلل

 بجي مهعم هناف اويشمإ سكع
 ضرع هل ثلاث مض نال

 نيشلا رسكب اويشما هلصأ ذا

 اولقن مهارت ءايلا ةمضو
 رمالا اذهل ءايلا اوفذحف

 رسكنم لعف ثلاث نكي نلو
 املعلا دنع حوتفملا ىف كاذك
 ىف شماو عجراو برضإ هلاثم
 عقو حتف ىدل بهذإ هلتمو
 لصولا زمه ناسللا ملسو
 ىدل لصولا ةزمه مض هجوو

 هبسانملا ةروسكم ىف رسكلاو
 افرعاف اضيأ ةفخلا بلطو
 لق حوتفملا ىدل هرسك هجوو
 املعاف ىنثملا بارعا ريظن
 ادتبالا ىف ةنباو نبا زمهو

 لصفلا زمهل اعطق فلاخم
 ركفلا بابرأ ديفن نأ لجال
 دعي زمهلا .اذك ثلات مضب

 ريحت الب عدا هلتمو

 يور مهنع هلقن واو رسكو
 انع واو فذح نانكاس يا

 بجنلا يار ىلع هزمه رسك يا
 ضقتنم ناكف ىلصأ ريغ نم
 نيم ريغب ءايلل مضلاو

 لصحي هنم نوكسلاو نينتلل
 ركن نود فرعت ةدعاق

 رقتسم لصال روسكم زمهلاف
 امسر دق مهلام بلطاف نفلاب
 فتقتلف هلو كيبأ فلخ

 عبتم دصقل قلطنا هلتمو

 لضفلاو ىدهلا ىذ ليلخلا دنع
 ادب دق ايلج ثلات مومضم
 هبطاق ءاملعلا دنع ريغال

 افخ هيفامو ريسيت كاذو
 لمح دقمهعمر وسكملا ىلع كاذ
 املعلاو اهقفلا لاق عيمجلاو
 اديق نيتنثل نينثاو رسكب

_ ٤٨ _



 اعمسإاو عارف تابايغ لاق اعمج ضعبو بجلا ةبايغ
 عستم الاح مظنلا ليطن الف عقو دق باتكلا ىف كاذ لثمو

٤٩



 ناتنباو ةأرملاو هرملاو
 ىتفاي مهفا مسإ لتم تسالاو
 هكرحلا لكب ادصق فقت الو
 فرعاف زوجي مامشاب فقوأ

 عقو فقو نم دوصقملاام نال

 امدنع تاكرحلا بلس نلو

 هكرحلا ضعب وهو زاج مورلاو
 دعب نم نود بيرقلا اهعمسي

 الو حتف ىف مورال هنكل
 سالتخال كراش دق مورلاو
 عقو هل فلاخم هنكل

 لصولا نود فقولا ىف هناو
 ارم الو نياك سالتخالاو

 افرعاف فقوب اصتخم سيلو
 هكرحلا كلت سفن نم ىقب امو

 ةفشلا مض مامشالا
 مه ےم ےم

 ناركن الب نينبأك امه

 ىتأ نا ىردتل زمهلا دعاوق
 هكرتا هريغو ناكساب فق للب
 فعضالا مارملا ىلا لمتالو
 : : وه

 هكرح هيف غارف هب ىتؤي

 درو هلصأب مورلا وهاذو

 ىلجنا اهنايب ةفخل بصن
 سابتلا الب لاوحا ضعب ىف

 عنتماف بصن مث حتف ريغ ىف
 لصالا ىف بهاذ نود ىقابلاو
 اركذ دق اهلك تاكرحلا ىف
 افخ هيف امو لصولاو هيف لب
 هكرح ذا هبهاذ نم رثكا
 ةفلك ريغب ىرخالا ةفىشثلل

 اجرد امهم جراخلا سفنلل
 لقنلاب ىتأ قيقحت كاذو ىلك جارفناال جارفنا ضعب
 اتقبطأ امهل نيتفشلل اتممض دق رظانلا كبسحي

 الضفلا لك لوق ىف هكردي ال عمسلا امأو نيعلاب كردي
 امدقم هلصأب هفصو نم امدقت امل مورلا كردي للب

 الصأت اذك موقلا دعاوق ىلع مشلا نم مامشا قتشاو
 امدنع تاكرح نم ةحيار املعأ فرحلل مشأ هنأك
 قحب ىدهلا ىف هذخف اهب قطنلا وضع ءىيه هنأك

٥.٠



 هلام نيب قيرفتلا ضرفلاو
 دق فقولل هتوكس امناو

 مزلي نوكسلا هلام نيبو
 اطلست نا مامشالاك مورلاو

 مسرت ءات كت مل ىتلا ىهو
 اميملا نالخدي سيل كاذك
 الاق لثم نولعالا متنأك

 مامشا نمو مور نم دصقلاو
 الاح هيلع فوقوم نايب
 ادرو راصتخأ لاح ىلع اذه

 لمكالا ليبسلا بجاو نيبي
 ىدتبم لكل افشك هتدرول

 ضرغلا باستكا ىلع هنيعب

 دمتعملا دايقلا اذه ىلع حص

 ملعي نم هلاف لاح لك ىف
 اطخ فثينأتل ءاه ىلع اموي
 ملعت مهعم ثينأتلا فلأك

 اميلعتلا مهفاف عمجل ىهو
 الاط الوق سانلا كانه مهل
 مارملا كلذ لاح نايب
 الا لصو لاحو كرحت

 ادالل جهن ناهرب انه انل
 لئوملازيزعدصقنع ركذلا ىف
 د_نفت الب هل ةناعا

 ىضر بذهم لك نم نفلا ىف

. ٥١



 عبسل ١ تاءا رقل (

 ترتاوت دق عبسلا تاءارقلاو
 الزنأ دق ىفطصملا ىبنلا لاق
 اميأ فاكو فاش اهلكو

 ىفاك فاش دصق ىف وفلتخاو
 ادعب دق امب كاذ اورفو
 بسانم هل سيل هنال
 ءاعمالا ةعبس ىف مهلوقك
 حضاو لوق هيف ىتاي فوسف
 ادارأ هنا حيحصلا لب

 ىبنلا دهع ىف قورافلا عمس دق
 ىرق دقو هفلاخ هنال

 الئاق ىبنلا ىلإ هرجف
 ماشهايو هلسرأ لاقف
 تلزنأ دق اذكه ىبنلا لاق

 ادارأ اذه لدف هنأ

 تلقن انيلإ اهل املعلاو
 العلا ىذ ركذ فرحالا ةعبسب
 املعتل ىفك هب اومتارق

 ىفاش لوقب هدارمامو

 ادبأ كاذ لك انكرت دقو

 بساني اهضعب نوكي دقو
 ءال _تماب لكأي رفاكل
 حلاصلا هيحتني ىبر ءاش نلا

 ادارملا عف تاءارقلا هجو
 بضغلاب ىدتراف أرقي ماشه
 اركذ الوق ناقرفلا ةروسب
 العاف اهينتارقاام فالخ

 مامال ا انل ىور اذك ارقإ

 تبت دقو رمعل هلثمو

 ادافل اذك تاءارقلا هجو

٥٢



 نارقلا عمج

 نارقلا عمج دق ىفطصملاو
 تلزنأ دق ةياام اذا ناك
 هحيحص ىف كاذ عيبرلا ىور

 الإ ىبنلا ىفوت امو

 اورهاظت ولو سنالاو نجلاو
 الف ىوامس رما هنال

 فحصم ىف نكي امل هنكل
 لزني ايح مادام هنال
 عنتما هلوزن هتوم دعبو

 رمع نم ةروشم نع كاذو
 عمج تارم ثالت لب ليقو
 عاقرلا نم هنفلؤن
 لقاعلا هيقفلا ديز انل ىور
 عمج ركب ىبأ دهع اذكهو

 دقو نامثعل عمجلا ثلاثو
 لاوقالا هذه نيب عمجلاو

 اناك ىحوب هل ابترم
 تبث دقو اذك ىف اهولعجا لاق

 هحيجرت ىلع سانلا عمجاو
 ىلتي اعيمج عومجم ركذلاو
 رداق مهيف ناكام هعمجل

 المع هيف لعفن نا عيطتسن

 ىفخام ليبسل ىبنلا دهع
 لصحي هيف نوكي دق خسنلاو
 عمج دعب هل ركب وبأ مث

 رهطم ديس نم هب مركا

 عمتساف ىبنلا عم اهلوأ
 عازنام نود ىبنلا دهع
 لقانلا هاكح امبسح كلذ
 عقر دق احيحص هتفرع امك

 دنسلا لوبقم راثالا ىف هوور
 لاح لكب هيف اننكمأ
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 بتكلاو نارقلا لوزن نايب

 ىف ميهاربا فحص تلزنأ دق
 تلخ دق ثالثل حيحصل ١ لب

 تلزنا ليق هنم تسل مت

 الزنا دق ةرتع تالت ىفو

 تضم هنم ةرثع نامت ىفو

 لزن هنم تيقب تسل مث
 لزني مث ىبنلا مكحيو
 هنكل همكح دريالف

 مكح هنأ عطقن اننال

 امب اخوسنم نوكي هنكل
 اناك دف دمحم اذكهو

 الو امياد حيحصلا هعبتي

 عجريو هكرتي هنكل
 اعومجم هلزنأ دق هللاو
 مظعملا ةزعلا تيبب ناك

 امجنم هلزنا هدعبو

 انيرشع ىف لزنأ لب ليقو
 لتاقم ىور ايندلا امسلا ىلا
 ردقلا تاذب هأدب ليقو

 حصأ اندنع لوالا انلوقو

 ىفولا انناضمر رهش ةرغ
 تلزنا دق هفحص ناضمر نم

 تبث ىدنع اذكه ىسوم ةاروت
 ىلع هنم تلخ ذا ىسيع ليجنإ

 تلزنا دق اذكه روبزلا ىا

 لقن نم لك هاور اننارق
 لعفي ىبنلاام فالخ ىلع

 هنمهفاف نارقلا لبقتسي
 مرجالو هماكحأ ىف ىحولاب
 املعاف باتكلا نم هفلاخ
 اناهربلا كردأ امهم لعفي

 الول هاضق دق مكح لطبي
 عبتي ابوجو قحلاو قحلل
 اعوفرم ىتأ ايندلا امسلا ىلا

 ملع ربح لك هاور اذك
 املعلا هاكح دق اياضقلا قفو
 انينس تتبثأ ردق ةليل
 ليالد ىور اميف هدنعو

 رداف اذه ىبعشلا نع ىوري
 حجر دق ليلد نم هيلع امل

_ ٥٤



 ىكملاو ىندملا

 ىندملإو ةيكم ىف فلخلاو
 انل دعنو ثحبلا كرتنو
 اسنلا نارمع لاو ةرقب
 الب تايندم نهلكف

 اهلوأ نم نيعبرالا قوفام
 اليق دق ةيكم لب لحنلاو
 ىف كلذ ىور سابع نبا نع
 ىتفلا هلثمو
 ملعاف كاذك لتاقم نعو
 انه صعب نع مصالا ىكح دقو

 ٥ داتق ىور

 ىوس ةيندم ليق جحلاو

 نعو ةداتف نع هوور دقو
 درو اهيف هيكم نم سيلو
 بسن سابع نبا ىلا هسكعو

 لوقي هب دهاجم مت
 اهنم اريتع شاقنلا ركذ لب

 ىكملاو ىندملا اهيف ليقو
 هحجرو هححص مهضعبو

 روسلا بيجاعأ نم اهيف ليقو
 راهنلاو ليللاب اذكهو
 ىندملاو ىا يكملا توحو

٥٥ 

 ننسلا لهال ليواقا ىلع
 انملعاف لوقلا ريهش ىلا
 اسأ نمل ةبوتو ةدئام

 القنا لحنلاو دعرلا كاذك فلخ

 اهيكم نم دعرلا ىف ةياو
 اليصأتلا مهفاف اثالث الا
 فلسلا دنع راثالا حياحص

 اتبثاف اهنم سمخالا لاقو

 مهفتلف هدنع عبس ريغ نم
 اندنع ىندملا ىف اهنأب
 ايهتنم هلاق دق امل نكف

 ىور نم هاور تايا عبرا

 نكز اهيندم مولعلا رحب
 دمتعا هل لب كاحضلا هب لاق

 بسنلا تايندم تس ريغ نم
 لوق وهو شاقنلا هلثمو

 اهنفرعاف كيو ىندملا ىف

 هحمل ليلد نم هيلع امل

 رفس ىفو رضح ىف تلزن دا
 راثالا ىف كلذ اوور امك

نطف هيقف لك تبجعأف



 ىملسلاو ىبرحلا :اذكهو

 ىلأ خوسنمو اضيأ خسانو

 ىندم لاقي اهلك رونلاو
 ىعرشلا باقعلا ماكحال توح

 ةروس اضيأ كاذك

 ةيكم ىذ لوقي مهضعبو

 لاتقلا ركذ اهيف نال
 ةرجهلا دعب لاتقلا امناو
 ةنيدملاب قافنلا اذكهو

 ىندملا ىف تتأ حتفلا ةروسو

 روس رشع ديدحلا نم مث

 ىكملا وهف نارقلا رياسو
 اهدع ضعب ديدحلا ىف فلخلاو
 تايالا لوأ الا ليقو

 هيكم اهلك ضعب دنعو
 هلداجملا ةروس ضعب دنعو

 راثالا ىف ءاج لوق لكام

 ىبلكلا نع ىوجنلا ةياو
 املعلا نيب فلخلا اهيف فصلاو
 نسحلاو ةداتق ىكح دقو

 مزج دق ةيكم اهناب

 نباغتلا ىف ليق اضيا كاذك

 ب ١ زح الا

 ىورم مكلذ عيمج اهيف
 الصح هابتشا ىذو همكحم

 نسح لاقم ىف قافتالاب
 عدرلا ىف زياجو بجاو نم

 بابلا اذ نم لاتقلا ةروسو
 هيضقلا ىف حيحصلا هدرو
 اولاق اضيأ قافنلا اذكهو
 ةمالا ىذ ىلع اعرش ضرتفم
 ةيكملاب كت مل اذل ىمهف
 نيبلا حيحصلا ىف تارجحلاو
 رنالا ىف تركذتاعباتم

 كش نود قحلا حيحصلا وهو

 اهقفلا لوق وهو ىندملا ىف
 تاقثلا رياس عم ةيكم

 هيضقلا ىف حجرلا لوالاو
 هلياق فرعاو ىكملا اهلوأ

 رابتعاام نود نم هلبقن
 ىورملا ىف ءاج دق ةيكم
 امدقتام لوقالا رثكاو
 ١) )نزيضلا وه وهو كاذك ةمركع

 مكح دق اميف ىرشخمزلا هب

 نيابلا فالخلا بسح مهدنع

 )١( اعامسو اذخاو اثحب ءاملعلا محازم انه هب دارملاو محازملا قلطم هب دارملا نزيضلا هلوق ٥١
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 ىندم ىأ اهرخأ ىف ليقو

 الزن دق كلام لجن فوع ىف
 نكي مل تتا ةيندمو

 بابلا اذ نم ذيوعتلا اتروسو

 رحبلل يورو حيحصلا وهو

 الاق ناتيكم مهضعبو

 ديبل ىف لاقي اتلزنأ
 سنخالا ىف ءاملعلا ضعي لاقو

 الاق لالق نب ليمج ىفو

 ىف لكلا ناب عمجلا نكما نا
 عمجلا هجو لكلل تلوانت
 املع دق دحاو لك نا وأ
 ام نارقلا لياضف ىف ءاجو
 صالخالا ةروس ىفام لثمك

 رهاش لضف سي ىف ءاجو

 بتكلا عيمجو عيبرلا ىفف

 ندهاف ىلجلا قحلل بري
 الضفلا كلذ حضوا اهرخا

 نسح لوقب رصنلا ةروسو
 بابلالا ىوذ دنع اتدع دق ٠

 رصعلا ءاقف نم ةلمجو
 الا حيحصلا ىف هارأ الو
 دوهيلا ىف ثيبخلا رحاسلا

 سرطخغتلا ىذ رغلا قيرش لجن
 الاوقالا عمجتلو دهاجم
 ىفتخم ريغ لكلل اهلومش
 عمج نع بجوم مث ناك نلا
 امهفاف هاور اميف اهناب
 املعلا عيمج هرصح توفي

 صاصتخاب ىسركلا ةياو

 رهاب رس لكلاو اهريغو
 بهذملا قدص بجوت ةلدا

٥٧





 نارقلا بيرغ

 ريهظام باتكلا ىف نا ثيحو
 ىفخ دق امع ثحبن نا مزلي
 دق ميكحلا ةمكح نأ كلذ
 ىلعلا نع دراو ءىش لكو
 ةمكحل ىتأ ىق كاذ لكف

 انه ثحبلل بابلا انحتف ولو
 لصو انلام ركذن اننكل
 اقخالو ىنبنا كاذ ىلع امل
 ةمايقلاف نيدلا موي كلام

 دحاولا هلإلل هيف نيدي
 نيبلا قيرطلاف طارصلا اما

 ايبنالاف مهيلع مهعنمو
 مهيلع يا بوضغملا ىف لوقلاو
 مهيف لالضلاو ىراصنلا ىنعأ
 مداف ةفيلخ لعاجو

 اليقام ىلع ةكم ضرالاو
 اهاوسال ءاوح ةجوزو
 ةرجشلا ىذه لكال ابرقتال

 اولاق سانأو لبق مركلاو
 ةلخنلا لاق متاح ىبا نعو

 مزلقلا وهو رحبلاانقرف ذاو

 ةدعقلا ون ةليل نيعبراو

 د رتتسا انلوقع نعام عم هانعم

 ىفتكن ىلجت امب نكت ملو
 دجو دق رسل رمالا تمهبأ
 يلجنملا ريغو ارهاظ ءاجام
 ةجحلاب انلوقع ةرهاب
 انلع هيف ماقملا انب قاض
 لمعلا بابرا ملعلا لها لقن نم
 افرعاف هيلع ماكحأ ةدع
 همالظلا وخأ ىفويذا هانعم
 دهاشو بياغ نم ىرولا لك
 نسح لوق قحلا قيرط مث

 ايلوالاو نوقداصلاو ادهسشلاو
 مهيلي نم لتم دوهيلا مه
 مهنع عاش ملظلاو اورفك ذا
 مكاحلا ىبنلا وهو هضرأ ىف
 اليلدلا عف ضرالا قلطم ولا
 اهانعم ىف رابخالا تحرص

 هرمثلا تاذ هطنحلا اهب ىنعي
 لاق اذهو زوللا اهنأب
 ةنبتللا كلت لوقي مهضعبو

 ملعن اميف ءاروشاع موي ىف
 ةجحلا رهش لوأ نم رشعلاو
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 ادبع لجع مسا تومهبو
 لق ةيرقلا هذهل اولخدا اما
 دحأ كاذف بابلا ولخدا مث
 التق دق ىذلا ليماع سفنلاو

 رتك اهضعبب ىا هوبرضا ىفو

 بلقلاب وا فورضفلاب ضعبلاف

 متالا ليربج سدقلا حور ليقو
 هللا ىلص راتخملا دمحم

 دوهيلا اهفسلا لوقيسو
 انونعاللا كالمالا ىتأ دقو
 اولاق ذا هلوق ىف ىتأ دقو

 ليقزح مهضعب نع ليقو
 ىذلا دورمن ميهاربا ) ١ )جاحو

 زيزع ىا ةيرقلا ىلع رم

 الاق نضعبو ايمرأ ليقو

 برح وأ بصن وهف حرقلاو
 ناطيشلاب توغاطلا اورسفو
 انيددرتم نييبذبذم

 لق جاهنملا ىفو نيدلا ةعرشلاو
 رمثلا جضن ليق اميف عنيلاو

 هيوفغل ةرورض ميجلا فيفختب جاحو )١(

 ادرو ضعب نع توبهبو
 لجالا سدقملا تيبلا اهناب
 دجس نولخادلاو هباوبأ
 القن هيخأ نبإ هلتاق
 رثالا ىف ءاملعلا لاقم هيف

 بتكلا ىف دبك وا اهبجعوأ
 متخ مهل مهيف الوسر ثعباو
 هاجد اضأ قربام هيلع
 دوجوم هريسفت ىد هانعم

 انونمؤملا ليق دق اذكهو

 لاضفم مهل ىبنل ىأ
 نون هوبأ ىذلا عشوي وأ

 ليوامننأ لوقي مهضعبو

 ىذب رفكاخا ايغاط لازام

 روهمجلا مهدنع هب لاق

 الاضفم اديس ناك ليفزح
 اورطن اقح كاذ ىف مهلعو

 بتكلا هتكحانعلاو نزحلاو
 ناهكلا ةمئأ اذكهو
 انيبلقتم رومالا ىفو

 لمعلا رارحأ دنع قيرطلا وه

 رصبلا لها لاق لام شيرلاو



 ىفو ةماقتسا ىنعيدبكو

 ىفو نوعلم روبثملا ىف ءاجو
 ى دانلاك سلجم ى دنلا نأ

 ارف عاتملاب ثاثالا نا

 رسفو
 افص ىتم بهل طظاوشلا امأ
 ارمىف ناخدب ساحنلا اذك

 بياذ رفص لوقي مهضعبو

 لطابلاو مهوهل دومسلا نأ
 اعمتجاام اذإ ردبلا قستاو

 ىنزو روجف بلقلا ضرمو
 لاتمالاب دادنالا و رسفو

 ازجلا طقلا اذكو طلخ بوثلاو

 نونسملاو داوسلا ًأمحلاو
 مدعملا وهف ريقفلا سيابلاو
 ىراجلا وهف ريثكلا قدغلاو
 ىف ءاجو ةعس ىأ رهنو
 بنذم ىئسمف ميلملا امأ

 سيفو.

 فرعتلف ةمحر نانحلا ىنعم

 فهل ىف اهأجلأ اهءاجأ

 داص لك بارش نم ىورلاو

 ارم الب سلمأ وهف عاقلاو
 ىور دق حايصب راوخلا ىفو
 قرع اهيف نوكيالف اهيف
 عماطلا سيلو ىطعي امب ضار
 فاقولاك ءاج تويبلا ىلع

 افنع نم هلاق ناخدلا نم

 لئاط نتن مث ركس لوفلاو
 اعست ضايحف مىباوجلا اما

 انل حص قزتلم
 لاقم ىف دهابشالاو ليق دق

 ازوج اضيأ وهو باسحلا وأ
 نوكي مهفرع ىف روصم
 مدعلا هاهد دق ريخ لك نم

 ران نم ةلعش ىا

 ىفتقم اموي عجري ىا روحي

 ء ارضلا ىف ء اج بدجو بصخ

 هعستم تبهذ هجو لك ىف

 ارهش الوق بيصنلاب لبق دق

بزالو



 هل نورقم ىأ
 ىهتناام وهف نالا ميمحلا نا
 اونعط ىنعمب مكوقلسو
 اردك ىنعمب ىدكأ هلوقو

 بحنلا اماو اجلملا رزلاو
 ىرأ اميف ةوق يا ةرمو
 رطملا رصعت بحسلا تارصعملاو

 رصانلا لثم نيعملا دضنخلاو
 ملعاف نيرباغلا ىف اذكهو
 انزحتال يأ سأتال هلوقو

 السبت نأ ىرأ اميف هلوقو
 لازتال ًاتفت هلوقو

 بهاذلا لثم ليق ميرصلاكو
 رقفلا فوخ نقالمالا ةيشخو
 معنلا روفكف دونكلا امأ
 فرع ريسخت بيبتتلا امناو
 فرعي ديدشلاف بيصعلا امأ
 هبهاذ ضعبف ليبابالا امأ
 هفلتخم مهيلع كيبلب دق

 اومتدجو مهومتفقث نلو

 ىلإ مضنم ميضهلا اهعلطو

 نوتناقو

 هبارقلا وه اندنع لإلاو
 انوتيم ليق نودماخو.
 عطقلا ىهف ديدحلا ربزو

 هنودباعو قحلا بجاوب
 ىهنلا بابرأ هاور هخبط ىف

 نسلالا كلت سئيو نسلأب
 ارقفلا ىذآف نملاب هاطع
 برلا لاق اضق لجأف

 ارهظ ىنعم لكلاو

 رجنشلل ىحيو ضرالا بصخيف
 رتاع فيعض نم ادضع دشي

 ممالا ىذ نم نيقابلا ىف هانعم

 اندنع نوضرعي نوقدصيو
 الضفلا هاور هانعم سبحت
 لاقي تبرغ ىأ تلفأو

 بطاعلا ميرصلا لثم تبحصأف

 رداف نولبقي نوعرهيو
 ملعا تأيهت تيه اهلوقو
 فصو ليللا رخا وهف عطقلاو
 ذا ةقبطم ةدصؤم

 هبهاذلاك ةيئاج اهضعبو

 هفرع نم هب لاق لبابك

 اومتكردأ مكلذ لثمو مهل
 الخد دق

دشو ٥



 اسنلا ىتأيال وهف روصحلا امأ
 اشي ولو ةقشم تنعو

 ملعاف ةاونلا قش ىلع امو
 ريظطقل اف ة ةاشلا ىلع امو

 مهسكرأ دق رانلا ىف اذكهو
 مهسفنأ هب اورش امسئبو
 ءامسلا نم نابسح ءاجو
 اقلز اديعص اهل نحبصتق
 تعضخ ىنعي هوجولا تنعو

 اناك قيضب كنضلا اورسفو
 كبحلا تاذ ريسفت ىف ءاجو
 ضرملا فيند وهف اضرحو
 يتيلل عدي هلوقو

 انوبسحي ليق نوعزويو

 تيزلا ريصع نم ليق لمهملاو
 لق سميهلاو اوبره ىا اوبقنو

 ىفتخم مالك زكرلاك سمهلاو

 انوخماش لبق نوحمقم

 لطاب جيرم رمأ هلوقو

 انوركسي ليق نوفزنيو

 اركله ىنعمب اروب اورفو
 ماصخلا ىف دلالا ىتأ دقو

 اسبح نم وأ روصحملاك ناكف

 اشتنا هانعم ركذلا ىف مكتنعأ

 ريقنللا فرع ليقفلابو

 مهسبحي اهمارض ىف هانعم
 مرج الو اهل اوعاب هب ىنعي

 ءارتما الب اران هب ىنعي
 اقلطم ائيش كت مل اهنأك
 تملع دقام لوهل هل اهرك
 اناتأ هل مزال رسعلاو
 ككسلا لثمك اقيارط ىنعي

 هقح نع هعفدي

 ىتأيل مهلوأ
 ب ءامسلا كلذك
 لقن انل اذكه يفخ ءطو
 فرعي مل هل داك هعماس

 انوسكان ليقو مهفونأ
 لصاح طالتخالا هيف هانعم

 انوجرخي سيلاهنم ليقو

 ىكحي لوق ليللا يعر شفنلاو

 ماصتخالا لاح ديدشلا ىنعي

 يور اضيا اذك ةراجح ىلع
اعولهللا مهفتلف رجضب



 رثالا ءاج اهب ريماسملا ىهف رسدلاو رارفلاف صانملا امأ
 ةحداك تناك ىهام تأرام ةحلاك يأ ةرساب هلوقو
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 مالسالا لوصأ

 نارقلا اننيد لوصأ دنا
 سايقلاو عامجالا كلذك

 لوالا ةتالتلا ىف فالخ الو

 ةنالثللا دحال ركنمو

 لوصالا ةتالتلا مكلتو
 لبقي باتكلا قفاوي امو
 اعامجالا فلاخ دق نم لكو

 نيدلا ىف ةيعطق هتجح
 املعاف سايقلا ليق زياجو

 ماكحالاو ديحوتلا ىف ليقو

 تدب ةجح عرشلا ىف هناو

 رظناو رومالاب رومالا سق
 رمع نع انل اوور دق كاذك
 امك لصالل عرفلا لمح كاذو

 دجوي مل ةيضق هلحم

 عنمو ساقي عرفلاب عرفلاو

 مهفاف رسي نيدلا نا ثيح نم
 ال فيك زاج لصالا ىف املكو

 لوصالا ىلع مكاح عرشلاو
 لزت مل سابقلا ماكحأ نلو

 ناهربلا اهقدص ةنسو

 سانلا ريخالا ناش ىف لاقو
 لقن دق ريخالا ىف فالخلا للب

 ةنايدلا ىف حص دق هكرتف -
 لوقن اذكه سايقلا لصأ
 لقني { نيح هيلع عمجمو

 نيمال ١ا ةنس هتتأ دق

 امدقت ام قحلاو ال ليقو
 مالم الب ىناثلا ىف ليقو

 تبثاماوسيق هانعم اوربتعاك
 ربتعاريظنلا ىفو اههابشا

 ربخ ىف ىتا انيبن نعو

 امهنيب عماجل هتفرع
 دنسلا حيحص ىف ليلد اهل
 عسي هنا نقحلاو مهضعب
 ملعاف ليبس رسعلل عنملاو
 التم عرفل عرف ىف زوجي
 لوبقملا عماجلل اهعرفو

 لمعلا يرورض رمأ ىف نوكت
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 ةقداصلا ةجحلا

 مانالا نم قحلا هدنع نم

 امل مهلك قلخلا ماقم ماق
 الملا لك ىلع تماقام لتمك

 اديأ تازجعملاب نكي نلو
 ابق لهآ ىلع تماق دحاوب

 اولوحت دق دحاولا ربخب
 همظعملا ةبعكلل اولبقتسأو

 دلج ركبابا نا اوور دقو

 رمع ىدتقا ركب ىبأبو

 ىلولا ركب ىبأ دلج اولزنو
 اعجر دق ىفطصملا لع لوقن

 ريكن هل عمسي مل ثيح نم
 ادشا ىدهلا ىلع مهنال

 اريكن هل مهنم دجن ملو

 حضاو قح ريغ نرولبقيال
 انامثع اولتاق

 اراركسلا ةزتيح اوقرافو
 بجو ركب ىبأ مكح ذئنيح
 مكح نينامثلا دح كراتو
 دارفالل ناك دق ىفطصملاو

 بجوام لكب مهيف مكحي

 ءايشأ مهب حيبتسيو

 مالسالا يف ةجحلا هناف
 املعأف يلجلا قحلا نم هعم

 السرأ ثيح ةجحلا دمحأب
 ادلق ثيح ملاعلا هلتمف

 ابهذم هوضتراو اورادتسا ثيح

 اولبقتسا كانه اهل ةلبق نع
 همزتلملا ةلبقلا اهوملع ذا
 ددع نيينامث رمخلا برايثل

 رشبلا ريخ نع نوعبرأ دحلاو
 لوالا خسنل ىوارلا ةلزنم
 اعجرم تناكف نينامثلا ىلا

 رينم حضاو وهو كاذل
 ادعت دق هيف نم اوضتري مل
 اريمأ مهل ادغ نكي نلو
 حلاط لكل نوراجي الو
 اناخ دق ام نيح هوقرافو
 اراج اموي قيرطلا نع ىتم
 بدأو ادحو ادع هلوبق

 مث كلاهلا هناب انعيبر

 دابعلا نم . ىصاقلل ثعبي

 بجت يأ ىف ٥ دودحلا ذفنيو

 ءاج كانه امب نمكحيو

٦٦



 رثالا ىف الئاسم دجاوو
 اطلغ اهيف نظي نكي ملو
 بتك ىف اهاري جاتحي سيلو
 ادهتجي نأ رداقلا ىلع نكل

 لاوقالل حيجرتلا
 ملعالا لوق ذخالا ىف نم دقو

 نكت مل نا ةصخر لكب ذخو
 ةصخرلا ذخا نوكيال ليقو
 ارطضا هيلإ اميف ذخآو
 اجيرخت لقيلف جرخي نمو

 نمو سيقلب ةجح تعطقناو
 هراقنم ىف دهدهلا هلمحي

 نمب رفك ىلع اهتدجو لاق
 اعجر اهنع دهدهلا امدنعو
 هزجعم كاذو رصقلا معلتقاف
 بهذملل فلاخم نع ذخالاو

 ام ملعن نأ نود هيضترنال
 اقح كاذ اذا الا
 اباحصالا اوفلاخ دق هبامو
 ام لك ىف مهدنع قح سيل ذا
 فلخلا حصيالام هب ىنعا

 ام لك ىف اوقدصي مل اذكهو
 اوبسن ىبنلا ىلا ىذلا الو
 دمحم ىعبات نع اذكهو

 بجيو

 تيأ ر

 رصبلا لهال اهنأ ملعي

 اططش اموي كي مل اهلوبق
 بهذ ضعب هلامك ةثالث

 ادب دق داهتجاب نذخأيال
 لاجرلا دعابأ نم ناك ول
 مدق ىقتلاو يلوللو
 نملست هعد لطبلاو ةلطاب
 ةرورض ىف حبصأ اذا الا
 ارب هارأ ملسم لوقب
 اجيرحت نكيلف الاو هنع
 نكز دق باتكب اهاول تحت
 هرابخأ ىف ءاج دق هب امل

 نجو سنا نم مانالا قلخ دق
 اعم مهحابتسا هباتك دعب

 هزجعأ ارهج كاذب اهناطلس

 ىبنلل هيدل اعوفرم ناك ول

 امس قح نم هيلع انلدي
 اقدص الاقم لوبقم قحلاف

 اباترن نل كاذ ذا هلطب ىف
 املعاف هيف باحصالااوفلاخ دق
 فسع كانه مهفلخف هيف
 املعلل مهدنع هوبسن دق

 اوبتك مهعم باحصالا نع امو
 دحوالا مامالا اتعشلا ىبأ لتم
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 فرع مهدنع كارالاب طمخلاو
 ددجلاو ترفن تزأمشا ىفو
 مكصقنيال وهف مكتلي الو
 اقلطم هنع هافن دق هاشاح

 فلعت باودلا هبام بالاو

 همظعلا وهف هللا راقو امأ

 هجاح ىأ ةب رتم هلوقو

 انينعذم ليق نيعطهمو

 باذي يا رهصي هلوقو
 ةبصعلاب ىتأ دق ءءونتلو
 حايرلاب راصعالا اورفو
 رظنملا هيرك يا اسوبع اموي

 انوددرتي نويهمعيو
 رصلإاو ةعاجم ةصمخم
 بجحي بولقلل عبط متخلاو
 اسلمأ نوكي ناوفص ليقو
 انويبر زيزعلا هلوقو
 رمحالا ميدالاف ناهدلا نا

 اسبي نيط لاصلصلا ىف ليقو

 رانلا ىف نخبطي امهبم نيطلاو

 هسساخ اهارت اهيلهأ ةقفص

 انسح ىقاب وهف ريغتي مل
 ىران موشغو مولظ وهف
 رطقلا نيع لاق انلىسا هل

 فلسام بيقع هب اوضوع دق
 دجوت دوسو ضيب قيارط
 مكملظيال وهف مكرتيالو

 اقبلا ناطلس درفلا ىنغلا وهو
 فصلي هارت سلمأ دلصلاو

 هملعاف اراقو نوجرن لوق ىف
 هجاجل اخا اهيف نكت الف
 انيللذتم نيعضاخو

 باتكلا حرص دق امك هب

 ةوقلا نلقثت هانعم
 حاحصلا ىف ءاج دقام لثمك

 رطخلا ديدش ىأ اريرطمقو
 ١ نوريحتي نوبعليو
 رحبلا كاذ لاق ديدش درب

 برعلا هتفرع كش بيرلاو

 ىسر ضرالا نطاب ىف ارجح يا

 انووري ةريثك مهعومج

 رهظي طظاوش رانلا بهلو
 اسرج رابتعالا ىف هبسحت

 راخفلاب فورعملا كلذف
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 روس ليق فارعالا ىف فلخلاو
 الصف رانو ةنج نيبام
 لكشم اذهو كئالم ليق

 الب مهفصو

 مهبلك مسإ ليق .
 ىلع هيف مهؤامسا تمقر دق

 فهكلا هيف ناك داو ليقو

 اليقو مهتيرق لب ليقو
 روسلا انضعب دنع ىناثملا امأ
 باتكلا ةحتاف لب .ليقو

 ميماوحلا لاق مهضعبو
 نيساط ىفو هط ىف فلخلاو
 دمحم امه نيسايو هط

 اعقو اضيأ نامسإ امه ليق

 يفحلاب ربلا ريتك نلا

 اطاحا لبج وهف فاقو

 رثكالا دنع توحلا مسإ نونو
 هعقاولا لثم ةقاحلا ىف لوقلاو

 ركن رفص ةلامج ةلوقو
 رقس رمج اهب هللا هبش دق
 دحالا ميظعلا هللاب ذوعن
 رياج اهنمف قحلا هلوقو

 روهمجلا هراتخي ىذلا اذو
 القن فالخ مهيف هلهأو

 لجر مهيف كيو لاقيال ذا
 ادىف اذه لك مءءاسنالو
 ال دضلاو ركذ فصوب كش

 مهدنع صاصر نم حول ليقو

 فعض هيفو ليق لبجو
 اليضصأتلا مهفتلف مهناكم
 رثالاىفلاوطلاعبسلااهب ىنعأ

 باوصلل برقالا وه اذو

 نيساي ىفو داص ىف فلخلاك

 دعبأ لاقي امو ال ليقو
 اعضو دق اذكه نيتروسلل

 ىفخملاب كاذ سيلو ىعدي
 اطاتحم ادغ اهلك ضرالاب

 رظناف ةاودلا مسإ لب ليقو
 هعراقلا ليق كاذك ةمايق

 ذل اهفراط لحزو

 ربتعملا دنع لامجلا اهنأب
 رطخلا ةريبك ةميظع ىهف

 دبالل اهل وعديامو اهنم

 رساخ لضم وهف ىدهلا نع

 فصوي
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 اجحلا ركف هلان لاقم اذه

 رهوجلا صاغم ضاخ نم ليقو
 انسحتسا راصتخالا الولو اذه

 رخاز ماط ركذلا رحب نال
 عقو هلصأ هيف ءىش لكو
 ةمالا لكل ادروم راص دق

 دمتعا همارم ىف هيلع لك

 ام ءابنالا بياجع نم هيفو
 اهل سيل ةيال هناو
 ارثتكالا دازو بتكلا عمج دق

 فلس ىذلا ربخ هيف كبسح

 ىرت لهف مكنيبام ام مكحو
 ارهزالا ليلدلا ركذلا نم ذخف

 اججللا مضخلا كاذ نم ضاخ ذم

 رفوالا بيصنلاب داعو الإ
 انطفلا تدروأ

 رياكالا ىرولا ىف هيدل تراح
 عبتملاو لب ةدمعلا هناو
 ةجحلا ذخال اهفالتخا ىلع
 دمتست ءاملعلا لك هتمو

 امظعلا لوقعلا بابرأ رهبي

 ىهنلا لهأ هفرعي هبشم نم
 ارخز ارحب ناكف اهب امع

 فلخلا انل هب ىتاي ابنو
 اربتعاف هتاف كانه ائيش

ارملا كنع عدو فقوم لك ىف



 روذحم نم كلذ يف سيل ذإ
 ردت مل اذا يردأال لوقو

 عسيال هدنع الاقم هنع

 بيهرتلا ةلدأاهلتمو
 رومالا هذهك املكو

 رهج وأ ادب رس ىف كضرف
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 دبلقتلا

 ام موقلا دنع ديلقتلل ثيحو
 دهتجملا مامالا خيشلا هلاقام

 بجي ذخالا هب اضرف هنوري

 الاقام اوربتعي نأ ريغ نم
 اصملعلا نودلقي مهنال
 اديلقتلا انبهذم زجي ملو
 الاجرلا اننيد دلقن ملف
 تايداهتجالا ىف اذا الا
 اباتكلا دلقن اننكل
 باتكلا ىف ناك امهم مكحلاف
 املعاف هيلع اعمجم ناك وأ
 الوصالا هذه فلاخي نمف

 حص رذعلاف تلخ هنم نكي ناو
 دلقملا كلذ الها ناك نلا

 اطخ هللا عم هاوتق ناك ول

 داحالا ربخب ىتأ دقف
 الأس دق نم ناك نا هنكل

 لالدتسا ىلع نردقي ناك وأ
 اندلقي نأ حصيالو
 تقولا قاض هيلع اذا نكل
 هل ضاق دهتجم ىف ليقو
 لصفل انه رطضا اذا امك

 م

 امتحم ابجاو هولعج دق
 درو هلصأب ىحولاك كاذف

 بهذ نيأ ىلإ هنوعبتيو

 الالحلاو مارحلا اوفرعيو
 امدهنا كاذب مهنيد كاذل

 ادبيبيقتلا
 زوجي هنكل م ےم

 الالح هديلقت نكي مل ذا
 تاقتلا دلقن انناف

 اباوالا انيبن ىفطصملاو

 بايترإ الب ىداهلا ةنسأ
 املعتل انهاه رذع سيلف

 الوبقم نكي امل

 حضتم ىنعم وهو نيفرطلل

 دهتجم ىتف ىوتفلل سانلا ىف
 اطلغ نا امك حص هوفعف

 دابعلا ىده ىف ريثك مكح
 القن دق امل مهف ىلع ىوقي
 لاقملا كلذل لدتسىيلف

 م

هرذعف



 ا ندلقي هل لب ليقو
 هسفنب هصخ امبف ليقو

 لوضفملا دلقيال ليقو

 ةرورض ام نود ىدنع عنملاو
 انمدقي ملعلا حجارو
 اعرو مولعلا حجار ناك نا

 ميدقتلاب قيقحلا ملعالاف
 رظنلا ىف ١ ذهو سكعلاب ليقو

 هسنجل هب ىتفيام نود نم

 لوق وهو حصي لب ليقو
 ةجحب هديلقت ىلا وعدت

 انملعا عرولا ىذ ىلع اموي
 اعورا هنم ناك كاذ نكل

 ميوقلا بهذملا حيحص وهو

 رهظ دق ىنعمل اح وجرم هارأ
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 بهذملا وهو عرشلا ىف دحاو مأ
 ملسم اذه نا لوقن نمف
 هريبكلا بحاص ىمسن الو

 رصا دق اهيلع اموي اذا الا

 بحاصو رفاكو قسلافف
 هوعدن اذكهو

 ) صخ ] دحوم انلوق نال

 ىفف عاونا رفكلاو
 ذايعلاو كرشلاو

 قطن نم عيمج مهدنع موقلاف

 لخديو ةعافش هل ىجرت
 ج رخي مهعمف رانلا لخد ول

 نارقلا ىف ترظن نا تناو

 (اونمؤت مل لق) لاق هارت الأ
 ىلع انلديام ثيدحلا ىفو
 املس دق نم ملسملا امنإف

 نمؤم وهو ىنازلا ىنزي سيلو
 ىوفللا دراولل انموقو
 ماكحالا ىف رشقلاب اوقلعت
 تبث سأرلا رياث ثيدحلا يفو

 ماكحالا ىف نائيش امه لهف

 بهذن هيلاو حيحصلا وهو
 مكحن ذا نمؤم هيف لوقن
 هريغصلا ىوس املسم عرشلا ىف

 هوبج وأ هيف فصو كاذو

 صقتني ذا ملسمو نمؤم نم
 ماعنالل ناك رفكب ىعدي

 رافكالا ةياغ كاذف هنم

 قدص نمؤم ديحوتلا ةلمجب
 لكشم رمأ وهو ندع ةنج
 دولخلا ةنجو اهنم

 نيدي مكلذب مهلكو
 ناميالا ىف هانلقام تفرع

 نيبلا حيحصلا لوقلا وه اذو
 الع قحلا ىرت هعلاطف اذه
 املعلا هاور سانلا هدي نم
 نسحلا حيحصلا وهواهوحنو
 يورملا كلذ ىف اوبهذ دق
 مالسالا ىف دوصقملا اوكرتو

 تعرش امل مالسالا عيارش

 جلي

٧٤



 ال لاقف اهريغ له هل لاق

 ملعاف ناضمر رهش موصو
 ربخلا مت اهبو ةاكزلا مت

 دق عطتست امهم جحلاو

 ..+ مياظع هذهف

 لئاسلا كاذ ديزأال لاق دق

 احلفأ لاق صقنأ ال كاذك

 ريخ لك لعفي اهلعفب
 ناميالا بجاو اهيلع ماق
 هميظع دعاوق هل ىهف

 لامعالا ىدل هلوصأ ىمهو

 رهاوظلا ىف نمؤملا هناف
 الب ريخلا ىف نمؤملا بضغريف
 امياد رجي ريخلل ريخلاو
 هيفاك ىذه نا ىنعي سيلو

 بجو دق ضورفلا نم اهريغف
 ملع دقو هل لاق هنأ وأ
 لمعلا تاهمأ ىذه نكل

 رابجلل لامعالا صلخاو
 لمعلا ىف طرش صالخالا امناف
 هللا لاق نيدلا نيصلخمو

 اربخ .كاذ دروأ نكي نلو
 هردقملا دح لامعالا نسحاو

 ملعي الوق ةليللاو مويلا ىف
 >اإ)لمع اموي تعوط اذا الا

 متحملا نم هريغ سيلو
 رظنلا لهأ عم تعوطا اذا الا
 ابتك ىبر ركذلا ىفام لثمك

 لادج الب تحص دق نيدلا يف
 لقانلا هاور اذه ىلع اموي

 احرص ىبنلا هيف نقدصي نلا
 ريمضلا ىف رونت اهنال
 ناعذالاو مالسالا صلاخو

 هسصيوقلا هناكرأ اهناو
 لاعفالا بجاو داقتعالاو

 ريارسلا ىدل ايناج ناك ول
 ا١2)صح اهنم ناك رصل كش

 امزالم ىهنلا اذاي هل نكف

 هيفاوو انل نيدلا رياس نع
 بتكلا انل هب تءاج اهلثمك

 مزتلا دق اهريغل هنأب
 لمعاف اعيمج اهب اننيد ىف
 رانلا رح كيقي ىذلا وهف
 لمه هلعف صالخالا كراتو
 هارن انه طرش هناف

 ىرن اميف هبجوأ هناف
 هرذعملا ىواهم ىلا لمت الو
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 ناسحإ الب ةدابع لك
 المعت نا ىتأ دق ثيدحلا ىفو
 ىلاعت هقوقح ايعارم
 هنئافص ىف بلقلل اغرفم
 هدهاشملا انس نم دمتسا دق

 هبر لالج ىري هنأك
 هيسدقلا ةرضحلا ىف اقرغتسم

 دبعتلا ةقيقح ارضحتسم
 فقوملا كاذ ضويف ايلجتسم

 هدهاشملا ملاع نع اعفترم

 ىنوكلا هسح نع ابذجنم
 ىلصالا هسنج نع اضيبقنم
 ىنيدلا فرنثلاب افرتعم
 انأو ارط نحن نع الغتشم

 ارهطملا افصلا كاذ ايفصتسم
 بويغلا بهاوم اخمشم

 هلالج ىف هارت ا

 عراشلا ديري ليثمت كاذو
 كرتت مل هل ايئار تنك ول
 كاذك نكف
 املك ءار وهف رصقت ناف
 ىرت هنم افولاف تيفو اذا

 .هناف امياد

 ناقتالا نم تلخ ذا درت
 المعلا تيده اصلخم هلل
 الامك هضورف ابقارم

 هئارو ىلا انيح تفتلي مل
 هدصاقم ترون دق ةعشأ

 هبرقو هدعب ىف هنيعب

 هيضيفلا ةئيبلا ىف ارتهتسم
 دصقملا كاذ ةحص نمزلتسم
 فرشلا كاذ امك ايلجتسم
 هدداورملا ةرمضحل ابقترم

 ىرظطفلا همسر نع ابجتحم
 ىسدقلا هظفل ىف احرشنم

 يرونلا هضيف نم افرتغم
 اند نيح ىان نمل امدختسم

 ارهزالا بانجلا كاذ البقتسم
 بويسلا بياحس ارطمتسم

 لمكالا كيلملا هجو البقتتسم

 هلامك ىف ةيؤرلا نع لج
 عشاخ هنم كلابقإ لامك

 كسنتلاو لامعالا نم ائيش
 هنلفغت كنم رذحاف كاري
 امك اريصقت كيزخي هتلعف

 ىرولل كيلم لدع هنال
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 ناميالا لاصخ

 لاصخ هلف ءىش لكو

 مالسالاو ناميالا كبسحو
 عرتلا ىف هلاصخ ترتك دق

 رابخالا اهب ىتأت لزت ملو
 هلاصخ ىا ناميالا

 لامعالا لضفأ ىف ىتأ دقو
 رابخأ ىفطصملا ىبنلا نع

 لمعلا لضفأ هلل انناميإ
 ليبس ىف داهجلا ِ
 أ لامعالا لضفأو
 عيمجلا لضفأ داهجلا للب

 مالسالاو نيدلا زعي هب

 ناميإ ىدهلا لامعا لكو
 بهذملا لهأ دنع ديزب اذل

 لزي مل ناك هللام لكو

 ةلمجلا مكحب رارقا هالعأ
 نع طاميام هاندأ ىتأ دقو

 لمعو لوق حص دق هناو
 انموق هيلعام فالخ
 بهذملا ىف نصقنيال اذكهو

 ةد لوزي هنكل

 بعشو

 هدعب و

 ىتم هعفد

 لادج الو هفاصتإ هب
 ماقملا اهحضوأ هلاصخ

 عرفلاو اهلصأ ىف تمظعو
 رانالا اهلامك نعفرتو
 هلامعا ةريبك ةريتك

 لاصخلا لضفأ نايب ىفو
 راونأ اهل تحال ةحيحص

 لصح هب انقيدصت هدعبو
 ليلجلا يلعلا ةملك ءالعإ

 مكح دقو ىضق دق اميف كبر
 عيفر فرش نم هب امل

 مالعالا هب انيف نعفرتو

 نايدا ىهنلا اذاي اهلكو
 برقلا العأ لكلا لعف ناف
 لجي ادودعم ناميالا ىف كلذ

 ةمالل ىدهلا لصأ اهناف

 نكزالوقىذنالانم ىرولا قرط
 لزن اهرس بلقلا ىف ةينو
 فتخت مل ةلدأ انل اذه

 بوصالا لاقملا ىف ديزي نكل
 اتبث الالض هرملا

 لحمضا

فرراقي



 رفاك وأ نمؤم امإ هرملاف
 لزنملا باتكلا كاذ ىلع لد
 رفاك وأ ركاش اما لوقي

 ىنزي نيح ىنازلا ىنزي سيلو

 رشبلا ريخ نع ثيدحلا هب ءاج
 لسرلاو نما تافصلاو تاذلاب
 ىلعلا هعرشو دمحمبو

 لاصخ نم كلذ ىلا امو

 رباكم دحاج وأ قفانم
 لسرلا انيف كاذب تحرصو
 رهاظ كانه ثلاث سيلو
 ىنزتسملا هناميإ ىلع وهو

 رضم نم انيف ثوعبملا دمحم

 لزن بتكلا نم امو ءايبنالاو

 لمعلا لكب ازجلاو ثعبلاو

 لالجلا ىذ عرش ىف تدرو دق
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 ناميحا ةبسن

- 

 عفري نامي هنا ءاج دق

 نميلا وحن ىفطصملا راشأ دقو

 ديلاب اريشم انهاه لوقي
 نميلا لهأ ةلمج نم نحنو
 ىداهلا دارا ةكم ليقو

 راصنالا ىف كلذ لب ليقو
 نميلا ىف هنا حيحصلا لب
 ىدهلا ةمئأ هيف ترهظ دق
 لداعلا مامالا قحلا بلاطك

 دجمالا مامالا ناميلس مت

 ميهاربا مامالا هدعبو

 لدعلاب اوفرع دق ةمئا
 ملع ىلع تدب ران نم رهشأ
 ىفطصملا نأ دعبي نكي ملو
 نسحلا فصولا انل هنع ىتا دقف
 نميلا لهأ لاصخ ترتك دق

 برط نع اننامع تملسأو
 ننم هل مكف هلل دمحلاو

 انمؤم نوكت نأ ىضري هللاو

 عفديال رهاظ حدم كاذو

 ننسلا بابرا هيوري ربخ ىف

 دلب ىدها فورعملا نميلل

 نطف خيش لوق ىف ىتا امك
 دارملا نم اضيا ةبيطو

 راتخملا انيبن نع ءاج دق

 ندع وأ مهدجن نم اهريغال

 ادعلا رين اوعفر نم انبحص نم
 لضافالا دجامالا ةبحصو

 دمحأ ربزهلا ثيللا هنباو
 ميركلا ديسلا سيق ليلس

 لضفلاو مهتريس ىف دجملاو

 ملقو فيسب قحلا اورهظا دق
 افصو دق ىذلاب انامع انع

 نمو نمل هلضف ىتؤي هللاو
 نسح فصو لك اولان كاذل
 ىبنلل اهتعضخ ا دق ةبغرو

 ندفنتال معن نم هل مكو

 انسحم ادبع هلل ايقتم

٧٩



 كرننلا

 ريابكلا ربكأ وهف كرشلاو
 كرشيام ىتم هللا رفغيال
 انيب امده لامعالل مدهي

 نامقل ىده ىف ميظع ملظ
 ريطخ هلتم ءىش كي مل

 لمعلا طابحإ كرتلاب ىتا دقو
 دقف ةعاس كرشأ نم لكو

 لمعلا ددجي هل بتي نلف

 انطبحيل شرعلا ىذ لوفو
 لمع امب نعفتني مل ه

 هنكل ادبأ باوت الف

 ىلع هتومب طورشم كاذو

 بلاطي الف تام نا ليقو
 ىفاك ميدقلا هجح سيلو
 لمعلا لك لطبي لب ليقو

 بجاو لك ديعي نا هيلع

 عمجأ نوقفتم مهنكل
 رثالا ىف هديعي نا هيلع
 بجو رمعلا ةدم ىف هناف

 مأشالا ثيبخلا كرتلل كاذو

 نارقلا ىف لامعالل لطبي
 توصلا عفرو ابرلا ةياك

 ركانملاو روجفلا مظعأو
 كلهم رما كرشلا ناف هب

 انعلا عاوناو رانلا ثرويو
 نارفغلاو ةمحرلا بجاحو
 ريبك انبر عم همتاو

 ةن دق ىبنلا نع ربخ ىف
 دعي هل لمع لك طبحا

 لسرلا ةوفص راتخملا نع اصن
 انملعت تنك دقام كرشلاب
 لمه دق هنع كرشلاب هنال

 هنكلهي لالجلا ىذ باقع

 البق هنمف بات ناف رفك

 بجاو اضيأ وهف حبحب الا
 فالسالا نع يورم كاذو

 لدبلاب فلكم هنكل
 بهاذملا ىف حصالا لوالاو

 عفري سيل جحلا مكح نأب
 رظن نم مهدنع ادب امل

 بجع الو ةدحاو ةرمب

 نارينلا ىف ذ دولخلا بجويو

 توبثملا ىف ءاج ىبنلا ىلع
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 ينغملاو امياد ىنغلا وهف
 قالطالا ىلع ءاج دق ءانغ
 انكمأ وأ نياك لك ناف

 اكرش هيف نكرشي فيكف
 رغصأ كرش ءايرلا ىتأ دقو

 لمعلا ىف كيرسشللو هلامف

 لهجلا عوط دبعلا اذهل امو

 ىناث اكيرش ىلوملل لعجي
 رشبلا لك قلاخ ريدقلا وهف
 لجو زع هتافص نم كرشلاام
 رداقلا هلالل اذه لوقي

 حنجت كيرشلل لوقع تلض
 اراهج انبلا مدهتو ىنبت
 رافنلا نع اهانغا ناك ام

 دمصلا سيدقتب اهقحأ امو

 لمتال ميلسلا لقعلا اهيأاي
 رداغ ثيبخ توص هناف

 اعمجيل هقاوبأ ىف خفني
 حبري سيل رجاتلا ةبيخاي

 نع لج كيرش برلل لوقي

 مالسالا ىف بونذلا ريابك

 يضرملا ملاعلا عيبرلا دنع
 لطب هانعمو هل هلكف

 ركلا فيعضلاب ف تسلف كرش

 قالخلل بيجعلاب سيلو
 انوكم هل ناك هنيوكت
 اكلم دق امو دبعلا قلخ ذا

 لمع امو هفلاخ هناف

 لطبلا ىواهم لك ىف رخي

 ىناع فيعض نع زعو لج

 ردقلاو ءاضقلا مكح ردقم

 رادقملا يف ناثوانل هدياز كاذو

 ١ راتوا و تاوصال ١ عبتتو

 رابجلا نميهملاب كرسنلاو
 دنف الو اهب ربلا هناف

 لمعلا دسفم توغاطلا ادن ىلا

 رساخلالالضلاقوس ىلا وعدي
 اعمساف كارتشالل ىرولا لك
 حدكي هيف وهف لابولا الا
 ننملا وذ زعو دبعلا هلاقام
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 اقبس امم رفكلا تفرع دقو
 عقو اقلطم روجحملا بكارف

 ىأر دق يبنلا نا لقت ناو
 ١) ) رفكلا لاصخ ىدحإ هذهف

 هللا هافن ام تنأ تبثت

 هباتك ىف هللا لوق تضراع

 متك دق ىبنلا نأ معازو

 ىرولا غالبا روماملا هنال

 ملعي يبنلا نا معازو
 هللا الا بويغل ١ ملعيال

 دهشت نينمؤملا مأ كاذب
 لياقلا لوق رفكلا لاصخ نمو
 ىدابع نم حبصأ ىتأ دقف
 هاقس د ءونلا نا لوقي

 ركاش ضعب لاق ثيدحلا ىفو

 الف رحبلا نع ملسم هاور
 تمعنأام لاق ثيدح ىفو

 رفاك قيرف اوحبصأو الا
 رطملا لوزن نونظي اوناك
 اقلطم كاذل عرشلا لطبأف

 اققحام هلاصخ نم كاهو

 عد رمتلا تيقو رفكلا رخاز ىف

 أطخلا هف تمظعأ ههلإ

 هافنام هللا 7 لوقت
 هباوص نع لطابلاب تئجو

 عطقلاو
 مرجم روفك وهف دغ ىفام
 هاحوأ دق هيلإ يذلا الا
 دنففت الو ةريبخ يهو
 لداجت الف ءونلاب تيقس
 دانعلاو نارفكلا ىلع فنص

 هللا كاذل يقاسلاف قحلاو
 رفاك كانه مهنم ضعبلاو
 الدب اموي تشعام هب غبت

 تلزنأ ةمعن ىديبع ىلع

 رساخ قيرفلا كلذف اهب
 ردقي ملو ءونلا ببسب
 اقسف اموي لوقي هب نمو

 ماكحا اهنم دحاو لكلو ةمعن رفكو كرش رفك ناعون رفكلا نا ىفخيال )١(
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 يداع ارمأ ظحال دق ناك نا

 مسنلا يدبم نم ثيغلا نا ملعي
 انه ءونلا لعج دق هناف

 حضاو رفك مانصألل حبذلاو

 قرشملا وحن رفكلا سأر ءاجو
 ميظع ربكت ىلع اوناك
 اقزم دق مهناطلس مهربك نم

 رفكلا لاصخ نم اعطق ربكلاو
 رفاكلا لاصخ نم ءاليخلاو
 همظعلا ءاعداو اضيأ رخفلاو
 دادفلا ىف ةشحولاو لهجلاو

 رفاكاي ملسمل لقي نمو

 رفك رفكلاب هاخأ ىمر ىتم
 امك كرش امه نارفك رفكلاو
 عقي اذهو ةمعن رفكل

 بجو رفكلاب ملسملا كيمرف

 قوسف هبابس ىتأ دقو

 حضاولا وهو بهذملا وه اذه
 ادبأ كرش موقلا دنع رفكلاو
 الياقللا نا عطقن اننال

 امف كرشلا وه مهدنع رفكلاف

 عجر مكنم نم لاق ذإ دمحم
 ةيحلا لتق كرات ىف لاقو
 رفك دق اذه نإ هيف لوقي

 داقتعالا لصأ ىف هكرشأ
 متحنم اكرش كرشأ دقف الوأ
 انيب اكرش ناكف اردتقم
 حباذلا كاذ كيو اعطق رفكي
 قدصالانايبلا ىفسوجملا ينعي

 ميسج مهل ربجت ىفو
 يقتنملا يبنلا دمحأ باتك
 ربجلا ىناعم اضيأ اذكهو

 ربابجلا ىف بولقلا ةظلغو
 همرحم اهلك ملعاف بجعلاو

 ىداوبلا ىف نوكي افجلا لثم
 رفاكلا اذه يدنع هناف
 رفم الو ادبأ صيحمالو
 ىمتنا اموهف ىناثلاو هتمدق

 عكسي هيف لئاقلا ىلع انه
 بسح ةمعن رفك بنذ كيلع
 قوسم هلاتق ىف رفكلاو
 حجارودنعلقعلاىف ىذلا وهو
 ادصقملا ماقملا ىف اوباصاامو
 الطابلا ثيبخلا كرشلا دري مل

 امظعلا ردب لوق ىف مهدنع
 عقو انه هرفكف اريطت

 ةمالا ىف اهرأنل ارذاحم
 ربدلا ىف اضيأ ءاسنلا ىتأ نمو
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 ارافك اوعجرتال هلوقو
 مهفاف رفك ةوشرلا ىف لاقو
 همد لح دقف اكرشم ناك نإ
 انمؤم ادبع كلذ نكي نإو
 نمؤمل رفاك لوقي فيك
 هطساو ناك كلذ لقت ناو

 ةمعنلا رفك ريغ ءيثب سيل
 معنو دوجح نامسق رفكلاو
 باحصالا بهذم ىف ىدهلا نا
 هاضرت امل انقفو براي
 لمعلا ابرلا طبحي ثيدحلا ىفو

 رثك اضيأ هيلع
 ريابك نم كاذو

 ديعولا
 بونذلا

 ( سانلا ءائر ) هيف هلوقف
 رحسب لوقعلا هئافخ ىفو
 ىئارملا لاق ( نيصلخمو )

 ارغصأ اكرش هامس ىفطصملاو
 الامعاا طبحي ناك كاذل

 ارابخأ اهعفرن
 مكحتلف اكرشم

 همرحت لزت مل اميف تناو
 انلعأ كاذ رفك ىبنلا امل

 نمؤم دبع ريفكت نم هاشاح
 هطقاس كانه نيلاح نيبام
 ةمالا يداه لوق نم همهفن
 متالا قحلا انبهذم ىف نالصأ
 بابلالا ةداهش نم حص دق

 هلإلا رداقلا تنأف انم

 لجرلا كرش هطبحيام لثمك
 ديدهتلاو فيوختلا رثكو
 بولقلا للع نم هناو

 سايقلا ىف نملاك هناو

 اهوحنو

 ءاج هارت

 ريغي اهلو اهيف بدي
 ىءاري ىتم اصلخم كي مل

 اربكالاو هرغصأ اوقتتلف
 الاصخلا هذه رذحاف كرسشلاك
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 بجو عرشلا ىف بحلا نا ثيحو
 عرش دق نينمؤملا بح نلو
 رس ىلجت بحلا ىف ناكو
 تفتلتال نا نذؤي دق ضخغبلاك

 امل ءىثلل سفنلا ليم بحلاو
 امياد لامكلا كاذ اهلمحي
 هنم ىراوتت داكت الو

 ةدوملا لسالس اهبذجت

 هليمج اهتايح ىرت الو

 بحتام نود بيطتالو
 الامكلا ققحت نا دبعلاو
 لامك نم هاريام نلو

 لاصخلا نم دومحم لكو
 عجار هيلا مت ادب هنم
 دمصلا درفلل بحلا نوكي انه
 هعاطلا موزل ىضتقي كاذو

 هتعاط ىف ابغار لازي الف

 ىف لذبت هبحت نم نال
 ىري نأ نم ارذح لازتالو
 ام ثيح هودصق بحا نمو
 هيعرشلا ةبحملا امنأف

 فلتخي مل هللا بحأ نمف

 بتك هللا امك نمؤم لكل

 عفر ةيالوب وهو ركذلا ىف
 رمأ كانه ىنبي دق هيلع
 تبث دق رمال رفكلا خأ ىلا
 املعلا دنع لامكلا نم هيف

 امزال هارتو هنم برقلل
 هنملعت كانه ثعايل

 ةذ لب هنود شيعت الف

 هليلخ هل تناك اذا الا

 بطخلا هيف لاط اهيلع ولو
 ىلاعت هريغل ال هلل
 لالجلا ىذ هلل هسفن ىف
 لامكلا ىذ هلل هنأف
 عناص لامجلا اذل هنال

 دوي اعطق هريغ ىفال هيفو
 هعابط اصلخم اعرشو اعبط

 هتقاط بسحب بحلا ثعابل
 فرحنت مل هنعو هتعاط

 اركنم اموي هاري ىذلا كنم
 امقر دق انهام مهفاف بحأ
 هيعرملا ةعاطلا نمزلتست
 فرحني ملو هللا بجاو نع
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 نانعاب كانه هنال

 قياس هيلاام ناعبتم

 بغري سيل هللا
 لصتي ىتح لوسرلا معبتي

 ايبنالا ىيرطلا ىف ليلدلا معن

 لضي مل ليلدلا قفاري نمو
 بتكلاو ةلدأ ايبنالاو

 قفوملا نمؤملا لازي الو
 نامحرلا ةوعد باتكلا نلا

 هتعاط موزل ىلا ىرولا وعدي
 هتمحر لينب مهل ابغرم
 هللا تاذ بح حصي الو

 ملعن اميف تاذلا بح نال
 بهذملا ىف نكمم ريغ كاذو
 هتياده هقلخل هبحو

 ماعنالاو ريخلا ديزم وهف

 (٢)اوفو ذا مهنع هاضر لب ليقو
 لمعلا ىلع هباوث لب ليقو
 تيقلأ دق كيلع هلوقو

 بحم نلا

 نامحرلل بحلا نامزلتسم
 قيالخلا بهذت اعطق هيلإ

 بهذي هيلا نكل هريغ ىف
 لسرلا هليلدو بحأ نمب
 ايلروالا لك ةاده مه مه

 لدتسا (١)هيف هنال هدصق نع
 بهذملا حصي اهب مهدعب

 قدصي اهباعبات بتكلل
 ناطلسلا ةوعدك هقلخل

 هتياده ىف قحلا ليفكلا وهو
 هتنج ماقم مهل اببحم

 هابتشالل مشوملا هنال

 مزلتسم اهل روصت عرف
 بهذاف لاحم تاذلا روصت

 هتيانع مهيلوت امو مهل
 مانالا نم هعاطا نمل

 اوفلتخي مل قاثيملاو دهعلاب
 لذجلاورورسلا لاصيإ ليقو
 تمركأ دق هانعم ةبحم

 ملاظ لك عفدأ لزأ ملو

 عطق لضيال ليلدب هدصق ىف دخأ نعو ليلدب هدصق ىف ذخأ ىنعملاو هدصق ىف ىا لدتسا هيف هلوق )١(

 ىف ءافلا حتف ناكف اهل ةرورض ءافلا مضب تيبلال زجع ىف لاقو واولا نوكسو ءافلا حتفب اوفو هلوق )٢(

 ها امامت صلخيال ردصلا
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 ردقلا ىدنع اهب ىرج ةمكحل
 راهقلا دحاولا ىلاعت لج

 ةمحرلاب هعاطلا نم بحي
 قلخلا ضغبك هضغب كي مل
 تافص هضغبو هبحف

 ميارجلا ىلوأ بقاعم وهف
 نمحرلل كالمالا ةبحم

 ءاعدلا وه انل مهبحو

 رافغتسا هنا ضعب لاقو

 ىىقتلل بولقلا ليم لب ليقو

 ىقتلا نوبحي مهعبطب مهف
 ىصعيال نم عبطب اوعبط دق

 ارهظا ادبع هللا بحا نإو

 تببحأ دق ليربجاي لوقي
 ميرك هناف هبحف

 ءامسلا ىف كلذ عاذي مت
 ابحأ دق هللا نا لاقي

 هبحي نأ هيلع مكلك
 عضوي اضيأ لوبقلا هل مت
 يقارملا ىقتري لازي الف
 لانفالاو عمسي هلوقف

 بحلا قبط ضغبلا ىف اذكهو

 ىضرلا دبعلا سمتلي ىتأ دقو
 امرك ىئاضر سانلا ىف هيلع

 رشبلا نيب ىذلا قشعلاو بحلاال

 رابجلا كلملا وهو زعو

 ةمصقنلاب هيصاع نضفغبيو
 قحلا لامك ىف اردق لج دق
 تاذلا كلت لجت هتاذل

 مزاللا ءادأب بيثي امك

 ىناوت الب هل مهتعاط

 ءانثلاو عيطملل ريخلاب
 راربأ مهنإو انل مهنم

 ىقشلا نع مهدعبت ةرفنو

 اقشلا بابرأ لك نوضغبيو
 صنلا ظفل لد هيلع امك
 ىرولل من كالمالل كلذ
 تمركا هلو انالف ىدبع

 ميقتسم نيدلا ىف هنال
 ءادنلاب ليق فاطي هب
 ابح ىقتلا دبعلا هقلخ نم
 هبر عاطا دبع هنال

 عفري ثيدح ىف ءاج ضرالا ىف
 قالخلا نميهملا هبر عم

 لاوقالا قدصتو ةلوبقم

 بتكلا ىف ربخ هيلع لد
 اضرعم اموي هنع تسلف ىنم

 اصعناو همحرو هل ىنم
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 لعجيس هلوق ىف هقادصم
 هالوم هد وي نمل ىبوط

 املسم اديعس سانلا ىف شيعي
 هتريسو ةل وبقم هلامعأ

 اقفوم انمؤم شاع شاع نلا

 ةمايقلا عزف نم هنمؤي

 هابوطاي دبعلا اذه زوفاي
 ىشم ضرالا ىلع همسجب وهف

 اباصا هبر عاطا نمف

 نم لثم ليق هيف بحأ نمو
 ابباحت نمل حدم ىتأ دقف

 امياد بجيام نالعفيف

 هاصع نم وحن نابضغيو

 ال موي ىف هلظب مهلظي
 انوبباحتملا نيا لوقي

 ىتبحم تبجو ثيدح ىفو
 هفورعملا ةبحملا يه يذه

 قثوا يبنلا نع ىتا دقو

 هاضر ىفو هللا ىف بحلا

 بصت هللا ىف بح لاق رحبلاو
 لجراي امياد هيف داعو
 الانت ىكل هللا ىف لاوو

 ايبنالا ضعبل ىحوأ دق هللاو

 لزنملا باتكلا لاق مهل ادو
 هاضر هدنع هنحنميو

 امنهج هبر دهاقو دقو
 هتين تلاط ريخلا ىف ةحلاص
 ىقتلا حنج ىلع تام تمي ناو
 همالم الو ةبوقع الو
 هالوم ىضر نملعي ناك ول
 اشقن اضيأ شرعلا ىف همساو
 اباخ دق هليو هاصع نمو
 ننسلا ىف هوور امل هبحأ

 ابحاصت هتعاط ىفو هيف
 امهيدصقم ةياغ تحبصأف

 امراحملا هقح ىف ارجه دق

 هاضر ىف دهجلا نالذبيو
 الملا اذل هلظ الا نوكي
 انومركي مويلا يلجال مكنم
 ىتدوم ىف نيبباحتملل
 هفدصوم انل ةيالوبو

 اوققح اميف ناميالا ىرع اصن
 هاصع نمل هللا ىف ضغبلاو
 بستحاو تييحام ضغبأ هيفو
 لمالا هنم لاني ىذلا وهف
 الاق كاذب هللا ةيالو
 ايقتالا ماركلا انل ىور اميف
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 دهتجملا دباعلا كاذل لق نلا

 هب تلجعت ايندلا ىف كدهز

 يلإ هب ىذلا كعاطقنإ اما

 سانلا ىف هب تززعت دقف
 يل كيلع ىذلا ىف تلمع امف

 له لاق يلع براي كلام

 اوذنع ىل تيداع له لثمك

 ىرولا ىلع بجاو كاذ ناف
 ملظ دقف ايلوالا لاوي مل نم
 املاظلا داعي مل نم اذكهو

 ناميالاو نيدلا موقي الو

 لزي مل اصخش داعي نم نال
 حضاو وهو بحلا ىف اذكهو

 ىف فيكف ءىرما قح ىف كلذ

 ىتمحر لانت سيل ىتزعو
 هل ىلاو دق كي مل نم هانعم

 عقسالا نب ةلئاو نع هوور
 هروكذملا ةوادعلا هذهو

 ) مكنم ءآرب .ىف ( هقادصم

 املف هلوق ىف اذكهو

 ميهاربا وهو آربت هنم

 ةنسلاو تتبت باتكلابو

 نابجاو ناضرف ارهظف
 مسقني رابتعالا دنع لكلاو

 دصتقملا كستنملا دهازلا
 هبشلا كرتب ىلوالا كتحار
 يلع الكوتم تعطقنادق

 سابتلا الب ىده ىف تشعو
 ىلمع لبقت براي لاقف

 لمع ىف ايلو اموي ىل تيلاو

 اودعلا رجهت ىف تنكف
 اركذ دق انه ام مهفاف هلل

 املاظ ادبع حبصأ هناف

 نارفكلا ىدوعام اذا الا

 لدج الب هلاثمأ ايداعم

 حيارقلا هكردتام كلذو

 فصنملا يلزالا كيلملا قح
 ىتمصقن لهال ءاج ربخ ىف

 هدعبام اذكهو هيلو
 ىعم اميف قداص حيحص ر وهو

 ةروصلا ىذه لثم ىف ةءأرب

 مكحملا باتكلا انل هب ءاج
 املظ هنم ناودعلا نيبت

 ميظعلا هبر هيلع ىلص

 ةءاربلاك ىلولا ةيالو

 نامزلي مانالل نيدلا ىف
 مسر ليصفتب ةثالث ىلا
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 قطن ركذلا هب مسق ىف عطقلاو
 رنالا ىف ءاملعلا لاطأ دقو

 هققحملا نيارقلا اوبصن

 مزلام هجو لك ىف اونيبو
 ىواعدلاو ثادحالا ةرثكل

 لاوحالا هب تبلقت امو

 ملسملا بح كلذ نم ضذزفلاو

 ىفو لامجإ لامجالا ةلاح ىف

 دقف قحلا بجاو فلاخي نمف

 يلولا وهف قفاوي نمو

 افلس امع ثحبلا نوكي الو
 تبسكام اهل ةمأ كلت لب
 ابجوأ ليلد لد اذا الا
 بذكتال ةرهش ليلدلا ناك

 ليلدلا نيعت اذا اذه
 افتك الا نوكيف الاو اذه

 بجت ىتلا ةءاربلا اذكهو
 ركذلا كيلع رم اذا الا
 نمؤملا بح نا كاذ ةياغ

 مرجم لكل ضغبلا اذكهو

 ىدهلا نازيم لازيال بلقلاف
 مالسالا ىف بلقلا بيريام عد

 طقف هلل ناميالا اخا بح

 عفتراناكولنايصعلااخأ ضغباو

 قح لك ىف ايدتقم هب نكف

 رهب اليصفت كلذ اولَصفو
 هقدصملا ةلدالا اوحضوأو

 ملظ دق نم وا قحلا اونيعو

 ىواسملاو حالصلا بجاوو
 لادجلا انه كاذ ىف لاط لب
 مرجملامولظلاىغاطلل ضغبلاو
 فرعاف كاذك ليصفت ةلاح

 ىضرم هنيد ىف ىذلا وهو

 افلكملا همزلن انه اضرف
 تبستكإ كانهام اهيلع امك
 ابهذاف ليلدلا بسح ةيالو

 بهذملا اذهو ضغبلاو بحلاف

 لوقي نيعم ىف ناكو

 ىفو نم معت ىتلا ةلمجلاب

 بجو دق اهيف راركتلا كي ملو

 نمؤم لك بلق ىف زكترم
 ملسم لك بلق ىف زكترم

 ىدرلا بجوم لك نم هريغو
 مارحلا جهانم ابناجم
 طقس دق راحبلا عاق ىف ناك ول
 عضتا قحلا ىف وهف ءامسلا ىلا
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 يعرشلا بدالا ليبس مزلاف

 بدالا بجوي بحلا قدص نال

 اضقلا عاطساول دبع نم هيلع

 « صح |ا دح نيدلل هنكل

 انيسلاجتملا لثم هللا ىف
 جهنملا هجو ركذلا نابأ امك

 هارن جرح هيف سيلو

 باوالا ةنس هتقدصو

 بدؤملا وه هللاو هللا ىف

 يش لكو رهجلاو رسنلا ىف

 بجع الو همزال نم ناك للب
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 ر دقل و ع اضقلا

 هردقم اهلك رومالا ثيح
 ردقو ءاضقب ءيش لكو

 بجوام هنم ركذي نا مزلي
 هقلطم نوكتال رومالا نا

 رابجلا ةضبق ىف ةروهقم
 املعاف دحي سيل لزأ ىف
 عقي تانياكلا ىف ىرتامو
 ةلمجم تانياكلا لك داجيأ

 هلصفماهروهظ امناو

 مسنلا ىراب نم مكحلا نا ليقو
 ريدقتلاو ليصفتلا ردقلاو

 قلخلا لك دوجو لب ليقو

 هلصفم ىأ راهظالا ردقلاو
 ردقلا لصأ ءاضقلا كلذ ناكف

 ردقلا نم امه سيكلاو زجعلاف
 هدص كاذو فورعم زجعلاف

 بجيام كرت زجعلا نإ ليقو
 ريخأتلاو فيوستلا اذكهو
 تاعاطلا نع انزجع ليقو
 قذحلا وهو زجعلا دض سيكلاو
 زج اعلا زجع ردق ده هلل او

 هربدم ةبضقم .ةمكحب

 ربخلا صن دمحأ نع هب ىتأ
 بسحدقضرف وهف داقتعالا ىف
 هقثوم لقف لامهإ سيلو
 ىرابلا دارأ امك ةيضقم

 املعلااهنع زجعي
 عقوي انهو كانه ىضم

 هللعم اضقلاب ىهف حوللا ىف
 هل بسنت ردقب جراخ يف
 متحنم ءاضق الوا رمالاو

 ريهشلا كلذو جراخ ىف
 قحلا ءاضقلاب وهف حوللا ىف
 هلقنم عارتخالا قيرط ىفو

 هلزنم اهنايعأ ىلاامك
 رهظ دقام ىلع هنم اعرفم

 رهتشا همومعب ءىش لكو
 هدعنام دنع طاشنلا وهو

 بجو مكحلا ىف ناك لعف لك نم
 ريدقتلا ىضتقا امل هتقو نع
 تاريخلا قلطم معي دقو
 قح كاذو ايشالا قلطم ىف
 زيافلا زوفو سيكلاك هانعم

 دمب ٥
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 عجر ذا يلعل خيش لاقو

 ردق نع ناك ماشلل انريسم
 اقلف دق ىذلاو ىلع لاق

 الو لاق انطوم انئطو امف
 ركذ اذك هعلت انولع الو
 ء انع نبستحإ هل لاق

 ىلع رجالا نم انل ىرأ امف
 امظع دق لب ىلع هل لاق

 مكبايإ ىفو مكريسم ىفف
 ملعاف نيهركم اونوكت ملو
 ردقلاو ءاضقلاو فيك لاقف
 رهظ انريسم ناك امهنعو
 لوهجاي كليو هل لاق
 امزال اءاضق رغاي تننظ
 باوثلا لطب كاذ ناك ول
 نكت ملو اعم ىهنلاو رمالاو
 بنذمل ةمئال الو الك

 نسحم حدمب ىلوأ نكي ملو
 ناتثوالا دباع لاقم كاذ
 ناطيشلا ةمأ لقع ىارو

 باوصلا نع ىمعلا يذ لوقو
 ةمال ١ ى ذهل ةيردق مه

 ١ رييخت ىرول ١ هللا رمأ دق

 اريسي مهفلك اذكهو

 عقو دق الاؤس نيفص برح نم
 ربخلا انل نحضوأ ءاضق نعو
 اقلطم ايحأ ةمسنلاو بحلل

 الزنم وأ ايداو انطبه اموي
 ردقو ءاضق نع ناكو الا

 ءازجلا نم انلام هللاو
 العف دق اضقلا امنأف اذه
 اميرك ىلاعت هللا مكرجأ
 مكباوث نم فعاض دق هللاو
 مهفاف متررطضا كاذ ىلا الو
 رشبلا رمالا ىلا ناقوسي امه

 رقتسا انفارصنا ناك امهنعو
 لوقتام تدقتعا كلعل

 امتاح رومالا ىلع اردقو

 باقعلاو ديعولاو دعولاو
 ننسحي ذا نسحمل ةدمحم

 بجعاف ماقملا ليطعت كاذو
 نسحيال همول عويسملا اذك .

 نمحرلا كلملا ءامصخو

 ناتهبلاو روزلا ءادهشو
 باطخلا قياقح نع زجعلاو
 ةيرم ريغب اهسوجم مهو

 اريذحت مهبر مهاهن دقو

 اريرسع افلكم نكي ملو
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 الو ابلاغ هيصاع نكي ملو
 ملو اهركم كبر عطي ملو
 امو ضرالاو ءامسلا قلخي مل

 ليولاف اورفك نيذلا نظ
 يلع لوق ىف ترظن نا تنأو

 لاقملا نم رهابب ىتا
 الاق اميف قحلاو هققح

 رهب اريرحت ماقملا ررحو

 ردقلاب اضيا ناميالا بجيو
 تماصلا نب ةدابع انل ىور

 ناميالا ةقيقح نفغلبت نل

 ردقلاب انمؤم نوكت ىتح
 ىلع ءايشالا ردق دق هناحبس

 املعأ نأ ىل فيكو هل لاق

 مل كاطخأام ملعت هل لاق

 اكباصأام كأطخي نكي ملو
 ردقلاب ىتفلا ناميا نال
 هقيقحلا نم اءزج كراتو
 هقيقح هلف ءىش لكو

 ركذ امك انمؤم نوكت ىتح
 اعم رشلاو ريخلا ىف ادقتعم

 ىلع بسكلا ىوس دبعلل سيلو
 املعاف باثتت بسكلا ىلع تنأ

 ىرأ رفعجل لاق لياقو

 ىلع ابولغم لالجلا وذ نوكي

 ملو ملو اتبع انيلا لسري

 ام كلذ لطابب امهنيب
 لقنلا متو رانلا نم مهل

 لمكالا ليبسلا قيقحت تملع

 الاكضشالا كلذ حازأ دقو

 رظنلا كاذ ىف ةجحلا رهظأو

 ربخلا ءاج امبسح ءاضقلابو
 تباثلا ثيدحلا ىف عيبرلا دنع
 ناكما ىف كاذ نم نكت ملو

 ردقم نم ناك رشو ريخ
 العو ىلاعت لج اهءاشام
 امزجنم اقداص املع كلذ
 ملع لاح ىف كل ابيصم نكي
 اكلاه تومت اذ نع لمت ناف

 رظناف ءزج ناميالا قلطم نم
 هقيقدت عف اعم اهكرات
 هقيقد اهنكردت تسلو

 رهتشا دمحأ نع ثيدح وهو

 اعمساف لالجلا ىذ نم امهنا
 البنلا ليبس كردت شع كلذ
 املعلا دنع باقعلا اذكهو
 اربجأ دقانبر دابعلا لك
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 لدعأ هلالا نإ هل لاق

 ىرولا يف اذهب دهاش لقعلاو

 اردقي نا نم لجا هل لاق
 هكلم ىف اكراشم نكي ملو

 رمالا فيكف اذإ هل لاق
 الف نيرمأ نيب رمأ لاقف

 اربج اميف بذع نإ هانعم
 انضوفي نا حصي الو

 دبعلل ةئيشم لع اجو

 هكلوم دداضم هنال

 بجوام هلالا ىلا فضي نمو

 امحر نإ هلضفب لقي نمو
 لداع بر هللا نا هملعي

 رثالا ىف اذهك رحبلا نع ىوري
 ركاف هاوسال اذه قحلاو
 ربخلا ىف ىبنلا لاق اذكهو

 بتك انبر بنذلا انيلع اولاق
 (هللا ءامصخ متنأ ) لاقف

 ردق هنا لاقو ىصع نمو

 يرب هنم ىننإ دهوربخاف
 لمعب ىصاعملاب

 هالوم ىصع دق دبع كاذف

 لعفي لطبل ِرملا ربجي نلا
 بذاك ماقملا ىف لوق كاذف

 اربجي نأ نم لج لدع هللاو
 اومكح اياربلا ىف اودارأ امف
 ىرولا ربدت ارمأ هكلم ىف
 هرماب درفنم هنكل

 ربجلا مث ضيوفتلا ىفتنا نا
 القعلا دنع ضيوفت الو ربج

 ىرولل ناك هنم ملظ هيلع
 انكرننيف هرمأ قلخلل
 دشرلا ليبس اطخأ دق رمالا ىف

 هللا لجو زع دق كاذب

 بهذ رفكللف هنم ههيزنت
 املس اقح سانلا ىف ىذلا وهف
 لعاف هل ١ ردقم قح

 ردقلا لئاسم هيف اققحم

 ردقلا نايبب ترفظ دقف

 ريسلا ىف هوور نارجن دفول
 بكر نم ىزاجي دق باذعلابو
 هلالل .روجلا اوفاضأ ىتم
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 رشبلا هللا بذعي لقت ناو
 رودقملا ىلع هنإ لوقأ

 دبعلا بسك رودقملا امنال
 هللا لعف روكذملا ردقلاو
 (ارودقم اردق) باتكلا ىفو
 اردقو اضق ناك لقت نلو

 ىعدتام ىلع ناك ول لوقا
 رطخلا ىف تعقو دق ىلاعت لج

 ابتكام ىوس انبيصي نل لق
 قداصلاثيدحلا قادصم كاذف

 ىلع نجلاو سنالا عيطتسيال
 هللا هاضق دق ءىشب الا

 ارش نوكي وأاريخ ناك نا
 مالقالا كلذب تعفر دق

 راسي ىتف ملسم لاقو

 اكلها نايداو رابتعالا ىف

 نم هيجنيال ملعي نمك لمعاف
 امياد لكوت هللا ىلع مت

 هاضق ردق لوقي مث

 ابجوأ دق ام لمعن اننكل
 هنأ انملع انباصأ ناف
 هاوس عدف قحلا وه اذه
 ردقلا ىرس لاق ثيدحلا ىفو

 ىلع ابذعم نكي ملأ
 روهشملا دراولل مهبذع

 ىدنع اميف ىضقملا اذكهو

 هابتشا الب اضقلا | ذكهو

 ارومالا مكلت مهفاف لاق دق

 اردقم هل ىنايصع ناكو
 عمساف كاذب اجوجحم ناكل

 ردقلا رس دجت قحلا ىلا عجرا

 ابجواو هرادقا نم شرعلا وذ

 قيالخلا ديس ىبنلا نع

 الملا لك الو لب كوعفني نأ
 هاشي ذا ريدقلا هناف
 ارماڵلا ! كاذ ردق دق هللاف

 مالم الو فحصلا تفجو
 رادقالاو ءاضقلا ىف ضوخلا

 اكلهملا لخف قلخلا نم اليج

 نسحلا لعفلا ىوس هبر باذع
 املاس ءاضقلا اذه نم هاقلت
 .دسف دق رمأب هسفن كلهي

 هالو م هكاله ىف هيلع

 ابطعلا رومالا نم نرذحنو
 هنسام ىوس انبيصي سيل
 هللا كيلع ىضق ىذلا اذو
 رشبلا هب علطي نا يغبنيال
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 رظنلا قارغا نود نم هب نما
 مادقالا ةلزم هناو

 ميلسلا ىهنلا رصقي
 ردقلا كرد نم رملا لقع نياو
 ناميالا بجي هيف بيغلاو
 ركذ اذا اوكسمأ يبنلا لاق

 ةمالا سوجم نويردقلاو

 يبن نيعبسل مهنعل ءاج دق
 ردقلا مضخ مهلهجب اوضاخ
 امب ناميا كلذ نم ضزفلاو
 رابجلل رومالا ةياغو

 هن و د

 رتتسا قلخلا نع رس هناف
 ماهفالا ةلضم هنأ لب

 موهفلا هكرد نع نزجعتو
 ركفلا نع يفخ بيغ هناف

 نارقلل حرص دقام لثمك

 ردقلا بر ىوس هيردي سيل ذا
 ةوبنلا فلاس ىف اونعل دق

 بهذملا ثيبخ نم هوتأ امل
 رقس ىف مهرفكب اوقرغاف
 امسلا بر اضق امو هردق

 ىرابلا ريدقلا هلل دمحلاو
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 رفصلاو ىودعلاو ةماهلا

 لضعم ءاد لهجلا نا ثيحو

 عابتا ىف ريخلا لك ريخلاو
 ىرولا ىف رون يحولا نا كلذ
 عقي لهجلا لب هدنع لهجال

 يلعلا ملعلا اوكرت امل برعلاو
 نايدالا ىف ءءاوهالا اومكحو
 لالضلا ةوه ىف اوطرخناو

 ركذت اروما مهل اوعدتباو
 تفتخا قلخلا نع ةمكح كاذو
 دمحال ةمدقت تلعج دق

 ةلدالا نم اهدر نوكي

 ىوه اهنال اهدرل ماق
 اعم ىودعلاو ةماهلا كلذ نم

 رجبت ذإ رياحب هلثمو

 برعلا دباوأ عرشلا لطباف
 الو ىودعال ةماهال لاقو

 الطاب اثيبخ امعز اومعز دق

 رياط ليتقلا سار نم جرخي

 اوذخ هانعمو (ىنوقسأ) حيصي
 برعلا ىف ليتقلا حور لب ليقو
 اوكردي نا ىلا ىنوقسأ لوقت
 تيملا ماظع لب ضعب لاقو

 لهجلا لضت نأ بيجع ريغ
 عازن الب هللا عيارش
 ارفسأ انيف سمنثلاك وأ ردبلاك

 عدبلا بابرأ لك نم هريغ عم
 لسرلا كلت يحو ىف مهرش نم

 ناطيشلل كاذب اوعباتو

 لابوللا بكارم اوبكرو
 رثالا انيلا ءاج اهب مهنع
 تبث دقف اهل ىدتها ىذلا الا
 دحروالا مامالل نيدلا ددجم

 ةوعدلا ىف ىدهلا قدص ىلع هل

 ىور نم اهاور دق رومأ يهو
 اعرش اميف لطبأ رفصو

 ركذي ماحو بياوس اذك
 بجحعلاب اضيا كاذ ىف يضق دقو

 الشطبأ ذإ رفص اضيا نوكي
 الهاج ايلخ القع اومكحو
 ريات وهو ةماهلا هنوعدي
 اوذخأت ىتح نكسأ الف ىرأث

 بلطلاب حيصت ةماه ريصت
 كلهت كاذ دعبو هل ارأث

 ةماهلا لثم ريصت هحور وأ
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 ريطت ىتم ىدصلا اهنوعدي
 ىتفلا سأر نم جرخت لب ليقو
 مهدنع هلتقت مىتلا ىهو

 اومءعاشت هب ريط لب ليقو

 اموبلا ىمسي ريط لب ليقو

 لطاب لايخ هلك كاذو

 دساف سيسخ مهو هب ءاج
 مانالا قلاخ نع مهدص
 رطفلا لصا اورظني مل مهلابام
 اماهوالا اودلق دق مهلابام
 عدف ىودع الف ىودعلا لطبأو

 دحأ نم ضرم لوحتي مل
 الوالا ضيرملا ىدعأ ىرت نمف
 املعلا ضعب لوقلا اذه درو
 ىودعلا ىفن ثيدح ىف لاقو

 حصم ىلع مياه ندريال
 عنمي رارض الو ررضال
 موذجملا نم رف ىتأ دقو
 دسالا نم اذكه رفت امك

 لزن اذا ىتأ دق ثيدح ىفو

 حيرلا بهم مهوبنجو

 ىودعلا عنم لجال اهلكو
 براجتلا مهاودع تقدصو
 ىبنلا نا لقت نلو

 ريصت ةماهب ىتلا ىهف

 ىتأ مهنع اذكه تومي نيح

 مهلهج ىضق هبام كاذو
 مياح مهيلع ليللاب ريطي
 اموسرم ىتا دق مهنع كاذك

 لهاج كانه ليج هب ىضم

 داقعلا مهنم هتلبقو
 م اه ورال ١ هبذل مه د ر و

 رشبلا انف اوفرع اهورظن ول
 اماهفال ١ كلذل اومدختسا و

 عنم كاذ انعرش نا ليقام
 دمحأ نع ربخ ىف دحال

 الزنأ انيف ء اودالل هللاف

 املعاف كانه ىودعلا تبنأف
 اوهال ١ لطبل ءاج هنأف

 حصي يفنلا امف ىودعلا نم افوخ

 عمجي حصمب مايهلا ىذل
 موقلل انهاه ليلد وهو

 دشأ ىحضأ انهاه رارفلا لب

 للعلا فوخ اولزنا ةريغف داو

 حيحصلا نم مهودعباو

 ىرري فالخ ىلا لمت الو
 بطاخي انل ىودعلاب بطلاو
 للعلا مظعا وهو مازج ىد عم
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 ساب هبصي مل حيحص وهو

 ىودعلا نا مزليال لوقأ

 لهجن نحنو يدعي اهضعبف

 هاودع ةليلق اهضعبو
 ملو ىودعلا هلانت انضعبو
 هالوم ننحتمي ال دبعلاو
 لالجلا ىذ ةداع ترج دقف

 اببس نوكت ىودعلا امناو

 تشن ةيح ليق دق رفصو
 ىدعت اضيأ لاق ريثالا نباو
 انومرحي اوناك لب ليقو

 امرحم هدعب نولعجيو
 لزنملاباتكلاىفءعىيسنلا وهو
 هللا لاق رفكلا ىف (ةدايز)
 دباوألا نم رفكلا ه مكو
 امعنأ انيلع ع رتتلاب هللاو

 احضلاولا ميقتسملا طارصلا ىدهأ

 مارم نم عرشلا قوف سيلو
 ا١لكلا معت ةمحر عرشلاف

 دهتجاو امياد هيلع رسو

 عقر انل ربخ وهو كاذ نم

 هتازجعم باب نم هناو
 عنتمي مل مهنم ماقسلا ىذب

 سايقلا كلذب ىضق دقو

 ىولبلا لكب لكلل معت
 لمكأ كانه عنملاف كلذ

 هاولب هريثك اهضعبو
 ملع دق رما وهو ضعبل لنت
 هانيام لعفي هنال

 لاوحأىف ضارمالا قلخي نأ

 ابتر اضيا بابسالل هللاو
 تلكأ دق هل تعاج نا فوجلاب

 ىدهملا جيحصلاىفعيبرلازثم

 املعلا ضعب لاق امارح ارهش
 لسرملا يمشاهلا ىبنلا ىلع
 هابتشا الف قحلا وهاذو

 دياوع نم رفكلا ىف مهل مكو
 ىمع لك انل افشاك لازال
 احلاصلا ليبسلا لقعلا دشرأو

 ىمالسالا ىدهلا ىف صوصخلابو

 الصالا ليلجلا عرشلا لعجتلف

دعتبتال عرشلا ليبس نعو



 دابعلا ىف هللا ليلد عبتاف ىداهلا ليلدلا هللا ىلا وهو
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 مالسالا ىف بطلا

 لجو زع دق هللا نأ ثيحو
 لزالا ىف اهردق ةمكحل
 اتبع ائيش نمحرلا لعفي مل
 احضوأ اقح كاذب هنكل
 ءا نشيام لاعفلا هنأب

 دابعلل هنم ء التبا وهف

 هب عرشلا درو رمأ بطلاف

 تايالا ىف ركذلا راشأ هل
 الاق نيفرسملا بحي الك

 عبطلا فلخو طلخلا امهنمو
 للعلا لصأ امه برشلاو لكالاق
 افرسملا بحيال لاق كاذل

 لكالل هركذ
 يلج سايقمب برشلاو لكالاف
 ءادلا تيب ناسنالا ةدعم ذا

 لكأي امم ناسنالا اجن ولف
 للعلا رياس ترظن نا تنأو
 ىرولا توم لق نأ غلابأ ملو

 ليلد (هسار نم ىذأ) ىفو
 (مكسفنأ اولتقتال) هلوقو
 هللا دابعاي اووادت ىفو

 عنصلا فيطل نم عيدب فطل

 بيقع كلاذ د

 للعلا عاونأ ماسجألل ردق
 يلعلا انالوم ةردق ىلع تبلد

 اثدحأ اميف ميكحلا هناف
 احرصم هقلخل هتردق

 ءارتما الو ارط هقلخ ىف

 دارملا ىف فيلكتلا نم وهو
 همسج نع البلا رملا هب ىفني
 تابثالاب ثيدحلا حرصو
 الاثملا عف برسثلاو لكالا ىف
 عفدلا فعض نيفعتلاو نقحلاو

 للج ضارمأ جتنت امهنعو
 افزسا دق امهيف نم اددهم

 لصالااذههجوفرعافبرنلاو
 للعلا عيمج قرط نم ظفحي
 ءامتحالا نرغ مزلاف كاذل

 للعلا هبصت مل احيحص شاع
 لكا امم تدلوت اهتدجو

 ىرأ اميف امهنم الا كي همل
- 

 مكبطل ةلدأ نم اهوحنو
 هاواڵا يبنلا نع اهوحنو

 عضولا لصأ ادبم ىف هتمكحو
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 ءاود هلف ءاد لكو

 مسج لكل شاعنا هيفو
 ءافش اهل ةلع لكف

 هل ءاودال توملا وهف ماسلاو

 لضفأ ىاودتلا كرت له فلخلاو

 يوادتلا لضفالا حيحصلا لب

 ةلعلا لتقب مسجلا ةعفنم

 الطبأ اموي ىوادتلا كراتو

 قزرلا بلجل بسكلا كراتك

 لالجلا ىذ ةردق نكت نلو

 قزرلل هتردق نكت هلا
 اقازرالا رسيل اشي ولف
 داهجالب ارصن اشي ولو

 لتاقن انفلك هلابام

 درو هكرتو اعدلا ىف كاذك

 لكوتلل ىفانم اعدلا اولاق
 لصاح رمال لصحم وهف
 لكوتلا ةلمج نم اعدلا انلق

 ءافلا اتببيسمس ىوادتلا اذك

 ارمأ دق اببس لطعت الو

 ممالا ىف كاذب دهاش نوكلاو
 هللا نذأب ىودلا عفنيو

 _ن ٢ ٠ ١

 لدعلاب انماسجأ ىلع ىضقي
 ءابنالا كلذ ىف تتأ امك

 مكح لك قوفت ةمكحو

 ءاودال ماسلا الا حص دق

 هلعج دق افشلا هريغل نكل
 لمكأ مانالل ىوادتلا مأ

 ىواح ثيدحلا اهل هجوا نم

 ةردقلا ناشل راهظا هيفو
 لانتماب ماق دق هنال
 العف اميف بابسالا ةمكحل
 قحلل لطعم هناف
 لاضعلا اننئادل ةيفاك

 قحلا لالج لج ةيفاك

 اقالخالاو لاوحالا نسحو
 دابعلل هنم اعطق ناكل

 لعافلا كيلملاو ريدقلا وهو
 دمج نم لخو اعدلا لضفالاو
 لصحي مل ابرأ لصحي ملو
 لقاعلا دنع لضفالا هكرتف

 لهجت مل ةدابع هنا عم

 ءاودلاب ضارمالا جلاعف
 ىرولا حالصال هللا ىده هب

 مرج الو ىرولا مع هعفنو

هابتشام نود هنم لكلاو



 ءافشلاو ءاودلاو ءادلاف

 ءاودلا اذك ماسقأ ءادلاو

 لوقعملاو سوسحملاب وادف

 هقدصلاب اوجلاع يبنلا لاق

 ةبوتلاو اعدلاو ةالصلابو
 ناسحالاب جالعلا اذكهو
 ممالا لك كلذ تبرج دق

 رهب امب هريثأت اودجوف
 دحوالا مامالا بطقلا هب لاق

 رهتشا ةوبنلا بط ىف هنعو

 بسانيال نارقلاك لوقي
 بط نع مهضارعا لاقو
 )١( افشلا نع مهضارعا لثمك
 عفانلا ءافشلا ءاج دق هنعو

 نع ءاج بيبطلا دنعام نال
 سايق نمو ةمانم نمو
 هللا ىحو رس نم اذ نياف
 ايبناللا لكل ىحوأ اذكهو
 نكي مل داقتعالا نسح نكل
 لاجرلل زورحلا اوزوجو

 دلجلاب اهظفح نوكي نكل
 لازت الخلا دنع اذكهو

 ءابه هنود لكو هنم

 ءافشلا دحتي هنكل

 لوبقلاب كاذ ىقلت ىتم
 هقفنلاب اذكهو مكاضرم

 ةردقلا ىذ نم نارفغلا بلطو

 ناهربلا ىف هوور دق قلخلل
 مهفاف لاقي اهفالتخإ ىلع
 رهتشا امبسح قاذحلا رباكأ

 دهشت مانالا هلضفب نمو
 رشبلا اذه نم بيطلا بساني
 بياطأ ىرولا ىف نيذلا الا

 برعلا لكل ىداهلا ةوبن
 افشلا معن مهل ناك ذا ركذلاب
 عداص كاذب ارهج ىتأ امك

 نخدلا بيكرتو نيمختو سدح
 ىسالا كاذ سانلا ىف هب ماق
 هابتش نأ الب هقلخ ` ريخل

 ايور اميف ىعرشلا هبطب

 نسحلا هعفن نيقيلا عم الا
 لاحب اهقيلعت اسىنللو

 ىدنع اميف ساجنالا نم افوخ
 لالح اهب مهلوخد امف

 ه ءاطبإ ةحصلاب ةدافال ىناثلا افشلاو نارقلا هب دارملا لوالا افشلا نع هلوق )١(
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 لخد ولو اهب سابال ليقو

 ركت ناويحلل اهنكل
 عنمت يلصيال نم اذكهو

 بجو دق لسغ كرات اذكهو
 اسفن وأ ضياحل اذكهو

 تزرخ نا اهزاجأ كلامو
 اهرك كاذك ثدحم لمحو

 نكت نا ىوونلا زاجا نكل

 عنم دقف اهلكأ ىف اوفلتخاو
 مهفاف وحم ريغ نم اهبرشو
 املعلا مامالا بطقلا هب ىنعأ
 بتكام وحمل زياج برشلاو
 دراب ءامب ىمحلا اودربأو
 منهج نم حص دق اهنال
 ءاملاب اهداربا ىف فلخلاو

 فلتخملا جازملاو نامزلا ىفو
 امو ىوقلاو عابطلاو نسلاو
 برق عبس نم يلع اوئفكاف
 ادراب ءام شريلف ءاجو
 رحسلا تاقوأب صوصخم كاذو

 رهن ىف نعقنتسي ىتأ دقو
 لوسرلا ملع دق ةمكحل
 قرعلا عطقو زياج يىيكلاو
 م

 رما دقو ىوك دقو ىوتكا دق
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 لصح دق كانه اهظفح ناك نا

 اوهزنو مكنإرق اوس دقف
 عيضم ىتف هنال هنم

 بنج اموي هنوك وحن هيلع
 اسأ نكل اهزاجأ مهضعبو
 تبث هنع اذك راتخا اهكرتو

 اهقفلا مومع هانفزع اميف

 نسح رصيخرتكلذو ترذح دق
 عسي لاق مهضعبو مهضعب
 مظعالا مامالا دنع مرحم
 املعلا لك رقأ هل نمو
 بهذ دق اضيا بطقلا هيلا اذك

 دراو صنب فيصلا ىف كاذو
 مقرالا مسك مسجلا ىف بدت
 ءارتما الب فيكلاو مكلا ىف
 فرع امك ةداعو اذغلا ىفو

 املع امم ةينبلا هلمحت

 بحالا انيبن نع ضعب هاور
 ادراو اثيدح تاليل ثالث

 ربخلا ىف اصن كلذ اوور امك
 ىرجي نوكي رهنلا كلذو
 لوقنم اذكه كانه اهب

 قلخلا لك ديس نع زوجي

ربخلا انل ىور امبسح ىكلاب



 هماجحلا هماجحلا نم عطقلاو
 حالصلا هذيق كاذ لكو
 ةيودالا رخا نم هنكل

 لثم يكلا وه ىودلا رخاو
 للعلا ضعب نإ لاقي دقو
 ران نم ةيك ىف ىتا دقف

 ماجح نم نوكت ةطرش وأ
 مرحملاب ليق حصي الو
 عنمي رمخ برش وحنك امو
 ةمالا ءافش هللا لعجام

 امدنع ريرحلا سبل زياجو

 سارلا رعش ءاسنلا قلحتو
 اعد اذا اهتروع نرهظتو
 ساب نم امف ترطضا اذا امك

 محرلاك بيرقلا نم رضحمب
 الجرلا ىوادت اهل اذكهو

 نينج اهنطب ىف تمي ناو

 مهل يح اهنبإو تمت نلو
 ديعس وبأ خيشلا عنمو

 رظن وهو ههرك دمحاو
 فرعي مل امب ايقرلا عنمتو

 رحسي نيح رحاسلا لتقيو

 بضغرتو ةارمإ ىف بغارو

 عنم مهضعبو ضعب هزاجا

 همالم الو اهيف ج رحال

 حالفلا انل هدنع هللاو
 ةمالا جالع رانلاب انل نوكي
 لعف رطضا اذا ىنعي مهدنع

 لهمت الب يك اهجالع
 ىرابلا باتك نم ىأ ةيا وأ
 مانالا ديس نع انل ىوري

 مهفتلف اهلكاي ةرذعك
 اوعمساف اضيأ كاذك سجنو

 ةمرحب دراو ءىيش لك ىف

 امولي نلف هيفافشلا ىري
 سابتلا الب رضلا تفاخ نل
 اعفر الوق كلذ ىلا عاد

 سانلا بيبط ىلا اهرهظت
 مأك وأ حص بالاو اهجوز وأ

 نيمالا كلانه اهدلو
 مزج ضعب اذب اهقش كانه

 ديجملا ىتفلا قاحسإ لثمك
 رطخ هنال دهزيجأ الو

 يفخ هرمأ قحلا ىفام لكو
 رفكي ىحضأ رحسلاب هنال

 بتكي دادولا هل لهف هنع

 عنتماف باوصلل ىندأ عنملاو
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 ىفاك نوكيام ردق نال
 عفنأ كلذ لثم ىف اعدلا للب

 ارمالا نأ ناقيالا اعدلا ىفو

 انه ىفكي ىذلاب ريبخلا وهو
 مرج الو هب ملسيو
 صقن ناك وا لاحلا كاذ داز نا

 عفنب اضيأ ءاعدلاب بطلاو
 لابجلل ليزي اعدلا نا

 نكي مل نيقيلا ةلقل نكل

 باب ىف هطسب ىتاي فوسو
 ارسيام ىلع هلل دمحلاو

 فالخ الب هرمأ رسعي
 عنميال ىذلا ريخلا هنا عم

 ىردي هاوسال لالجلا ىذ نم
 انطفاف هيلا هلك رمالاو

 مدب وأ لامب روذحم لك نم
 صخي فيلكتب ءىش نم سيلف

 اوعفتناف هبو ىلوأ وه للب

 لاوحأ ىف ضارمالاب فيكف
 نبتسا هرمال اعفان كلذ
 باتكلا ىف هبلطاف` اققحم

 ىرولا لاوحال عفان لك نم
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 ةراهظلا

 لامجلا رهظم نأ ثيحو
 عمتجملا ىف قوقحلا بجاوو
 ربتعت ةايحلا راذقا نوكو
 يلاعملا ىلإ عاد هناو

 هاوس نم ناسنالا ةزيمو
 اعد دق ميركلا اننيد نال

 هرينلا لوقعلا بابرا ضحو

 هراهطلا انبجاو نم ناكف

 رهظملا فيرش رملا نكيلو
 راكفالا ىف راذقالل نلف

 اعيمج ىرولا عرشلا ىهن اذل

 ىرولا قلطم ريهطتلل ثحو
 سندلا نم اقنلا ةراهطلا ثيح

 يرب بيعلا نم ضرعلا رهاطو

 ثبخلا ىذالا نم رهاطو

 هبانجللو ضيحلل لسغلاو

 ةيسحلا ةساجنلل لسغلاو

 بجو امك اهل لسغ ىلع ىنمأ
 اساجناڵلاو راضوالا كلسغام

 ثبخ لك نم ريهطتلا كلذو
 املعلا دنع مظعالا ثدحلاف
 ساجنالا هذه لاوز امف

 :لامكلا نم نسحلا ردصمو

 عرمثتلا ىف ناسنالا فرش نم

 رظنلا لصأ ىف نيدلا اذه دض نم

 لاصخلا لمكأ نم اهلاوز
 هللا كاذ بجوأ امك اهب
 اعمساف لامجلاو لامكلا ىلا

 هرربلا جهن لاوحالا فرشال
 هرانم نكلساف اعرشو اعبط

 ركفلا نيتم لاحلا بيطو
 راصبالا ىمع نثبي احور
 ايعمس نكف لاحلا كلذ نع
 ارم الو اهدارأ ةمكحل

 سجنلاو اضيأ راذقالل لسغلاو
 يرس لاضفم بيجلا يقن لثم

 ثدحملااذهل ىرغص ةراهط

 هبارتسا الب ىربك ةراهط
 هيونعملا راذقالا ىلع عرف

 بجعنمرسيلو ىنعملاب سحلاف

 اناس اهلسغل عضت ملو
 ثبخلا لعف نمو سفنلاب قلعي
 امب السغ الو هلسغاف كلذ

 ساجرالا مكلت عم اهسح ىف
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 رامجتسالا ريهطتلا لوأو
 راجحالاب رامجتسالا كاذو

 عرش اميف اهب ىداهلا رمأ دق
 رجحلا ىنعم ىف نوكيام لكو

 بشخلا قلطم وحن نوكي امو

 اندنع ديدحلاب زوجي الو
 بهذيال سلمأ اذه نال

 امبسح راتيالا ةنسلاو

 دنع لاوقالا رهشأو
 دق هوجولا ةثالث وذ ليقو
 ددعلا كاذ مزلي لب ليقو

 هيقنتلا هنم مزلت لب ليقو
 املعتل لصاح لاتتمالاو

 انل ىزجت نكت مل نا ىرتالأ
 سجنلا لوزي وأ ديزن اله
 املعاف نارجحلا ىفكي ليقو
 حصف نينثاب رمجتسا دق اولاق
 اديزملا بلطي مل هنال
 هتايصوصخ نم كاذ ليقو
 هثالثلا نكمأ نإ لب ليقو
 ىفتكي نيرجحلاب هنأ وأ
 املعلا دنع طياغلل كاذو

 اربتنالاب فرعلا هيف لوبلاو
 فشنملا نم نكمم لكب

 درو

 املعلا

 راتخملا هنس دقام لثمك

 رامجلاب ىمست اهنال
 عبت سانلا هلو العفو الوق

 ردملاك زوجي دماج لك نم

 بدالا هيف نمزتلاف فزخ وا

 اندعم ناك ثيح جاجزب وأ
 بزلت تناك تانه ةراذق

 ددعلانمانليزجملاىف فلخلاو

 امزتلم اهل نكف ةثالث
 دجو نا ىزجيو اهلتم نوكي
 دنسلا كاذب حصام لثمك

 هيزجم درفب ولو تلصح نلا
 املعاه كلذ ىعرشلا ضرفلاو
 انع دق اميف راجحالا ةثالت
 اوسسأ اميف حضاولا وه اذه
 املعلا هاور دق ىبنلا نع

 حصأ هلعفو ايفاك كلذ

 اد يعباهب ىمر ةثورو
 هتابتأ ىف ثالثلا مزلتف
 هنادحأ اهلكب نبهذيلف
 ىفت تالامتحا يهو اذ نود نم

 املع دق مهل افرع هب صخ
 ىرجملا تكاذبام لاوز وهو

 فزخلاوحنب وأ رامجلا نم
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 تبث لوبلا ىف طياغلا ىف زاجام
 عقو ديدحت لوبلا ىف نكي مل ذا
 طياغلا رمال فلاخم وهف
 ىرج دق تانه ءام هنال

 اقلطم هيف مكحلا ءاج كاذل
 عطقنا ام دعب طياغلا ىرت الف

 رامجتسالا ثورلاب زجي ملو
 عراشلا هامر دق كاذ نال
 عنملا كاذ ةلع ىف فلخلاو
 نجلا داز مظعلا نا ليقف

 ىفطصملا هيف لاق سكر ثرورلاو
 هنا كاذ ةلع لب ليقو

 سجنلا كلذو سكر هلوقل
 درت مل كاذ ةلع لب ليقو

 تددعت ولو نكل هزاوج
 عبتي نا نمزلي ادعو ادح
 طيارشلا مكلتب ءجي مل ذا
 ارصع ول نعظطقني مل داكي

 عبن دق اضيأ هارت دق لوبلاو

 عراسن هيمرل ذئنيح
 عرشلا ىف تتأ ةمكح ىال
 ينغي مهعم باودلل ثرورلاو
 افصو دق اذكه ماعط وهف
 اهنملعتل ثورلا ةساجن

 سجنلا تاساجنلل ليزي الو
 دنف الو انل يهنلا درو للب

 تصن

١.٠



 ةلبقلا مارتحأ

 ملعي ناش ةبقلل ثيحو
 افرعاف كاذك ىداهلا ةنسو

 ارمالو انتهجو اهنوكو
 همزلي نيتبخالل بهذمف
 البقتسي نا لحي هل سيل
 ىراحصلاب صخ كاذ ليقو

 ساب سيل ليق تويبلا ىفو
 لئاح كانه لاح هنال

 مضخلا رحبلا نع رباج هاور

 نيتنبل نيب ىبنلا ىار

 اكاذ حابأ سابع نبا اذل
 امل اصصخم لعفلا لعج دق
 ىراحصلا ىلع ىهنلا لمحو

 ميرحتلاب هيف موق لاقو
 ىبرعلا نباك دمحا اذكهو

 اقلطم زاوجلاب موق لاقو
 ه قيدصلاو ةورع مهنمو
 اذا هناب اوللعت

 نع ىهني مهضعبو

 ضرتعا

 اهلابقتسا

 مكحم صن نارقلا هب ءاج
 ىفطصملا مامالا انيداه لعفو
 اربتعاف رضح وأ رفس ىف

 همزلن لب ةلبقلا مرتحي

 الخلا ةقارإ دنع اننتلبق

 رافقلا رياس نم اهوحنو

 سانلا نرتتسي اهب ىتم
 لضافالا هققحام لثمك
 ملعلا انمامإ سابع نبا ىنعأ
 نيتلبقلا ىدحال البقتسم

 همدقملا هتلبق البقتسم

 اكاذك اهقفلا هاور امك
 املعاف اضيأ راتخملا هلاق دق
 رافقلا نم اضفلا قلطمو
 رثالا ىف انفلاخ نمو انم

 ميلعلا ةفينح ىبأ لثم

 بهذملا لاجر اوسيل مهلكو
 اققح اميف دواد مهنمو

 هقيقحت نبلطاو هوور اميف
 ضرتفم عوجرلاف كاذو اذه
 هيضقلا مهليلعت كاذب

 اهلاوقا نم ءاج اميف طقف
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 ادمحأ مامالل هوبسنو

 حيحصلا انثيدح هدرو

 عيبرلا ىورام قوف سيلو
 ربتعملا حيحصلا لقنلا هنأف
 املعاف باتكلا دهاوش هل

 اديق دق ةفينح ىبأ نعو

 عيمجل ١ فرتعا كاذب امك

 رنالا ناهربو ةجح نيدلا ىف
 اصملعلا لام هيلع اذكهو

١١١



 ة :كلا

 مالسالا ىف رتسلا نا ثيحو
 الخلا دصقم دنع صوصخلابو

 مزلي امم فينكلا كلذل

 نبللانييوفطصملا سولج نمو
 ىراحصلا ىلا برعلا تناكو

 اراصمالا اوحتف
 اونسحتساف ىذالا سيارك اوأر

 رابتعا ىفو
 مالسالا ندمت هلبقي

 ىرقلا لهأ ىلعىدنعبجاو لب

 ةورملا بجاو نم هناو
 لضاف ميرك لك ىنتعا هب

 سرك امل اسيارك تيمسو

 حوطسلا ىلع ضحارم ىمهو
 فرعي فينك ضرالا ىلع امو

 دق ام دنعو

 ءال خلاو قفرملا اذكهو

 ةرجحالا ىف طياغلاو لوبلاو
 لقن نجلا نكاسم اهنال

 ىف عنملاك مهتويب ىف عنملاف
 ىداهلا ىهن قافشالل ليقو

 ابرقت ىتح رازالا فشكتال

 ليمج القعلا

 مانالا ىلع عرشلا هبجوأ

 القعلا لك رتسلا مكح مزلي
 مرحي مانالا تاروع فشك ذإ
 نملعاف فينكلا انب اوجرخأ دق
 رافققلاو ءاالخلل جرخت

 اراظنالا اهلهأ ىف اونعمأو
 اونبامو مهبا دا ىف كلذ

 لوقن اذك رتس هنال
 مانالا بجاو نم هناو

 ىرولا لك انه رطضي هيلا
 انوري رتاس ريخ كاذو

 ةلملا نسحو نيدلا ىده نمو
 لماك ىحيرأ ربح لكو

 سجنلاو ثيبخلا وجنلا نم اهيف

 حيرلا ثيبخ مهنع نضحرت
 فنك ىذه لكو بهذمو
 ءابنالا تحرص دق كاذب
 ةمالا ىداه راتخملا ىهن هنع

 لجالا انمامإ سابع نبا نع
 فرعاف لاقي سنالا نكاسم

 دابعلاب رضي ىسع امل

 ابدالا عارو ضرالا نم الاح
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 لقن امك ثبخ نم ذعتسأ مث
 ىنميلاب اركن سمت الو
 احسمتال الخلا اهب اذكهو

 املكتالو ال ملكت الو
 ادمح ول اسطاع تمىتتالو

 لغتشاو ناذالا ىكحتال كاذك

 نيميلاب رامجلا كسميو

 لامشلاب ليلحالا كسميو

 ركذلا كسمي نيميلاب ليقو

 عقي لغش سيل نيميلا ىقبت
 مزل لاحلا ىف لامشلاب لغشلاو
 هتبات كلتو ىذالل ليزت
 لوالاو املعلا لاق كاذك

 عقو ىنميلل عرشلا عنم نال

 ىداهلا صن هيلاام هيفو
 لالجلا وذ هللا هيلع ىلص

 لصح دق اهاذأ ثيابخ نمو
 انع ناك ثيح لوب لاح ىف
 احسكت كاذل لعجا لامشلا لب

 امرح مارح لكلاف كريغ
 اد كأت انه معنملاف هالوم

 لقتنت ىتح تيلتبا هب امب
 نيمالا ةنس نم مكلذو

 لاوقالا ىف حيحصلا وهاذو

 رجحلا كاذ نكسمي راسسيلابو
 عفري لوق كلذ ىوس اهب

 مرج الو تلعج كاذل ىهو
 هتبان تانه امناك

 لنمالا حصالا وهو اهجحرأ
 عنتمتلف اركذ سمتال نل

 ارذقلا نيقلتو هذخأت
 دا شرلاب رمالا هناو
 لامعالا ىف ةادهلا هلاو
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 كاوسلا

 رهطتلا

 ربتعم لسغ وهو كاوسلا مث
 ادغ ركذلل مفلا نا ثيحو
 ابهذي نأ ىلإ هلسغ مزلي

 ال قيرطلا كلذ .نوكي ىتح
 بج وسانلاىلع اهحسك قرطلاو

 ملو هب ىنتعا عرشلا كلذل
 ادكأت دق كاوسلاب رمالاف
 رمال قشأ نا الول لوقي
 دهتجي هنل لدي وهو

 ةنمؤم الو نمؤمل امو
 ليئارسا مرحام هنمو

 عقو انيبن نم ريتك ىفو
 بابلا اذ نم ليق كاوسلا اذو
 هللا مكح لاحلا كاذ فشكو
 هاضما دق كلملا كيلم فنص

 ىفطصملا هيف ضوف دق ىناثلاو
 هحلصم ىبنلا اذ هار امف

 نم سيل ليوط ثحب انهاهو

 امياد بحتسي كاوسلا نل

 رمؤن انن كاذ نم رلاو

 فرشو لامك ىف نوكن ىتح

 ربثبلا ىف نكمم لك لمشي ثيحو بجاو نلا

 رذقلا سنج نم عمجي رهاظل
 ادالا ققحت هب هقيرط

 ابهذتلف هخاسوأ نم ناك ام
 الفتحاف خسو نم هب ءىش

 بجيام لجال قيرط اذو

 مزل امك هفيظنت ىوس ضري
 ادرو دق اذكه ءوضولا دنع

 ربالا وضولاو ةالصلا عم هب
 دضعي اذهلام باتكلا ىفو
 ةريخ نم انل هللا ىضق اذا
 ليلد انل ثرحلا ىف مكحلاو

 عفر دق اياضقلا نم ةلمج ىف
 باطخلا ىضتقم هيلع لد

 هابتشا الب احص دق نافنص

 ها ضق دحال لكي ملو

 افطلالا ماقملا هيف ايعارم

 هحجر ىنعمل هب انرماي
 نسي ذا كاوسلا لب انمارم

 امياق كاذب نك لاح لك ىف

 رهطن هوحنو رذق نم
 فرعدصق ىف لاوحالا بيطاو
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 دبعتلا ةلاح ىف اميسال
 ناطلسلل تمق نا ىرت الأ
 لاح لامك ىف موقت لبال
 ارم الو ةبيط ةئيهو
 كلملاو ىرولا ناطلس هللاو
 كلملا لجال كاذ لب ليقو
 ءىراقلا ىف ىلع هاف هعضوف

 امك هينؤي حيرلا نتن نال
 املعاف كاوسلا نس دق كاذل
 هكئالملا ةبحم ةحصفم

 دش ةثلللو رفحلا بهذيو
 هفاظنلا ةلمج نم انل وهو
 ىلع لد دق كاوسلاب رمالاو
 الاق ماقملا ةلع نال

 مزلي ىحضا رمالاب هنال

 يف ٠٠ عوقولا نيعت ذئنيح
 ارم الو وضولا دنع هنال

 الف انماقم نم اذه سيلو

 ادرو دق هبام ىعاري نمو
 ررغلا ثيداحالا هب تددعت
 ىلع اموي دمحأ ضحي ملو
 دمحت ىبنلا رماوأ مزلاف
 املو امع راظنالا عطقتلو

 دمصلا لالجلل موقن ىتم
 ناردالا لماح كارت لهف

 لادج الب فيظنت لاحو

 ارثشبلا نييحن ذإ مزلي
 كسنلا نوكي انم هل نمو

 راهطالاب فحتي نا نسحي
 امظعأ كاذ ناك لب انل ىذؤي

 امس هب مرك نم ىوح مكو
 هسكان تناز ركذلل ةبيطم
 دعتال كانه رارسأ هيفو
 هفارظلا جهبأ نم هنا لب
 الصأ لوصالا ىف رمأ بوجو
 الاقلا رداف كرتلا ىف ةقشم

 مرحي انيلع مزال كرتو

 فتخي مل اههجوو ةقشم
 ارظناف كاذك انتالص عمو

 البنلا نبااي لوقلا هيف ليطن
 ادكأت هلعف نا لوقي

 رثالاو مولعلا لهأ اهنود
 العج ريخ هيف لب ىدس ءىش
 دحالا دنع ءازجلاب كابقع

 بجاو امتحت لاتتمالاو

١١٦



 لانتماب كلذ ىلا مقو لالم الب رمالا لبقتساف

 ىلجلا ريخلا ىلا لكلا قياسو ىلعلا ريخلل لكلا ىداه هللاو
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 هقوقحو ءوضولا

 بحتسمو بجاو ءوضولا نلا
 امدعب ءوضولل تدمع اذا

 ءانالا ىف كيدي نلخدتال

 ميانلا ىردي سيل ثيدحلا ىفف

 رثكالا دنع هيركتلل ىهنلاو
 مزحملا و روهمجلا ههرك

 اناك ليل مونب هطرشي

 ام نود لليل مون صخي فيك
 اسمغ ول هنا قافتالاو
 سيجنتلاب مكحلا نا كلذ
 ادبا نيقيلل ليزي الو
 نأ لبق نم نقيت اذ ناكو
 امبر لامتحال ءاج ىهنلاو
 ربخلا يف صخ ىهنلا اذه نأ عم

 كربلاو اضيا ضايحلا جرختق
 دق ديلا كلت لسغ يف له فلخلاو
 ركذام ريثكلاو ىفكت ليقف
 ال ديلا كلت تيبم ىرد نمو

 عطقيو ةفاظن هنال
 درو وضولا ىف هللا مسال ركذلاو
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 بدالا هللا ع رش عيمجلا ىفو

 امزلتسم ابجاو عارف تمن
 ءالبلا نم اهلسغ لبق نم

 ميان وهو ديلا نوكت نيأ
 رظناف اضيأ ميرحتلل ليقو
 مزتلم هطرشو مهدمحأ

 اناهربلا بلطاو راهنلا نود
 املع ليلد لهو صصخم

 اسجن اعطق ءاملا كاذ كي مل
 سيسأتلا ىدل لصأ هل سيل
 اد_يق دق اذكه نيقي الا

 نطفلا دنع رهاط وهف ماني

 امرح ائيش لانت نا نكمأ
 ركذ امل انإ ناك اذا امب

 كش كلذ ىف سيلو اهوحنو
 درو ال مأ ةدحاو هل ىفكت

 ريخلا ةياغ وهو ثالثلا نم
 >2قن دق اهل لسغ همزلي

 رهتشا لسغالف قاب اهفافلإ

 بتكلا هيف قطنت هب امك

 عزني ثيبخلا اهب ةسوسو
دسف ىنعي هنود ءوضو الف



 بيضغرتلل كلذ لب ليقو
 لجالا ةديبع وبا اذب لاق

 دجاسملل راجلا ريظن وهف
 راتخملا هتالص ىفن دقو

 تفتنإ هتيبب هتالص ىنعا

 لا مكلل كلذ اولمحف

 هيمستلا هيف ضرفت لب ليقو
 هيمسىتلاب هدارم لب ليقو

 ربخلا ظفل نم موهفملا حضاولاو

 ركذي مل نمل وضوال لوقي
 ادارأ هنا لوقن فيك

 هم ٠.

 لضفلاب نرفظت وناو مح

 بيبحلا انيبن نم ءاج دق
 لقن دق اميف حاضيالا هراتخاو

 دراو لضفلا يف اهب هتالص

 رانالا ىكح اهلامك ىنعي
 تبثت هنع ربخ ىف ىتا امل

 لادج الب رهاط تاذو
. . ٦ 

 هيردتل اهنود ءوصو الف

 رهظ اميف ةفورعم ةيمست
 ربخلا ظفل هللا مسإ هيلع

 ادارت نلو ةين تانه

 لدعلا ليس كاذب تو
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 ءوضولا ةفص

 ىفك ةرمب ءوضولل حسملاو
 ايزجم نوكيام ىندا كاذو
 هل هللا فعاض فعاضي نمو

 امهفاف كاذ لاق نيترملا ىف
 لامكلا ةياغ ثالثلا ىفو
 ايبنالا ءوضو مت هءوضو
 لمكالا كاذل امزالم نكف

 لوسغملاو حوسمملا ىف كاذو

 بهذملا ىف هب لومعم كاذو
 لقنو ىعفاشلا لاق كاذك
 ميهاربا يميتلا اذكهو
 هبراغملا بهذملا لهأ لاقو

 رركيال حسملا نأ نوري
 امك لسغلل حسملا ىواسي الف
 فيفختلا ىلع ىنبي هنال

 رركملا هءوضو مهدنعو

 انل ىورت رخا هتنيب دق

 درو ةرمب سأرلل حسملاو
 رذنملا نبا لوقي اذكهو

 لدعالل نبهذي ىبنلا ناك
 انل ةوسأ هللا لوسر ىفو
 ةرملاب اندنع زاوجلا امأ

 افعضأام هلف فعاضي نمو
 ايور الوق ةالصلا ةحصل

 هلقنت انه ىداهلا نع اصن

 املعتل رهاظ حدم هيفو
 لامعالا لضفال اهناو

 ايور اميف لمكالا هناو

 لضفالا لجالا لضفلاب رفظت
 لوسرلا نع هتفرع امك
 بجنلا ماركلا نيقرسشملل

 لدج الب اطع نعو سنا نع
 ميوقلا رهاظلاو مهريغو
 هبطاق كاذك موقلا رثكاو

 رصتقي ةدحاو ىلع نكل
 املعلا ءالؤه نم هتفرع

 فيعضتلاىف لسغلا ىواسي الف

 رسفي لمجم هوأر اميف
 انه درفم حسملا انأ ديفت
 دنتسم لوق دواد ىبا دنع

 رظنلا دنع حصالا لوالاو

 لمكانل امزالم لزي ملو
 انيب الضف لان ىسأت نمف
 ةنسلا كلت ظفل نم حضاوف
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 املعاف (ىئوضو) ىدنع هلوقو
 ىرولا بيغرت كلذ نم دارا
 عباصالل ليلختلا ىفغبنيو

 وضولا ميمعت كلذ نم دصقلاو

 ىدل ءاملل ءارجالا بجيف

 للخلا كلتل ءاملا لصيف

 ديلا رارما طرشي له فلخلاو
 اعباصالا انلاخدإ ةنسو

 اعامجالا ىكح ابجاو سيلو

 ىتأ دق ذا رظن هيف ليقو
 رارما ىف بوجوال ليقو
 لوقي كلام بوجولابو

 بجاو ىدنع ليلختلا قلطم لب
 اللخت نأ لبق نم اوللخف

 لمعلل ءازج ران نم نوكت
 امدنع الا ديعولا كي ملو
 وضو الو ادبأ ةالص الو

 اندنع ةالصلا نم دهلامف

 مدعني امهمو طرش هنال
 دحا نم ةالصلا هللا لبقيال

 ربخلا ىف اضوتي ىتح ءاج دق

 املعاف كاذ نارقلا بجوأ ذا

 ادجو نميف بجاولا وه اذه
 مميتلا اذ دعب نم هضوفف

 امك يلبق ايبنالا ءوضو مت

 ارفوالا لامكلا كاذ اومزلي نأ
 عراشلا رمأ ءاج كاذب امك

 ضقني ءوضولل كاذ كرت ذا
 اديلا ممعي ىتح هئوضو

 لسنتغملا ىلع بجاو كاذو

 دصضتقاف بجاو لوقأ الو
 اعناص اذ نكف اهلثم نيبام
 اعازنلا كرتتلف انحاضيإ
 اتبت لاقم ىف فالخلا ىنعم

 راربالا نع لسغ ىدل دي
 لوقنلا كلذب تتا امك

 بطاخي ىفطصملا ديعولاب ذا
 العجت كانه ريماسمب يا
 لمك راربأ هاري هسنجب

 املع الوق بجاولل كرتن
 ضرعي كانه طرش هنال

 انعلا مزال ريغ ءوضو الب

 ملع لوق ىف طور نتملا مدعني
 دمتعملا ءوضولاب الا ثدحا

 رثالا كاذ نم لوقعلا وه اذو

 امتحت هبجوأام لكو
 ادجي مل نمل رذعلاو ءاملل

 متحم وضولا دعب هبوجو
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 املعاف اذه دعي ىتأي فوسو

 باقعالل ديعولا ىتأ دقو

 مادقالا هذه نوطبلو

 اهل وضولل ميمعتلا ضرفلاو

 امه ذا نيعضوملا نيذ صخو
 حيحصلا دقفتلا ىغبنيو
 قاشنتسالا لاح ىف نفقغلابو

 ابجوأ طيقلل ثيدح ىفف

 فنالا كلت ءاصقتسا ضرفلاو

 مايص اخأ تنك اذا الا
 الستري نأب ) ىشخي خي هنال

 هفنأ نم هقلحل ىتأ امف
 ضق انو مرحم امهالك

 رتنتساف اقشنتسم .

 ىفطصملا يمشاهلا يبنلا اهب
 حسميلهوضولاءاميف فلخلاو
 رشبلا ىداه ناك عيبرلا ىفف
 حسمي ءوضولا راتال هب
 احسم دق هنأ ذاعم نعو
 اهب هل ةفشنم ىتأ دقو

 املعلا رمأ كلذ ىلع امك

 باقعلاب نذؤي ربخ ىف

 اهبتنم اهل نكو نممعف
 امزل دق امل كرتلا ةنظم

 حيرتسيو هرملا ملسيف
 يقانو ارهاط نوكت ىتح
 ابغراف مايصلا ىف الا كلذ

 فصولا ىف اهل ناك خسو نم

 ا١لظح رمأ كاذو هقلح ىف
 هفصو ىف همف نم ىتأ امك

 ضراعي هل ىتم هموصل

 رثتنملا سفنلاب هعفدت

 خسولا مكح اهل ةراذق نمو
 يوق همكح كلذ ىف راصف
 عسو لك بسح ءىش لك ىف

 ضرفلا اذهل ىفكت دقف اهنم
 ىفتكا اموي روهشملا ربخلا ىف
 حلصا حسم نود نم هكرت ما

 حلصأ كاذل كرتلا بهذملاو

 احضو ليلد وهف هبوثب
 اهبن موق هاور دق حسمي
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 اقلعت هب نو يكلاملاو
 هفاظنلل بجوي هناو

 هعم اضعالاو هجولا ءام ناف
 دق هيلجر نم رطقيام كاذك
 ايقتالا ةادهلا ضعب هدرو
 فرتلا لهأ ناش كاذ لوقي
 مهلجرأ مهليدانم تناك

 ةديبع وبأ ربحلا هب لاق
 ىقفلا بيسملا نبال هلتمو

 عطاس رون رملل وضولا لاق

 امادام هب انبونذ يحمت

 خستناف ناك حسملا نأ ليقو

 ةنوميم نع هيف اثيدح اوور

 بحتسا كرتلاو زوجي لب ليقو
 الو هكرت باحصالا بهذمو

 ةجح نود كاذ اوبحتساامو

 يفاك نوكي ضعبلا بهذملاو
 لاوقأ ىلع ضعبلا ىف فلخلاو
 قاصلالل ءابلا نا كاذو

 باعيتساب لوقي مهضعبو

 عفاوشلا ردقي مل ضعبلاو

 اقنلا بلجي لوقي مهضعب

 هفارظلا جهابم نثرويو
 هعفديلف هباين ىف رطقي
 دعت خاسوأب بوثلا خطلي
 ايضترم مهلوقل نكي ملو

 فلسلا ةاده ىده فلاخم
 مهلمكأ امل مهرد هلل

 اعطس ىتح نيدلا ىف اودهتجاو

 اوبهذ ارط هيلا انباحصأ

 اتبتث هعم يرفهزل ١ ١ ذكهو

 عماج اضيأ ريخلل هكرتو

 امالم الو اوور دق رطقي
 خسر دق هيف راتخملا نع امب
 ةيضقلا ىذل خسن ىلع لد

 بهذ رحبلا هل رهاظ خسنلاو
 اضفلا دنع هنم خسن مزلي

 ةمالا عيمج ىقتأ مهنال
 ىفكام اضعب دنعو هب ضعب
 فالسا ةداق نع ىتا امك

 لامكلا لحاطف هب تءاج
 قا رغتسالضعبلاو مهضعب عم

 باحصال ١ عم فاك هضعبو

 عساولا الا كانه نكي ملو
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 سارلا عبرب نويفنحلاو
 بحتسم عيمجلا حسم اندنعو

 عفري دقام لقأ ىف ليقو
 ةيفاك نوكت تارعش ثالث

 نينذالاو سارلل ةفرغو
 ىفطصملا لوقي سارلا نم امه

 رخآ ءام ليق بحتسيو
 ملعلا دوعسم نبال لاقم اذو

 نيينذالا نطاب حسم ليقو
 ىكح امهنم رهاظلا حسميو

 بسني عيبرلل لاقم اذو
 تبت ضرف امهحسم له فلخلاو

 الو ةنس روهشملا رهاظلاو
 لقن دق مولعلا لهأ نع لكلاو

 سابتلا الب مهعم هرادقم
 بجوام ءادال فاك ضعبلاو

 اوغرف دق امبسح بوجولا مكح
 هيفاو تءاج عمجلاب اهنال
 نيمالا ةنس ىف ةيفاك

 افرع دق انل مكحلل كاذب
 رخآ لوق وهو نينذالل
 ملع لوق ىف مامالا هعفري

 نيم ريغب هجولا عم ىلوأ
 ككشت الب مهفاف هسار عم

 بهذملا هنع بغري هنكل

 تدكأت مأ بدنت ةنس مأ
 الملا اذه ىلع تدكات ىردأ
لبق لصا نع حص لوق لكو



 ةالوملاو بيترتلا

 املعافحص بيترتلا ىف فلخلاو

 يبنلا لعف نم بوجولاب ليقف

 درو اميف وضولا بتري ناك

 انوكي نا بيترتلا ةفصو
 يلي هجولاو مفلا دعب فنالاك
 عقي نيديلا دعب نم سأرلاو
 افرعاف كاذ دعب اذه لاوو
 عقي كانه لصاف ريغ نم

 ال وضعلا فجي ملام لب ليقو
 ربتعي كانه الصاف سيلف

 بجي مل نا لوالا طوحالاو

 اركذام مزتلي مل مهضعبو
 ىدهلا نيب نارقلا ىف صنلاو
 رذتالا ةيلج ىداهلا ةنسو

 رومالا ىف ناهربلا ىلا عجراف
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 املعلا هاكح ةالاوملا ىفو

 برعلا لك ةوفص دمحم

 دنس نع كاذ حص يلاوي اذك
 انوئضوي اذ بيقع اذه
 لمعلا لهأ لعف فرعاف كاذل
 اوعمساف كاذ دعب نانذالاو

 افرشلا رابتعا ىف هيلي الاح
 عنصت مولعلا بابرأ كاذك
 الضف موق هاري اذو معنم

 رظنىدھاىفوضعلافجي ملام
 بجنلا املعلا ليبس مزلاف
 ارصبلانباايرمالا فيفخ ىف يأ
 ادصقم هاوس ىغبن انلامف
 ردص امل نيبم هلعفو

روهشملا بهذملا ليبس مزلاو



 مكح هلك عرتلا نا ثيحو
 الخ عرشلا نم الاح ىرت الو
 عفرو اياطخلا هللا احم دقف

 ةقبوملا اياطخلا نارفغ وحملاو
 ةنجلا ىف بتر تاجردلاو
 لمعلا صلخأو بات نا كاذو

 رفغي كاذ بوتلاب لقت ناو
 ابيغرت وضولا هحدم لوقلاف
 بجاو كاذو ريخلا ىف بغرن

 هراكملا ىلع وضولا غبساف
 دجاسملا ىلا اطخلا رثكأو

 لسغي بونذلل ءوضولا نلا

 ناردالل لسغي امك وهف
 رياغضلا وه انهاه بنذلاو

 نا نيعلا هتنج دق بنذ جرخي
 حراوجلا رياس ىف اذكهو
 ربخلا ىف اصن ءاملا رطق رخا
 لماعلا كاذ قحتسي سيل ذا
 ريجأ هلامعأ ىف هرملاو
 يقن دق ءوضولا مت امدنعو

 جرخ دق ايقن ناك نم زوفاي
 هللا دنع زيافلا وه اذه

 هقمنم فحص نم اهوحم وأ

 ةمالا ىذ نم صلخملا اهلزني

 للجلا هاياطخل رصأ نإ ال
 ركذي اذامل وضولل حدملاف

 ابيطن يكل اطيشنتو انل

 بحاصي اذك ريخلل ريخلاو

 راك لكو مونلاو دربلاك

 دعابالا ىف لضفلاو اهبيرق

 لقصي كاذ دعب بولقللو

 نارفغلاب بونذلل لسغي

 ريابك نكت مل نا اهرفغي
 نكز دق صنب ههجو لسغي

 حضاو ىبنلا نع ربخ ىف
 ركذام ءازجل تقو كاذو
 لماعملا تمتام اذا الا

 روجالا عقت ىبر دنعو

 يقت نمؤموهف بونذلا نم
 جرح نم هيلع سيل هبنذ نم

 هللا هجول هنيد صلخا
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 ردبلا لثم قرشي هؤوضو

 ليجحتلاو ةرغلاب صخ دق

 الاطا هؤضو لطي نمو

 ربخلا يوار هلياق لب ليقو

 نيديلل ءوضولا ىف ناك دق
 نيقاسلل نيلجرلا لسغيو

 ربخلا ىف اضيا ةيلحلا غلبتو
 دصق كاذ نم لضفالل ناكف

 ةريره ىبال عباتي ملو

 دضعلا ضعبب اذ ىف اوزتجا لب
 ىفك مهدنع قاسلا ضعب كاذك
 لعج هدح قاسلا فصن ليقو

 (قفارملا ىلا مكيديأو) لاق
 امكح دهولعجاف متفلتخا اذا

 قحلاو ىدهلا وهو ال فيكو

 هلبقملا بونذلا رفغي ءاجو
 ةالصلل ةالصلابو هب

 ىرخالا ةالصلل ثيدحلا ىفف
 فراقي الف هلللا هظفحي
 اريابكلا بكريال هنأ وأ
 معنملا وهو هللا لضف كاذو
 يف (ةالصلا مقأ)يف هقادصم

 رشحلا لهأ كاذب هفرعي

 ليلجلا كلاملا
 الاق هىيبنلا

 ربتعا دق امل ةريره وبأ
 نيبكنملا لصأ ىتح لسغي

 نيترغلا رون نم اجر امل
 رثالا ىف ءاج ةرغلا غلبمل

 دح هرصحي مل هللا دنع لضفلاو
 ةمالا ءاهقف نم هلعف ىف
 ديلا عم نلسغي اضوت اذا
 افرع رمأ ةنسلا ىف كاذو
 لقن لوق دضع ىف اذكهو

 دييقت نم كاذ يف الو الك

 ادافأ انهاه باتكلا لب

 قفارف هلو هيلالا عجراف

 امكح دق هل نم لضي نلو
 قدص لوق عطقلاب ىذلا وهو

- 

 هلعف دق نم نسحأ هل اذا

 تائيسلا لك ىبر رفغي
 اريخ الا لعنفيال هانعم

 فلاؤي دق ريخلاو ةئيس

 ارياغصلا هل نرفغي هللاو
 ` مركلاو هل لضفلاو لضفلاب
 فصنملا رينتسملا باتكلا ظفل

 دنع زافو

 اذك هترغ
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 هابناج راهنلا افرطو
 بهذت تائيسلا تانسحلاف
 عفنت ةالصلا ةماقا امو
 ةالصلا ةماقا نم كاذ لب

 للج الياضف وضولا ىوح دقف

 لوقعملاو سوسحملل لسغي
 دق رهاطلل هللاو
 نمؤم وهف هللا بحا نمو

 انحل

 هالاو امو رصعلاو حبصلاب
 اوبجعاف كانه ءاجام مامت

 عفنالا ءوضولا ماق اذا الا

 تائيسلا عيمج هب ىحمت

 لقن قيقحتب هتفرع امك

 لوقنملا دراولل انبنذ نم
 بتكلا كاذب تءاجام لثمك

 نكسي هيدل دلخلا ةنج ىف
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 ضقاون

 بجي هنمام ءوضولا ضقنيو

 امك لوقعمو سوسحم كاذو
 ينمو ءىق سوسحملا كاذو
 لق فاعرلاو طياغلاو لوبلاو

 ىف ساجنالا سجنأ وهو مدلاو
 رومالا هذه ضعبل نكل
 لخلا عامجلا نم ىتا دقف

 هل مزلي ثدح لك قحلاو
 دادقملا ةياور ىف ءاجو

 املعاف ةالصلل ءوضولا لثم
 دقو مهدنع روهشملا وه اذه

 بهذملا ريهش فلاخم وهو

 دسجلا لك لسغ هيف ىنملاو
 اركذلا معي ىذملل حضنلاو
 دعاوقلا بحاص هيلع ىشم
 ىري نييكلاملا ضعب كاذك

 هلبانحلا نم ضعب اذكهو
 عضوملا لسغ هنم دارملا لب

 لقعي امل عيمجلل لسغلاو

 ايرش دق دبعت لب ليقو
 سجن يذملا اذ نأ ليلد وهو
 لسغلا دعب ءوضولا بجيو

 ءوضولا ضق ١

 بتكلوقىفءوضولا ىرولا ىلع
 امدقم ىضم اميف انلوق ىف
 يذمو سلق مث اضيأ دولاو

 لعف امنيح عامجلاو حيرلاو
 فرشالا ىبنلا نع مهليصأت
 ريكن الب ماكحا ديزم

 لصأ وهو ءوضولا ىذملا ىفو
 هلسغ نمم كانه نكف لسغ
 ىداعلا ءوضولاو حضن يذملل

 امزل دق نكي مل هيف لسغلاو

 دمتعي لسغ هيف ضعب لوقي

 يبنلا نع يور امل فلاخم
 دمحم نع كاذ ىف ىتأ امل
 ارهظ دقام بسحب مهضعب عم

 دراولا بسح حاضيالا رهاظو
 اربخلا هاور دق اميف كلذ
 هلياق بوصأ ملو هب لاق
 عد هريغلو حيحصلا ىلع

 لدعالاحيحصلالوقلا ىف هانعم
 اعمساف هيف ةينلا بجتو

 سبجبني دق امنيح حيحصلا وهو
 ىلصي هدعب دارا اذا

١٢١٩



 امك وضولا بجي هيف ليقو
 لحا دق ماعط نم ءوضو الو

 اجضن ام ىتم محللاو سيحلاك

 هللحملا ةمعطالا رياسو

 هبرزؤملا فتكلا ثيدح ىفف

 راتخملا نع لعفلاو لوقلاو
 لكوي اذه دضب ىتاامو

 وضولا ماكحا بوجو اوور دقف
 فلسىلل ةادهلا ريهامج نكل

 حصف اخوسنم كلذ اولعجو

 ا عامجالا عفر يوونلاو
 الوا فالخلا ناك دق لاقو

 مكح دق مومعلاب مكح كاذو

 مرج الو الماش الصأ هلعجاف

 سايقلا ىف بورشملا اذكهو

٣ 

 املع لسغ دعب ىبنلا لاق
 لصح ىتم هل ضقان ريغو
 اجحلا لها هب لاق دق رانلاب
 هلطبم وأ ةضقان هل سيل

 هبجواام نمزالف انليلد

 راكنإ الب ءاج امهالك

 لقني لاقم هتاور ىلا

 ضقني وهو رانلا سمت امم
 فلخلا اذكهو وضولا ضقنيال

 حضتا امل وضولا كرت انبهذم

 اعازن الو وضولل كرتلا ىف
 الضفلا دنع عامجالا تبتف

 معقيقحتلاىف لكالا عيمج ىلع
 معف حص ىفطصملا يبنلا نع
ساسالا كلذل للحم



 سملاب ءوضولل ضقنلا ىف لصف

 ضقتنأ هؤوضو هجرف سم نم

 بجو اهجرف ةأرملا تسم نا
 اسنلاك لاجرلا مع دق مكحلاو
 درو سابع نبل ثيدح ىفو
 اركذلا سم نيح ضوتيلف
 ركذلا عيمجل مومع وهو

 الف هلك ثيدحلا رهاظف

 اددش دق هديبع وبأ ناك

 ابراوجلاذختا ليق ناك دق
 اضقنيف هلجر لانيال ىك
 ة ميظع ديدشت كاذو

 اذا فوخلاو دهزلاو
 ةادهلا هاشخي لاق دق
 ال بقثلا سمب حون وبأ لاق
 ربدلا امأ نايفس وبا لاق
 رعشلا عضاوم اضيأ اذكهو

 ديلاب صخي له اضيا فلخلاو
 اديلا صخ دق ثيدحلا رهاظو
 ىلع ضقن الو ىريمدلا لاق
 بحصلا ريثكل هازع دقو
 دعاسلاو هفك ضعب لاقو

 ىعازوالا ىلا بوسنم كاذو

 امكحت

١٣١ 

 ضرع هبربخ عيبرلا ىفو

 بتك دق عيبرلا ىف ضوتتلف
 ىستحي كانه صيصخت سيلف
 دريال لاجرلا ىف احيرص اصن
 اركذ دق ةرسسب ثيدح ىفو

 ربخلا كاذ دصق رظناو ج رفلاو
 الضفلا املعلا دنع صيصخت

 مامإ وهو

 ابذابذلا وضولا دعب اهب ىمحي
 اظفحاف ثيدحلا بسسح هءوضو

 ى دتقمو اندنع

 افخ الو انبر دابعلا هنع

 امظعام ننوهتسي ءىرما ىلع

 البقاف هاوسب ضقن نوكي
 رهظي ضقن سيل نلايتنالاو
 رهش لوق اهسم نضقنيال

 دسجلا ىقاب نود نم تسمل نا
 ادسجلا كاذ ثيدحلا افع دقو
 >ا>إ7لفتحاف ديب الا سم نم

 بتكلا ىف اذكه نيعباتلاو
 دحاو ىنعم ضقنلا ىف امهالك

ىعو مامإ وهو دمحأو



 هب نطبلاو فكلا رهظ هنعو

 ةوهشب هسم طرش هنعو
 اقلطم نوكي ضقن ال ليقو

 له ةجوزلل ليبقتلا ىف فلخلاو

 نكي مل ريبزلا نبا ثيدح ىفو
 لقف جرفلل سمام اذا الا
 ىرولا ريخ نع كاذب ةشياع
 ءاتعشلا وبأ ضقنلا ىأر دقو
 ىداهلا ءاعدب لدتسا دق
 ةاتفلا ةقيدصلا ربخ ىف
 دجاس وهو وعدي هتعمسف
 لدع دق ةالصلا نع هنظي

 لفتنملل اعدلا زيوجت هيف لب

 رمع نبا نع هوور دق ضقنلاو
 ملسا لجن ديز نع اذكهو
 الاق اضيأ يرهزلا اذكهو
 رمع نبا حرص نكي نلو
 (اهسج دق وأ ةارملا لبق نم)

١٣٢ 

 هسمب عقاو ءوضولا ضقن
 ةذللا ىنعم هيفو كلامك

 رهاش لقنب اذه ىتأ دقو

 هبارتساام نود نيعباتلاو

 ىرج امفيك ضقنال هبحصو
 ملاعلا هيقفلا

 هسملب نضقني مل هريغو
 ريثكلا هبحي ىذلا وهو

 لصح نا سملو وضولل ضقني

 نلبقي وا سم نم ىلع ضقن

 ارهش دق ىذلا اهثيدح يورت
 ءاعدلا ىف هنم وهس كاذو

 دارملا اذل هد وجس لاح

 ةالصلا ىف وهو هتسمل دق

 دجاملا مامالا ضقنلاب لاقف

 لطب دق نظ تاذو اهسملل

 لدجالب حضاو وهو ضقنلا ال
 ربتعملا هيقفلا دوعسم نباو

 مهفتلف هبحصو ىعف اشلاو

 ا لاقملا تببتي ليلد الو

 رهتشملا هبهذم ىف كاذب

رذنم نب اك



 بجن ءاملع نع يور امك بهذملا لهأ هيلعام قحلاو
 ةنسلا هقفل رحبلا وه نمو ةمالا هيقف سابع نبا نع
 درو اندنع قحلا وهو هوور دق بلاط ىبأ نب ىلع نعو
 همظعم ةديس اهب مركأ همرتحملا ةقيدصلا نع امك

 لجالا هلاقم ىف اهنع كلذ لقن دق ريبزلا لجن ةورعو
 نطف تنك اذا مهفاف اهمكح ىف نملو اذه ةجوزلا ىف لوقلاو

- _ ١٣٣ _



 نيجرفلا لوحام سم ىف لصف

 قباسلا لاقملا ىف تأرق دقل

 ىلي دق اميف ملعلا لهأ فلخو

 باحصالا بهذم نا ثيحو
 جرخ كاذ نم جرفلا يلاوح امف

 بنذلا بجع سمل هيلع لد
 دادحتسا عضوم اضيا كاذك

 بياسلا لجن مامض نع هوور

 قيالخ نع جرفلا سم ماكحأ
 يلج قيقحت وهو اضيأ جرفلل
 باقنالا سمال ضقن بجوي

 ج رحاذهىلع سمللا ىف سيلف

 دارملا ىف ءاج ليلد وهو

 بياص لوقب سابع نبا نع

. ١٣٦٤



 فنتالاو قلحلا نم جراخلا ىف لصف

 اجرخاموي هدعملا نمامو

 مفلل اموي كلذ ضفي ناف

 فاعرلاو ةالصلا ضقنيال

 املعاف ناضقني ءوضولا لب
 امياق هيف تنك اناكم ظفحاف
 انبلاو الصأ ةالصلل هلعجاف

 طقف وضولل ديعت نأ كيلع
 فاعرلاك حاضيالا ىف شدخلاو
 ىف يذملا املعلا ضعب دازو
 ىوسال كانه ةصخر كلتو

 وضولل فارصنالا ىف هنكل

 دمع دق مالكلا دمعت نلف

 بهذي امامإ اهيف نكي نلف
 عضوملا كاذب هنورظتني
 لاحلا اذ ىف بجاولا وه اذه

 املعاف (ينبيل مث) هلوقل
 عيبرلاا انباحصا نم هاور

 حاضيالا بحاص هاور دقو
 ادسجلا هنم كلذ باصأ نإو

 هنسبليو بوتلا لسغيو
 ىتلا هتالص ىلع نينبيو

 املعاف امامإ مهل نكي نلو
١٣٥ __ 

 اجحلايوذعم ءيقلا وهف قلحلل
 مكحملا لاقملا ىف سلق كاذف
 فالخ نم هب امو هلتمك

 امدلا وأ ادب ءىقلا ىرت ناف
 املاع كاذل نكف ايلصم
 انطفاف نوكي مهدنع هيلع
 طرتشم ةالصلا ىلع انبلا مث
 فاطلالا ىذ وفع هيف ءيقلاو

 فصنملا ثيدح نم هاور دقام

 ىور نم اهاور عرشلا اهتبنأ
 ضقني مالكلا اهلذا تكسي

 برغتسي الو هئوضو ىلا
 ىعم هماقمل دوعي ىتح

 لالضلا نم برض هدضو

 امزع اضيأ ةصخرلا ىذب وهف
 عيمجلا عبت دق هل امك

 حاحصلا ىف ةاورلا هدعبو

 ادب هنمام لسغي هبوت ولا
 هنع ابوت كرديال ناك نا
 تبثتسيلو كاذ اهيف هارع

دنف



 فعضأو ىضمام فالخ وهو فلختسي الو ىنبيال ليقو

 دسف وضولاو ةالصلل دسفأ دحأ نم اضيأ كاذ كبصي ناو

 المهم هعدو هل نتفتلت ال كلذ ىف كشلا كاتأ ناو

 ىرب دقو نفنأتسيلف كلذ ىأر دق غارفلا دعب نكي ناو

١٣٢٦



 ربدلا نم جراخلا حيرلا ىف لصف

 جرخ هنأب تنقيت ناف

 ال كشلا ناف كش نكي نلو

 املع نيقيل ليزي الف
 لدي هناف توصلاب ملعلاو
 عبت سيلبال كشلا عب ات و

 اجنتسي لب ليقو هديعي

 عنمي ضعبو طاتحا نم وجني

 جرخ حيرلا نم اجنتسا نم نلا
 بجو حص ناف هيف اددشم

١٣٧ 

 جلبنا دق وضولا عم اهضقنف
 المهم هعد كشلاو اهضقني

 املعلا هتور دق نيقي الا
 لقن اذك نتن حير مشولا
 عبتملا سئب ناطيشلا عباتاي
 اجلم ءوضولا نع امو هنم

 اجنم وهو جرخا اللب نإ
 عفري ثيدح نم كانه امل

 ج رع هفالخلا ىلع ىتم انع

بتكلا ىف هروور دقو هلوبق



 ةيونعملا ضقاونلا

 هضقان ىهف ةبيغلا كلذ نم
 مدهت يضوتملا اهاتأ اذا
 بلاثملاب رملا ركذ كاذو

 ىرت ةبيغف هيف نكت نلف

 لقف رضاح وهو اهلقي نلو
 مارح اندنع كاذ لكو
 قسافل ةبيغال هنكل

 يك قسافلا اوركذاف يبنلا لاق

 الف اعاقو سانلا ىف نكي نمو
 فرعنيملايرسانلاىف نكي نمو
 ةمالا ىذهل شغ نكي نمو
 الف شغ هعنصل نكي نمو
 مارحلل لكأي . نمو
 رتس لك تكوتهم هنال

 مارتحا هبر عم هل نسيل

 انيف انيح بوتي نكي نمو
 عجريو ةرات شغي مث
 رابجلاب فختسا دق اذه

 هذهف انمدهت لافنفالا
 ريبكلا لعافوال فيكو

 مدهي اعطق ءوضولل رفكلاو

 هللاو الف هؤوضو ىقبي

١٢٨ 

 هضراع ءوضولل اهارت ىتم

 مدهني وضولا اهنم هءوضو

 بياعلا لثمك هبايغ لاح
 ارجح فتكانه ناتهبف الوأ

 لجرلا اذل لصاح متش كلذ
 مالسالا اننيد ىف ِ هعنمي

 قفانملا رداغلاك ىتأ امك

 يش لك ىندأب سانلا هفرعي
 الظحتف ةبيغ كانه هل

 فرع نم عم ةبيغ نم هل الف

 ةبيغ نم اننيد ىف هلامف
 الو الو ةبيغ نوكت هل
 مالسالا ىف لحت هتبيغ
 ركنن نود حابت هتبيغ
 مارح اعم هلعف نال
 انيملاظلا لعفل نعجريو

 عنصي انيف هارت اذكهو

 رابخالا ىف لحت هتبيغ
 انملعتل اهيلهأ ءوضو

 ريكن الب ارفاك حبصأ
 مرجم سيسخ دبع هنال

هابتشا الب رده هلعف لب



 ىرولاامدنمرهظلا فيفخ نكل

 مهضارعأ نع ناسللا سرخأو
 ىرولا ىلع هتبيغ تمرح دق
 انردقي نا قيقح وهو
 ىداهلا مكح ةبيغلاب ضقنلاو

 اهمكحك اههبشأام مكحو
 ىصاعملا هضقنت ذئنيح

 بونذلا ريابك اهب ىنعأ

 مدهت اضيأ موصلل يور امك

 اباتغتال ملسملا اهيأاي
 الو همزلاف يضرملل تقلخ

 ناك نم نلو
 هتافص نم ةبيغلا لعجيال

 انيملسملا باتغن انلامف

 اعمجأ نيملسملا فاع براي
 دارطتسالا ليبس ىلع اذه

 انل اعد دق كلذ ىلا
 ةبيغلا ركذ ماقملا مزلتساف
 ضقنت ءوضولا اهنا دصقلاو
 بجيام بسح كانه اهركذن
 بسانملا عم ءايشالا ركذتو
 لبسلا ريخ ىلا انيدهي هللاو

 ىرابلا هيلع ىلص دمحم

١٣٩ 

 ةورم اخأ

 ارهط مارحلا نم هنطبو
 مهضارما نم دعت هتبيغ
 ارم الب هتمرح تمظعو

 انمركي نيدلا

 دابعلل ريذنلا هناو
 اهمظن ىف رهاظ قرف ريغ نم
 صاصتخا ام نود نم اهعيمج
 بويعلا ىذل لصالا ةبيغلاو

 ملسم دبع ةبيغلل يضريال
 اباذك الو اناعط تسل ذا
 العف دق ىتف لطابل نكت
 ةوخالل مالسالا ىف ظفحي
 هتاهل ادبا ليمي الو

 انيف انيد مالسالا
 ىعس هيف نم كاضر ىلإ دها
 دارملا نم انه اذ سيلو
 انطفتلف وضولا ضقاون ىعاد
 ةلملا ىف ررض نم اهلامو
 ضرفي ماقم . هل اهمكحو

 ببس نم اضيا كانه اهلامو
 بسانتلا بجاو عم نطسبتو
 لسرلل امتخ ثوعبملا ةلمو
زايخالا هبحصو هلا او



 مونلاب ءوضولا ضقن

 هليقن ةيشغ وهف مونلاو
 ءايشالا رياس نع هعطقت

 همانم ىف تيملاك هارت

 ماللا مظعأ سحي سيل
 برعلا هيمست توملا اخأ اذل

 اعم لقعلاو ةوقلل ليزي
 ةنسلاو ساعنلاو هيف فلخلاو
 عقت اولاق ساعنلا ةنسلاف
 هنسلاب ىعدي مونلا حير ليقو

 بلقلا ريمض ىلا نثعبنت
 روعشلا مدعني ذئنيح
 اربدلا ناف تمان نا نيعلاو

 ربدلا حتف ءوضولا ضقنيف
 عاجطضا لع مونلا ىف كاذو

 ماني ىذلا هباوقحلأو
 ءاكتا ىلع مان نم لكو
 دجاس وهو مان نميف فلخلاو

 انه ضقنال ريهشلا رثكالاو
 ىلع اصن وضولا امنا) لاق ذا
 مانت ىفطصملا بحص ناكو

 مهسوءر مهمون ىف قفخت

 ملي ملو مهاري ىفطصملاو

7 ٠ 

١٠ 

 هليمتستل بلقلا ىلع ودبت

 ءايحالا جهنم ىردي سيلف

 مانملا ىف مادام اهوحنو
 بدالا ىف هيلع توملا اوقلطأو
 اعطق اضيأ ساسحالا نع امك
 هنسحتساام انه لاق مهلكو

 عمجت ساعنلا نيعلاو سارلا ىف

 هنسو تداق ثيح ودبت هجولا يف

 يب رم مونب هرملا سعنيف

 روما هدعب نم نثدحتو

 اربخ هوور امك نحتفني
 ربخلا ىف اذكه حيرب ولو
 عامجالاب ضقانلا هناف
 مامالا هلاق رادجلا ىلع
 ءايسننالا ىذ وحنل ادنتسم

 دعاق وهو مان نم هلثمو

 اننلد كاذ ةحص ىلع امل
 ال ريغلاو (اعجطضم يأ مان نم
 ماالت الو مهئوضو لاح

 مهسولج مهمون ديق نكل
 ف

مرج الو اذكه هار دق نم



 ربدلا ءاكو نيعلا ىتأ دقو

 انضقني مونلا نا لدي
 ليقثلاب ضقنلا نا ليقو
 عجطضملا نا لاوقالا نسحأو
 هل رذعلاف ءالؤه ريغو

 امانم ىفطصملا طغي ناك
 اداعأ هءوضو نكي ملو
 ايبنلا صصخ كاذب نمو

 بحصلا هيلع انل اننال

 هل مونلا هبلاغ نم نكل
 ميان اهيف وهو ةالصال ذا

 املعلا دنع نيدلا دومع نا
 مرج الو بجاو غارفلا اهل
 انهانمارم ىف كاذ سيلو
 مدهنم هنم ءوضولاو مان نم

 ربخ اضيأ وهو ىلصي من

 ربخلا ظفل مومعلا ىوح دقو
 انمهفاف حص ديق ريغ نم
 ليلدلل فيفخلاب رذعلاو

 عفر لوق ضقتنم ىيكتملاو
 هلقنن انه لوقلا نم امل
 اماكحالا مهفاف دوجسلا لاح
 اداعي نلف بحصلا اذكهو

 ايلجلا هليلد نحضرويلف
 بتكلا هتحضوأ ليلد وهو

 هليزي يكل انيح ندقري نأ
 مياه واه وهو ىلصي فيك

 انبلغي مونلاو هسفنل

 هنلوطيال يك هظقوي

 بصنلا دعب نم طاشنلل ديعي
 هرهاش تلجت رسلا ةرهاظ
 ركن نود حص ةالصلا لاح
 رمالا اذ ىف غارفلا بجاول
 امظع دق اهرما ةالصلا يه

 مركو نسابل مت رهطت

 انل هضقن مونلاب وضولا لب
 ملع دق رمأ وهو ضوتيلف

١٤١



 نيفخلا ىلع حسملا نالطب

 ناعزني نيفخلا ىف لوقلاو
 بجي ثيح ىلا وضولا لصيال

 مزل لسغلاو ناكرتي فيكو
 اراتخملاو نآرقلا فلاخ دق
 رفك دقف الؤه فلاخي نمو
 الرأت ىتم ةمعن رفكب

 ىبتجملا نأب سابع نبا لاق
 هقيدصلا هتجوز اذكهو

 نأ نود تدو نيلجرلل عطقلاو
 هباحصلا لاس دق رباجو

 ةشياع نع ءاج ثيدح ىفو

 نيفخلل حسملا هيف ركنت
 ربخلا ىف اهلجر عطق دوت
 انحسم فيك لوقي رباجو

 نادض امه وضولاو حسملاو
 باقعالا ىف ددش دق هللاو
 عباصاتل ليلختلا بجوأ دق
 مدقلا نطب ىف ءاج دق اذكهو

 ارم الو ىرولا ىداهلا انديس
 يبنلا ةباحص حسملا ىفن دقو
 اراتخملاو نارقلا اوعبت دق
 باحصالا بهذم فلاخي نمو

١٤٢ 

 ناعنمي راذح وضولا ىدل

 بجع الو اعزنيلف اكرت ول

 ملظ كرتي نم نارقلا ىف صنلاب
 اراربالا هبحصو

 رقس هؤازجو احيرص ارفك

 ابهذ اموي حسملل هري مل
 هقيدصت رت ملو هرت مل

 نئضوت نم نيفخلل حسمي

 هبارغ الو ىداهلا حسمي له

 ةلملا هيقف رباج هيوري
 نيمالا نع كاذ تفن دقو
 رظننتلف اهحسم نوكي الو

 انبطاخ دق ءوضولاب هللاو
 ىناعملا ىذل لقعي مل حسملاو
 بايترا الب عباصا ىفو
 عراشلا صن كراتلادعوأو

 ملظلا رونم نم حيرص صن
 ارفسم ارون ةمالا ىف ءاضأ
 بهذملا لهأ هيلع ىذلا وهو

 ةمئالا

 نع

 ادمحم

 هبحصو

 ءان هناف

 اراربالا

باوصلا



 ىبأ نع اضيأ راكنالا ىتأ دقو

 هماقم فرع دقو هركنا كلامو

 لطاب وهف موقلا هاور امو
 لسغلا ريغ حسملاو ال فيكو
 حسام ريغ نيفخلا حسامف
 هورركنأ ةرتعلا اذكهو
 وبأ اضيأ هركنأ اذكهو

 ديعس ىبا نع هيف ءاجو
 اخسن وأ ةعدب اما لوقي

 عقو كش اذ نا لاقي الو
 املعلا لك دنع كشل وأو
 املعاف ع وقولا لصأ ىفنام ذا

 عقو ناك نا لوقن اننال
 ةلع لجال ناك هلعل

 ابجلل حسملا ىفام لثمك
 بجو تلاز ناف ةلعلامو

 نكي مل لوقي اثعشلا وبأ نكل
 فرع هردقو ثحبلا ةرتك عم
 اكاذ توفي نا ليحتسيو
 الأس دق ةشياع رباجو
 افرعاف يلعلا نيدلا ىلع اصرح

 هدياملا صنب خوسنم ليقو

 ليالدلا هذه هتلطبأ دق

 لجرلا حسم ريغو لب لجرلل

 حضاولا نايبلا بسح هلجرل
 هولطبأ هيم امالا مت

 ابه ذملا وهو دو اد نب ركب

 ديدس اميأ ديدس لوق
 اخسر خيش هقفلا ىف هناو
 عمس امك وأب لاقام لاق ذا
 املعاف مهعم ماقملا اذ لثم ىف
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 امهف دق ىتف هيردي كاذو

 عنتما هلعف ضرفلا ليبس ىلع
 ةنسلا دشر هيوار هنظف

 ركانت الب .حص ةلعل

 بجع هيفام كاذو هلاوز
 ننسلا بابرأ دنع هدجي مل ذا
 فرشلا )١( مئارج نم عيمجلا دنع

 اكاذك ىتأام يبنلا ب
 القن اهنع ءايشالا ضمغأ نع
 تبحص

 افخ هيفام كاذ ذا هرمأو

 هدراو انتتأ اهيف ةياب

 ه ا لصأ يا هموثرج عمج فرشلا لوصأ ىف يا فرشلا مثارج ىف هلوق )١(

١٤٣ 



 عقي مل ذا اندنع ديعب وهو

 اتبتا دق هل خسنلا ىعدمو

 فافخالل حسملا زاجأ دقو

 بجي مل ىلع لكلا عمجأو
 بجاو ريغ ناك نا هكرتو
 عقاو ريغ ناك نا هلعفو
 املعاف عينشلا اطخلا ىف عقوي

 لوسرلاو نارقلا بطاخ دق
 رمالا كاذ كرت غوسي فيك

 بجو دق باتكلاب ءوضولا ذا
 هبذخالاف عامجالاب كاذك
 ةلدالا ىذ ضعبل كراتو
 باتكلا رهاظل فلاخم

 عازنلا ةوه ىف يعقاوو
 لبقيال ردنم نبا ىورامو

 عدبلا لها هركنا دق لوقي

 اوركنا نيح متشلاب مهامر
 امب امثإ رذنم نبااي كبسح
 عبت مهل نمو دمحأ باحصأ

 الاق هوضرعاف مكاتأامو
 دروام فالخ هاندجو دقو

 عدتبملا وه حسملا تبثمو

 لبقن مت نارقلا كرتنا
 امكحلا دنع رابخالا ةفاام

 عقو هنا قحلا ءاملع عم

 اتبت هعم وهف عوقولا لصا
 فالخلا ولوا انموق رثكا
 بطعلا فوخ طوحالا هكرتف
 بطاعملا ىف كراتل عقوي مل

 عراشلا لعفب تباث ريغو
 املع فلاخ هنال

 لوقن اذكهو وضولاب ىأ
 ردتلف نتبتت مل ةهبشل
 برعلا ةوفص راتخملا ةنسو
 هبتناف كانه ذخا لكلاب
 ةلملا لها مكحل فلاخم
 باحضالاو راتخملا ةنسو

 ىعاسسلا جهانم نع لض دق

 لضفا انيف حسسملا ايحإ نا نم
 عدو اذه هلوق ليبس كرتاف

 ركني لالض حسملاو حسملل
 املعلا ءايلوالا تيمر هب

 عدبلا لها نم كحيو مهتلعج
 الالضلا اوفرعت باتكلا ىلع

 دري لطبلاو ةنسلاو ركذلا ىف
 عبتيف هل لصأال ثيح نم

 لقعي سيلو هيوار تناام
 املعلا هتكح اهتاور الا

١٤٤



 ىدهو فطل عرشلا نا ثيحو

 اعرش رسي هللا نيد نلو
 اجرحلارارطضالا دنع عنمي

 ىرولل ىعاري لاحلاو لاملا ىف
 املعاف اوماق كاذب املعلاو
 ريابجلا ىلع حسملا اوتبنأف
 ارسكنا ثيدحلا ىف يلع دنز
 ريابجلا ىلع حسملا لأسف

 ريابجلا هبشم نوكيامو

 حضاو دارملا موهفم نال
 حارجلا ىلع ىودلا اذكهو
 ررضلا دايدزا فاخ نا كاذو

 فخلا حسمل فلاخم وهو

 لهجتال ةصخر هيف رضلاو
 الف رضلاب حابيام نال
 رصنت اذه رودجملا ةصقو
 ليلد نم عرشلا ىف هل مكو

 ىدرلا نم ةعنام ةمحرو

 اجرخ اعطق هنع رسع لكو
 ىرد نم هارد دق ايندو انيد

 امهفاف عاطأ نم لك نوعدي

 رهاش ثيدح ىف هوور امل
 اربجي نا هلع هوجلاعف

 رهاظ صنب صيخرت ءاجف
 رهاشلا ىف اهمكحك همكحف
 حجار زاوجلاو رسي نيدلاو
 حانج الب ىدنع هحسمف

 رسعي مل هللاو هعزنب
 فصولا ىف هل رطضا هنال
 اولطبأ اضيأ فخلا حسم كاذل
 البقاف حابي سيل هريغب

 رسعي رما نيدلا ىف نكي ملو
 ليصأتلا ىف ةادهلا هركذي

١٤٥ _



 ءوضولا ناهلو

 ىف طورشلا لوأ ءوضولا ثيح
 قبس دقو هنود ةالص الف

 ناسنالا ىلع ابجاو ناكف
 هبعتا هعاطا نم نال

 هتدابع نم ناطيشلا ةعاطقف

 عقو (ناطيش ءوضولل) ناو
 وضولا لوا ناسنالل دعقي
 حصت سيل هنأب هملعل
 تفتلا هل نكي ملو ىضم ناف

 لازي الف هعباتي نلو
 (ءاملا كاذ ساوسو اوقتتلف)

 نسحلا ةياور ىف اضيا ءاجو
 ناهلولا وه ءوضولا ةلاح ىف
 لالجلا ىذ ركذ نع مهلغشي
 فت مل لاق هرملا اضوت اذا

 صقناو اذك دزو اذك لعفاو
 فرع هبأد كاذو اذكهو
 اناهلولا كلذ ىخأ رذحاف
 عناملا وهف هللا مساب هدهاج

 عراشلا صن كلذ ىلع لد

 يفو لكالا ىفو الخلا عم ىتح
 ربكالا يلعلا هللا نم زرح

١٤٦ 

 يفو لصأ اهل وهو انتالص
 قح ناكو انلاقم ىف كلذ
 ناهلولا ةسوسو نرذاحي
 هبر هيف ناخو هنيد ىف
 هدياكم وأ ناهلولا نم : رذحاف

 عفر هل مهلكو ربخ ىف
 ضقني ءوضولا كاذ هدصقو

 حصت نلو هب الا انتالص

 تبت مهنع اذكه هنع ربدا

 لادج الو هل لغاشم

 ءابنألا ىف ءاج دق ربخ ىف

 لابولا ىلا مهنذخأيو
 فرعتلف هتلمكأ نكت ملو
 صصخ كاذو اذ ممعو اذك

 فرنشلاليننع رملا يهلي كاذب
 اناطيشلا كلذ عواطت الو
 عفان هنم هللا ركذ نلو
 عزانتال ةنسلاو ركذلا ىف

 فرعافاضياعامجلا يفو برش
ركششتلف اهل ةمعن كاذو



 عسو لك ناطيشلا لذب دق
 راهقلا نميهملاب ذوعن
 ىرجي مانالا ىف اذوفن ىطعأ
 (١)هللا مسإ ركذ هنم زرحلاو

 عقو ىودلاو ءادلا نا لصالاو
 دبعتلل كاذب انفلك
 ايوقالا عيمج ىلع رداقو

 عرشلا تابجاو نع اندر ىف
 رابج لطبم لك لعف نم

 ركن ريغب انم امدلا ىرجم
 هابتشا الب انل ىودلا هنم
 عبتا دق هل نم زافو هنم

 دصقملا لصأب ملاع هللاو
 ايبغالا لك عرشلاب دشرمو
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 برضي لاقي

 قرغا هانعمو دقرا لوقي هل
 اركذ مث ظقيتسا اذا نكل
 ركذاف كاذب ةدقع لحنت
 ابيط اطيشن هرملا حبصيف
 دقعلا ىف املعلا نيب فلخلاو

 قياقح اهنإ لوقي ضعب

 ليثمت هنأ ضعب لاقو

 رحاوسلا دقعك لب ليقو

 هريغ نوكي وأ نيرقلا وه
 رمأ هب لب سيلبا لب ليقو
 افقلا عضومب هدقع صخو

 سانلا عيمجل كاذ معو
 ايبنالا مومعلا كاذ نم صخو
 ةرخالا ءاشعلا يلص نم ليقو

 هللا لوق: نمض ىف مه نمو

 ناطلس مهيلع هل سيل

 ةالصلاب : ءوضولابو
 ابلقنا هارت سكعلابف الوأ
 دمتعملا مهلوق ىف ءاج دق

 قسافلا ثيبخلا كاذ اهدقعي
 د ريعتسا دق

 ايوررام ىلع مهل ةمصعل
 هرهاظ كاذ ةمصع ةعامج

 هابتشاام نود (ىدابع نل)

 نارقلا هب ءاج دق كلذ

 هنعل ناطيشلا ىلا دياع ىناثلا هنم ىفو هللا ركذ ىلا دياع لوالا هنم يف ريمضلاف ىودلا هنم هلوق )١(

 ه ا هللا

١٤٨ 



 ىلع ىسركلا ةيال ءىراقو
 ناطيشلا دياكم نم ظفحي
 رباكالا كلذل تبرج دق

 عقاو ءيش دوقعملا امناو

 دقع سارلا رعش له اوفلتخاو
 رعش هل دحأ لك سيل ذا
 رحاوسلا نع اروثأم ءاج دق
 دقعت هلو هيف فثفنت
 (دقعلا ىف) هلوق هيلع لد
 لعفي اضيا ناطيشلا اهلثمو

 رهظأ ىدنع هيلع هلمحو

 بجحي هيلع ليللا برضيو
 انب رض مهد ١ د ١ ىلع لثم

 ظ ويام مهناذا نجليال

 قرفغم ليوط ليل هلوقو
 دقعلا هانركذام لحي دقو
 فعضت يهف زاجملاب لوقلاو

 لماك رسي ليللا ةالص ىفو
 لدت كاذ ىلع ليللا ةئشان
 هتالص ههنت مل ىذلا الا

 >2)صح دق هظفحف همانم :

 ناسنالا ىلع يضاقلا هرحسو

 رياخالا ةداقلا هتركسشو

 (١)عماجلاهاور سارلا افق ىلع
 دمتعملا حيحصلا وهو هريغ ما
 ربخلا انلدي اضيأ اذكهو

 رفاك لوقب طيخ ىلع ارقت

 دقري نم اذك لفاغ هرملاو
 دسحلا تاذ يهو اهيف ثفنت

 لذنمالاو اندنع لدالا وهو

 ركذي اميف لد هيلع امل

 بيغي همون ساوحلا هنع
 انبجح اعم نسحلل هانعم

 ضهني عيطتسي نم ىرت الف
 اوققحام ىلع لوطال هانعم
 دنسلا رهاظل ةقيقح تناك

 اوفصو دق اذكه لوزت ىتح
 لعاف ثيبخلاام لك ليزي

 لعج دق رس ليللا مايق ىفو
 هتاجن اهكرت ىف هناف

 ىملاسلا مامالل هحرشو هيلع اوقلطا اذا بهذملا لهأ دنع حيحصلا دنسلا ىنعي عماجلا هاور هلوق )١(
 . ها حيحصلا هللا ةمحر

 اهل كرتلا ناك اهكرت اذا هنا ىنعي الو اهئانع نمائيش هنع ففخي اهكرت نا هانم خلا ههنت مل هلوق )٢)

 نع هتالص ههنت مل نم مالسلا هيلع هنع دراولا ىلا كلذب ريشي لب هلل شاح اهيلع بامقعلا نم هيجني
 . هتالصب هللا ىلا برقتي دبعلا نا ىنعملاو ادعب الا هللا نم هديزتال ركنملاو ءاشحفلا
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 نكت مل لب اعنام نوكت فيك
 سفنلا ثيبخ ءرملا حبصيف
 ىقابلا نود ركذلاب ىتا نمو
 ةالصلاب ءاج نم اذكهو

 ابتر عيمجلا ىلع اهنال
 مقي مل نمب صتخم ليقو

 ىرح وهف اهعيض دق ناكو
 مايقلا هتداع ىذلا اما
 هلفان وأ ةبوتكم هل تناك

 الب هرجأ هللا دنع بتكي
 هقدص هيلع همون ناكو

 اددش نيعباتلا ضعب تاذل

 بلح ردقب ول هوبجوأ دق

 لسكلاو اضيأ سفنلا ثبخ نال
 ربخلا كلذ لمحي مهضعبو

 مايق يف ريهشلا حضاولاو

 اددع ىصحي سيل لضف هيفو

 هللا هيف لاق اليق موقأ
 هباص ودعلل ماهس وهف

 قازراللو ةجولا روني
 قحم يأ بونذلا قحميو
 راحسالاب لاق نيرفغتسم

 اليق اضرف راتخملا ىلع ناك
١٥ . 

 نعفنت مل ىخأ هل اهنال

 سبحلا لتمك هل لسك ىف
 قالطالا رهاظل هفكي همل

 ىتااموي طقف وضرولاب وا
 ابيط نوكي ثيح هطاشن
 ملعاف كانه هتالص وملا
 رظنلا لهأ حرص دق كاذب
 مالي الف هتالص مىلا

 هلضاف سايقلا ىف يهو ليللاب

 امالي نل كيو اذهف اهنع
 >البقاف ثيدحلا ءاج هب كش

 هقلخ دق نم هيلع اهب نم
 ادرو الوق ليللا مايق ىف يأ
 بتكلا ظفل مهوي اذب ةاش

 لصح ابجاو عيض نم تافص
 ربتعم فصول ضرفلا ىلع اموي
 مالسالا يف بودنملا وه ليل
 ادرجت هل نمل فرشو
 هاوح افرش نم هلابف
 هبطاق مانالا ىلع ةمعنو
 قازرلا بهاوم نم بلجي
 قحس يأ ملاظلا قحسيو
 راكنا ام نود نم مهل احدم

اليوط ىضم اليل هماقف



 لمزملا ةروس هيلع تلد
 اخسن تاولصلاب هنكل

 املعاف هيلع ةنس راصف
 امب هلحم يف يتأي فوسو

 ببس نع انه هل انركذو
 قلخلا طيشن سفنلا بيطو
 ملعاف دض سفنلا ثبخل وهف
 يدرلا قلخلا كاذ طشني
 لماكلا كاذ طاشن اذكهو
 رونألا ءوضولا هدعبو ركذ
 عبتي هارت ريخلل ريخلاو
 اريخ ىقالي ريخلا دصاقو
 ةالصلاب هللا ركذ نإو
 رمأ هللا ام عمجت اهنال
 بابسالل رسي دق هللاو
 ملسي هلإلا هقفوي نمو

 رذَحام عيمج نم هنظفحيو

 لتبتلا بجاو نم اهب امو
 اخسر نولعلا يف نم هدافأ

 املعلا دنع بودنملا انل وهو
 املعلا لاقم نم يفكيو يفنتي
 بيطالا ماقملا اذل بسانم
 ىقتم ميرك ردصلا حرستنم

 مرك نع رخأت اهثبخ ذإ
 يضرملاو ليمجلا فعضيو
 لياضفلا ىذل هدض فعضو
 ربكأ يهو ةالصلا هدعبو

 عمجي كاذك رشلاب رشلاو

 ارش يقالي اضيا هدضو
 تاريخلا قلطم اعرش عمجي
 ربتعملا ليمجلا ركذلا نم هب
 بايترا الب دصاق لكل

 .مرجم ثيبخ ناطيش لك نم

 ررضلاب ودعلا هلاني الو

. ١٥١



 ةالصلل ءاملا بلط بوجو

 بجو دق ةالصلل املا بلطو

 حصت الف اهطورش نم ناك دق
 بجو دق هيلع ءاملا دقافف
 اهل ءاملا بلطي يبنلا ناك
 رفس يف وأ ناك دق رضح يف

 رافسالا يف رثكالا هنكل
 رذكالا تاوف ىلا هبلطي
 هل ةالصلا توفي هل سيل

 ىفك ام ردقب ىقبي امدنعو
 بلطلا بوجو ىا هنع طحني
 اونكريمل ىفطصملا بحص نال
 دجوي مل هناب اونقيا نإ
 اببست هل اضيأ ىفطصملاو
 عضيف هنم ةلضفلاب ءاجي.
 ةباحصلاو هنم اضوتيف

 بلطلا بوجول ليلد وهو
 بلطلا ديعب ء املا مدعمو

 بارشلل هودوزت امو

 مهنم نظ بلغي اذإ الإ
 ءاملا نأب اونظ مهنأ وأ

 بلطلا مهيلع بجاو ريغو

 بجع الو هنود ةالص الف

 حضتم رذع ريغ نم هنود نم
 بلطلا يف عاطتسملاو هرودقم
 اهقفلا لك دنع ليلدلا وهو
 ركنتست الف اهل هبلطي
 راسعالا ةنظم اهنال

 رذعيلف هدعبو اهتقو نم
 هنكمأ ام هبلطي هنكل
 افرع دق هرذعف اهئادأ

 بهذملا يف حضاو وهو ءاملل
 او فقيت ىتم الا هكرتل
 دصقملا اذ يف كاذ ذا اومميت

 اببس لطعي ملو هبلطي

 عبن دق اهنمو هيف اعباصا
 ةبارغ الو روهشم كاذو
 بلطتلف هنود لصي مل ذا
 بهذملا لوق وهو مميتيلف
 بابلا اذ يف مودعملا يف لخدي

 سقف لصأ وهو عيضت الف
 اومثاي مل اوفتكا دق مهناب
 ءاج دك اذكه بيرق مهنم

 بلغ همدعب مهنظ ناك نا
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 ابلط دقام مادعنا مهنظ ابلغ نا مميت مهل ليق
 عطقلا لثم نوكيال نظلاو عرشلا رمأ لاثتما نسحالاو
 مكحم لاقم ىنغيال نظلاو مدعلا نظ ثيح نوكي دق ذا
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 ةبانجلا ماكحأ

 قفاد ءام وهف ىنملا نل

 اجرخأ ثبعب وا مالتحابوأ

 لخنلا علطب هحير هبشي

 هبانجلاب فرعي ىذلا وهو

 بيارتلاو بلصلا نيب جرخي
 قلخلا اذه لسن هنم نوكي

 راتخملا نع هلسغ بوجو

 (ءاسنلا متسمال وا) لوقي

 ع اضعا ( ىلع ةضاذخ ١ وهو

 انم قيرف كلدلا طرتشاو

 بوجولاب رعشا هناف
 ءاقنالا لصحيال هنال
 ىرأ كلدلا نكل معي دقو

 (نم لسغلا) رباج ثيدح ىفو

 ببس الب ولو لسغلا بجيف

 ايور اثيدح لسغلا بجيو
 دعق اذا ىتا دق ثيدح ىفو

 لستغي ىتا دق ثيدح ىفو

 ملعاف كاذب نرماي ناكو
 ناتخلا وه عطقلا عضومو

 ةفشحلا بويغ وهف اقتلالاو

 قناعتلاو عامجلا هجرخي
 اجرخ دق اضيبأ انيخث ءام

 لصالا ىف امهنيب ةبسنل
 هبارتسا الو مهفاف مهدنع

 بعالتلا ةذلب اردحنم

 قرع لك لصأ نم ىتأ دقو
 ىرابلا مالك اضيا اديؤم
 ءارتما الو بجاو لىسغلاف

 ءام نم ىفك دقام هلسغ ىف

 انع الاقم عبتاف انريغو

 (!رشبلا اوقنأو) مكلاستغا ىف ىأ
 بوبحملا رماوا نلثتماف
 ءاملا معي الو هب الا

 ارهطت ىتم هرملل غلبأ
 نكز بجاو وهف ينملا كاذ

 بجو اعرش اذك هجورخ ناك
 ايقتلا كانه ناناتخلا اذا

 دق لسغلاف اهعبرأ ىلع اهنم
 لزني هيف سيل عامجلا نم

 ملسملاب بجاو لوقي مث
 ناكمالا هطرش طالتخالاو

 ةرشبلا ءاقتلا سيل اهجرف ىف
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 ربخلا ةاور تددعت دقو
 بهذملا لهأ هيلع ىذلا اذه

 دق لسفغلاف نلزني ملوأ لزنأ
 نا داكت ةلدا هب تءاج

 الاق ىبأ نع هوور امو
 لجرلا ىلع يأ لسغلا نوكيالو
 ايقتلا كانه ناناتخلا ول

 اناك يبأ نع دهوور امف
 ىهن دق مث مالسالا لوأ ىف

 وبأ هدعبو دمحأ هاور

 هاور هدعب يذمرتلاو
 انأو يبنلا ىنادان لوقي
 تسلتغاف تلزنا نكا ملو

 نم ءاملا نإ كيلعال لاقف

 ارمأ اضيأ لسغلاب هدعبو

 يبنلا باحصأ قورافلا عمجو
 بجو ءاملا راصنالا تلاقف
 اقتلالا اولاق نورجاهملا امأ

 يلع مهدعب قورافلا لأسف

 امجرلا هيلع متبجوأ لوقي

 يقتليام اذا بجاو لسخغلاف

 اتبثأ نورجاهملا ىأر امو
 اوفلتخا لاقي ةياور ىفو

 رثالا ءاهقف نم هقرطو
 يبرغم لكو نيقرشم نم

 دحا لك ىلع ىداهلا هبجولا

 نكز رتاوتب ادح غلبت
 الازنالا طرشي ءاملا نم املأ
 لستغا ءاملا لزنأام اذا ىتح

 ايور دق اذكه لسغ سيلف
 انايبلا عف ةصخر كلذ
 اهقفلا هتكح دق ىبنلا اهنع

 بذهم حضاو وهو دواد
 هامك عفارو اححصم
 انطفاف ةاتفلا نطب ىلع اموي
 تلعف امب اضيأ هتربخأ

 نلزنتام ىتم يا نوكي ءام
 ارهظ دق انهاه اخسن ناكف
 بهذم نم اوأر اذام هذهل
 بتك دقام ىلع ءاملا نم انه
 اققح الاقم لسغلل بجوي

 يلج لوق ىف ةجحلا رهظأف
 امثالا نوبجوت مث دلجلاو
 اعامجلا لبسغيل مكئام نم
 قبطم عمجب اهب هناتخ

 ىتا دق هيف قحلاو انقوراف
 فحزي مارملا ىف لوقب لك
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 مكيفشأ انأ ىسوم وبأ لاق
 ىبنلا .جوز ةشياع ىلا ىتأ
 دعق ىتم اقتلالاب هل تلاق

 لزني مل ناو ةياور ىفو

 اعامجالا ىكح دقو يوونلاو
 دقعناو فالخلا ناك دق لوقن

 احرص ىبرعلا نبا اذكهو

 عمج نيناتخلل ءاقتلالاو

 هدافتسالا لجال اهركذن

 ىتلا ةراهطلا ضقن اهلوأ
 لسغلا بوجو اضيا اهدعبو

 بجو دق هيلع دحلا اهدعبو

 عقو نا مايصلا ضقن هدعبو
 امل ريفكت بوجو هدعبو
 لولل اهحيبي اذكهو

 مزتلا ةليسعلا ىنعم نكي ملو
 عامجلا قداص نع ةيانك
 بالا ىلع اهميرحت اذكهو

 مكح نم اهجورخ اذكهو
 ادسف دق هيلع جحلا اذكهو

 رإ هنم نيبت اذكهو

 مكيضري امب مكيتا هانعم
 بجوملا هلعف نع اهلاسي
 دق عمجلاو اهل عبرأ نيبام
 لجرلا كاذ ىلع بجاو لسفغلاف
 لستغاف هل موتحم لسغلاف

 اعازنلا عطق ىتح كاذ ىف

 درو صن ىف عامجالا هدعب نم
 امجح دق انه دواد نكل

 دسالالوقلافلاخ نم عدف حص
 عفر خيشلا اهل ماكحأ ةدع
 هدافالا اندصق لك نلف

 ةمالا لوق وهو اهيلع ناك
 لصفلا اذهب هتقرع امك

 بجع الو ىنز نع كاذ ناك نا
 عنص هيف ىذلا رشايو هيف
 املعلالا لج هاكح هعيض

 لزني مل ول ةفشحلا تباغ نإ
 ملع امع ةيانك هنكل
 عازن نم كاذ ىف امو مهفاف

 بهذملا ىف حضاو وهو نبالاو
 ملعلا ليها دنع اهئاليإ
 ادبا هيف ةجوزلا عماج نا

 عبتم لوق وهو كاذ ضيحلا ىف
 يبغ لثم ملاع سيلف ملعاف
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 هيلعو مامالا لاق

 دق ماكحالا هذهف

 لزني مل نكي نا هارت الأ

 لمعلا
 - ِ - رت

 بجو لسغلاف لزنأ نكي ناو
 الف ءاملا رت مل نا اسنلا ىتح

 ابجو اهيلعف هتار نلو

 مضخلا رحبلا نع رباج هيوري
 بجو ءاملا تار نلا هلوقب

 املعاف اهيلع لسغ ال ليقو
 لجرلا ىذمك اهءام لعجي

 رهشا وهو رباج وبا مهنم
 بجو السغ اوري مل ءالؤهف

 هللا ىلص ىبنلا
 هباحصلا املع هنع هاور

 اومكح اضيأ باحصالا رثكأو

 مهيرخأتم ىف مهنمو

ُ 
 ةديبع وبأ مت

 هبجولا

 لقني ةادهلا نع ىذلا وهو
 تبت لازنابال ءاقتلالاب

 لستغي ملف هتايح لوط
 ءاتفالا ىف ناك مالتحا ىلع
 لمعلا مالعاو ملعلا ةداق نع

 مانالا ىلع ةصخر ناك دق

 مرج الو احضاو كاذ ناكل

 حجر دقو ايقاب نوكي مت
 ام كانه نلزني مل اذا لسغ
 بهذ دق هيلا عمج ىذلا اذو
 الستغت نا كانه اهمزلي

 ابجوأ امكح راتخملا نع لسغ
 مكحف هنع راتخملا لأس ذا
 بتك امكح اذكه اهيلع لسغ
 ام كانه تلزنأ دق اهنا ول

 لبقاو مهفاف طقف وضولا هيف

 راكنا ام نود مامإ وهو
 ريثك هلثم نم

 رهشي هنع كاذل هعماج

 بجع الو هبجوأ مهريغو
 هاده انل حالام هيلع

 هبارغ الو متفرع امك
 ملعن اميف بجاولا هناب
 اوملع دق لحاطف لضافأ

 هدعبو
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 هيواعم وبأ مهنم ليقف
 دمحم وبا اضيا مهنمو

 عامجا انهاه حصي ملف

 يعدم وهف عامجالا يعدمو

 بوجو ىلع عامجا سيلف
 عفر لسغلا ةلازإ رباجف
 ميهاربا وهو ىعخنلاو

 بوجولا مدع لوق نكل
 ملعا تسلو اخوسنم ناك وا

/ 

 هيوار خيش لضفأ ىدهلا خيش
 ىدتهم ماماو هيقف وهو

 عازنلا عطقي ىيخأ هب
 ىعم امك هدنع ليلد الو

 بولطملا ىف تفرع امل لسغ

 عرش نمريخ بحص نم ةلمجنع

 ميلع ىتف وهو هب لاق

 بوبحم ابأ حوجرم لسفغلل

 ملعي لامتحا وهو هقيقحت
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 هيعرشلا هتيفيك لسغلاو

 امهنلسغي نيديلاب أدبي
 اربتسالاو لوبلا دعب كاذو
 متي مل لوب نود لاستغالاو
 دق لسغلا دعب ناك نا هنال

 نكي نا ةالصلا نود هديعي
 ام قشنتسي مث ضمضمتيلو

 مفلا لخادو فنالا لخادو

 ام ةرشبلل ءاقنالا

 نطاوبلا ىف كاذ دعي نمو
 ...لسغب نرمؤن مل اننال
 لقني ءوضولا اذه ىف فلخلاو

 بجيو

 بحتسم ليقو بجاو ليقف
 افيرمشت وضولا اضعأ تمدقو
 املعاف ناتراهطلا لصحتو
 لقتسم ءوضو كاذ لب ليقو

 لثتماف بجاو لاثتمالاو
 لستغا هتالص تقو نكي ناو

 لمتشا وضولا ىلع هلسغ نال
 مامالا هلاق فالخ الب

 هيلج تدرو ىبنلا نع

 اممت تانه هءوضو مث

 ىرجملا كاذل هلسغ دعبو
 مزتلم هوظحال ىنعمل ليق

 دسف اضيا هلسغ ائيش ثدحأ

 نجهلا كلذ عفر يونيو ىلص
 امزل اضيأ كاذ ذا هنكما
 مهفاف ادع ةرشبلا رهاظ نم
 املعاف ثيدحلا بسح هنكمأ
 نطاوم ىف أطخأ هناف

 لهجلل عدف انم نطاوب
 لصحي ةالص تقو نكي مل نلا
 بجو دق ةالصلا تقو ىدل نكل

 افيرش شعف ريغلا ىلع اهل
 املعلا لك دنع ىربكو ىرغص
 لدج الو انل عرملا هب ءاج

 لزعمب ىدهلا نع نكت الو
 لقن لوق ىف ةالصلل هيفكي
 لثتما ىلص ناو فاك هل وهف

 مالعالا ترقأ هل نمو

عماجلا ىف ىور سارلا رعشل



 (ارعنشلا اولب) ريهشلا هلوقو
 بجاو ليق ليلختلا كاذل

 ريهشلا ىلع بجاو ليقو

 بجو ادبلم ناك نا ليقو

 بص هيلع هللخام دعبو
 رعشلا مدعمل بصلا كلذو

 بحتسم ثيلثتلا كلذو

 راتخملا ةنس نم دهنال

 ىف٠٠..ملعنال لاق يوونلاو
 يدرواملا هب صتخا ىذلا الا

 بحتسم ريغراركتلا امهدنع

 درو سارلا ىلع هبص دعبو
 احرص ثيدحلا هب ىذلا اذه

 ديؤي وضولا ةنسل وهو
 رعشلا لبو اقنالا همكحو

 دسجلا ىف ةرعش لك تحت نم

 رشبلا ةقلخ نوك هيلع لد
 بصعلاو هنم ماظعلا ىرت الأ

 رعشلاو اضيأ دلجلا هنم كاذك

 ةرعش لك) لاق ثيدحلا ىفو
 ةمايقلا ىف لاق اران لعشت
 مهف نمل رهاظ ديعو وهو
 بستكاام الإ ةرعشلا مرجلا مرجام

 مرج الو نواهت ىلع ناك
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 ارشبلا اوقنأو) هيفاوغلاب يا
 اوبتاعت الف اعامجا لسغلا ىف

 ريكن الو عامجإ ريغ نم
 برالا لين نع كاذ لوحي دق ذا
 بكس ءام هل تارم ثالث

 رصبلا لهأ عم ليلختلا نع ىفكي

 تفرع امك

 ىرابلا لالجلا وذ هيلع يلص
 فصنم لك دنع افالتخا كاذ
 يدنع كاذ لثم ىبطرقلاو

 بحأ اندنع ثيلثتلاو لسغلا ىف
 دسجلا لك ىلع ءاملل ضيفي

 ىحتني نأ بجاو .هاحن امو
 دمتعنام وهو لسغ لبق نم
 ينملا كلذ جورخ

 دصقملا اذ ىف ميمعتلا بجيف
 رطفلااشنمىف فوذقملا كلذ نم

 ببسلاكاذ نم ناك لك محللاو
 رثالا اذ ىف اوقفاو دق امكحلاو
 ةلملا ىف(اهلسغ معي امل

 ةبانج ىلع اهل هكرتل
 متالا لاحلاب عرشلا قيرط مزلاف
 بكر ناك هل امم اهبحاص

 ملع دقام ىلا ىدأ هريصقت

بحن هلو



 ربكالا يلعلا هللاب ذوعن
 لسغي مل عضوم لك ءاجو
 هعسلت هيلع تايح ثعبت

 بجاولا حارطا ىلع ةبوقع
 لعافلا كاذ سئبو ازجلا سنب

 ابجاولا ىدأ ناك ول هرضام
 ارفاو اميظع هعفن دوعي
 اليمج هبر عم ازجلا ىقلي
 طاشنلل ديعي اذكهو

 جرخام لثم ماسجالل ديعي

 املاس شيعي لسغلا مزال نم

 رطخلا ىف عقوم لعف لك نم
 يلجرصنىف ناسنالا دسج نم
 هعزمت اشهن عضوملا كلذ نم

 بياصملا نم يهو اهب ىزجي
 لصاح عينصلا بسح ازجلا نا

 ابقاوعلا دمحي دق هناف

 ارفاظ نوكي اهب هجوا نم

 اليلجت ادغ مسجلل لسغلاو

 جرح الو هل نطشنتف اهنم

 امياد ارض ري مل همسج ىف
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 ناسنالا حراوج لسغ
 ادعوت دق هللا نا ثيحو

 لعتشت هيلع ةرعش لكو
 دسجلا ايابخب ءانتعالاف

 ةكينفلل لسغلا لثم كاذو
 ةقفنعلل لسغي اذكمهو
 لفسالا ىف ةقفنع اذكهو
 نالسغي نافغفرلا اذكهو

 ركذلاو ىتا هيذخف نيبام
 نيتبكرلا تحت ناضبأملاو

 املعا ردصلا ةبرسم اذكهو
 يقن ارهاط ناسنالا جرخيف

 ةلبزملا لثمك مسجلا لعجتال
 ركذ وأ ىثنا تنك غلابو لسغاف
 اريافظلا ضقنتال اهنكل
 ءاملا اهيلع ىتحت اهنا للب

 ةيتح لك دنع نرورقللو

 لصو هنا نظلاب ىفتكتو
 ةبانجلا نم لسخل ىف كاذو
 اريافظلا ضقنت هيف ضيحلاف
 بهذملا لهأ هيلع يذلا وهو
 نسحلاكاذيف باحصالا قفاوو
 ليلدلاو دمحأ هدعبو
 لستغت اهضيح نم اذا لاق

 ادسجلامعلسفلا ىف نكي مل نم
 لستغا نيح اهمعام اذا اران

 دبعتلا ىدل لسغلا ىف مزلي
 ةبرسملاك براشلا طسو ىف
 ةرقنلا تيحت افقلا ىف نوكت
 لسغتلف تعقو هيبراش نم
 ناضبأملا ليق دق اذكهو

 ركذلا لثمك ىثنالاو هاغفر
 نييبتلا يلوأ دنع اعقو دق
 امب اهنغلابت نا مزلي
 يقت لك هموري ىذلا وهو

 رشبلا لك نم بولطملا هناف
 ارهاش اثيدح ءاج دق لسغلا ىف

 ءارم الو تانفح ثالث

 ةزمغب ىتأ ارصع اهرسكت

 لقن اذك اهمزليال ملعلاو
 هباصالا ولوأ لاق دق ضيحلاال

 ا رهاوظلاو نطابلا ؛لسغتو
 بوصالا ليلدلل نيتلاحلا ىف

 ننسلا مالعأ سواط هدعبو
 لوسرلا كلذ ىف هلاقام

 لقني ثيدح اهرعش ضقنت
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 يمطخلابو اضقن هضقنت

 هلسغت اضيا نانشالاب هيفو
 ةبانج نم ناك امهم هيفو

 رمع لجن هللا دبع ناكو
 هبانجلا نم لسغلا ىف كاذو
 راكنا اميأ هتركناف

 رمع نبال ابجعاي ةلياق
 قلحلاب نمرمأيال فيكف
 راكنالا ةياغ وهف كاذو

 ريابك نم نهقلح نلف
 هيصعم نورقلا ضقن تلعجف

 لستغن يبنلاو تنك لوقت
 تاغارفلا ثالث نغرفاو

 راتخملا ركنأ حصي مل ول
 هبجوأ رمع لجن لعو

 لطبم سايقلل اعطق صنلاو
 رثالا دوجو عم سايقلا فيك
 الو ادبلم ناك نا ليقو
 انضقني لاق ىعخنلاو
 رمع نبال عبتم هلعو

 ادنتسا مومعلا ىلع هلعو
 ) ارعشلا اولب) ظفل نم همهفي

 سنأ نعام هصصخ دق كاذو
 م او ةني اع تورامو

 يورملا ىف حص دق هلسغت
 هلهجن انسلف رهاظ قرفلاو

 هباصالا ىف ءاج ارصعو ابص

 رعشلا كاذ ضقنب نمهرمأي
 هباوالا ةقيدصلا غلبف
 راثالا ىف هووردق هيلع
 رعشلا كلذ ضقنب نهرماي

 قحلا ىف هباب نم هناف
 رامت الف درلا ةياغو

 رهاش ثيدح ىف نهبونذ

 هيلدم قحب ىهو اهقلحك
 لقن دق ءانإ درف نم كاذ ذا

 يتا نهريغ سيل سارلل
 راربالا تلاق اهيلع كاذ

 هبجوم ىأر دق سايق ىلع
 لقني ليلدلاو سايقالف

 ربخلاب نملعي مل هلعو
 ىلجنا هضقنف لسغلا هغلبي
 انبسحي قحلا ىف هسيلو
 رذالا ىف هنع كلذ اوور دقف
 ادرولسغءاصقتساىضتقا ثيح

 ارسق هاضتقا ثيح هوحنو
 سجبنا ثيح هتفرع دقو ىتأ
 مكحلا هيلع ىنبي ةملس
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 ءام ىف ةبانج نم لسغلاو
 رجي مل دكار ءام هانعم

 لستغيو

 نسح وهو حاضيالا هب لاق

 ارذقتسم ىري نأ فوخ ليقف
 هرذقتست يأ عابطلا ؤرفنتف
 لمعتسي ام نا ليلد وهو
 ناسنالا اضوت هبامو

 دحتا وضولاو لسغلا رما نال
 دحالا هلالل برقتتال

 لسغلا لثمك وضولا امنال
 رذقتسملاب دبعيال هللاو
 ناسنالل هاضرتال تنك نا

 ادبأ اضوتتال اذكهو
 لجرل اك اضوتتال ( ذكهو

 فرتغي دحاو لك نكل
 لسرلا ديس راتخملا نع اصن
 اوفلاخت همهف ىف املعلاو
 رهاظلاب ةفياط تذخاف

 دمحأ مث قاحسا اذكهو

 ءاسنلا هب تلخ اذا امب

 رمع نبا نع اضيا ىور دقو
 يعازوالاو يبعشلا اذكهو

 ءاجرالا نكاس اموي ناكو
 رداف هنع يبنلا ىهن دقف

 لقن اذكه سجني نأ راذح

 نيب يلج هيجوت هيفو
 ارذق هنكرتي لاستغالاف

 هرصبت نيح رهاطلا هنأ ول
 لستغن نذإ هب انل سيل

 ناكمإ وضولل هيف سيلف
 دجو لكلا يف لامعتسالا ثيح نم

 دحأ نم هترذقتساام لكب
 لعفلا كاذب ءاملا رذقي
 رذقلا عيمج نع كاهن دق ذا

 نامحرلل كاذ ىضرت فيكف
 ادرو اصن ةأرملا ةلضف نم

 لدج الب اهكرتي هلضف نم
 فرعي ليلد وهو هسفنل
 لمكلا موقلا ىدهلا لهأ هلقني
 فراص اضيا هنم هجول لك
 رهاظ يهنل معنملا اوقلطأف

 ىتأ لوق ىف يرصبلا نسحلاو

 ءاشي اندنع اديق سيلو
 رثالا ىف انمامإ ىكح امك

 ىعادب مهدنع هوديقو
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 ناو اضياح نوكت نا كاذو

 تلخ اذا مهلوق يردت نأو

 حصي امبر ضيحلاب مهديقو
 ىدنع ىوق ديق هنكل

 لمح يهنلاو زاوجلا بهذملاو
 لستغي ناك لد هيلع امل

 ملعلا مضخ سابع نبا نع

 عفر اهلسغ لضفب اذكهو

 اصوصخ ةبانج نم كاذو

 ربخ اضيأ انل رحبلا لقنو
 ةنفج ىف ةرم نلستغا دق

 لستغي نهتلضف نم دارأ
 بنج تنك ةدحاو هل تلاق

 لدت ثيداحالا هذه لكف

 لسغلاو وضولل كاذ معو

 هذهل مهضعبو

 اطقس دق ىذلا ىلع اهلمحي

 اراص د المعتسم دهناف

 ىلع لومحم ىهنلا نا ليقو

 نيجوزلا نع لضاف نود نم
 ةوهشلا ىعادل ةراتل فوخ

 ىلع ىضقي هدعب لامتحا وهو

 درت تالامتحاو انلامف
 ماقملا ىف راتخملا حرص دق م

 ةلدالا

 نسح هرهطف اضياح كت مل

 تهو ةنيرقل فيعض ديق
 حضتي املو ىذالا هنال
 دشرلا ليبس انيدهي هللاو

 لبق لمحلاو هيزنتلا ىلع ىنعم

 لسرلا ةوفص ةنوميم لضف نم

 مكحلا اذه ةحص انل ىور

 عبتيف ىفطصملا اضوت ناك
 اصوصنم ىتأ اذك تلسغ دق

 رنالا ىف ىبنلا جاوزأ لسغ ىف
 ةمالا يداه نهدعب ءاجف

 لقن انل اذكه اضوتي وأ
 بنتجي امل ءاملا نا لاقف

 لضف امم اندنع زاوجلا ىلع
 لضفلا اذ نم ضوت اشنت اذا

 ةلع نع اجراخ المح لمحي
 اطخ وهو وضولا اضعأ نم كاذ ذا

 اراهج هتلمعتساام لخف
 الضف دق ةبنجأ نم ناكام
 نيذ ىف تدب ىهنلا ةمكحو

 ةعيبط نع روثت اهناف
 القعلا عيمج دنع هنالطب

 دض ليلدلل نوكت انمهفل

مارحلا نم لحلا نيبو



 مل ءاملا كاذ نا ارهج لوقي
 درو هنا كلذ ىلا فضأ
 هللاو اندنع حيحصلا وهف

 ىلع رحبلا مدقن اننكل
 زنتلا ىلع ىهنلا عيبرلا عم ىهنلا يور دقو

 هديعب نكت مل ناعم ىمهو
 بنج تناو امون درت نلو
 ركذلا لسغت مث كيدي لسغاف
 ربخلا اذكه كيفاك هناف
 ىف فسويوبأ اذه ىلع مث
 بنجي ناك دواد ىبا ىفو

 يداهلا وهو ءاملا سمي الو

 عنص نم ىفطصملا عنص قوف له

 انيفلاخملا روهمج نكل
 يعرشلا ءوضولاب دارملا اولاق
 اوبجوأ كاذل نويرهاظلاو
 ثدحلا كلذ فيفخت هتمكح

 الف ىرغص ةراهط لب ليقو

 دوعلل نطشني لب ليقو
 هكئالملا ةبرقل لب ليقو
 ةهيركلا هخاسوا ىلع وهف
 ناطيشلا ةبوبحم اهناف

 دق حورلل هتمكح لب ليقو

 مكح امع نلدعن فيكف بنجي
 دمتعملا مامالا سابع نبا نع

 هاور نمو قحلاب ملعأ
 القن دقام عيمج ىف هاوس
 عيسوتلل زاوجلا يور امك

 هيركتلل لوقي مهضعبو

 هديدش الو اضعب اهضعب نع
 ببحم وضولا كل اندنعف

 رهتشا امبسح كلذ ىلع منو
 ربالا مرقلا انربح عيبرلا دنع
 فرعاف ايلج هنع يور دقام

 بهذملا هيلعو ماني مث
 دارملا ىف ددش نمل امف

 عرشلاب انعاج دق ىذلا وهو
 انيملسملا فالخ اولعف دق
 عنصلا اذ ىف بحتسملا كاذو
 بهذي بوجولا ىلا مهلكو
 ثدح ةرم ثدحأ اذا الا
 العف نا اهلعفي نا لقأ

 دوخلل ةدوع دارأ اذا
 هكرات نفلأتال امهناف

 ةثيبخلا هحيرو

 ناسنالا ىف معت
 دحالا شرع ىلا مان نا جرعت

 ١ : و

 اهد وي
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 هرهاط يهو كانه ندجسستف
 الف وضولا كرت دق نكي ناو
 رذقلاب تخسوت اهناف
 سدقم فقوم كاذ نال

 ىف تومي هلعل لب ليقو
 لستغي مل وهو ننفديو

 تيملا لسغ نكي نلو
 انكماام ىتم لسغلا نسحالاو
 ةالصلل ءوضولاك سيلو

 ركذلا لسغ لبق نيديلا لسغ

 ماقملل قيقحتلا وه اذه

 هريازو اهبرل ةدباع

 العلا ىلا اهجورع ىف نذؤي
 رهطت ىذ لك ىرابت الف

 سجنلا هيلا ىقري نأ لجي
 فظنتام ريغل همانم

 لستغاف هباصأ رذق نم

 تبثي مل ةبانج نم لىسغلاف
 انيعتام دنع ءوضولا ولا

 يتأ فيفخ لسغ هنكل

 رهتشملاب سيلو هدعب ولا
 مناةدعبو تئش نا كاذ عم

 مارملا ىف ةياغلا كلذ لب

١٦١٧



 ةساجنلا نايعأ

 ينملا هدعبو لوبلا اهنايعأ
 ىرج ةضاحتسا مد اذكهو

 عرشلا ىف ةسجن اهلكف

 ساجنالا ثبخا وهف لوبلاو
 بطر مادام لوبلاك طياغو
 رما عرشلاو يذملا اذكهو

 ىوادتلا اهب حص له فلخلاو
 رهاطب تطلخ امهم ليقو
 لكع ىف ىتأ دقام مهليلد

 اوملساف ةعبس يبنلا اوءاج
 رمأف كاذب ىداهلا اوربخاف
 اهلاوبأ مهل ليق دق حابأ

 ام دعب باكرلا يعار اولتقف

 انيبراه دوذلاب اوقلطنا
 لبالا ىعار اولمس دق لب ليقو
 نأ فوخ هولمس دق مهلعو
 املعاف نويعلا لمس نم تامف
 السرأ الاحو ىداهلا غلبف

 رمأف يبنلا ىلا اوعجراف

 اوكرتو مهيديأ تعطقو
 ام ءازج مهل هلمس ناكف

 تينب اهيلع ةيضق ىمهو
١٦٨ 

 يذملا اذكهو ضيحلا مد مت

 ارتماام نود ناسنالا طياغو

 ىعرم افالخ ضعب ىف نكل
 سابتلا الب هلثم مدلاو

 بتك مكح ىف ىنملا اذكهو
 ركذام عيمج نم زارتحالاب

 ىوار هاور عنملا رهشالاو
 رهانشلا ىف تعنم إلاو زاج

 لدع لوقب ةنيرع ىفو

 اومخوتسا كاذ دعب نم ةبيطو
 ربخلا صن اذكه دوذب مهل
 اهلادج عدف اهنم نبل عم
 امدقت ارطو كانه اوضق
 انيملاعلا برب اورفكو

 لقن ضعب اذكه هولتقو
 نطولا كاذ ىلا اعرسم دوعي
 ىمتنا ثيح لمتحم هناف

 الجع مهوكردأ نم مهرثأ ىف

 ربتعم ءازج وهو مهلمسب

 اوكله مهوأر ىتح ةرح ىف
 املعلا لج دنع هولعف دق
تملع مهيدل ماكحأ ةدع



 اننكل انباب نم نكت ملو
 رهاط لوب كاذ ضعب لاق ذا
 سجنلاب نرمايال ىفطصملاو

 ملو ةصخر كلذ لب ليقو
 اصخرو سجن كاذ ليقو
 رطضملل هللا حابأ دق ذا
 بهذملاوهو عرشلاىف نركنتال

 ربخلا ىوار هب لاق ىذلا وهو

 عفاوشلا انهاه انتقفاوو

 روهمجلل حتفلا هازع دقو
 اعقو مزح نبال ىلحملا ىفو

 فلسلا نم ةعامج نع هيوري
 دق لكؤيام لوب ضعب لاقو
 بسنو لكع ثيدح هب ىنعا

 رفز مت دمحم اذكهو

 هيعفاشلا ضعبل اذكهو

 لبالا لوب ىف صنلا ناف اولاق

 ةرورضلل حيبأ مهل انلق
 رارطضا ىخال حيبأ امو

 رظطضملل لالحلا هنكل
 الالح هلعجيال كاذو
 ادبأ مارحلاب ىمسي الف

 نكي نا لوزي هلح نلف

 انع امل اهلاوبأ ىف ثحبن

 ربأ يبنلا

 رضلا عقو دنع تامرحم

 بهذن اعرش هيلا انلكو
 ربالا خيشلا سنأ ىدفملا وهو

 اوعبات دق مهل نويفنحلاو
 روهشملا ربخلا ىف ىتا امك

 اعفر اريهش ايورم كلذ

 فلخلا انم مهعبتي لزي ملو
 درو انه امل ارهاط هارن

 يعاو خيش يرهزلا هدعبو

 ربغ هب ففلس نم ةقرفو
 هيضقلا ىف قحلا اوبيصي ملو

 لمش لكلل سايقلاو ءاج دق

 ةنيرقلا ىف حولي هناف
 رانالا ىف ءاج مارح ريغ

 رضلا ميلا نم هانع امل

 ىدر نع حيبا هل نم قح ىف
 نحالا كلت نم هانع ىذلا لاز

 هب هنال
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 (هيلا متررطضاام) الاو

 اهل رطضن ةتيملا ىرت الا
 ررطضي مل اهل نم ريغل ىنعأ

 مد ٠٠...ىرج اهبايث ىلع ناو
 امب نحضنيو الوا كرعي
 الب هلثم ناكام اذكهو
 ةفطنلاك وأ طياغلاو ءيقلاك

 لسغت دعب مث ارشق رسشقت
 لهسأ ابطر مدلا لسغ نكل
 ادبأ ىرسي ءاملاك هناف
 نادبالا ال بايثلا ىف كاذو

 امب هصرقو هتح ءاجو
 لسغلا دعب ةالصلا تزاجو
 سجن ليق دق ينملا ىف فلخلاو

 ةريهشلا ةرتعلا انتعباتو
 ىبأ لثم انقفاو كلامو

 هريهطت ىف لوقي هنكل

 اليزأ دقو اسباي ناك نا
 ىرن الو دمحأ عم اذكهو

 اسباي نوكي وا ابطر ناك نا

 بجت ملو سجن لاق ثيللاو
 لصأ نع جراخ لوق كاذو

 نسحلا وهو حلاص نبا برغأو
 عقو نإ داعتال ةالصلا لاق
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 هيلع انليلد هناف

 اهللح انرض نوكي لهف
 رهش امك لطاب اذهف اهل
 مدقم هكرعف اهضيح نم
 امدعنم هكيوزت ىري ىتح

 الهج نم عدف بير الو كش
 تكحو نسبيت ىتح كرتت
 لهسأ اهنم فيظنتلا ىف كاذف

 لصوت نشطابل هل ثيح
 ادمج امسج هاقلت هريغو

 ناسنا وأ ناك ناويح نم
 املع لوق دعب نم هحضنو
 لصف هب بوتلا كلذل

 سقو همهفاف بهذملا وه اذو

 بهذملل قفاوم ةفينح
 هريضل بهذم كرف هيفكي
 اليلعتلا كلذ مهفاف كرفلاب
 ارهطم هل نكف هباوص

 اسراد وأ ايقاب ءاوس ىلع
 بزل ول هنم ةالصلا ةداعا

 لطب عون قيقحتلا ىف ناكف

 نهو هلوق ناو هلوق ىف
عستم اريثك ناك ول بوثلا ىف



 دسجلا ىلع هعوقو نكي نلو

 لطاعلا لاقملا اذه ىلا رظنا

 دسجلاو هبون نيب قرفلاام

 قحل نإ داعت لاق نم لوقو
 ىرتاييل لق قرفلا اذه هجوام
 ىعفاشلا لوقك دواد لاقو

 املعاف نيتياورلا قدصأو
 نيخت ضيبأ ءام يدولو
 تفرع دق ةتس ايشأ كلتف

 يدولإو ملعاف ينملا اهلوأ
 امد يهو ةتالت اسنلا ىفو

 دحاو لكو ةضاحتسا ىعدي
 ركذام ملع لاجرلا مزليو

 يلعلا هللا نم فيلكت لكلاو

 مزل امك نلثتمن له رظني
 ىلإ اقيفوت مهللا كلاسن

 دعأ هدنع هنم ةالصللف

 لهاج لوق هبشي هناف

 دنتسم نم لوقلا اذهل لهو

 نيب ريغ قرفلاف هريغ نم
 رصانم هلام لوق كلذ
 بجعاف هنم ةالصلا ةداعا

 عبتيال هلصال افلاخم

 قتبني ذإ دسجال هبونل
 اردص دق انه ىوؤه نع ناكأ

 عراشلا لوق فالخ هرهطب
 املعلا ضعب هاور دمحا نع

 نوكي هل لوبلا جرخم نم
 ترج دق روكذلا نم ةثالث

 يدر هؤام ىذملا فلاثلاو

 ام ثلاثلاو سافنلاو ضيحلا

 دجامالا نع ماكحأب صخ
 رثالا ىف ءاج ءاسنلا اذكهو

 يلتبي نأ هلو ءالتبا وهو

 مكحانيف هبام نلعفنو
 المكم هتضرتفاام ءادأ
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 هماكحأو ضيحلا

 نلا

 ءاسنلا ىلع ضيحلل ردق
 رهظ رسلاو نهل ىذأ وهف
 رذق لحم ىف ءيش حبقأ

 ارهج نهماحرأ نع برعي

 ثيحو

 حضوي اضيا عغولبلل كاذك

 ارمالو اسنلل ءالتبا وهو

 امادام امهلازتعا همزلي

 اعم موصلاو ةالصلا عفريو
 نارقلا ةوالت اذكهو

 عنتمي دجسم لوخد اذك
 طقف موصلل ءاضقلا

 ابتك ءاوح تانب ىلع

 راتخملا نع :صنلا هدروا

 الاق ضعب ليئارسا لا ىف

 درو ذا ثيدحلا كاذ هدرو

 هرجشلا رسك ءازج هلصأو

 املعاف كاذب اهتمدأ لاقي

 ءاشي امل لاعف هللا
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 املعاف اعيمج قلخلا ىف
 ءايشأ نع ءىبنت ةمكحل

 ركفلا لهأ املعلا دنع كاذب
 ربكالا مارملل ليلد وهو
 يردي كاذب السن تلمح له

 حفسي نيح ةغلابلا اهناف

 اربتعاف اذكه لاجرللو
 امازلالا فرعتلف اهب كاذ
 اعرشام ىلعاهنم ادب اذا

 ناركن الب فحصم سمو

 عفتري ىتم لحلاو مادام
 طرتشا صنلا هلو ةالصلا نود

 ىرابلا لوق ركذلا ىف هلصأو
 الاقملا عف ناكام لوأ
 دنسلاحضوم نيحيحصلا ىف يأ
 هركذ نم ىري ىلوالا انمأ نم
املعلا هاكح هب تبقوعف



 هرثكاو ضيحلا لقأ

 رثكالاو ةنالن هلقأ
 عم راثالا ىف هيلع انبحصو

 الاق اضيأ يروثلا اذكهو
 حاضيالاو نامتع يفقثلاو

 افرعاف اضيح سيل كاذ نودام
 لقأ ىف ةالصلا كرتتال
 رشعلا قوفو موصلا اذكهو
 اعطقنا كانه ناك نا هانعم
 اعم موصلاو ةالصلل ديعت

 ماحرالا مكلت ضيف كلذ
 ىك ةالصلا كرتت ءادتبا امأ
 درو ٠٠٠٠ هلصأب حضاو كاذو

 عفدني نا هلقأ لب دليقو
 ليلدب نم لوقلا اذهل لهو

 امو لوقلا كلذ لهأ لعو
 لصي مل عيبرلا ىورام نأ وأ
 لمح نكل مهدنع هنأ وا

 لاحلا اذ ىلع اسنلا بلغأ ذا
 رشع سمخ هرثكا اذكهو

 هيواعم وبأ اندنع هيلع
 املعاف هبلع ناسارخ لمهأ

١٧٢٣ 

 ربخلا اناتأ دق كاذب رشع
 ده هنعو ةفينح ىب ١

 عمس ع ع

 الادج الو اضيا سنا

 حاحصلا هب تءاج دق هيلع

 افخ الو هقوفام اذكهو

 لقنلا يلاعب تءاج ةثالث
 ركن ريغب حص دق كاذك

 اعمتساف دعتلف ثالثلا لبق
 اعفترا كاذب كرتلا ىف مثالاو

 امهبأ رمال فشاك بيغلاو
 مايصلاك ةالصلا معفريال

 يتفاي رقتسملا نيا فرعت
 دنسلا يلاع اربخ عيبرلا دنع

 عطقني ول ةعفدب

 لوسرلا نع اصن هتبثي
 املع ليلد مهدنع هاهاض

 لمتحم ىدنع لكلاو مهيلا
 للعلل مهفاف بلغالا ىلع اموي
 لاوحأ ىف بلغالل مكحلاو
> 
 هيضاق كاذب مهنم ةلمجو

 املع موق نويضابأ مهو

ةدحاو



 يلع لثم ىأ هبلع ىعفاشلاو
 اطع همساو حابر ىبأ نباو
 رثكأ رشع عم عبس ليقو
 املعاف هيلع ةديبع وبا

 املعلا هاورام هيلع هل
 افرعاف كاذ ليق نمهتداع

 امهفاف ثالثلا نودام سيلو
 رشعلا قوف دازام اذكهو
 ددعلا موهفم كاذ ىف اوذخأ لب
 ارم الو تباث ثيدحلا نا
 ددعلا موهفمب يأ لدتسملاف

 اليلق ول ضيحلا نا قحلاف
 الف تلق وأ مايالا تداز نلا

 دودحلل زواج اذا ىتح
 املعاف ىلصت مت نلستغت

 تزيم نم ىلع بجاو كاذو
 اطلتخا اهيلع رمالا كي ناو
 عجرملا اهيلا ةحص مايأ
 هدملا كلت ةالصلا كرتتف

 رهظي نيح ةالصلل عفري

 ارهطت ىتح عامجلا عنميو
 لستغت ملو ارهط تأر نلو
 حضتا امدعب لسغلل تعيض نلا
 جاوزالل لحت اذكهو

١٧٤ 

 لوالا مامهلا مرقلا ةرديح

 اطخ مهلوق نا لوقأ الو
 ركذي لاقم ىف نهضيحم
 املعلا لوحف ىف يأ هدعو
 املعاف نوشجاملا ءاسن ىف يأ

 افولا لهأ نع راثالا ىف ءاجام

 املعلا ضعب دنع ضيحم ريغ
 ركن نود قيقحتلا ىلوأ دنع

 دهتجم لك دنع فيعض وهو

 ارظناف حيحص ريغ هرصقو
 دنف الو هلالدتسا انه ليهو

 اليق اميف فاصرولالاب ءاجام
 القعلا دنع ضيحلا مكح لوزي
 دينفت الب ةضاحتسا وهف

 امرصت اهضيح دهع نال
 تتأ تارابتعاب نيمدلا نيب
 اطخ الو يا ةداعلل عجرت

 عجرت هيلا لصالا اهناف
 اذهل اهنلعجتو

 رجفني ىتم رطفلا بجويو
 ىرج اهنم ىذأ هناف هنم

 للحملا نم اهعامج لهف
 حص ليق عامجلا اهرهط كانه
 جاهنملا ىلع اهدارأ نمو

حدذه٥



 جرخ نإ امل لوالا تتافو
 اهقيلطت هل زاج اذكهو
 انامحرلا تفاخ ول اهنال
 يذلا جوزلا عنميال اهملظف

 دق(ضيحملاىف ءاسنلااولزتعاو)
 املعاف ءيش لك اهنم لحو

 عنتمي ىذالا ىف عامجلا وهو
 عنتمادقىذالا لاح ىف عرزلاو

 نإ سوجملاو دوهيلا تناكو

 اهبرشو اهلكأ نولزعيو

 امب نرولابيال ىراصنلا اما
 عامجلا عم برشلاو لكالاف
 لزي مل وهو مالسالا فصناف

 ملعاف ءىش لك اهنم لحأ
 اولزع ءاسنلل نوملسملاو
 راتخملل كلذ اوكش ىتح

 اولزعت نا مت رمأ مهل لاق
 لاصخ اسنلا ىلع تعنتماو

 فاوطلاو ةالصلاو موصلا
 ركذلاو دجسم لوخد مث
 قارفلا عم فحصم سمو
 لصتي هارت اهبام عطقو
 لاحتكا اذكو طاشتمالاو

١٧٥ _ 

 جعت يذألاىفيهو ةالصلا تقو
 اهقيقحت مهراتال ىف كاذب

 انايع بجاول

 يذتحي قوقحلا نم هل ناك
 دسالا لوقلا ىف كلذ ىلع لد
 امرحاموي شرعلا وذ ىذلا الا

 عرزم يا (مكل ثرح) هلوقو
 عقو دق داسف نم كانه امل
 نلزعتنوكرسشملا كاذك تضاح

 اهبرقو اهدعبو اهنكسو

 امدلا ضيف اوار ول اهنم نوكي

 عانتما نم مهدنع سيلو
 لجالا هلدعب افورعم سانلا ىف

 مدلا لاح اذكه عامجلا الا
 (اولزتعاو) مهيلع تلزن ذم
 راذعالا حياحص اودرولاو

 اولعف دقام نود نهجورف
 لازتال نهضيح لاح ىف
 فاكتعا عنتمي اذكهو
 رجح ىهف نارقلا ةءارق

 قالطلاب كاذو اهجوز نم

لاقي هلتم كايتسالاو



١٧٦ 

 ىناعملا مزال نم ةلمجب

لوسرلاو ركذلا هيلع لد



 رثخ نيخت دوسأ ضيحلا

 مايا ىف عامجلا عضوم نم
 اليلق ولو ضافام ضيحلاو
 ىتح ضيح :سيل ضعب لاقو
 ملعلا ذخأتف هنظت نلو
 عكارلا عوضخ هل نعضختو

 كاذو رهطلا اذكهو

 ملعلا ىلع نبي مل ضيح لكو
 نم ةالصلا كرتتال اهناف
 مد نم اموي ةالصلا كرتن نا

 دسجلا ىلع مد نم هنأرامو

 ىف ناكوا اهطياغ ىف ناكول
 ىلع امهالك رهطلا اذكهو
 رهطب ادبن لصت الو

 ضحي مل نامز ىف هتارامو
 ملعاف نامث تنب اهنوكك
 امهفاف ماد هتأر اذا الا

 ردهي سايل لاح اذكهو
 للع هناف نوسمخ ليقو

 لمه اهرهط مايأ ىتاامو
 نكت مل ةالصلا مايأ نال
 ىتأ دق رشع دعب اميف فلخلاو

 بجاو

١٧٧ 

 رهظي ذا نتنمو لصفنم

 ماوعأ ىف كاذك ةصوصخم
 اليلدلا عف ارهاظ ناك نا
 اتبنم اضئاف اهنم رطقي
 ملأ اهب ىذلا هب نرظنتل
 عب امب ٥هدست نا راذح

 مد ضاف هارت ىتح هردهت

 دجو اموي اهلوبوأ اهبوت وأ
 فرعاف رده كاذف اهرامج
 السرم لازيال كانه مكح
 رهط ريغ كاذ ذا اهشيتفت
 ضفر هناف اهلاتم هيف

 مدلا مكح هل سيل اهنودوأ
 امدلا مكح هل اهغولب ىلا
 ركذي اماع نيتس ىف كاذو
 لصح دقسايالا ثيحاهءاج نا

 لقتست اهيف رهطلاب اهناف

 نكز دقام ىلع رشع نم لقأ
اتبت دق مهدنع ضيح ليقف



 ىري لمحلا عم مد ىف فلخلاو

 ادرو هيف راتخملا نع امل

 لمحلا ىف اهقلط نم نلو

 لدي دق وهو عامجالاب كاذو

 هيوق نكت نا ضيح ليقو
 ىرج دق ليقثلا لمحلا نمامو

 ىرج وا بثوو زفق نم ناك وا
 دق مث ضاضتفاب هتأرامو
 ءاودلل لكالابام كاذك
 امايأ اهب كاذ مدي ناف

 ملعاف ثالثلا لبق لزي نلو
 حصي سيل اهنود اضيح نال

 هننقيتت ملام لكو

 ال نيدلا نال اهلتم موصلاو

 نم ءامدلا هبشأام اذكهو

 مد وهف ةملح نم مدب ولا

١٧٨ 

 ىرج نيح انهاه ضيح ليقف

 ادنسم اصن هوور ربخ نم

 لقتسم رهط مكح ىف اهناب
 هيضقلا نع فعض ىف لمحلاو

 ارجفنا ناويحلا بوكرب وا
 ارده لك عامجلا رثأ نم
 دعتستلف ةتالت اهب ماد

 ءادلا كاذل حتفلاب ناك وأ
 امازلإ اهل اضيح هدعت
 مد ريغ ةضاختسا هناب

 حضتم وهو حصي لب ليقو
 هنم اموي ةالصلا كرتتال

 البقت نل ةهبشب هكرتت
 مدقملا هبش نلاوجرالاف

مجسني ىتم فورعم ضيحلاو



 باستنالا

 ىلعف باستنالاو
 ىلع ىذلا لوالاف

 دعب نم اهل ناكام ىناثلاو
 ىرج دق هارت ىذلا لوالاف

 ناموي انهاه راظتنالاف

 امياد ىلصت مت لستتغتلف

 رشع مامت ىلا اذكهو

 بستنت ارهط رت مل نكت ناف
 املعا تخالا وأ مالل ليقف
 ةمأ وأ كانه ةرح نوكت
 هلقاع وأ تملع دق ةنونجم

 هبيرق نكردت مل نكت نلف
 اباستنلا بجوي مل مهضعبو
 مد ىف ةالصلل لسغ هانعم

 هانعم مهدنع باستنالاو

 هب ىذلا اهتقو نع اهلأست

 نكت رشع اهتالص لقت نلو

 نيهجو

 تاضيحلل تقولا ذخأ لبق نم ةاتفلا
 ىدنع اميف تقولا كاذل ذخأ

 ىرت مل رهطلو ارشع مادو

 ىناوت ىف دعب نم مدي ناف
 امزال كاذ ناك ضرف لك عم
 ;١ا كاذل اهراظتنا دعب

 اهل ةبيرق ىلا
 امتنالا ىف ةلاخ وأ ةمعوأ

 رمالا
 بجع الو

 هملسم و ١ تدجو دق ةكرتشم

 هلهاج وأ ةملاع اذكهو
 هبيسن تدغ ةيبنجال

 اباجيإ اهلسغ ىف ىريالو
 مهفتلف ىقب اهراظتنا دعب

 هادم مك فورعملا اهرهط نع

 هتدم نعو هيف اهتالص

 نكز لصأ ىلع هذهل ارهط

 لستغت اهب ماد ناف نيموي كلذك ىقبت ارهط رت ملو مايا ةرشع مدلا اهب ماد نا هانعم خلا راظتنالاو هلوق()

 ىموي دعب مايا ةرع ىلا اذكهو هضاحتسا وهف داز ناف اذكهو ارشع ضيحلا رثكا نا ىلع ءانب ىلصتو

 ثالث ىلا لب ليقو هنس كلذك ىقبتواهرهطب تذخا يا اهل ةبيرق ىلا بستنا كلذك تيقب ناف راظتنالا

 ها نينس

١٧٩ 



 ١ ِ " : 2 مت -ل ٠ ۔

 لقا .ىف وا رتكا ىف اذكهو

 امزل راظتنالا ىف اذكهو

 هنس كاذ ىلع ىقبت اذكهو
 بجو اهربصف هب تلتبا دق

 التبالا ىف اهنينس لب ليقو
 حاضيالا ىف ريهشلا لوالاو
 مدلا اهب مدي نإ مكح كاذو

 امادو ىتأ رهطلا اهدعبو

 اهناف امد ىرت اهدعبو
 مايالا نم ارشع نيلصت

 امد هيف تأر دق رهط لكو
 بستنت هيف طلوخ هناف
 اهراظتنا ىلع ارهط تأر نلو

 بستنت رشع نود اميف نوكي

١٨٠ 

 ارهط ىذهل تراص اهناف
 لبق دق ارذع كلذ ىلع ىنبت

 امدلل هتضقام دعب ناموي

 هنحتمم هب يهف اهدعبو

 بحيام انيف ريدقلا لعفيو
 القن لاقم ىف ثالت ىمهف

 حاحصلا ىف دجوي دق ىناثلاو
 مزلت ةالصلا رهطلا ىرت ناو

 متحياهيلع كاذو
 تملع ةالصل تيقوت ملو

 اهوحن وا يا مايالا ةتالت

 قتني مل ايقاب ارشع ناك وا
 امايأ اهماحرأ ىف كاذك
 اهنمزلتو هنم نلستغت

 ماحرالل دعب باستنالاو

 املعتل هرشع مامت لبق
 بكس مد نا رشعلا مامت دعب

 بجاو

 اهراوطأ ىف نوكي هدعب روا
بكسنت كانه امدلا تأر نا



 لوزنلاو دوعصلا

 مدلا ةدايزف دوعصلا امأ

 درفم موي ضيحلل نكي نإك

 رشع نم نلزنت لوزنلا ىفو

 فقو دق هيف ناك موي ياو

 لزن نا امأ دوعصلا ىف كاذو

 لوزن الو ال دوعص الو

 ايفكي مل ةردكو ةرفصو

 ملعاف ضيحملا ىف نابسحي له

١٨١ 

 مكحملا ىف هصقن لوزنلا لثم

 رنذك وا ةلق ىف اهنودل

 لقن اميف اتفك ناترملاف
 لوزي ذا نيقيلا ىلع الا
 ايور دق امهيف فالخلا ذا

مدلا ماكحا نايطعي سيل ما



 ةقلطملا ضياحلا

 ينبنت رومأ ضيحلا ىلع ثيح

 بيترتلا ىلع انه اهركذن
 عجتري مارو ذوخلا قلط نم
 تلستغا اهارت اهنم نكت ملام
 غ رفت ملام لسغلا ىف تعرش نا
 ىلإ تعيض لسفغلل نكت ناو
 درو اهحاكن ءاش نمل تلح

 تار دق اموي رهطلل نم لثمك
 املعاف ةالصلا تقو ىضم ىتح

 ىتم زاج اهقالط اذكهو

 مدلا ىف ىأ تلخد امهم ليقو
 فرع رما اهجوز نم اهل سيل
 يرب امك اهجوز نم تئرب دق
 افرعاف اطوملا انل هلقني
 نإ ةعجرلاو ثاريملل عطقي
 راثالا ىف لاحلا كاذب تناب
 بجوت عيبرلا ةياور اما
 ارم الو اندنع حصأ يهو

 درو رهاط ضياحلا ندبو
 ديلا ىف لاق ةضيحلا تسيلو
 املعاف ىبنلا سأر تلجرو
 مفلل نيمالا يداهلا عضيو

١٨٢ 

 نقيت نع تبثت اهماكحأ
 بيسنلا عم الك اهلاعمج
 عرش لح ةثلاث ىفف اهل

 تب ةمصعلل سارلا لسغ ليقو

 غرفت نا ىعم هتتافو هنم
 >اإلعج ةالصلل تقو تاف نل

 دشرلا باطقأ نيدلا ءاملع نع
 تبت ذا لاستغالل مقت ملو

 امرحي مل اهجوزل اهحاكن
 ىتأ هلح كانه هدارأ
 ملعتلف ةثلاث نم كاذ ذا
 فلسلا يأر ىلع اهنم هل الو
 رثالا ىف دراو صنب اهنم
 افخ الو هدروأ قرط نم
 نطفاي تضاح ءامدلا ةثلاث
 راربالا ةداقلا ماركلا نع
 لاستغالا دعب كلذ

 ارظناف نعطقت عازذنللو
 دمتعي صن عيبرلا ىف كلذ
 دصقملا ىف اهل ارهط هب ىنعي

 امدلا ضايفو اهضيح لاح ىف
 مدلا ضيف ىدل دوخلا مف ىلع

بجول



 درو برتلاىدل انالا ىف كاذو

 افخ الو اهمسجك اهبوثو

 ملعاف اهعم ماني اهجوزو

 سجن ضيحلا ىف ذوخلا مسج نأول
 ام ضياحلا سجن زواجي مل ذا
 لقن اذك ىترمخ ىنيلوانو

١٨٣ 

 دنسلا لوبقم قحلا ءاملع عم
 افولا لها عم دعبالا هنا لب

 مرحي مل لاحلا كاذ وحنو
 مانملا ىف ناك فاحل ىف ىأ

 سقف هلثمو ىداهلا بنتجال
 المعلا هاري ىرجم هل ناك

لمعلا لحاطف موقلا رثأ ىف



 ضيحلا عافترا دعب لسغلا بوجو

 لجأ .اقح هلف ءىش لكو
 اعفتراام ىتم ضيحلا كلذ نم

 املعاف راهن وا ليلب ناك
 لخد دق ةالصلا اذا اميسال
 الو انهاه بوجولا نيعت
 درو ةبانج نم لاستغالاك

 نمف اعامجإ طيرفتلا مرحيو
 تطرف ام اذا اعامجا كلهت
 ابه اهتالص لسغ عقي مل نا
 افخ الو هلسغت اهبوتو

 لسغلا دعب رهاطلا هناف
 تبت موقلا عم كوزلل سيلو

 لمعلا هيف ىخأ ىهتني هيلا
 اعنتما اهيلع لسغلل كرتلاف
 امثأم تلان لسغلل تعيض نا

 لحيال كرتف اهتقو كانه

 الظح كرتو هريغ حصي
 دهتجم لك دنع هيف قرفال
 نملعاف ماق كالهلل طرف

 تبثت لسغلاب ةالصلا بجاو ذا
 اببس ىحضأ كاذل اهكرتو

 افقرعاف نيلصت هب مت

 لكلا دنع حص ابطر ناك ول
 تب كوزلا مكحو مكحلا بجاو نم

١٨٤



 ةضاحتسالا

 ىلإ دوخلاب مدلا رمتسا اذا
 املعلا لوقي هضاحتسا ىهف
 مد هيف ىفطصملا يبنلا لاق

 عقو هناوأل ريغ ىف نوكي
 لذاعلا وهف قرعلا كاذ مساو

 سجن اهلك قورعلا امد نا
 لستغت اهيلعف ضاحتست نم

 بجو ضيحلا لجا مامت دعب

 ىف ثيدحلا رهاظ هيلع لد
 دق شيبحلا ىبأ تنب ةمطاف

 رمآ دق ناك لسغلاب ىفطصملاو
 لك عم بجاو اهيلع ليق

 درفم لسغ نيضرفلل ليقو
 دارفالاب رجفلا ةالص الا

 املعاف اضيأ لسغلاب اهدرفت

 عقو رذعلل رافسالا ىف عمجلاف
 ملع لسغ ىف بوجوال ليقو
 ىضقنا هناب اهل اومكح نا
 عقو تاضاحتسالا رمأ ناف
 رضحت نيح ةالصلا عنميال

 تبث ةضاحتسا مكح اذكهو
 بجاو ريغو املعاف اهيلع

١٨٥ 

 الجالا ىنعأ تاقيملا زواج نأ
 امزل ذا اهرمأ فرعاف ضيحال

 مكحي هيف ساجنالابو قرع
 عبن نيح محر ىنداب كاذ

 ليلاوالا ةمئالا هحضوأ

 سجبني نيح ءوضولل ضقني
 لقن انل اذك الوا ضيحلل

 بدن دق ةالصلل ىأ هدعبو

 فرسثلا لصأ مركالا انعيبر
 درو لقن ىف كلذ اهباصأ
 رهش دق فالخ ةضاحتسا ىفو
 ىلصت هب تماق اذا ضرف

 درفتال امهنعمجت ليقو
 داجمأ نع ءاج لاح لك ىف
 املع سيقم رصقلا ىلع وهو
 عفدنيال انه رذع اهل وهو

 مكح نمم اهجورخ عقي ملام

 ىضق مكحلا هب اهضيحم ىنعأ
 عطقني سيلو لوبلا سلسك
 اورظناف كانه يراجلا هنأ ول

 ترضحامهم لسغلا بحتسيف
املعلا دنع نكمأ اذا نكل



 ىفتكت اهيلع قش نكي نلو
 لاستغالا دعب نم ىثتحتو

 لبقلا ىف ةقرخ هبش لعجت
 هانعم ىف ناكام عم نطقلاك
 رافنتسا هدعبو اشتحالاف

 رطق دعب نم ريصحلا ىلع ناو
 عاطتسملا لكل تلعف دق

 ربخلا ىف اهيلعاهضيح ردقو

 لعفتلف اهتضيح تلبقا نا
 لقف اهردق كانه ىضم نلو

 درو دق حاحصلا ىف كاذ طسبو
 ماقملا ىف ةداعلاب دتعت
 ىرولا يداه اهحضوأ ةدعاق
 مالظ ىف مانالا كرتام
 ىدهلا رون ىرولل نابأ نكل
 السرا دق ةمحرو ال فيكو
 نامحرلا كلملا هيلع ىلص

١٨٦ 

 فرعاف مارملل ءوضرولاب يأ

 لاحلا ىف اهرافثتسا وه اذو
 لمعلا لاحب امدلا سبحتل
 هامد نحفست نا اهل اظفح

 راتالا تحرص دق كاذب
 رده هللا عم رذعلل كاذف

 عامجالاب حيبي دق رذعلاو
 ربتعملا حيحصلا يف تيضحتسا اذإ

 لمع نم اهل ابجاو ناكام

 لمك نع يلصت مث نلستغت
 دجو نيح ىفك هتركذامو
 مالالا نم دازام ىفلتو

 ارفسم ارون ناوكالا الم نم
 مارحلاو لحلا ىف مهنيد نم
 ىدرلا نم هب لكلا اجن ىتح
 >2لملا نمعت ةمعن ناكف

ناهربلاو ليلدلا رهظام



 ةضاحتسملا راهظتسا

 راهظتسالا اهيلع

 ثدح ناكام راتخملا ىلا تكش

 اعبرأ ىقبأ ترهط اذا تلاق
 ةمالا ىداه ثالثلا ىثكما لاق
 بجوام يلص رهطلا كاذ دعبو

 امايأ يدعقأ عيبرلا ىفو
 ىذالا ةداع مايا اهب ىنعي
 ىرهظتسا كاذ دعب ثالتلابو
 انه اعبس تدوعت اذا امك
 املعاف ارشع لاحلا كاذ نوكي

 راظتنا اهل ناموي ليقو

 طقف ةليل عم موي ليقو
 املعلا بطق لينلا ىف هدرولا

 املعاف راشا دق مامالا امأ
 جراعملا ىف ققح هنكل

 امل انل بجاو راصتخالاو

 بجاوو

١٨٧ 

 راظتنالا وهف ليق كاذو
 دنسملا ىف انمامإ هدروأ
 ثدحلا كلذب يأ هتربخأ
 اعجر هاراو اتالت اذك

 ةنسلا رماب ىرهطت مت
 بتكلا ىف ءاملعلا هاور اذك

 امالم الو ضيحلل نوكت
 اذك نهيف ةالصلل كرتت

 رذقلا لاوزل ىنيعتسا ىنعي

 انطفلا دنع ثالثلا اهديزت
 املعلا لاقم ىنعم اذكهو
 راهظتسالا هيف نوكي اهب

 طرتشم اذه نزيمت نميف
 املس هذختاو هيلا عجراف
 امهف نم عم دنسملا ىف هيلا
جهانملل نيب امب كاذ



 سافنلا

 اداز ضيح وهف سافنلا نلا

 مايأ ىلا اسنلا ىف مودي
 رذكألاو هلقأ ىف فلخلاو
 رشع ريهشلا ىلع هلقأ
 باحصالا بهذم هيلع ىنعأ

 هلقأ ىف ناعوبسا ليقو
 رثكالا امأو ةعفد ليقو

 انوتس هرثتكا لب ليقو
 قلطلا دنع هالصلا كرتتف

 ىرج اهنمامد تأر نا ليقو

 دلولا ضعب نجرخي ىتح ليقو
 اريخألا عضت ىتح ليقو
 هب ذا اذه حاضيالا ححصو

 بسحت له تطقسأ امهم فلخلاو
 هماكحا هلو سافن ليق

 بذي ملام تطقسأ امهم ليقف
 تقلط نا هب اهجوز توفت
 هحراج نيبتست ىتح ليقو
 ىناث حاكنل احالص ىنعأ
 الماك هنعضت ىتح ليقو

 اسفن ىمست نا حصت الو
 نإ ةفطنلا ةدع لاق بطقلاو

١٨٨ 

 اداليملا مزال دق هتاقيم

 ماحرالا عضوم نم ارجفنم
 رثالا ىف تتأ ليواقا ىلع

 رمالا هيلعو حيحصلا وهو
 باوصلاب دراولا هنال
 هلدعب افرتعم نكا ملو
 رهتشملا هدح نوعبرالاف
 انوعست اذكه ضعب دنعو

 قلغلا حتفب يداهلا أقفناو
 ارده دق هدنع هالصلا ضرف

 دسالا لمحلا عضت ىتح ليقو

 اريثك ىوح اهنطب ناك نل
 هبتناف لماح ريغ ريصت
 بتكلا هتكح دق اسافن كاذ

 اسؤرلا ضعب لوق ىف هنودب
نملعا مايأ عبرأ اهب تءاج



 هقلعلل ىأ مايالا ةعستو

 رشع عم عبرأب ةغضمو

 ىلإ نورشع سكي مل نا مظعلاو
 لماكلل تفرع نوعبرالاو
 اهب لكلل مايالا ةنال
 رظن لكلو رشع ليقو

 نكمم ريغ ليلدلل طسبلاو
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 ربح لك هقفلا ىف اهررق
 المكم الجأ ديزت موي
 لماشلا ىف ىتأ دق راظتنالاو
 اهدعب نم ىذالا دوع نرظتنت
 رثالا اناتأ دق كاذب امك
نطفاف ماقملا ىف راصتخالل



 رهظلا

 ىدهو رون عرشلا نا ثيحو
 مالسالل مالعالا بصن دق
 حلاصملا ىلا سانلا دشرتو
 اسنلا رهط ىلع لدام كاذ نم

 عاطقنا ىلع رهطلا لعج دق

 فرع ةصقب رهطلا كلذو
 ءاضيبلا ةصقلا هيف لوقي
 عفدني ضيبأ ءام كاذو
 انبجويو ضيحلل عفري
 ددعلا مت اذا رهطلاب مرحت

 املعا لكلل كاذ نوكي لهو
 ادبأ امكح عراشلا قلعام

 ىتح لاق ةأرملا رهطتال
 الف دوجوم كاذ نأ لدف

 الكشأ اهيلع اموي نم لعو

 اسنلا ضعب ىف كلذ لب ليقو
 ارمالو ةصق نيريالف

 ةنطق لثمك ج رفلا ىف لخدت

 املعاف طيبعلا مدلا نع الضف
 تقو ىف نياك كاذ ليقو

 لعافلا ريدقلا هللا ةردقب

 رهطلا نايب ىف اذه لصالاو

 ادبأ ءيش لهج هيف كي مل
 مارحلاو

 حضاولا ليبسلل مهنيدهتو
 اسسأ اضيا كاذلاهضيح نم

 عافتراب ننذؤيف ضيح
 فلسلالوقىف صجلا نول هبشت
 ءارملا عفتراف انيبن

 عفتري ىتم ضيحلا عضوم نم
 انملعا اهل اميرحتو السغ
 درو دق قالط ىف اثالث ىنعأ

 ادصقملاا ردافمودعملا ىلع اموي

 اتب تبت ةصقل ىرت

 القعلا لك دنع هيف لاكشا
 القن الوق كلذ نفرعت مل

 اسسأ نهيف فافجلاب ضعبلاو
 اردق انيف ءاشيام هللاو

 ةرفص نم اهب امو نجرختف

 ىتأي هارت تقو ىف ءاملاو
 لداعلا كيلملا قلخلا فلكم

 ركن ريغب تحص ةدع اق

١٩٠



 املعاف دامتعالا هيلع ناك

 رابتخا ىف ليق ىلوا نطفلاو
 >2ف هفطلو هضايبل ىا

 ارم الو اقنلا رهطلا ىف لصالاو

 ربتعت ةرفصو ةردكف

 هيقن اهتنطق تجرخ نإ
 تجرخ اهيف ةردكلا اذا امأ

 املعلا اهاري ضيحلل برقأ
 ىقاب كانه هنأ لدت

 >ف ةردكو ةرفصب امأ

 رتل تناك ةردكو ةرفصف

 ةردكو ةرفصل امدلا مكح

 تضقنا دق اهمايأ اذا امأ
 ربتعتال رهطلا بيقع ىنعأ

 عقو ةيطع ما نع هوور
 اكاذ دعنال انك لوقت
 دواد وبأ اضيأ هجرخأ

 درو اهرهط ديعب اسنلا ىرت

 اعقو قرع مد ىبنلا لاق
 هاور دق دوادوبا اذك

 تبت دقو ةشياع نع هوور

 املعافزرهط لبق عيبرلا دنع
 قبس امل امهمكح لب ليقو

 املع دق ضراعل

 رايخالا ةداقلا
 الثمالا عارف هيف ةقشم
 ارصبلا دنع ءاضيبلا ةصقلل
 رثالا ةمئأ كاذ ىكح :ارهط
 هيقب نيقبي مل هنأك
 تنيعت ةهبشف ةرفص ولا

 امهفاف نوكت هنم اهنال
 يقانلا مارملاب لوزت ىتح

 ارتما نود نم ءاضيبلا اهتصق
 الوع عمج هيلع ىذلا وهو
 رقتسا دق اهمكحو اهئامد
 ةدعلا ىف يأ ناكام ققحم
 ترط دق دعب ةرفصلا تناك وأ

 هريغو
 دنع كلذ

 دنس ىف حص ةبيرلا ثرويام

 اعفر دق هل اذك دمحأ عم
 هاكح

 ع

 تتا

 اذك ةجام نباو

 تاياورل يف انتالو
 امهفا ةضاحتسا هدعبو ضيح

 قحوهورضيحف ضيحلا قبس نا
١٧٦٩١



 مكحا رهطلابف رهطلا قبس وأ
 ارم الو اقلطم ضيح ليقو
 اقلطم ضيح ريغ اضيأ ليقو

 لاوقأ .ةدع امهيفو
 عرف ضيحملاو. لصأ رهطلاو
 مزلي اهيلع رهظطلل تقولاو
 اذا ضيحلل تاقوالا ذخأتال
 راهطالا ةمالع امناو

 ىدهلا عراش هامس ةصقو
 ىقنلا صجلا نم ةعطق كاذو
 بجو لسغلاف كلذ تأر اذا

 اسنلا ضعب ىف رهطلا نوكي دقو
 اندوعتت كاذب نمو

 ء

 تتا

 ارضحت ىتح فافجلا ةعاس نم

 ادغ سمش نزغت ىتح ليقو
 مد اموي هطلاخ نإ رهطلاو

 تفص ارهط اهل اتس ىرت نأك
 امايأ اهل ارهط تار مث
 ارهط ةالصلل هنلعجتال

 رفعج نبا ىف عيبرلا نع نكل
 املعاف رشع رهط دعب ءيجي
 راظتنا بقع رهط لكو
 ةالصلل نوكيال هانعم

 لقتنت ةضيح مكح نال

 ملعاف لاق حاضيالا ىف كاذك
 ارظناف ءامدلا نم امه ثيح

 اقبطني مل ضيحلا فصو نال
 تبث دق كاذ باحصالا رثأ ىف
 عرشلا لاق سافنلا اذكهو

 مدقم هناف هذخات

 اذك رهطلل تاقوالا ذخأت مل
 ىراج هارت ةضفك ءام

 ادب اذا اههبشي هنال

 ققحملا اهضيح مكح معفرت
 بجع الو اسنلا ىف مكح كاذو

 اسفنلا ضعب كاذك هريغب

 انرظنت كاذ لبق فجو
 اررق دق اذكه موي ىلات نم
 ادرو اصن حاضيالا ىف كاذك
 اوملعتل ضقتنم هناف
 ترج اموي اهءامد تأر مث
 اماقتساام رهطلا كاذف ارشع
 ارشع اتس لاحلا كاذ ناك ول

 رجفنم سجبنم مد نلك

 امكح اذهب ضيح هناف

 راثالا ىف ءاج تقو ريغف
 تاقثلا ةودق

 اولقن دق اذكه حيحص ريغ
 هاور اتقو
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 ىلاوت اهلاقتنا اذا الا
 رخالل نلقتنت اهناف

 ادب لمحلا عم رهط اذكهو
 عفري فالخ نم كانه امل

 اهل تقو نكي مل نا اذكهو
 نا لبق نم تسفن دق نكت ناف
 حلص امب نقبسي مل هنكل

 لزن انه اهرهط نم ىرت امف
 هتاقيم نع داز ضيح لكو
 سجن وهف ءوضولل ضقني
 هقيقحت ىف لاقملا ىضم دقو
 للع مهدنع ليق دق هلصأو
 وضولل ديعت تاضاحتسملاف

 عمجت تاولصلل ولو ىتح
 اققحم 4هتمدقام لتمك

 دمحأو ةورع هيلع اذو
 ىروتلا كاذك روث وبأ اذك

 عمجت زاج ءوضولاب ليقو
 ماقم ىف ءاشتام عمجت

 رطقدق٠٠. ريصحلاىلع هنا ول

 ةالصلاو ردهي هناف

 ركشاف كيلملا هللا نم وفع

 الادج الو تارم ثالث

 رهاظ لصال تقولا ذخأتو

 ادجو حيحص ريغ هناف
 عطقي ضيحل اهلمح نال

 اهبتنا كاذ لبق نم اهضيحل

 نحجرا ةبيقع وا ضيحل ىرت
 حصي وا ضيحل اتقو نودغي نل

 هتاذ لصأب ةضاحتسا وهف

 هقيقدت عم ىعرشلا ٍ همكحو

 لدج الب اسنلا ماحرا قرطت
.7 

 ضقتني وضولا هب هنال
 ع رشت ءوضوب ة الص لك

 اقدصو هب قحلا دمتعاف

 دجمملا ملاعلا ىصعقفاىشلاو

 عقري لاقم وهو اشت امل
 مامتلا ىلع نيلصت نكل

 رصحلا مكلت لبق مد اهنم

 ةاورلا اهب تءاج هتباث
 ردتقم رداق كيلم وفع
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 تاسجنتملا ضعب ماكحأ

 ال ةالصلا بجاو نا ثيحو
 اقلعت ام ركذت نا مزلي
 هدح ىلع دحاو لك لعجن

 هرهطي هدعبام اسنلا ليذ
 مدقلل ارتس ءاسنلا هليطت
 سجن لك نم راذقالا رشابي
 يتلا تاساجنلا هب درن ملو

 اسبي ثورو ضرالا ةودنف
 هرهطي ىفطصملا هيف لاق دق
 امع هالب امم هنال

 نكمم ريغ ناك زارتحالاو
 الف صوصخم مكحلا اذهب وهف
 هكوكشم ةساجن هنال

 ارهاط ناك بوثلا لصأ ناو
 فيفختلا ىتأ دق هيف كشلاو

 ساجنالا نم لوسغم بوثلاو
 لسغ نيح رهاط كاذ نال

 لكلا مكحك هضعب مكحو

 دسجلاب نقصتلي نأ راذح
 حص كلذ ىفتنا اذا هنكل
 لئاح اموي لاح ام اذا امك

 المك رهط دنع الا متي

 اقلطم ةالصلل ءادالا هب

 هدصق دق ىتف قحلا ىري ىتح

 هركذي عيبرلا ىف ثيدح صن
 مدالا ىلع درجت اهفلخ نم
 سبتلم كاذب وهف هريغو

 ترقو اهبوث نم تنكمت

 اسجن ناكو سباي لكو

 هرذق اموي لاز نل
 امود قشي هلسغ ناكو

 نجهتسملا كلذ نم اهليذل

 هكيكر ةفيعض ةنيه

 ارهاظ الصأ ناك نيقي وهو
 فيلكتلا وهف نيقيلا امأ
 ساب نم امف ابطر هب لص

 لخم ريغ هل ابطر هنوكو

 الصا زاوجلل ناكف هب

 ىلصي نمل هيركت هيفو
 دحا نم ةروعل امسجم
 حلص دق ةالصلل اعطق ناكف

 لضافالا هلاق رازا لثم

 هدعب ام

١٩٤



 اماعطلا لكأي مل نا لفطلاو

 نيللا ادع ام وهف ماعطلا من
 انملف لقتسا هب ام ليقو

 طلتخملا مكح نا لدي وهو
 الابت يبنلا لعف هليلد
 هحصت هنكلو هنلسغي همل

 ا نلعفي هارن ام لعفن
 هلللا قلخ دبأ هنال

 مزلي ال اذل حضنلا يف كرعلاو
 لفطلا لوبل دوصقم حضنلاو

 صنلا لحم نع ىدعتي ال

 بحأ الو مهدنع سايق وهو
 ءام ¡}0 لكل كاذ اولعجو
 لكلا يف ةبوطر اوطرتشاو

 ةيراجلا لوب نيب ام اوقرفو
 ركذلا لوبو اهلوب لسغي

 يلعل ثيدح يف مالغلا لوب
 املعاف تاذو ةداتق لاق

 لسنغلاف امعط انوكي نأو
 لبنح نبا ىتفلا دمحأ هاور
 درو هلثمك حمسلا يبا نعو

 )١( ةينامع ةفل . ىفك يأ . طق جضنلاو : هلوق .

 امازلا نلسغي مل هلوبف
 انيعت دقو هلسغ كاذف

 نسي ثيح هكونح ادع امو
 امتحت انه هلوب لسغف

 (١رطق جضنلاو هل لسغ نمزلي مل
 الادج الو لفط هبوت يف
 هحضوأ ام اندنع كاذو احضن

 ءاوس ىلع امكح س جتنم
 لصالا نيع حضنلل اهناف
 ةيضاق هنع رابخالاو نبالاو
 رثأ نم ىضم امبسح حضني

 لسغيلف اهل لسغلاو حضني
 امعط رابتعا يف انوكي مل ام

 كاذو
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 هاور ةجام نبا اذكهو
 لضفلا مأ هيورت هلثمو
 ركذلا اذه لوب نيب قرفلاو
 اهساق ضعب لاوبالا رياسق

 ةيراجلا لوب ساقي ال ناك نا
 لاوبالا رياس سيقن فيك
 سايقلل ليلدلا ضفرن ال
 رثالا حص نا راظنالل ظحال
 انالا لسغي بلكلا غولو نمو
 اغلو ام اذإ ءاملا قرهيو

 بجو . الوأ بارتلاب لسغلاو
 تالسغلا طساوأ يف فلخلاو

 مامض يفتكي فثالثلابو
 ءايشالا رياس ىيناوالابو
 بهذملا يف اندنع ريهشلا وهو

 درو ءاملا هقارا يف فلخلاو

 يلع رهسم نيإ دنع قاري
 رتالا يف اذك ةدنم نبالو

 ةديدع قرط نم هتبثا
 عيبرلا هتبثأ اندنعو

 ربخلارهاظ بسح اعبس لسغلاو
 بهذي اضيأ رحبلا هيلإ اذو
 دمحم عم ةورع اذكهو

 ىتفلا سواطو رانيد نباو

 هامك انه اه قنىوءاسنللو

 لصف لوقب اصن اهريغو

 رظنلا سايق دسفم دوخلاو

 اهساسأ ادغو لفط لوبب
 هيلاقم انه مهفاف هلوبك
 لاحلا اذ يف لفطلا اذه لوبب
 سانلا لك ةدمع اهنال

 رظنلا كلاذ ال ةدمعلا رثالاف

 انيع ثيح بارتلابو اعبس

 اغلب ام اغلاب يأ هب بلك
 بختنملا يبنلا نع أرخاو

 تارملل مع بارتلا له
 مامإ ةمالع هناو
 ءانالا يف ناك سايق ىلع

 بلغالا ىرجمب ىرج دق ليقو
 در كاذ ضعبو ضعب هتبثا
 يلج اصن ىتأ يئاسنلا نع

 رجح نبا امهيلع هدرو

 هديدس مهدنع ةريهش
 عيمجلا فرتعي هل نمو
 رثالا قداصب بجاو كاذ يف

 بجللاو ىدهلا رحب هناو
 دنسملا يف ىتأ نيريس ليلس
 ىتف اي يعفاشلاو كلامو
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 يصعازولالا هلتمو دمحأو

 بهذ دوادو روت وبأ اذك

 عبسلا كلت لوقي مهضعبو
 بهذي هيلا اثعشلا وبأ اذو
 فتكاف ثالث عبسلا نع يفكت

 مقي ملو مهدنع بدن عبسلاف
 رياس لثم بلكلا غولو نل
 دشأ كاذ نم هرذعلاو لوبلاف
 دحتا لاحلاو غولولا اذكهو

 سايق هتفرع امك وهو
 امناو ضراعتال ليقو
 تبثتف دارأ صخنلاام حضوأ
 ربخلا ىوار اذب ىنفأ هنا عم
 عبسلاب هنا هوضراعو

 تنبنا عبسلاب هاوتف مهل انلق
 مهف ذا ىتفأ ثالثلاب ناكو
 حص هانلقامو ضراعت الف

 لبق دهايتفل هفينح وبأ

 خسان صنك دهايتف لعجي
 لوقي هل سيل هنال
 خسان كانه ناك اذا الا

 عازن ىلع قاحسا كاذك
 بجو هدنع ديبع يبا لثم

 عرشلا يخأ اي اهنبجوي مل
 بهذملا وهو مامض هدعيو

 فلسلل ابعتم نكو اهب

 مزتلم هيف بلكلا غولو قرف
 رهاظلا رابتعالا ىف مهساجنا

 درو ديق امهيف حصي ملو
 دنف الو انه ىلوالا كلذو
 ساسالا وه اندنع صنلاو
 امهفاف دارملا نيع انسايق

 تفتنا موقلا ةلعو انسايق
 رهتشا هنع امك ةريره وبأ
 عمج دنع هاوتف تتأ اضيأ
 تبت ذا ثيدحلا كاذ ىلع اموي

 ملع نم دنع كاذ ثيدحلا نم
 حجر صنلا رهاظ ضعب دنعو
 لدع كاذ ىف ثالثلل ناكف
 خسار لاقم نم هاور امل
 لوسرلا هب لاقام فالخ

 خسار ربح هاور هوحن ولا
 رثالا كلذل ايتفلا كرتيو
 املعلا ةادهلا انل هلقني

 نطف ناك ولو ناسنا لوقب
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 ه ةج هاور امف
 ةقرافيال لدعلا مكح مادام

 يبنلا نع هلاقام ىرت الأ
 راتخملل بوسنملا لبقنأ

 رابخالا لقان نم نكرتنو
 ١) ( قحا ىدنع هلعفي امناو

 خسن دقام هب يردن هنا

 اخسنام نملعن مل هنودو
 ركنتال ةطساو انل مه

 ىفطصملا يبنلا نع اولقن مه
 قحلا دض نولعفي فيكف
 مهرايخ ىف كاذ نظنانسل
 الف انماقم نم اذه سيلو
 دق هقفلا لوصأ ىف كاذ لحم
 ىهنلا اذاي انه هانركذامو
 املعا لسغلل ءاج اليلد ىنعأ

 ىوارلا ىتفأ ثالثلاب فيكو
 رباكالا ىذلاامو

 بهذي هارت هجو ىلا لك

 م 4٦

 طرفي هنم نكمي دق بذكلاو
 ةيضقلا ىف بيصملا هناف
 املعتلف ةجح هاور انل
 هلهجب هلطبن ىرت الأ
 هقداصن دق هيلع هلوقف

 ببسلا كاذل اههبشو ىوتف
 راثالا ةدمع هنلعجنو

 ىراتخم نم كاذ سيل هاوتف
 قدص ىنعم نكي نا عابتالاب

 خسن اموي هل امو انعرش نم
 اخسن اموي عرشلا ىف ىذلا الو
 رثالاو ىدهلا ءاج مهنعو
 افولاو مامتلا ىلع هماكحأ
 قدصلا فالخب نوقطني وأ

 مهرامضم ىلع يرجن اننكل
 البنلا نبااي لوقلا هيف ليطن

 دهتجم مامإ لك هققح

 اهقفلا ليلد ليصاتل الا

 املعلا دنع بلكلا غولو نم يا
 ىواح اليلد عبسلا ربخل
 رجاتلا عقو امل كاذ ىف
 بوصالاو انل ىلوالا وهامو

 نأ ىوارلل حصي ال هنال هاورام نود هلعف اميف ىوارلا عباتن نا يا قحا ىدنع هلعفي امناو هلوق ) ( ١

 ها ملعا هللاو هلعلا كلت لهجن نحنو ةلعل الا ىور امع لدعي
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 ملقلا نانع انب ىرج دقف
 نكي مل بارتلا ىف ضعب لاقو
 انهالوأ لاق يذمرتلا ىف
 مساقلا مالس نبال .هلثمو

 هعباسلا لاق دواد ىبا ىفو

 نوكي ةنماث ىف ليقو
 ةعباسلا ىفو ىلوالا ىف ليقو
 رهاملا عيبرلا انل اهلقني
 اددح اموي عراشلا انلامو

 مهفن هنم كلذ نكن نلو

 لوسرلا هب ءاج يذلا وذخ
 رنالا دورو دنع رظنال

 هبجوأرضعب بيرتتلاىففلخلاو
 اعيبستلا بجوأ دق نم لكو
 فانحالا كلذب لقت ملو

 بيرتتلا بجاوب لقي ملو
 بياسلل لجن مامض هلثمو

 يفارقلا ححص بوجوللو
 اححصام نححصأ ىنناو

 هل نابام ىلع لياق لكو
 هلدالا جرخم وهف مهفلاو
 تاسايقلا ىف يا اميسال

 عبنملا وهف ليلدلا ىف مهفلاو
 املعاف فالخلا اشنم نمو

 موقالا ليبسلا حاضيال انه

 نكز دق لوقب ةرم لك ىف

 انهارخأب لاق وأ نوكي
 مزاللا نيع نمهالوأ ليقو
 هعساو يهو بارتلاب نوكت
 نوصم مهدنع ثيدح وهو

 ةعماج ةياور ىف طقف
 رياخأ ةمئأ مه نمع

 ادمحي نل هنود راصتقالاف

 ملعن الام يىتوأ هناف

 لوسرم مكيلا هناف
 رظنلا كاذ ناشام هدنعو
 هبدن نكل هبجوي مل ضعبلاو
 اعيمجلا برتف هبجوأ
 اوفاو كاذ ةرتعلا الو الك
 بيجعلا هلوق ىف انرباج
 بجاوب هدنع كاذ كي مل
 فالخ الب كلام موق نم

 احجر ليلد نم هيلع امل
 هلصأ هنعو هلاقم ىنب

 ةلعلاا بسحب اهلوصأ نم يأ
 تايداهتجالا حور كلتف

 عضوت ةادهلا لاوقأ هيلع
 املعلا هتفرع رمأ كاذو
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 مهتساجنو نوكرشملا

 للعلا ىدرأ نم كرشلا نا ثيحو
 ثيابخلل كرشلاب اوعمج دق
 اررقت مهل سجرلاب مكحلاو
 مرج الو اوبسك دق امل كاذ

 ركذلا ىف سجن نوكرشملاو
 انييباتكلا ريغ مهب ينعا

 قرعلاو مهنم طاخملاو قيرلاف
 للبلا مهنم سجني اذكهو
 رهاط كاذ لك اضيأ ليقو

 نارقلا ىف روكذملا سجنلاو

 سجن , مهامس نكي نلو
 هدرقلاب مهامس ىرتالا

 سجن لاقام لثمك مه ليقو

 انييسوجملل كاذ ليقو

 ادبع مت رقا نم نودو
 ةاروتلا نم مهدنع ليق ذا

 يعم لوبقم ريغ فيعض وهو
 املعاف ىراصنلاو دوهيلا اما

 دحوالا مامالا بطقلا هب لاق
 اقلطم اضيأ بحصلا ضعب دنعو

 نارقلا كلذل مهليلد
 لح باتكلا اوتوأ نم ماعط

 لدج الب كلهم هيبكارل
 ثراك رما لكل اودمتعاو

 ارتماام نودبع رمتلا بحاص نم

 انييسوجملا ه
 قثبنا ثيح سجن كاذ عيمج
 لمعلا كاذ ىلعو ريهشلا وهو
 رهاش لاقم مهريغك مهف

 سخو ثبخ ىلعا حيبقت كاذف

 هدرم ةاغط مهو مهثبخل

 سجنلاو ثيبخلا نوقوتيال
 انيدحاجلا نود هوصصخ دق

 ادسفم ناك لكلاو هناتوأ

 يتا ىسيع ليجنا نمو ضعب

 عرشت ىلع مه حصي مل ذا
 املع دق مهرهط نوئباصلاو
 دجوي ليلد نم هيلع امل
 اققحام ىلع الوأ اوبراح نا
 ناهربلاو ةجحلا هناو
 لحي انل ديق الب مكل
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 يف ةيزجلا ىطعم صخي ملو

 ادبا ماصعظطل صخي ملو

 مهجحابذ ذئنيح
 افخ الو رهاط كاذ لكو

 نأ لبق لالح انموق لاق لب
 امادأ ربيخ نم اومنغو

 امك مهنم نسجني لاق بطقلاو
 عروتلاب لوقي هنكل
 اوعفد امهم باحصالا تلاقو

 الف ةيزج اوطعي مل مه ناو
 حيابذلاب ماعطلا اولواو

 للبلا رهطب ليق ىتم تلق

 سجن كاذ لك ضعب لاقو

 اوعفدي مل وا ةيزجلا اوعفد دق
 بهذت اضيأ ساجنالل رانلاو
 ناسنا نم تامام رهاطو

 الو ٠٠ال ايح ملسملا سجنيال{
 لسغيف سجن اضيا ليقو
 سارلا رعشل قلحلا ىف فلخلاو
 رهتشا امك سجن اضيا ليقو
 رعشلا لك نم فوتنملا ىف فلخلاو

 نكي وأ كاذب ءيش نقلعي نآ

 فصنم لك دنع الك كلذ

 لانيام لكو مهخبطو
 افلس دق يذلا لصالا يلع هيف
 نملعاف هيف هللا لوق لزني
 اماعطلاو رامثالاو رمتلاو

 املعاف ءاوس ىلع مهريغ نم
 يعم اميف ىرا ( ذكهو مهنع

 عفري مهيف رهطلاف ةيزجل
 القن دق مهدنع ريهشلا وهو
 حجار ليلد نم مهيدل امل

 لبقا ريغلا نمف حابذلا نم
 احجر صوصخلل ليلد الو

 اوسمل وأ اولمح وأ اولمعام
 عفري ةادهلا ضعب نع كاذك

 بهذي دهعو سمشلاو حيرلاو
 ناميإ اذ مالسالا ىف ناك نا

 القن اصن راتخملا نع اتيم

 لصفي نيح ءوضولا ضقنيو

 ساب نم مهصعب عم هب سيل
 رظنلا اندنع لوالا تبتاو

 ربولا ىف كاذكو اضيأ شيرلاو
 نكز دق فلخ لكلا ىف نقلعي مل
 بسبسلا ىف ىضمو ناويح وا
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 هبهاذ هنم ساجنالاو ءاجو
 املعي ىتح يبصلا يف ليقو
 مايالا ةثالث لب ليقو
 ةراهطلاب مكحن اهدعبو

 همزلي اليل حرجلا نظي نمو
 رظنلاو نظ ثيح يلصي نلو

 ارهط ول ةماجح نم مدلاو

 رهطيال اقر ناك وأ قري مل
 لسغلا بيقع ىرج نا ليقو
 حيحصلاو حضاولا لوالاو
 هخغبتي هلسن ءيش لكو

 سجن حيحصلا رافلا رعبو
 هب ىولبلا ةرثكل هلعو

 ارم الب سجن وهف لمقلاو
 قزل ول هنع كالوم افع دقف

 ج رحالف هب ىولبلا تمع دق

 ديلاب كانه هتسسم نلو

 لمجلا سار فلخ نم ىرجامو
 ايكن نإ رهاط ناويحلاو
 هلوبملا ىف مهفالخ ىتأ دقو
 رشبلا ىداه نعوري مل ةليلد

 اهسيجنت مهراثا ىف ءاجو

 حصف لوبلا ةنزخم اهنأب
 ةحراجلا رويطلا ثور ىف فلخلاو

 هبياغ اهعدف اهيفكت ليقف
 املعاف فلكي نمو اهلسغب

 مامتلا ىلع ىأ اهيلع يضمت
 ةنايدلا ىف ءاج طايتحا وهو
 هملعن هيف قحلاو هرظني
 رذحلا نيدلا ىف رصق هلمهأ

 ارجفنا كانه حرج نم ناك وا
 رهطي انه ةرم فلا ول
 لدع نع يور دقو رهاطف

 حوفسم مهدنع مد وهف
 هعمجي دق سيجنتلاو رهطلا ىف
 سجني سيل كلذ لب ليقو
 هباب ىف يأ رهاظلا كلذو
 اركشا هللاو بوثلا ىف هب لص
 قزتلم ناك بوثلاب وأ مسجلاب
 جرد دق وا انكاس نا هب لص

 دبعتلل ءوضولا ضقتي دق
 لمعلا لاجر دنع رهاطف
 اينتتساف هجرف نم ىذلا الا
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 ال ليقو سجن كاذ ليقف
 تايحلاو عازوالا ىف فلخلاو

 للبلاو جاجدلا ثور ىف فلخلاو
 اساجنالا لكأ امهم ليقف

 لمق هيفو لوسغم بوثلاو
 عفر بوتلا ىف لمقلا كاذ تام ول

 لسغيو سجن كاذ ليقو
 اسجن دها رأ ةتيم مظعو

 ماظعلا ىفو ليفلا ىف فلخلاو
 لقتناام ليق حوفسملا ىف فلخلاو
 امهفاف نيع هارتام ليقو
 سجن لوبلاو ءامدلا ررشو
 رشبلا لك نم طياغلاو لوبلاو
 رابخالا هذه مومعبو
 ركذلا ىف فثنئابخ اهنال

 الح دقام لك لوب نكل

 ديفم انل لوق ىضم دقو

 البقاف عابسلا ثور اذكهو
 تاسجنملا نم اهٹور له

 لدالالوقلاامو ضيبلا ىلع ودبي

 لدعلا لاقملا وهو رهاطف

 عسي مل قيضل هرهط بوجو

 لقني الوق لمقلا كاذ عضوم

 اسبتلا هيلعام هنع لازول
 ماكحالا ىف برقالا اهرهطو

 لحملا كاذ نع ضيفيام ليقو

 املعا هطقل نطقلابام ليقو

 سمتلاف ليلدل هللاو ال ليقو
 ربخلا ظفل ىف صنلاب اسجن دق

 ىراضلا ناويحلا لوب سجني
 رمالا اذ ىف كاذك اهريغو
 ا١لصالا رداف هاوس نم فخأ

 ديدس ىدهلا كاذ ىف ءاج دق

 هباحصلا ريغ نم ءاملعلا ضعب نع ءاج يا اهرهطب اهيف لاقام دعب اهسيجنت مهراثآ ىف ءاجو هلوق ( )

 ها سجن وهو لوبلل ةنزخم اهرابتعأب
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 لمهي امل عرشلا نا ثيحو

 مزلام نابا دق ءيش لك ىف

 فرع ىرورضلاب كاذ نال
 اسجنت .اذا عيام لكف

 دماجو عيام نيب قرفلاو
 عيام ةاونلا هيف تطقسام
 دماج وهف كلذ ادعامو

 امو رأف دماج ىف تمي نلو

 يقبامو اذكه هيليامو

 قارهت اهمكح تاعياملاو

 سجن ةاونلا غلبت ثيحو

 سجن هنا نظيام لازي
 مزلي نكل لحي هعيبو

 نهدت كاذب نفسلل نوكي

 لمعلا لصأ حضوأ دقو ائيش

 مكح هيف عيامو دماج نم
 فلدزي انيح هرملا هيلا اعرش
 اسجتنملا لمعتستال كرتي

 دشارملا ىلوأ لوق ىف ءاج دق
 عراشلا كاذ ددح متاخ وأ
 دجامالااملعلا كاذ حضوأ

 املع نيح نعزني هاهاض
 ىقن وأاطيلخ رهاط كاذف
 قاهرالا اهجزام دق ناك نا
 اوسسأ دق اذكه تادماجلا ىف

 سعت لك هب ىضري هكرتو
 ملعنام ىلع يراشلا ربخي نا
 نجهتسيال كاذو الدلا لثم

٦٢٠٤



 رئبلا ةساجن

 رجبتست ذا سجنتال رلئبلاو
 >ا١)يق دق اهؤام ناتماقو

 لصحمتال ىتلا يه لب ليقو
 نم بلغت ىتلا يه لب ليقو
 اذااهؤام لزنيال هانعم

 ربتعي نيتلقلا ردق ليقو
 يراج ءام ناك نا اميسال

 مهفاف اولد نوعبرا ح زنلاو
 داتعملا اهولدب اهحزني

 احزنام اهريغ ىف عقي نلو
 حرتتلف اهريغ ىف عقي نلو

 يفع دقف اهريغ ىف عقي ناو
 القا اهب ءاملل كي نلو

 ىرتال نأ ىلا نحزنت لوقا
 ءاملا دوعي ىتح نكرتتو

 اكاذ ليلدلا رهاظ

 يف٠٠عقاولا ملعي مل نكي نلو
 لصح هرما نيح نم هب مكحاف

 تسح و

 لستغا وأ ىقتسا نم ىلع امو

 الف وضولا نم ىلص هب امو

 رزغت هايملا اهيف ىتلا يهو
 اليلقت ةلق نوعبرأ وأ

 لقني لوق لحملا دهع لاط نا
 نملعا اهولدب اهنم ىقتسا دق
 اذكه ءاقتسالل اهحزني

 ربخلا ءاج هبو اريثك اهيف
 راهطالا نيب كاذف اهيف

 مهوت الب رئبلا ةراهط
 داابلا رياس ءالدبال

 اححص كاذك اهحزنف اهنم

 حجرالا لاقملا يف ءاوس ىلع
 فرعاف ريخالا اذه ىلع هنع

 ىلوالا ليبسلاام نيعبرأ نم
 ىرج اذا اهئام نم اهب ائيش
 ءالدلا لمكتل نحزنتو
 اكانه امل انيدهي هللاو

 يفخ . هرمأو مك نم مهرئب
 لديام ناك كانه اذا الا

 لزخنا اهيف امب ملعي ملو ءىيش
 مكحلا ىف بجاو كاذو هب

 الهج امل هالص امل لطب
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 تبث دق ليلد انه نكي نلو
 مزلت ةالصلا ةداعا لهف

 رظننعينم ناك حيحصلا وهو
 ىدهلا قفو ىلع هلل دمحلاو
 حزنلا دعب ةلالا رهطتو

 اورفح ىرخأ رفح اودارأ ناو
 نفدت مل ناو كلت تنفد نل

 ىري دقو اعرذأ كاذب ينعأ

 ىدهلابابرأ دنع طايتحا وهو
 ررضلا عافترا الا ىرأ الو

 نم اهنأب
 مهفن اميف حضاولا كلذو
 رثالا ىف الوقم هتدجو ىتح

 ىده انل ىدهلا نم هلامو
 حفسلا ىف اهعبتت اهنال

 اورجحي مل اذكهاو دارا ثيح

 ارم الو ةتس كانه صعب

 ادصقملا رداف هيف موزل الو

 رذحلا رمأ نيدلا ىف نلمعتساف

 تسجنت نمز
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 هايملا

 معنلا ىلعأ نم ءاملا نا ثيحو
 املعاف تانياكلا عيمجل لب
 عرفلاو اهلصأ ةايحلا هنم

 ممالا قزرو انقزر هيفو
 الف ءاملاب راذقالا لسغتو

 درو عاونأب هنل ثيحو
 ارُهط دق قلطم ءام هنمف
 اريغت ىتم الا نسجنيال

 ربخلا ىف هنم فاصروالا ريغام
 دقف معطلا وأ نوللا ريغام
 ريب ثيدح اضيأ هلصأو

 بالكلاو ضيحلا اهيف فذقي
 لئسف اهنم راتخملا أضوت

 ىبنلا مالعا كاذب مهدصق

 الإ ٠٠٠ (روهط املا) مهل لاق
 ىتم دحاو رييغت ىفك دقو

 دقف نوللا وا امعط تبلغ نا
 افص ولو هحير ريغي نا لب
 ىدهلا لها نم عامجالاب كاذو

 ممالل ةايح يلوملا هب نم
 املعلا ءايلوالا كاذ فرعي
 عطق ةايحللف هنودو

 ملعاف يخا اهفالتخا ىلع
 >ا>2قعلا دنع هاوس اهليزي

 ددعلا راودأ توفت ةريثك

 ارّهط دق هريغو هتاذ ىف

 ارط ىتم ضراعل هلصأ نع
 رهتشا دق سجنف اهضعب وأ
 درو دق اضيا حيرلاو هريغ
 ريهشلا ربخلا ىف ةعاضب
 بارخلا اهنأك اهب ىمرت
 لحي انل اهئام نم وضرولا له

 )١( برثحو ثبخ نم اهب امب
 الصأ ىحضاف فصولا ريغام

 ىتا دق اميف ساجنالا هبلغت
 دحأ دنع رهاط ريغ حبصأ

 اقرعام ىلع رهاط ريغف
 ادكأ اضيأ ثيدحلل ناكف

 دجنم ها اردك رئبلا ءام برثحو ردكلا ءاملا برثحلا
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 نيتلق ردق نوكي امف
 نيتلقلا ردق ىف اوفلتخاو
 ناتبرق ليق ناتلقلاف

 هئامسمخ نع - لطرلاب لب ليقو
 بحصلا ةرجلا ةلقلاو
 مادختسا ىف داتعملا ىلع ىنعي
 دق نيتلقلا نودام هنكل
 هاقال دق ناكام هسجني

 روهمجلا ىلا بوسنم كاذو

 رمح نبال اذكهو

 لبنح نب دمحال اذكهو

 ركذي اضيأ تيبلا لهأ ضعبو
 حضتا نييعفاشلل اذكهو
 ادبأ ءام سجنيال ليقو
 ءاملا كاذ ناك اليلق ولو
 دق مضخلا رحبلل كاذو

 رباجو هريره وبأ اذك

 وبأو اضيأ يرصبلا نسحلاو
 لجالا ىناسارخلا وهو مشاهو

 بسني

 ىبأ نباو همركع اذكهو
 يره اظطظلا دوا د ١ ذكهو

 يلازغلل بسني اذكهو

 مومعلا ضراعت نم ناكف

 نكي مل روهط ءاملا هلوقف

 نيم ريغب رهاط كاذف

 نيت ىف تتأ ليواقأ ىلع

 ناصقن الب ةبرق فصنو

 . اهلمحي
 ماكحالا ىف ءاج دق مهديبع
 دنف الو امهقوفام فلاخ

 هارا هفصو ريغي مل ول

 رنالا ىف ىتا دهاجم نعو

 يلج لوق ىف قاحسا نع كاذك

 بير نود مداخلا

 بهذ دق هيلا سابع نبا ىنعا

 رهاطلا مامالا اتعىنلا وبأ وهو

 بهذي اضيا هيلا ةديبع
 لقن هنع ىتفلا بيسملا نباو

 بهذملا لاجر نم اسيلو ىليل
 يرونلا هلثمو كلامو

 لاوقالا حضاو ىف انموق نم
 موهفملاو ليق فالخلا اشنم

 نع ثيح مومع ءىش هسجني
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 انلد نيتلقلا ثيدح نكل

 صيصختلاهب زاج له فلخلاو

 اليلد ادغ دق (رجهاف زجرلاو)
 يبنلا نع ةلدأ اودرواو

 ارهتشا نيتلقلا ثيدح نكل

 لزي مل عابسلا هنم تبرش ول
 لئسف اضيا صضايحلا درتو

 امو اهل تغلوام مهل لاق
 يقبام يأ رهاط وهف هانعم
 جرح الو اقلطم هولمعتساف

 الفلا ءام ىف قالطالا كلذو
 تدرو دق اهنا ققحتي مل
 لجر ىلع يور هبحصب رم

 اهايملا عمجي ضوح كاذو

 تغلو ارهج قورافلا هل لاق
 اربختال يبنلا هل لاق

 امل فلكتم اذه ناف
 ىف..٠. لوقي تلمحام اهل نا)

 رهاط بارش مكل ىقب امو

 رهط دقو مهدنع كاذ لدو

 ىري ناب هديق مهضعبو

 ريمالل يبنلا هب لاق

 انع امب سجني لقالا نا
 موقلا دنع ليلدلا كلذو

 صوصنم مهدنع زاوجلا لب

 اليزنتلا عبت نم نكف مهل
 بهذملا اذه ةحص تتبثأ دق

 اريغت ىتم الا هرهط ىف
 لدجلاكنععدف ارهاط مكحلا ىف

 املعلا كاذ دروأ مكل ىقبي
 ققحم ىتف ىتف لك هققح
 جلبنم ثيدحلا اذل هرهطف
 اصح نظب هنم اهدورو

 تبث دق كانه نظ هنكل

 لزن اليل هتارقم ىلع ناك
 اهايإ اعماج هوبصن دق

 توتراف عابسلا اذهاي كيلع
 ارمع امزج ةارقملا بحاصاي

 املعتل اهرمأ نم هنعي همل

 فرعاف هتبرش يأ (اهنوطب
 رهاظ روهط لاق ذا هانعم

 متحت نم كانه امب ملع
 ربخلا كلذل اهرؤس كانه
 ارثكأ نيتلق نماهءام ىأ
 ريهشلا رفنضفلا انقوراف
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 ادشثرأ ضايحلا ظفلا اذكهو

 ركذام قوف بلاغلا ىف عمجت
 املعاف انيح ديزت اهنال
 طبضني امل نيتلقلا ردقو
 برشت هنم ةرهلا ىرت نلو

 اوس كاذ ىف ءانالاو ضوحلاو
 ءانالاو هداتق وبأ اهل ىغصأ

 انيفاوطلا مادخلا نم يهف
 لوقي اذكه يعفاشلاو
 سجتنم اهرؤس ضعب لاقو
 عبس تراص دقف رافلا سرتفت
 فالخ الب دساف كاذف

 رظنلل ىدنع ظحال هناف

 ابهذ دق ةفينح وبأ اذك
 عبسلاك سجن كاذ لوقي

 املعاف هيف هيركتلاب لوقي

 عبس اضيأ رونسلا هظفلو
 مكح دقو عبس هيف لوقي

 عابسلا ىف مكحلا مومع نمف
 عبس وهو ارهاط نوكي وهف
 سجن اموي عبس لك نسيلف
 عرشلا ىف نينثتسي نأ زاجو
 ىبنلا نأ رباج ثيدح ىفو
 رهطت مل اهنأ لوقي نمم

 ادبأ نيتلقلا رابتعا ىلا

 ربتعي هيف ليلدال ليقو
 امهفأ كاذ نع صقنت اذكهو

 كرتشي كاذل نم دنع ضوحلا ىف

 بسحي فالخ الب رهاطف
 ىور نم ثيدحلا اهيف ىور دقو

 انسح هوور هنم نبرششثتل
 انيملسملا لك عم ةرهاط

 ليلدلا هب ءاج ىذلا وهو
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 عقو دق صن عم سايق وهو
 فالسالا عم فورعم كاذو

 رنالا تم هل هلبقأ الو الك
 يبأ امو اهسيجنت ىلا اموي
 اف رف . ٠ . هنكل

 املع موق هاور ربخل
 عفقريال يعم رهطلل كاذو

 ملع صن ىف رهاطلا هناب
 عازنام نود كاذ جرخي

 عرش دقام هلو لاحم ريغ
 سبتلم ريغ ءاج هيف مكحلاو
 يعرشلا ليلدلل مومعلا نم

 بجعاف اضوت ناك اهرؤس نم
 ربخلا اذهل رهاط رمهلاف
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 ام لثم ىنطقرادلا ثيدح ىفو

 الاق اضوتي مت هيفو

 ابرثتل انالا يداهلا اهل ىغصي

 لعفامل ةرهاط نكت مل ول
 مالسالاو عراشلا انل وهف

 لعفيام وأ لوقيام عبتن

 سايقلل رابخ الا كرتنا
 قدصأ عيبرلا رابخأ نا عم
 بهذملا لوصا عامجاب يهو
 رحبلا ءام ليق دق رهاطو

 الئس امل هيف يبنلا لاق
 املعلا

 ادلوت دق ناكام هب ينعأ

 ارمع ليلس نع دهوورامو
 هبانجلا نم يزجيال لوقي
 رعست اران رحبلا تحت نال

 روحبلا نم ةعبس دعف
 املعاف حابيال ضعب دنعو

 الاقف مهضعب الغ دقو

 درو دق حيحصلا وه ىضمامو

 هللا مكح دعب رايتخا الو

 رحبلا ءام روهط همكحو

 انل لح دق رحبلا ديص نلو

 ريزنخلاو لالحلا هبلكف

 دنع رهاطلا دهؤامف

 اصملعلا هاور ةداتق وبأ

 الادج الو مهفاف اهلضفب

 ابهذم ءوضولا ناك اهدعبو
 لسرلا امتخ ثوعبملا ىرولا ىداه

 مامإ انل وهو ادب هنم
 لوعن دق هيلع هنال

 سانلا ريخ لاقام نضفرنو
 قطنت مانالا ىف قحب يهو

 بغرت الا يتفاي اهنع تشعام
 رطقلا ءام هبشي هناو

 القن دق اذكه روهطلا وه

 املعتل هب تامام لحو
 ادكأت ةلح تامف هيف

 ىرتفم هيلع لطاب كاذف

 هبارتسا ىلع وضولا اذكهو
 ركذي كاذك رحب اهتحتو
 ريعسلا نم نارين عبسو
 ام ءوضولل مدعي ىذلا الا

 الاتثتما يل بحأ همميت
 دنسلا حياحصب يبنلا نع

 هاوالا ىرولا ىداهلا ىفطصملاو

 رهنلا ءام لثمك هناو
 انلد دق امل اتيمو ايح
 ريهننلا اذكهو
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 ناك ول اذكهو
 هنلمشي توحلا مسا ناكو

 امياد ناكو ءاملا ىف لوبلاو
 رابخالا ىف هنع يبنلا ىهن

 اروكذملا مئادلا كاذ صخو

 اساجنالا لمتحي نكي ملو
 وضولل ديرا اذا اميسال

 عنتمم وضولاك هنم لسغلاو
 رذقتسملاب نمحرلا دبعيال

 ىرولا ريخ نع يهنلا هيف ءاجو
 امل انهاه يهنلا ىف اوفلتخاو

 اوري مل نيذلا بهذم كاذو
 اريغت اذا الا سجني مل

 ليلق ىف ميرحتلل ليقو
 دكار لك نا لدي وهو
 سجن ءيش هلان امهم سجني

 دق نيتلقلا نودام مهضعبو
 الف داز ناف دازام نود نم

 حاضيالا بحاص هيلع اذو
 هلوق ىف لبنح نبا قرفو
 امو نييمدالا لوب لاقف
 اهوحنو ةعيام ةر ذع نم

 لوبلاب اسجن نوكي املاف

 اداز نيتلق نع نكي نلو

 ناولالاو لاكشالا ىف هبشي . ناسنالل
 تثلحي انل انيب

 امتام ىوح لب حصي سيل
 رابجلا معن نم هنال

 اساسالا عف هريغ فالخ
 ضرعي دق امنيأ سجر لوبلاف
 عفديال ثبخ نم هب امل

 رذقلا سيسخلا سجرلاب فيكف
 ارم الو ةديدع قرط نم
 املعلا ضعب هيركتلل لاقف

 اوور هيف امل ءاملا ةساجن

 اررحم انلوق ىف ىضم دقو

 ليلدلل دضلاك همياد

 دق نيتلق نع
 سقو مهفاف ارحبتسم نكي ملام

 درو اذك هفعض ثيح سجني

 ىلتعا دق ةوقب هنال

 حارننتلا رياس هاور دقو

 هلوقم نم ركذا انا اهو

 املع امم هانعم ىف نوكي

 اهلصأ بسح ساجنالا رياسو
 لوقلا لصف كاذو هوحنو

 ادارملا عف الف هريغو

 دياز ىف ادغ
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 ربتعم نيتلقلا مكح هيف للب

 ىراج ءامب لوب ىف فلخلاو
 ميادلا كاذ ثيدح مهليلد

 موهفملاب ناك ليلد وهو

 ربتعي مل كاذل مهضعبو
 الضفلا دنع عبطلا هنع رفني
 ىده نم تافصلا موهفمل امف

 راهنالا ىف قرف مهضعبو

 ىف عنملاو اوصخر ريبكلا ىفف

 قحمي ريبكلا نا مهليلد

 عقو هيف اعضوم زواجي الف
 هنوصصخي نويرهاظلاو
 عفدو لاب زوكلا ىف ولو ىتح
 ديعب نم ءاملل لسي نلو

 اوفرع دق ىدهلل مهاراامو
 ماكحالا ىف رشقلاب اوقلعت
 لاوبالاب ءوضولا اوزوجو

 رهاظ يلج مهلوق نالطب
 رهطلا اذه بجاو اوضفر دق
 رهطتلل مالسالا بجوأ ذا

 الصح دق انه عطقلاب ملعلاو
 ابنتجن نا عرشلا دصق ناف

 رهتشا دق هبهذم ىف كاذو

 رايخالا نم ضعب وزاجأ
 ملاعلا دنع جرخي هريغف

 موقلا دنع لوقلا لصأ ناكف
 رذق نم مهؤام باصا امل

 القعلا لك هنم زئمشيو
 ادسف هوأر لوبلاب ءاملاف

 رابكلا عم اهراغص نيب

 فرعاف هوررق ريغص لك
 قثبني ذا لوبلا كاذل الاح
 عقرام مهفاف ءاملا ليلق نود

 هنوري هريغ نود ءاملاب

 عفر اذك هرضي مل ءاملا ىف
 دييقتلا اذل هرضي الف

 اوفلأ اموي نيدلا ىف هل الو

 مالسالا بجاول اوضفرو
 لاحب اهل برشلاو لسغلاو

 مهلعف ىجشأو مهلضأامو
 رغاصالا اننيد ىف هكردي

 ركنلاب مهالوم

 رزنالا ريهش ىف عيمجلا ىلع
 القعلا دنع هولاقام لطب ىف

 ابجو امكح ساجنالا هذه نع

 اودبعو
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 ينفغيال هلاثم ىف نظلاو نظ لحمب اذه سيلو

 ادرو اضيا راتخملا ةنس نم ىدهلا ىفو هب دراو ركذلاف

 الهج دق نم لك الا هابأي ال ٠٠ قحلاو هب دهاش لقعلاو
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 فاضملا ءاملا مكح

 ارم الو اقباس تفرع دقو
 فرعي اعون ركذن انهاهو

 دري .عاونأب اضيأ نكي نلو
 رثالا ىف فاضملاءاملا ىف لوقلاف
 ادبأ حصتال ةالصلا نلا

 امهفاف اطيلخ ءام هنوكل

 ىلع انلديام عيبرلا ىفو
 اودنتسا زاوجلاب نوللياقلاو
 رشبلا ريخ نع ذيبنلا ىف هوور
 ىفطصملا اضوت نجلا ةليل ىف
 موقلا دنع لوقلا لصأ ناكف
 رضحام هيقفلا اتعشلا وبآ لاق

 بذك هنع موقلا هاورامو
 مهراثا ىف هودروأ موقلاو
 ادغو لاقملا هيف اورثكاو

 ىريو ةاورلا حرجي ضعب
 اللعم هتبتل مهضعبو

 حصي مل لاقملا ةصالخ نكل
 حصي مل فاضملا ءاملا كلذل

 نكي مل هنأب اوعمجأو
 فاضملاك راص ءام لكو

 ناسنالا ًأضوتام كاذو

 ىري اعاونأ ءاملا اذه ناب

 اوقرعاف فاضي دق هيلا امب
 دهع دق فيضأ هلام بسحب

 رجشلا ام لثمك ارهاط نوكي
 ىدهلا لهأ عم ريهشلا ىلع هب
 املعلا دنع بهذملا وه اذو
 القن ثيدح صن ىف كلذ

 دري دق انهاه ثيدح ىلع

 رضم سانلا ىف نادزت هب نمو
 ىفك دق زاوجلل ناكف هب
 موللالصأ وهو فاضملااملا ىف
 ربخ هعم امو دوعسم نبا كاذ
 بهذملا هيلع انعم ىذلا اذو
 مهرايخ نم كاذ ذا ةلمج نع

 ىدتقمو ىعس جهن ىلا لك
 اركنأ ضعبو ضعب مهقيثوت
 >ا١طبا اضيا كاذل مهضعبو

 حضتمامكح حيحصلا بهذملا ىف

 حجر الوق انموق عم نكي نلو
 نسحلا نايبلاب حصي ملو
 يفاك ريغ ناك ءوضروللف
 ناهتسم دعب كاذف هب
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 رجنثلا اذه نم رصعيام فيكف

 (١)قرولا قلط هريغام كاذك

 يفاك ريغ درولا ءام كاذك

 لسغ هب رهاطام اذكهو

 ملعلا لها هيلع ىذلا اذه

 ها هنولب ءاملا نولتيف قاروالا نم للحتيام دارأ قرولا هلوق(١)
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 هم اكحأو ميمتل ١

 ميمتلا وه دصقلا ةغللا ىف

 فرع ع رشلاىف صوصخلاىلع مث
 مادعالا ةرورض هبجوت

 لمعتسي دق نيديلاو هجولل
 بنتجي هنم رضلا فوخ دنع وأ

 لوس زلا ةنس ىف اذكهو
 ادحج دق هلوا هيف كش نم

 لسرلا ةوفص ةمأ هب تصخ

 انل هللا نم ناك ةميزع

 نمل ةميزع لاق مهضعبو

 رذعلل ةصخر نوكي وهو
 هبجاو يهف ةصخرلاب لوقلاو
 ناسنا هكرتب لقي مل ذا
 لاوحالا بلغأ ىف نرسعي مل
 ادكأت اهبوجو ةصخر مك
 رارطضا ىف ةتيملل لكالاو
 ىرولا ىلع هب نم دق هللاو
 رايخالا اهلقعي ةمكحل

 ءاديبلاب ناك دق هلوزن
 هديسلا كلت دقع عاطقنا دنع

 لزنف ليلب هعاطقنا ناك
 الو ٠٠ ال ءام موقلا دنع سيلو

 ملعي ءاملعلا دنع تاذب

 فرصنت بارتلا ىلا ةراهط
 مالسالا بجاو بسح ءاملل

 لعفي تانه ءاملا مدع عم

 بجو نيدلا ىف باتكلاب كاذو
 لوحخفلل .عامجالا ىف كاذك
 ىدرلل فيلح كرشم كاذف

 لمك يحولا هب نمو انيبن
 انطفلا ةادهلا دنع ةصخر وأ

 نسح لوق اذو ءاملا دقف دق

 رطضملل ءاملاب وضولا نع
 هبطاق اهيلا رطضا ىذلا ىلع
 ناكما هلامعتسال ناك ذإ

 لامكلا رهاظ رسي نيدلاو

 ىدمهلالهأعمرافسالاىفرصقلاك
 راوبلاو كالهلل فاخ نلا

 ارسيو هب نم هفطل نم
 راربالا اهرسل قيدتهيو
 ءابنالا لئالد هب تءاج
 هدجمملا ةقيدصلا ةشئاع
 لقن مهعم اذكه يبنلا هل
 الضفلا هاور ءام نم كانه
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 مميتلا لزنأو اوحبصأف

 اومميت اودجت مل نا لوقي
 اودجت مل نا ظفل هيلع لد
 امك وضولل ركذلا دعب ءاج دق
 ادرو دق وضولا دعب هنوكو
 هب انرسع دنع هنع بوني
 لحتراام ديعب دقعلا اوكردأف
 اولان دقام ريخ كاذ ناكف
 ىذلا بنج ىف دقعلا كاذ ناشام
 امظ ىلع مهتيبم اوهرك دق
 ىرولا لك ىلع ةمحر ناكف
 ريسلا ىف رافظ عزج نم ناكو
 لجو ىلع هل مهتيبم ناك
 رورسلا ىثشغ دقو اوحبصاف

 فياطللا نم وهو ال فيكو
 هربتعملا مراكملا يه كلت

 رافسالا ىف رطضن انلك ذا
 ابلطلا ناب انلدي وهو
 لخد نا ةالصلا تقو هب ينعأ

 مل تقولا لوخد لبق هنكل
 ءاملل اوبلط دق مهنال

 امل ابجاو تقولا لبق ناك ول

 رمأي كاذب بحصلل ناكو
 مزلت ءوضولاب ةالصلا نل

 اوملع اذهب لكلاو كانه
 معنم مكيلع وفعلاب هللاف
 اودنتسا هيلع ديق هناف

 املع اركذ صنلا ىف هنفرع
 ادكأت الدب هنم ناك دق
 هبتنا يخأ اهل ةمكحل
 لبالا ةراثتسا دنع مهبكوم
 لاعفلا هب داج مهدقع نم

 ذفنم دجمو لضف نم هولان
 امميتلا كلذ اوباصا ىتح

 اركنت نل اننيد ىف هيقاب
 رثالا ىف نوخرؤملا هركذي
 لباللو مهل ءاملا مدع نم

 روبحلاو لضفلاو مهعيمج

 فراوع ىلع لضاوف نمو
 هرثؤملا لئاضفلا نم يهو
 رافقلا ىف صوصخلابو هل
 ابجو تقو لوخد عم ءاملل

 لزن لصأ ىلع ءاملل بلطن
 ملع دق اضيا كاذ ىف امل مزلي
 ءابنالا ىف حبصلا روضح دنع
 املعتل ىفطصملا هنع رخأ

 رثؤي كاذك رمأ نكي ملو
 اومميت الأ مميتب وأ

٢١٨



 هل زاج صوصللا نم فخي نمو

 ريقفلل زوجي اذكهو
 ادارجلا وا عوشلا ىنج نمك

 دقعلا ثيدح اضيا مهليلد
 ام ريغل ىفطصملا ماقا هل
 بلط نا لام عايض فخي نمف
 رشع انثا لاقي دقعلا ةميق ذا

 القعلل حضاو يلج . وهو
 اهركذ انكرت ماكحأ هيفو

 مرج الو اهباوبأ ىف ركذت
 اليلق ول عاضيال لاملاو

 ىلإ وعدياذ لتم لاقي الو
 درو لاملا ةعاضا هلتمو

 ادجسم تراص راتخملل ضرالاو

 راتخملا اهب صخ ةمارك
 رقتست هيلع ىذلا دجسملاو

 دجسي اهيلع ةعبس كلتو
 ناتبكرلا مث { نامتقلا
 عفري اضيأ ثادحالل برتلاف

 بارتلا اذكو روهط املاف
 بيط ديعصب باتكلا ىفو
 املعاف حصي سيل هريغف

 باحصالل بهذملا وه اذو

 ىف ةرتعلا هب تلاق اذكهو

 هلهجلا لعف فاخ نا مميت
 ريسيلا بلطملا ىف مميت
 اداطصم ىتفاك ابش ناك وأ

 . دشرلاو ىدهلا نم هناو
 املع دق هدنع ريقح وهو

 بلطلا نع هل رذعلاف ءاملل

 رثالا ىف اهوركذ دق امهارد
 البنلا ماركلا انم همهفي

 اهرصح اموي مظنلاب لطن ملو

 ملع نم اهيلع ىرج ةدعاق

 ا لوسرلا عبتتلف هيفو
 الضفلا نبااي ريغلا قحب حش
 دمتعملا عيبرلا ىف ثيدحلا اهب
 روهطلا اهبرتو
 رانالا تحرص دق كاذب

 ربتعاف يلصي ىذلا دجاسم

 دمتعي اهبو يلصي اذا
 ناديلا اهدعيو ةهبجو

 عرشي اميف روهطلا هنوكل
 باصي ذا هنع بوني وهف

 بيطالا بارتلل ديق كاذو
 امكحم الوق بيطلا طرش ذا

 باوصلاب فورعملا هناو
 فرعاف يعفاشلاو يور دقام

 ادبعت نل
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 دمحأ مث دواد اذكهو م

 ىلإ لدعيلف بارتلا مدعمو
 لامرلاو خابسلاك كاذو
 ربكالا كيلملا ىلا ةرذعم

 كلامو ةفينح وبأ نكل
 يعازوالاو يروثلا اذكهو
 مميتلل ضورالا اوزوجف
 تلعج ورمع ثيدح مهليلد

 انميل اروهط انل تلعجو
 انحسمتن كانه اهب
 هلتمك ةمامأ ىبأ نعو
 ملعاف تناك ةالصلل ضرالاف

 يلصت ذا بارتلا ىلع لص
 ةالصلا تزاج هيلع امو

 احص بارتلا ريغ ذئنيح
 موقلا لدتسا هب ىذلا اذه
 ريخ اضيأ هصصخ مهل انلق

 انلدام ملسم ىف اذكهو
 بهذملا هيلع حضاو كاذو

 ىفك رذ ىبال ثيدح ىفو
 بيطلا ديعصلا هيف هنكل
 تابنلل حلاصلا بيطلاو

 جرخي لاق بيطلا دلبلاو

 بيطلا ريغب يا حصي الف

 دمتعي دق كاذل مهلك

 الصح رذعل اهبش هبرقا
 لاحلا كاذ وحنو رجاو
 ركشاف كاذ بجوأ ىذلا وهف

 كسانلا هيقفلا اطع
 عامتجا ةديقع اودقع دق

 ملعتلف اذكه اهيلعامو

 تبث اميف ادجسم اعيمج انل
 امهفاف اذه ةالصلا انكردت
 انع دق ابجاو يدؤن مث

 هلقن ىف انءاج دق دمحا عم

 مميتلل نوكت ىتلا يهو
 لعفلا لصأ كاذو هريغو
 تاصميتلا اضيأ هب تزاج
 احشت مل ملعلاب نكو مهفاف
 مومعلا هرهاظ هناو

 هدعبو

 اوبهذ دق هريغل انموقو
 افرعاف نينس رشع ىلا ولو
 بهذملا وهو ركذلا ىفام لثمك
 تاقت نع ءاج دقام لثمك

 اوجرع هيلع امك هتابن
 بهذملا لهأ هيلع ىذلا اذو
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 دجي مل ملسم لكل يفكي

 الاق نينس رشع ىلا ولو

 فورعملا ىلع كاذ ىرج نكل
 رشعلا نوكت رصحلل سيلف
 لاوحالا بلاغ ىف هنكل
 مدعلا دعب ءاملل دجاوو

 ردق نم كاذك ءاملا مزليو

 ررضلا [

 املعلا دنع ريهبنتلا

 بهذملا لهأ هيلعام قحلاو
 مميتلا ةبانجلا ىفك دقو
 فرعاف بانو رذع هناف
 ركشاف كاذ حيبي دق رذعلاو

 دنسملا ثيدحلا صن ىف ءاملل

 دنسلا حيحص ىف يذمرتلاو

 الاهجلا قداصتالو مهفاف

 اديدحت هل لعجت ملو الك
 نكز ديعبت لك ىف مهداتعم نم
 رصح اعطق كلذ ىف سيل لب

 لامك ىلع ارشع نمدعي مل

 مميتلا بجاو هنع طقسي

 ربتعاف هيلع هزجع دعب نم
 رطخلا نما دنع زوجي الو

 ءاجرالا ىف هار اهدعبو

 ملعلا مامالا حرش ةحضأ
 امميت اهلو ةالصلا ىضق

 ىهتنملا ديعب ناك اهتقو نا

 املع طايتحال ناك ىناثلاو

 بغخرتال انبحص ليبس نعو
 مدعي كانه ءاملل ناك نم

 ىفخام رسل ءاملا نع انه

 ردتقم رداق كيلم وفع
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 مميتلا ةفص

 روكذملا مميتلا ةفصو
 نيديللو هجولل نوكي
 ثدحلا لكل ىفاكلا هناف

 قطن دق باتكلا هب يذلا وهو
 اوحسماف لوقي مكهوجوبف
 هيفاك تناك هجولل ةبرضف
 بحصلا دنع بجاولا وه اذه

 انموق نم اهقفلا لوق كاذو
 اطع هلثمو لوحكم لاقو
 لوقي مهيعازوأ كاذك

 انييمامالا دنع اذكهو
 الاق اضيأ ربلا دبع نبا اذك

 رامع ىف ناك دق هلصأو
 اكعتما بارتلا ىف مث بنجأ
 هل كيفكي ىبنلا هل لاق

 اعم هينيأو ههجو حسمي

 لمجلا لثم نغرمتيال
 نيتبرضلا عيبرلا

 ام لثم ىناربطلا هاور دقو
 بيسملا ىتف دنع هنكل

 هدحاو هجول تابرض ثالث
 هثلاثلا نوكت نيعارذللو

 روهشملا دراولا ثيدحلا بسح

 نيغسرلا ىلا هب امهحسماف
 ثدحم لك نيدلا ىف ىزتجا هب

 قح لك نابأ انل ىذلا وهو
 حسمت كاذك ىديألا اهدعبو

 هيفاوم ةبرض نيديللو
 بتكلا ىف انءاج دق ىذلا وهو
 انمامإ هدنسم ىف هاور

 اطخ وهو ةبرضب دمحاو
 ليمز مهل قاحسا كاذك

 انيملسملا لوق فالخ وهو
 الادجلا اودصق دق مهلكو
 راربالا ىف فورعملا ملاعلا
 اكسنت هبسحي اغرمت

 هلعفت نأ تمرام اذا اذك

 اعقو دق امل ارهط هب يوني

 لفجم ريعك وأ بارتلا ىلع
 نيمالا قداصلا يبنلا نع
 املع خيش وهو عيبرلا ىور
 ىبرعلا هيقفلا نبريس نباو
 هدراو تءاج نيفكلل كاذك

 هثباع ىرسع ريغ اهارأ الو
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 رمع نبإ ثيدح مهليلد
 رايخالا انباحصأ هدرو

 ىلع هسايق مهليلد نمو

 اربخ هوور مهليلد نمو
 طابالل لوقي هطقل ىف
 الف حخوسنم كلذ مهل انلق
 امكح دق هخسنب ىعفاشلاو
 مكحلا ىف يقاب ناك ول اذكهو

 امل نولوقت نيعارزذللف
 عيبرلا ىف رامع نع ءاجو

 قبس امبسح ناتبرض لوقي

 يلصي نا دارا نكي نمو

 ةبانجلل عقاولا لوالاف
 لجالا لسغلا نع بان دحاوف

 بجت ٠٠٠ دحاو لكل ةينو

 انه وضولا ىف مزلتام لثمك

 رثالا ىف يور مهليلد وهو
 رادت للع نم هب امل
 القن مهنع كاذك مهئوضو

 ملع دق سايقلا نالطبف اصن
 ىرنشلاماغرضرامع نع كاذ ذا
 طارتشا اذ فثالثلل ناكف
 الصح خسن دعب هيف ةجح
 املع لوق باحصالا نع امك

 ملعلا ىف هب لوق مكمزلي
 طارتشالا لصا نع متلدع

 املو اميف طابالا متكرت

 عيفرلا دنسلاب انل ىوري
 قدص لوق هناو انلوق ىف
 لصالا ىف ةبانج ىلع وهو
 امزل دق دحاو لاح لكل

 ةدابعلاو ةالصلل ىناثلاو

 لقتسملا ءوضولا كاذ نع ىناتلاو

 بسح دق كانه لصا اهنال

 انبحص عم مميت ىف مزلن

 ها هنم ديعب هنأ اهنيأو هلاوحأ عيمج ىف هيواسي نأ مزل ءوضولا يلع سيق ول تلق )١(
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 مميتلا بجوت ىتلا راذعالا

 مميتلل دق رذعلاو

 ررضلا فوخل حص هبوجو

 ةرتعلاك انبهذم هبوجو
 دحأ ىف هب لاق ىعفاشلاو

 عنملل لبنح نبا

 نيلوقلا دحا ىف ىعفاشلاو
 ادجو ءامل هنال اولاق

 لطبت عيبرلا ثيداحا نكل

 ىضرم اونوكت ناو هلوقو
 ىلإ مكيديأب اوقلتال كاذك
 مكسفنأ اولتقتال هلوقو
 اضوت اذإ ًأدرب فخي نمف

 ادرو اذه صاعلا نبا ىف ناكو

 امميتلا رذع كاذو
 مميتلا ىلا لام هنكل
 ىتلا لسالسلا تاذ ىف كاذو

 هازغلا دياق ورمع ناكو
 اراتخملا اوربخأف مهب ىلص

 امل ورمعاي يبنلا هل لاق
 اكاذ تملع نيأ نم هنمو
 نارق ىف هللا تدجو لاق
 تفخف مكسفنأ اولتقت اولتقتال

 تبج وي

 بهذو

 بجوأ

 ملؤملا فوخملا ىف اضوت الف
 رطخلا عقو فوخ هيلإ لدعاف

 ةفينح يبأ مث كلامو

 دنسملا ىف ىتأام لثم هيلوق

 نيجهلا هلوق ىف دمحاك
 ىدهلا لهأ عم هنع لودع الف

 لقنت زاوجللو مهلاوقا
 اضرف اضيأ رذعلا اذه لعجي
 الزنأ باتكلا اهب ةكلهت

 اضرف ىحضأ رذعلاف هكلهي

 ىدرلل فاخف اتشلا ىف بنجأ

 ام هيف سمي ورمع نكي ملف
 مكحملا باتكلاب لدتسا اذإ
 ةوبنلا ريس ىف تفرع دق
 ةالصلل كاذب ىضق دقو
 اراص هيلاامو هلعفب
 امو اموي هتلعفام تلعف

 اكانه ىتا يحو نكي ملو

 ناودع نعو لتقلا نع يهني
 نع ثيح لاستغاب ىسفن لتقأ
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 ىرولاب اميحر ناك دق هللاو
 ىذلاب ارورس ىداهلا كحضف
 اتبثأ دق هل ريرقت كاذو

 احضاو اليلد فوخلل ناكف

 ديقي الف فوخلا قلطمو
 ارمالا كاذ حاضيالا بجوأو

 امميت دق ناك فوخل نمو
 وضولا لثم هقح ىف هنال
 رضحلا ىف.ادارب فاخ نم اذكهو

 ذ الف مهب ىلص نكي ناف
 دجوي هاوس مهل نكي نلو
 نيدلا اذه لامك نم كاذو

 انصخرتي مل نكي نمو
 ارمأ احيرج نأ يور امك
 مميتلا ىل زاج له مهلأسي
 هنم تامف ءاملا لمعتساف

 اعدف هولتق دق مه لاقف

 اولدع اموي لاؤسلا ىلإ اله
 ءافشلا انهاه لاؤسلا نا
 مميتلا انعلا كاذ نم هيفكي
 بياصعلا ىلع هرملا حسميو
 دوا د وب ] اضيأ هجرخأ

 هاور ةجام نبا هوحنو
 اللعت دق دربل اب مهضعبو

 ارسعم هنيد ىف نكي ملو

 ذفنملا حيحص نم ورمع هار

 ىتأ مميت ىف ورمع لاعفأ
 احلاصملا انمالسإ هب ىضقي
 دكنت ىرولا ىلع ةلاحب
 ارسي انيد لازيال نيدلاف
 املعاف اضوت ناك نمب ىلص
 ضقني ءوضوللام هضقني
 رقتسا هدنع فوخلا رمأ نال
 ١ رم الو همزلت ةداعا

 دمحأو . انهاه قحأ وهف

 انكلهي راشا صخرب

 ارضح ءوضو وأ لاستخالاب

 مرحي هل ناك مهلكو
 هنع اموي راتخملا ربخاف

 اعفر اميف لتقلاب مهيلع

 اولهجام هرمأ نم اوملعيل
 ءادلا كاذ لاؤسلاب لوزي

 مدلا نكسيل بوصعم ح رجلاو
 بناوجلا نم يقابلا لسغيو
 ديدسلا ىدهلا ىف ىنطق رادلاو

 هاكح دق حاضيال ١ ةلتمو

 القن اضيا عيبرلا انل امك
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 حارجلاب ءاج دق مهضعبو

 هنورمأي لسغلاب مهلامف
 هل اوببست يأ هوكلهأ دق
 رمأي مث كالهلا نع ىهني

 ىلا مكيديأب اوقلتال لوقي
 راتخملا مهيلع اعد اذل

 الاق ريثك نع وفعي هللاو
 رودجملا ةصق ىف اذكهو

 ىردجلاب هبر هالتبا دق
 اليقام ىلع ءاملاب جيهي
 ارمأ اضيأ لسىفلاب اذكهو
 ايور دق اذكه هنم تامف

 مميتلاب كلذ اورمأ ول
 مميتلا هل ىفكي هنال

 ملع ريغب ىتفأ نكي نمو
 رودجملا اذل ىتفأ نم لثمك

 لهجلا دنع رومالا نع فقف
 انخبوي يداهلا ىرتالأ

 اورصق دق مهنال مهخبو
 اليلدلا اورظن اونوكي ملو
 امو ورمع نم ناكام ىرت الا
 لزنملا باتكلاب لدتسا دق
 احدم لب ىفطصملا هبعي ملف

 اووه لهجلا ىف ءالؤه لامف

 حاضيالا ىف ءاج ثيدح وهو
 هنوكلهي كاذب مهدصقأ
 هلحي مل رمالا كاذ هللاو
 ربكالا كيلملا هنا هاشاح

 ىلتبا نم نكلهيو ةكلهت

 راكنا مهلعفل هناو
 ىلاعت انبر فؤرلا وهو
 رومالا هذه ىفام لثمك

 رطخلل لماح ءاد كاذو
 الوهم ارطخم ءاد ناكو

 ىربناو هيلع . هؤاد جاهف
 ايضرام اذل اضيأ ىفطصملاو
 ملسملا كاذ ءاقب مهرضام

 مرحي ارمأ حيبي دق رذعلاو

 مكحلا هجو ًطخأ هناف
 روكذملا قباسللا حارجلا ىذو

 لطب رمال مجهتالو اهب

 انبحصي لطابلل ناك نم
 اورظن دق ىدهلل اونوكي ملو
 اليوأتلا اودتهاو باتكلا نم
 املع امم لاق ىبنلا هب
 لمكالا ليلدلا ىلع ادمتعم
 احن دق اموي قحلل ىتم هل

 اوأر الو ال قحلل اودتهاامو
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 ءوضولا ةيعدأ

 اعدلا دبعلا بجاو نا ثيحو
 دمصلا هلالا ركذ اعدلا ثيح
 ةلذلا ىنعمل راهظا هيفو
 اماود هلاؤس ىفغبنيو

 البلا فشكيو دشرلل يدهيو,
 دبعتلا ةقيقح اعدلا ىفو
 المعلا انم لبقي نأ هوعدن

 هاضر ىلا انل نيدهيو
 وضولا ىف تايعدأ نم ىتأ امف
 رشبلاريخ نع عرشلا ىف ندرت مل
 انسحتسم املعلا دهارامو
 هبسانم ةيعدأ اودروأو

 مفلل قيحرلا ىنقسأ لثمك
 لمعلا نسحو هجولا ضيبو

 رسعت الو باسحلا رسيو
 فرشلا جاتب سارلا جوتو
 رقس حفل نم باقرلا قتعاو
 ىدهلل ىنم عامسالا لهأو

 هابراي مادقالا تبثو
 مادقالا ةلزم نم فاعو

 لسغلا دنع لوقي اذكهو
 بدني ماقم لك اذكهو

 اعرش رمأ لك ىف هبرل
 دبعتلا ىف عوضخلا نمضت

 ةمالا يلول راقتفالاو

 امانالا وحمي نا هلعل

 الزن رض لك نعفديو
 دحالا ءاعد هلك نيدلاو

 اللزلاو اطخلا انل نرفغيو
 هاضري امل انل اقفوم
 ضرعت كانه تارايتخا ضحم

 رظنلا بابرأ ناسحتسا اهنكل
 انسح اعطق لازيال نيدلا ىف
 هبسانام اذكه وضع لكل

 ممننثلا دنع دلخلا حاير نمو

 لجولا نمآ باتكلا ىنطعاو
 رشحملا موي لوه نم ىنفاعو
 فحتلا كلت لثم نم ىنطعاو
 رطخ لك نم مهللا ىنفاعو
 ادعلا ديك نم مهللا ىنظفحاو
 هاضرت دق ينم ىذلا ىلع

 ماهفالا ةلضم ينق مث
 لعفلاب هتجاح ىضق عمو

 اوبغرتلف هل بسانم هيف
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 غرفتال امياد لاح لكو يغبني ماقم لك ىف ركذلاو
 ىلوت اذك هل نم زافو الد ... باتكلا يف هيلع امل
 رارسأ نم كلذ ىلا امو راكذالا ىف كاذ ىتأي فوسو
 عراشلا صن راشأ هلامو عفانملا مزال نم هبامو
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 ةالصلا

 ءاعدلاب ةالصلا ةفللا ىف
 لهجت تسيل عرشلا ىف اهنكل
 ناكرالا ةيناث اهناو
 هبرقم ةلزنم هناو
 هليلج ةدابع اهناو
 لمتشت رومأ ىلع اهناو

 ناكرا اذكه اهيف لخدي
 نسحلا قيرطلا ىلع اهركذن
 لالجلا اذ هللا نيعتسنو

 ءابنالا يلوأ دنع تفرع دق
 لمعلا سئبو كرش اهلهج لب

 ناميالا ىف ةجحلا اهناو
 هبترم ىندال كلملا كلام نم

 هليزج اهتاريخ ةعاطو

 لقع دق ابدنو ةنسو اضرف
 ناهربلا اهب ءاج ةريتك
 نظطنفلا لها ءاج دق هب امو

 لامعالا هذه لانم ىلع
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 ناذالا

 مالعالا قلطم ناذالا نا
 نالعالاب عرشلا ىف هنكل

 تاقوالل لوخدلاب ن رلعي

 فرعت كانه ظافلأب وهو
 ادايدزا لبقتال ةدودحم
 مالعالا عرش دق امدنع و

 سانلا عمجل نولوقي اذام
 دجسملا رهظ قوف ضعب لاقف
 لكلا ءيجي اهرشن دنعف

 اران يون مهضعب لاقو

 اسوقان اوذخ مهضعب لاقو
 ىراصنلل ليق كاذ ناك ذا

 امك انرق اوذخ مهضعب لاقو

 سوقانلا ىلإ اولام مهنكل
 دالبلا ىف غلبأ هناو
 هب اومه دقو كاذ اونسحتساو
 لمك امف هعنصب اورمأ دق
 همانم ىف هللا دبع هار

 اربخم ىبنلا ىلا ىتا دقو
 )١( قح ايؤر كلت يبنلا لاق

 نايعالا نيب فرعي
 ةاذصلا روضحبو

 فرصت ال اهلصأ نع ةصوصخم

 ادارملا اهسفن نم تحضوأ دق

 ةمئالا ةغل ىف
 ةداقلا

 هذه

 سابتلا الب هنولعفي وا

 ىدتهم لكل ةيار بصنن
 لضفلا كانه لكلا لمشيف
 اراربالا ةدابعلل عمجت

 اسومان انل ىدهلا ىف نوكي
 ىرايح مهرمأ ىف اودغ دقو
 املع اميف دوهيلا عنص دق

 سيناتلا نم هيف اوار امل
 دابعلا ىف ذوفنلا عرسأو

 هبرقو هعمج نم اوار امل
 لصح دق ناذالا عورشنمو الا
 همامت ىلا يأ هيلع ىلتي
 يرج دق مانملا ىف هار امب

 قدصلاب ىرولا نيب تقطن دق

 ها ٠ اهفوصوم ىلا ةفصلا ةفاضأ نم قح ىلإ ايؤر ةفاضاب ٠ قح ايؤر هلوق )١(
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 رهشأو اقطنم العأو اتوص رهجأ وهف لالب اهب ملع
 انلعم ةالصلل مانالا وعدي انذؤم ىرولا ىف لالب ىدان

 ريسلا انتتأ دق كاذب امك رمع اضيأ كلذ ىأر دقو
 اعرسم نيمالا ىداهلا ىلا ماق اعمس لالب ادن امنيحو

 امسر دق اذكه ديز نبا ىار ام لثم تيار يننا لوقي
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 ناذالا ةفص

 ىنثم ىنثم ناذالا ةفصو

 ريبكتلا ىف عيبرتلا
 ةينثتلا ىف لخدي هنكل
 املعا نيتنث مكح ىف عبرأف
 هللا دبع ثيدح ىف كاذو

 عيبرلا ىف باحصالا قفاوو
 دمحأ كاذكو ىيعفاشلاو

 لقن مهنع ملعلا لهأ روهمج
 ةكم لهأ هيلع يذلا وهو

 عمججج نيملسملل اهنال

 دحا اهيف هركني نكي ملو
 ريبكتلا ىف فلاخ كلامو
 املعاف ىنثم هنأب الاق

 قرطلا ضعب يف ءاج دق لب ليقو

. 

 تببيدو

 ةرونحم ىبآ نع اضيأ ءاجو
 هنيدملا لمع هيلع امك

 انذؤملا رمأ دق ىفطصملاو
 ةمائالاب رتوي اذكهو

 حجرا عيبرلا ىورام قحلاو
 ةدايزلا ىلع اهلامتشالو
 ةقث نم نكت نا صوصخلابو
 ةنيدملا ىف فورعملا لمعلاو

 ىنثي اضيأ نيترم هانعم
 ريهشلا عياشلا حيحصلا ىلع
 ةلملا لهأ دنع فالخ الب
 املعلا هاكح ضراعت الف

 هابتشاام نود ناذالا يئار
 عيبرتلا ىلع ةفينح وبأ
 دجوي اميف روهمجلا اذكهو
 لجالا هيئار ثيدح مهتجح
 ةجح ىلعأ قيقحتلا ىف كاذو

 عمجت اعطق جحلا ىف مهل يهف
 دشرلا دياق قلخلا ريخ بحص نم

 ريهشلا ىف فسوي وبآ اذك
 امهف اذه ثيدحلا رهاظ نم

 ةيضقلاب فرعأ مهو ولاق
 انذأ نا نعفشي الالب ىنعأ

 ةلالدلا ةقيقح هذهو

 اوححص دق هل لقن هنال

 ةلاحب ةلوبقم اهناو
 ةلملا ىف ةلوبقم اهناف

 ىلع ةجح كي مل
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 احجرم ايفاك نوكي الو
 لوالا باهذ دعب مهناف

 هربابجلا مهيلع تمكحت
 مالسالا رياعش !ولدبف
 رشبلا ةوفص ةريس اوريغو
 مارم اهل ةمأ لك ذا
 ىوه اضيأ اهل ةلود لكو

 ديحوتلا
 لجالا هيئار ثيدح هب ءاج
 ١ ىف ريبكتلا كلذك

 ادعام ىنتم ناكف

 هرخ ١

 احلصلا ءاملعلا باهذ دعب
 لمعلا ىف ادتقالاو ىدهلا لها
 هرخالا قيرط تدس مهيلع

 مارحلاب لالحلا اوطلخو

 رثالا نم امدقم اورخأو
 ماقملا هرهظي دصقمو

 ىوقلا كلت اهثعبت ةوعدو

 ديرفتلاب ناتداهشلا وهو
 لقن قحلا بهذملا ىف انل امك
 هرهاظ ىلع عبرم ريغ
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 ةماقالا ىف لصف

 هماقالا اندنع ناذالاكو

 دق اهب تديز
 اعد ذا الالب ىداهلا رملاو
 فانحالا انهاه انتقفاوو
 هفوكلا لهأ ليق دق اذكهو

 ىروثلاو ىتفلا كرابملا نباو
 ىذمرتلا ة

 عفشلا مكح تبثأ ربخ ىف
 ةماقالاو ناذالا ىف كاذو
 ةماقالل درفأ دق ناكو
 دوعقلل ليطتسي ناك دق

 اودتقا دق هب كاذ ىف موقلاو

 ىباطخلا برغأ هيفو اذه

 روهمجلا بهذم ناك لوقي
 ربكالا زاجحلاو نيمرحلا ىف
 رصمو برغم ىف اذكهو
 انيملسملا يصاقأ ىف كاذك
 احجبت يعدملا اذه أطخأ
 ةفوكلا لها لاح تفرع دقو

 ركذام فالخ ىلع انبحصو
 هلطبب دهاش ليلد اذه
 عقاولا فالخ اعطق ىعدا دق

 ةالصلا تم اق

 همامالا بحاصو درفمل

 تاريخ هلكو اعد يهو

 اعرش دق ىدهلل وهو كاذب
 فالسالا حرص كاذب امك
 ةماقالا ىلع نويوداهلاو
 روهشملا دراولا حيحص ىلع

 يذلا هحيحص ىف يبنلا نع
 ىعرش مكحب ننذؤي نمل
 ةياورلا ىف ءاج احيرص اصن
 ةماعزلا ون نايفس ىبأ نبا

 دوهعملا هربنم ىلع اموي
 دمحأو يعفاشلا هيلع امك
 باحصالا رثأ ىف يور امك

 روهشملا ىلع ىراجلا لمعلاو
 رهزالا فينملا ناشلا ىذ ماشلاو
 رمالا اذ ىف فورعملا نميلاو
 انودرفي كاذ ىف مهلك

 احلك دق همهو ىف لزي ملو

 .ةفينح ىبا لوق هناو
 ربخلا كلذ لصأ لان نيأ نم

 هلدعب نقطني مل هناو
 عراشلا لاقم هب فلاخم
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 ادهاش دق امك نظ هلعو

 بذكلا فوخ هب لقت مل كتيل
 لطابلا ريعس ىف تطقس دقف
 المح دق ىذلاام ىبر ناحبس

 تبذتلا اهبأد ءاملعلاو

 نحتما نا لطابل ىعدملاو
 لبقي الامتحا هل دجأ ملو
 بهذملا ريهش ىدنع هدري

 مرج الو اوتبت هيلع مه

 ٠٠٠ دهشي نامزلا هب مهتابث

 نم تبثا مهو رهدلا بلقت

 ادساف انظ ناكف هموق نم
 بيرلل ىقوتت ءاملعلاو
 لطاع لاقم نم تيعدا امب
 الطبم ىحضأف اذه ىلع هل

 تبثي سيل لطبلاو اذ لثم نم
 نكز دق لاح دهاش هبذك

 برغملاو اهقرشم انضرا ىف
 مدق نيدلا ىف خسرأ مهناف
 اودهع دق ىدهلا ىلع مهناف

 ننسلاحابصم ةريس ىلع ىوضر
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 ناذالا عامس دنع لاقيام

 نكف ريخ ىلا عاد اعد اذا

 ىلع اونواعتو هيلع لد
 نذؤي نم لوقيام لتمو
 يبنلا نع ربخ كاذب ءاج
 ىنتم ىنثم كلذ ىف لوقلاو
 ادرفأ مث ريبكتلا عبرو
 ابجو دق له لوقلا اذ ىف فلخلاو
 باحصالا بهذم وهف ىناثلاو

 رثكا يا انموق هيلع امك
 رهاظلا لهأو نويفنحلاو
 هاكح دق ىواحطلا اذكهو

 بوجولل رمالا نأ كاذو
 لاوحالا نيارق امنكل

 ىلع ابجاو ناك ول هنال
 دق بجاولا رياس ىفام لتمك
 راتخملا ةباحص تددشو

 ىرولا ىف ارهج ريكنلا اورهظأو
 يش عوقو نكي مل ثيحو
 هباحصلا نمز ىف عقي ملو
 (١)ذحا اموي دحأ فنعي ملو
 يلجلا بدنلا ىلع انلد كلذ
 عمس دق يبنلا نا انلدو

 ننسلا لهأ عبتاو انيعم هل

 الملا لك ىف هللا ىوقتو رب

 بهذملا ىف اندنع حيحصلا وهو

 انذأ دق نم لوقيام لثمك

 ىدهلا وهو رخا ىف هديحوت
 ابدن لوق مكحلا ىف هنأ مأ
 بابلا اذ ىف غوسي ىذلا وهو

 رهشالا وهو هيلع مهلاجر

 رهاششلا بوجولاب بهو نباو
 هاض رنال كاذو فلس نع

 بير ريغب هعضو لصا ىف
 لاحب هبدن مكح تيبثت

 العلا وذ هيف ددش الملا لك
 دنف الو ىدهلا عراش ددش

 راكنا الب .كرتلا ىلع هيف

 ارم الو هل كرات لك نم
 يضرملا ىبنلا دهع ىف كاذ نم

 هبانالاو لضفلاو ىدهلا لها
 دح ميقأالو كرتلا ىلع مهنم
 لبقاف يخأ قحلا وه اذو
 عفر دق اميف ننأ انذؤم
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 ىفطصملا لاق ربكام دنعو
 نذؤملا دهشت امدنعو

 اجرخ) دق ىفطصملا هيف لوقي
 املعاف هيقفلا ملسم هاور
 نم لوق لثم لاقام هناف
 راتخملل كاذ لاقي الو
 عنمي ليلد هضراعي ملو
 عنمي (لوقيام لثم) سيلو
 بغري ناك (لوقيام لثم) ف
 مالسالا ةماعد هنال

 رفكلا دهعب مهدهع برقو
 هباجالا عرشت دق له فلخلاو
 اكاذ ديفي رمالا رهاظو

 عبتي ةالصلا ىلا اعد نمف
 املعاف فالخلا ىضاقلا ىكح دقو
 رومالا ىف راركتلا ىري نمف
 اراركتلا عنم دق نكي نمو

 ايفتكي نا هيلع نمزليو
 دهاشن امب حوجرم كاذو

 طرتشا لوقلل ثيدحلا رهاظو

 افرعاو مهفاف ةرطفلا ىلع اضيأ
 نقيتسم انهاه ةاجنلا مكح
 اجهنم هذخف (رانلا نم ارهج
 املع اصن عازنلا عضوم ىف
 ننسلا نم ىتجح مهفاف نذأ
 راربالا رياس نع هب صخ
 عسي دق انه ركذ هنكل

 عستم عرشت هنكل
 بجي ال ذا دهعلا كاذب هيف
 مانالا ىف معت ةوعدو

 ركن نود لوقلا كاذ تبثا
 هبانالل نذأ نم لكل
 اكاذك اهتقو ىف اعد اذا
 عنمي كانه رمأ نكي مل نا
 املع دق مهلضف فلس نع
 ريطخلا بهذملا كاذب لاق
 اراهج اذكه كاذ عنمي

 ايور الوق رمعلا ىف ةرمب
 دجامال ١ املعلا هيلع امو

 طقف هرورم بلقلا ىف فكي مل

 ناك لب ةرورض كلن ىناثلاو لوالا نيرطشلا ىف لادلا ىلع فوقولاب دحأ اموي دحأ فنعي ملو هلوق(١)

 ىف غ وسيال ام رعشلا ىف غ وسيف نيلاحلا ىف تباث بصنلا مكح نال قالطالت فلأ ىلع فوقولا قح

 ها هريغ
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 الوق ىمسيال كاذ نال

 بجت ةاواسملا هيف له فلخلاو
 لوقيام لثم لوقي ىنعأ
 ادب ذا نلاتلعيحلاام لتمك

 املعاف لوقيام لتم لاق ذا

 هلعيحلا ىف نلقوح ضعب لاقو
 رطانقلا بحاص هيلع اذو

 امدقملا انليلد اوصصخ

 هلعيحلا دنع صصخ هناف

 ىراخبلا ج رخا دق هوحنو

 احيبا دق نال احلا هلعو

 ادهع ريخالا ىلع لزأ ملو
 هلعيحلا ىف اندنع ىلوا عمجلاو
 هلبانحلل ناك هجو كاذو

 لوصالا ىف ماعلا نيب عمجت
 لاح لك معيال رمالاو
 ابيجت نل ةالصلا ىف تناف

 عرشت كيلع سيل اهدعبو
 حصت سيل عماجم اذكهو
 امادام الخلا بحاصل الو
 لغتشا هتالصب يلصملا نا
 ارم الو لغاش ةالصلا ىفف
 ةالصلا نا ) ثيدحلا ىفف

 عماجملاو ءالخلا بحاصو

 ا١لصأ هذخف بولطم لوقلاو
 بتك دق ناذأ ىلع دزي ملف
 لوقنم مهل اذك نذؤم

 ادنسم ثيدحلا ظفل ىف كلذ

 امزتلاف انهاه هيق لتثملاف

 هلقن دق اذك انموق روهمج
 رهاش لاقم ىف هنع ءاج دق

 امك اصن رمع نع اوور امب
 هلقوحلا ظفلب اعطق اهريغال

 راكناام نود ليلد وهو
 احيرص انه كاذ ىرت امك

 ىدهالا ماقملا انيدهي هللاو

 هلقوحلاب نفدرأو اهب ءىجف
 هلماك كانه مهل ةدعاق
 لوحفلا ةداقلا دنع صاخلاو
 لاوحالا رياس ىف بجت الف
 ابيجم انه هل نكتالو

 عنمت دق اهنا لب ةباجإ

 حضتم مكحب ةباجا هنم
 امالمالو هئالخ ىلع
 لظح رمأ اهريغب هلغشو

 ارثأ مهعم كلذ اوور دقو
 تانمهلا عنام ( الغشل اصن

 عنام كاذل رمأ امهلاح
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 امهنم ىلاعت هللا وزني
 امالس ىفطصملا دري ملو

 نذؤملا ةباجإ نم كاذو
 ابجو ضرف مالسلل درلاو

 هباجالا رخؤي مهلوقو
 جرخ دق تقو كلذ مهل انلق
 ام نود بيجت لاق مهضعبو

 انهاه سيلو
 بهذملا ىف هتمدقام قحلاو

 ديحوتلل ناذالا ىوح دقو
 هللاب هفارتعاب ءاجو
 نيدلا ىف همركا امل وهو

 ليلجلا ةينادحو عيذي

 رابجلا ةعاطب ندهشيو
 ىلع دحاو هللا نأ دهشي
 لوسرلل قدصلاب ندهشيو
 انيملسملا عيمج نوعديو
 اومله يأ ةالصلا ىلع يح

 ىده ىلع نياك عامتجا وهو
 ممالا لك هيلع انطبغت

 ىرولا ىف اراهج هللا ىلإ وعدي

 امظعو انه هللا هنف
 اماقملا مهفاف ءالخلا لاح

 نطف هيقف لوق ىف مهأ
 ابتك اصن نآرقلا ىف كاذو
 هبارتساام نود غارفلا ىتح
 جرح الو هدعب نم بجت الف
 امسر دق اذكه نيتلعيح
 طحنم اندنع لاقم وهو

 ةياعدلا ىف ليلدلل جاتحت
 احلصلا ءاملعلا ليبس كلساف
 بضغرت امل هنعو ىدهلا وهو
 ديرفتلا عم سيدقت لكو

 هابتشا الب ىلوملا ةعاطو

 نيم ريغب هلجأامو
 ليلوأ امياد حبص لكب
 راهقلا نميهملا هردقو
 الملا لك ىدل ارهج هربنم

 ليلجلا يلولا قيدصت هيفو
 انيد تناك ثيح ةالصلا ىلا
 معي اهلضف ناف اهل

 ادصقملا كاذ لمكأام هلل
 ملسملا ناذأ اهعامس دنع

 اربكم ههلإ امظعم

٢٢٣٩



 سابتلا الب هيف ندهشيو سانلا ىف هب هتوص عفري
 نسحلا ماقملا هل اننيد ىف نذؤملا ىدهلل عاد مظعأ

_ ٢٤٠



 ناذالا لضف

 ناذالا ةمكح تفرع دقل

 ىرولا ىف قح ةوعد هناو

 رهب دق ميظع لضف هلضفو

 نذؤملل رفغي . ىتأ دقو
 ادبا ءيش ناذالا عمسيال

 رجشلا لكو سنالاو نجلاف
 ىدهلا ىف ناذألاب لك دهشي
 الا دامجلا ةداهش امو

 لضف رومالا قراوخ نكل
 دامجلا انلضفب تدهش نا
 دامجلا ةداهش نكت ملو
 ىلعلا عرشلا اهعنميالو الك
 دابعلا ىف ءاشيام لعفي

 هزجعم لوقأ امل لقت ناو
 قداصلا يلولا ميركت هيفو
 مظعم هبر عم هناو
 جردلا مانالا نيب هل تلع
 هللا يعاد شاع دق هنال
 انذأ نينس عبس لجرو

 رشحي كسم بيثك ىلع وهف
 ارجأ ناذالا ىلع نذخأيال
 ىدر الو اعزف فاخي الف

 نايعالا رظن ىف هدصقو

 ارهش ميظع لضف ىلا وعدت
 رنالا ليالد انلا هب تءاج

 نسحلا ليمجلا هتوص دمب
 ادهش اموي لضفلاب هل الإ
 ردملا لثم دامجلا رياسو
 ادغ لصاح هللا لضف كاذو
 القعلا انم ريحت ةزجعم

 لدع مكح كاذو انل هنم
 دابعلا كلذب انطبغي
 دارملا نع لقع اهعنمي
 يلولا برلا نم نكمم كاذ ذا
 دارم نم ءاشام نرهظيو
 هزجعي نل يأ كاذ لثم ناو
 قيالخلا عمجم ىف هب ومسي
 مركم مرتحم للجم

 جرعي يقارملا ىلعا لزي ملو
 يهالو لفاغل اهبنم
 انسحالا لانملا هللا عم لان
 ربخلا اناتأ دق كاذب امك
 ارب ادبع مالسالا ىف شاعو

 ادعصم العا هللا دنع لانو
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 يجارو سيا نيب سانلاو
 بستحم نذؤم ىتا دقو

 بطرو سباي لك دهشي

 ركذ اميف تمي نا دودي ملو
 رهاظ رس ديودتلا مدعو
 تنكول يضرلا دوعسم نبا لاق

 رمتعاال نا مث جحاال نا

 رغالا ىف رمع نع اذكهو

 لمك انذؤم تنك ول لوقي
 ليللا مايق نم ريخ كاذف

 رشبلا ريخ نيتنذؤمللو

 دشرلا رحب ىدهلا قوراف لاقف

 كرتي نامز سانلا ىلع ىتاي
 رانلا اهلنت مل موحل كلت
 هابرايف اننامز وهف
 ىفطصملا كاذ قدص ىلجت دقل
 نوكي هكرت نا ربخا
 اربخأ هارت بيغلا نع وهف
 ءارتماام نود كاذ ناكف

 جاجفلاب قيضت ةلاح ىف
 بصتنم هناذأ ىف ماقام
 اططسلا لالجلا ىذ ىفادهاجم

 برعلاو همجع ىف هلضفب
 رب لكل رهاظ لضف كاذو
 رياخالا لضافالا هلاني

 تيلابام ريغلاب انذؤم
 رفك دق دبع لك دهاجأ ملو
 رصبتسم ملاع لك هيوري

 لجالا لضفلاب تيلابامو يرما
 ليلدلا اذل يا مايص نمو

 ربكالا كيلملا نارفغ لأسي
 رظناف نيننؤملل هابر
 دلتجن ناذالا ىلع انتكرت

 ربغ رهد ىف كرتي هناف

 كسنلا كاذ هيف ءافعضلل
 راتخملا حرص مهيف كاذب

 هللا هوجرن كوفع
 افولا لهأ هفرعي امك انيف

 نورقلا هب ىتأت نمز ىف
 ىرولا ىف نوكي امب احرصم
 ءابنالا لهابع هفرعي

 تنناو
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 هماقالاو ناذالا مكح

 درو مكح هلف ءيش لكو
 ةماقالاو ناذالا ىف مكحلاو
 املعاف بوجولاب ضعب لاق دق
 ةالصلل يدون اذا لاق
 امدنع اهيلا ىعسنلا بتر دق

 نايتالا بجي مل هلبقو

 ابتر دق بجاو هيلعامو

 قالطالا ىف بوجولل رمالاو

 الاق دق متيدان اذاو ىف

 للج ماكحأ هيلع تبترت
 بوجولا ةلدأ نم حدملاو
 رثك هب ىرولا ىداه نم رمالاو
 اننأف امهقح ىف لوقي
 هحصضتم ةجح اميقأ ىفو

 احرص دق ربخ نم انل مكو
 اوملعاف ىدنع حيحصلا وه اذه

 عمتجملا ىف ةيافك ىلع وهو
 طقس ريغلا نع تنذأ تنأ نا
 امهفاف نيترم داعي الف

 دهتجملا يأرب وأ صنب هيف
 ةمامالا ىف ملحلاك ققحم

 امس صن ىف نارقلا ةجحلاو
 ىتا ابوجو ادنلا لعجف
 املعاف نونذؤملا اهب ىدان
 ناذالا وه انهاه لصالاف

 ابجو دق اندنع كاذ ناف
 قادصملاب نارقلا ىتأ دقو
 الاوحأ اعماج اطرش ناكف
 لسرلا ةوفص ةنس اهب تءاج

 بير نود عاش دق هحدمو

 احضو لاقم ىف كاذ لثمب

 مزتلم اننيد ىف هناو
 عرش دق اضيا كلذك دجسم ىف

 طقف ةرم ريغ حصيال لب
 امزل رمال الا عضوم ىف

 ها هعم رمالاو هيف نحن ىذلا هنامز وه اذهو ةمالا ءافعض يلا نامزلا رخآ كرتي يا )١(

٢٤٢٣ 





 ناذالا ننس

 انأ اهو ننس ناذالا ىفو
 ام لخدي نأ لبق ناذأ الف

 انناف ترضح نا هلوقل
 ناذالاب ةلبقلا لبقتساو

 ىف كانمي ىلا هجولا فرحأو
 فرحناف حالفلاب رايسيللو
 عفراف عاطتسملا دح توصلاو

 هللا لالج راهشا هيفو

 لاح ىف ةراهط ىلع نكو
 بجي دعاق ريغ يا امياقو

 نكتالو ابكار نذؤت الو
 لقعلا حيحصك غولبلاو

 تقولا لبق ناذالا اوزوجو
 مزل تقولا لخد نا هنكل

 رهجي ناذالاب لالب ناك
 اننذؤي ىمعالا هدعبو
 ميان لك طظقوملا لوالاف
 عيبرلا هب ىتفأ ىذلا وهو
 ناذالا عنمي هيف ميغلاو
 دجاسملا تصخ دالبلا ىفو

 اضق تناك ىتلل ناذأ الو

 رظناف كاذ مزلي لب ليقو

 انه اهل ابترم اهركذأ

 املع تقو وهو ىدؤت هيف
 انه تقولا ىوس اهروضح امو

 نايعا ١ ةداقلا ليبس بصت

 فقوملا اذ ىف ةالصلا ىلع يح

 عبتاف اهل ةنس تاذو

 لا مكلل ا ناذالا ةماقا

 ننسلا ال ةياكح ٣

 لعفلا لاحب لكأ ىذ ريغو

 ملع امك رخآ ناذأ

 رهشالا وهو رجفلا روهظ لبق
 انلقني راثالا ىف كاذك

 مزاللا نيع ليق وهف ىناثلاو
 عيمجلا هلاق لب هلئاس

 ناذأ الف تقولاب لهجلل
 دراولا لاقملا وه اذو هب

 اضفر لكف ةماقا الو

 رثالا ىف تتأ لاوقأ ليلد
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 تبت لصأ هلف لوق لك ذا
 الو اعطق اسنلل ناذأ الو

 يفختو نربكت اهنكل

 عرشلا ة ىف اسنلا بوتت الو
 لاجرلاب صتخي هنكل
 حالفلاو ةالصلا ىلع يح

 رجفلا ءىضي امدعب كاذو

 انمأ انيف نينذؤملا نا
 انمضلا ماركلا ةمئالا مث
 ربخلا ءاج ىرولا ىداه نع كاذب
 همنئالا دشرأ هيف لاقو

 فرعي نأشب هيونت كاذو

 راتخملا هل وعدي نم زوفاي

 تبن ثيح هلصأ رظناف عرشلاىف
 الطب دق اذ لكف ةماقا
 فصولا ىف هب اهتوص كاذ ذا
 عنملا ىف تعقو دق اهناف
 لامعالا نم ريغال رجفلا ىف
 حاحصلا ىف ءاج ناذالا دعب

 ريخ وهو ريخلل ىرولا وعدي
 انطفلا نع تاقوالا ىلع اضيا
 انتداق مه اوناك مهنال
 رهتشا امك همكحب احرصم

 همالا ىف ننذؤي نمل رفغاو
 فرش لاحب مهل هناو
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 نذؤملا لاصخ

 ناذالا ةوعد

 املعاف نينذؤملا ىلع تناك
 مالسالا بجاو نم اهناف
 اركذ دق انهام اهنم تاهف

 ةالصلل تاقوالا ةفرعم

 مالسالا ىف قلحلا ظفح كاذك
 بلطي درف لك نم نكي نلو

 نا ثيحو

 لالجلا ىذ ةاعد مهنال

 الف هنع دحأ نذؤي ناو
 اناذاللا نسحي اذكهو

 جامسإ الو فيلكت ريغ نم
 انحلأ امهمو نحللا رذحيلو
 ناذالالب نميال كاذك

 هللا نمي لب (اونمتال) لق
 نسحي هنم فورعملاب رمالاو

 راظتنا نذؤملا ىلع مث
 افقو امهم بضخغيال كاذك

 نذؤملا فقوم نا ثيح نم
 رشحلا ىف افقوم هنع ضاتعي

 دجسملا قوقح ىلع اظفاحم
 ناذالا ىلع رجالا بلطيال

 ناميالا ةمأ لك معت
 امزتلاف اهل ماكحأ كانه

 اررحم انيبم اققحم
 تاقوالا ىلع اعرش نظفاحف

 نكز امك هتقو ىف هلعفن
 مارح { برشمو معطم نم
 نينذؤملا ىفف كاذ
 لالحلاب سانلا قحأ مهف

 العف امم طخسيوا بضغي
 اناكمالا دجوام هتوصب

 جاهنملا قداصل امزالم

 انسحلا كاذ عاضأ ادمعت
 نامحرلا ةوعد ناذالا ذا

 مكاوم مكيلع
 نمتوم نذؤم هنال
 راذعالا رهظت وأ همامإ
 اقرع الاقم ىتف هناكم

 بجول

 هلالا

 ركن ريغب فقوم مركأ
 دمصلا كيلملا هللا ىلا عاد

 ناسنا ىف بغري هب الو
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 ايور الاقم ةعمسل الو اير وهف ةوظح نبلطيال
 دحالا نميهملا هللا ىضر نكل دحأ نم ارجأ بلطي هب الو

 نيبلا ليلدلا ءاج هب امك ننؤي نم ريغ ميقي الو
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 ناذالا راذعأ

 بلقت وذ رهدلا نا ثيحو
 لاتقلاو راطمالاو فوخلاو
 هل مزليام ىطعي لاح لكف

 انل رذعلا بجويام ادب ناو
 رذعلا لثم ناذالا ىف رذعلاو

 عزعز حيرو ضحدلاو دربلاف
 رذع وهف كاذ ىنعمبامو
 لاحرلا ىفف رذع نكي ناف

 روضحلا ا اوفلكت مل هانعم
 عقو دق (لاحرلا ىف اولص) لوقف
 رضحلاب ىدنع صتخيال كاذو
 عضوم يأب رذعلا لصح نا
 لاحرلا يف ةالصلا ىف فلخلاو

 ىرولاب اقفر صيخرتلا حضاولاف
 لجالا رحبلا ربخ هيلع لد
 هل نذأ نمل سابع نبا لاق
 لقف دمحمب تدهش اذا
 رمالا كاذل سانلا ركنتساف
 لعف دق اذ نم نوبجعت هنمو

 مكيلع ةمزعل اهناو
 مكجرخأ نأ تهرك ىننكل
 رهاظ رني نيدلا نا هانعم

 بصو وأ مقسىل ةحص نم

 لاجرلا محدزا كانه اذا
 هلمكلا لاجرلا كاذ ىلع اعرش

 انطفاف ريثك نع وفعي هللاف
 ركشلا فيلح شعف هريغ ىف

 عفري رذع راطمالاو دعرلاو
 رسي نيد نيدلاو هفرعن
 ىلاحلا ناذالا وذ لوقي اولص
 اروهشم ىتأ تاعامجلا ىلا
 عم ةالصلا ىلع يح هلوق نع

 عقوم لكب لوبقم رذعلاف
 لاحب ةصخر مأ ةميزع

 ىرا اميف ةميزع نكي ملو
 لدي اضيأ انل كاذ ىلع مك لب

 لذتماو تويبلا ىف اولص كلاذ ذا
 ركنب انرمأ سيل لاقف
 لسرلا ةوفص قلخلا ريخ كلذ
 مكنيد ىف ة ةعمجلا اهب 7

 رمآ مانالا ريخلاب هللا
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 " و راهنلابو ليلل

 0 يللا رما نكل قشا كاذ ىف ںيللا .ج

 7 ِ رومالاب مامتهال ىرولا ىف ا ةلا ماميملا

 : َ أ ةصخرلل آ مزلي ا م

 - ١
 يزو مل امم ناذالا ىف 7

 " ليلب اصتخم كي ىراط اصتخم

 و ن دف راهنلاب ل ناك دق .

 ام دحا لك ٣ اردقام يللب عطتسي
 ذي َ ٣

 امتح عرتلا هزيجي

 متعم اهلوبق اذكهو

 نملعاف حالصلا وجرمل هنم حالصلا وجرمل
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 ةالصلا تاقوأ

 عضو تقو هلف ءيش لكو

 انمدقي سيل هتقو نع
 ارخأ هل الإ ام مدقي نمف
 ةالصلا ةحص طورش نمو

 ادالل لحم هلك تقولاو

 ادرو دق هرخا ىف وفعلاو
 اكردأدق ةعكر٠... نكي نمو
 عقو هنال انهاه وفعلاو
 بسحي اهنم ءايشالا رخا ذا

 نكي مل ةالصلا تقو لب ليقو
 اننيفلكملا ىلع هنييعت

 نيعي مل كلذ نكي نلف
 يجابلا ليق هيلع ىذلا وهو
 فانحالا ىف ضعبلا اذكهو
 رضحي ملام رهظلا ةالص تقو

 رارفصا ىلا اهتقو رصعلاو
 ىتح بويغلا دعب برغمو
 ليللا فصنل كاذ اشعللو
 قفشلا ودب رجفلا لواو
 حضتا رهظلا لولا ثيدح ىفو

 هلثم ء ىش لك لظ راص نا

 قفشلا بويغ دعب اشعلا مث

 عنم هتقو ريغ ىف هلعفف
 انرخؤي سيل اذكمو
 اركنم باصأ رمالا سكع روأ
 تاقوالا ققحت اننيد ىف
 اديق دق هلوأ ىف لضفلاو
 ادهع هيف ريصقتلا هنال
 اكردم :دنع دعي هتقو نم

 عستم لاحب رمالا فرط ىف

 بهذن نحن هيلا ىذلا وهو
 نكز الوف هسفن ىف انيعم

 انيف موق لوق ىف متحم
 نيع ابوجو هنم يقب امف
 جاهنملا كلذل ارهظتسم

 فالخلا ىلوا نم اعيمج مهو
 ربخلا ظفل رصعلا ةالص تقو
 راكنا الب انسمش ءايض

 اتبنم قفش ءايض ىرت

 لوق ىف علطم ىتح رجفلاو
 ققحملا اهنرق روهظ ىتح

 حصالا رصعلا لواو اهلاوز
 هلوأ تبجو ذم برغمو

 ققحت ىف ءاج دق هلوأ
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 اقربام ىتم رجفلا لوأو
 اراصام ىتم رهظلا رخاو

 يش لك لظ تدجو نلو
 قفشلا توم برغملا رخاو
 ليللا فصن ءاشعلا رخاو

 رجفلا قورش رجفلا رخاو
 حلاص تقو وهف كاذ نيبو

 طسرولا انيف لزي مل رومالا ريخ

 نارقلا دراو هيلع لد
 املعلا دنع رايخلا طسولاو
 يداهلا ىبنلا نع ىتأ دقف

 اققحت ذئنيح هؤايض

 اراكنإ ال رصعلا تقو لوأ
 يه رصعل رخا هيلتم
 ققدت اذ تقولا كاذل نكف
 لوق ىف ىتأ ليللا ثلت وأ
 ردتلف هرخ ١ اهنرق وا

 حلاصملا هب ايشالا طسوأ
 ططشلا لين نم دعبالا هناو
 ناوكالا ديمس نح ىتأامو

 امزتلم ىهنلا اذاي هل نكف
 دارملا كلذ لصأ ليصفت
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 هدح ىلع تقو لك

 ىفطصملا ىلص ءاتشلا يف رهظاو

 سنا نع دمحال ىتا دقف

 راهنلا بهاذ له انرزح ىف
 امهفاف فاصتنالا برق كاذو
 اتشلا تاقوال بسانم وهو

 ليجعتلل ب دق كاذو

 درو رحلا ىف رهظلاب اودربأو
 منهج نم حوفي دق رحلاف

 عيبرلا ىف رهظلا ىلصن انك
 ينب ىف انم جراخلا جرخيو
 هب نولصي مهنيفليف

 ةنيدملل نيليم ىلع اون
 ىتم رهظلاب داربالا ىغبنيو
 هللا هيلع ىلص هرما نم
 بابحتسال رمالا كاذ ناك وأ

 ةعامجلاب صخ ضعب دنعو

 دلبب اضيا صخ ضعب دنعو
 الجع مث هاغلأ مهضعبو

 اولص ىنعمب اودربأ لوقي
 فرع دق راهنلا درب نم كاذو

 بسان

 رحلا اذه ةدش هدري

 داربالا اذل ليلعت كاذو

 افولا قيقحتب تقولا لوأ ىف
 سدنحلا رون رهظلا ىلصي ناك
 رابتعا ىف هيقاب نم رثكا
 املعاف اليلق تلازام دعب وأ

 انتبث انيقي اهرصق نال
 ليوطلل بسانام فالخ
 دنس ىف ءاج دربلا ىف اولجعو

 مظعالا يبنلا نع ربخ ىف

 عيمجلا ديس يبنلا عم
 نسحلاءابق يف فوع نب ورمع
 هبتنا ماقمللو مهرصع
 ةرحلا كلتب مهل لزانم
 اتيث دك امل هرح دتشي

 هارن دق داشرالل كاذو

 ىداع نوكي نا كاذ داكو
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 (اودربأ) اولاق نيذلا ةجحو
 تدرو دق ةلدأ مهتجح

 دهشت انيف رابخالا قلطمف

 رابجلا ىضر تقولا لوأو
 ركذلا ىف اوراسو هلوقو
 داربالا يغبنيال ذئنيح

 امدنع ةالصلا ليجعت نلا

 ةقشملا عماج كاذ نال
 بصن وذ ءيش رحلا رمأ نال
 امظعأ هيف لضفلا ناك كاذل
 هماقم ىف كلذ مهل انلق

 الضفأ اضيأ داربالا اذ ناكو

 رابخالل لمحن ذئنيح
 راتخملا دصقم نيظحالم
 اناك دصقل الا نرمأي مل
 داربالا ىف لوقي مهضعبو
 لضفأ ةالصلا ليجعت نلو

 ليجعتلا ربخ نا ليقو
 اناك ثيح داربالاب رمالاو
 هحيحص انل ةجح كاذو

 لضفأ قشيام لك سيلو
 ابسنالا ىعار عرشلا رسي نكل
 بلست اهارن رحلا ةدش ذا

 بصولا راشتنا تقو اهنأ وأ

 دمحت اهارأال اولص هانعم
 تدب ذا ةالصلا ليجعت لضف ىف

 دصقملا يهو لجع نم لضفب
 راثالا ىف ءاج ليلد وهو

 ركفلل قيار ليلد ىدهأ

 داري الف الوضفم ناك ذا
 امرك ىلعأ رحلا كاذ دتشي
 ةمالا قيضب دتشا هناو

 بعتلاو انيلع انعلا هناو

 املع موق هاكح هريغ نم
 هماكحأ ىف لصالا رداف لضفأ
 الضفم يخأ هل نكف انه
 رابتعا ىلع تصتخا هب امل

 رانملل نيبملا
 اناده ىذلا وه هنال
 ىداهلا يبنلا ةصخر كلذ
 لصؤي دق داشرالا ىلع وهو

 ليلدلا ىف مومعلاب ءاج دق
 اناب كانه صيصخت كاذف

 هحيجر رداصم اهب تءاج

 لقعي نم هفرعي ىذلا وهو
 ابجو دق امبسح لاح لك ىف

 بعتت بولقللو انعوشخ
 بتكلا ىف امك هتقو كاذو

 هنأل
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 ىبنلا نع ربخ ىف ىتأ امك
 اوتسالا دنع ةالصلا نع رصقا

 رجست ةعاس كلت ناف

 ةمحرلل ببس ةالصلا مث

 تقولا كاذب اهعنم فيكف
 بضغلا روهظ تقو هنكل
 نذأ دق هلالا هل ىذلا الا
 ةعافشلا ربخ هيلع لد
 اناك دق ايبنالا راذتعا ثيح
 نذأ هناف ادمحم الا

 رحلا دنع ةالصلا رخأف
 نل و ر انل ١ سفن مد اصتالو

 بهذملا ىف دراو ليلد وهو
 ىور نم لك كلذ ىور امك
 ربخلا حصو منهج اهيف
 ةمقنلل ةعفاد اهناو

 ىتأت باذعلا دض اهناو
 بلطلا عفن هيف لاحتسا دق
 نطفلا بابرا لوق ىف هل هيف
 هعامجلا انل كاذ ىور امك
 انناكم ىأن هنع مهلك

 نمو نمل اعفاش ناكف هل
 رضلا كاذل دارباب عفداو
 نمحرتسا لالجلا اذو هقيطت
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 رصعلا تقو

 قبس امم هتفرع دق رصعلاو

 يش لك ريصم دنع هلوأ
 عيبرلا ربخ هيلع لد
 ىف سمنلا نيحرصعلا ىلصي ناك

 رجح نبا لوقي هب ىذلا وهو
 رمع ىلع يور جتحا هب امك

 رصعلا ةالص نرخؤي ناك
 ام لثم يذمرتلل ىتأ دقو
 ىرت سمشلاو رصعلا يلصي ناك

 يلاوعلل بهاذلا بهذيف
 ىرت مهسمشو مهنيتأيف
 الاق ذا ملسم ىف هلثمو
 نم كاذ ذا لجر يأ هءاجف
 يأ رحنن نأ ديرن دق لوقي
 اولاق دق اهرضحت نا بحن

 لجرلا دنع راتخملا قلطناف
 اهرحن نم اوصلخت امدنعو
 سمشلا بيغم لبق اولكاف
 اورحن دق ىذلا تقولا ىلا رظناف
 اناك ليوط تقو هناو
 عفار ثيدح ىف كاذ لثمو
 لديام ةرجحلا ىف كاذك

 قحل اقيقحت ديزملا كنودو
 يفب ىعدي ىذلا هلظ هيلثم
 عيفشلاىبنلا ىداهلا ةجوز نع

 فرعتلف ةيقاب اهترجح
 رثالا ىف ثيدحلا يوار ةورعو

 ركذلاب هل ةورع ءاجف

 املعلا عيبر ربحلا انل ىور
 ىرذلا العأ ىلع ةيح كاذ ذا
 لايما ىلع يهو نعجريو
 ارتما الو ةيح عافترا ىلع

 الادج الو رصعلا انب ىلص

 يث ريخ مهعم يهو اروزج انل
 لالجإ مهل هروضح ثيح

 لكالل مهروزج اورحنف

 اهريخ لينو اهخبطل اوماق

 سنا لحم ىف اوناكو اهنم

 رحنملا باطو هيف مهروزج
 اناب نيح لوقعلا همهفت

 عماجلا ىف ىتا يراخبلا عم
 لصأ كاذل ىدنع اهناو
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 اهنا لد ةرجحلا ىف سمنشلاف
 رجحلا كلت اولصف دقام ثيح نم
 دق ةصرعلا نم اهرادج لوط
 يلعلا تقولا اقبب لدي وهو
 ىواحطلا ةلالدلا ركتناو
 ارجحلا نا لامتحال لوقي
 ردجلا رصقل سمشلا بجحتال
 حضاو ريغ لامتحالا كاذو
 رجحلا عاستا دنع هنال

 ارجحلا نا ريهشلا حضاولاو
 ىرولا ىف اضيفتسم ءاج كاذو
 الطاب يواحطلا ىعدم ناكف

 رظنلا نع ربخل لمي نمف
 ىرتام ىف ىهنلا نيعلا بذكتال
 رظنلل اريصن لقعلا هب ىضق
 لهاج وهف هنع ىماعت نمف
 عنمت رارفصالا تقو نكل

 تقولا كاذب اهلصي نمو
 انورخؤي مهنا كاذو
 فصتا دق ةلاحب نم نال
 لاغتشا ىف ةالصلا نع اوناك
 ةالصلا نع ايندلا مهتهلأ
 اربكأ مهيدل ايندلا تراص دق
 مهدصقل ةياغ اهولعج دق

 ىلجنت امل سمنشلا هنم ثيح نم
 يوارلا كاذل افلاخم هب
 ارظناف رادجلا ةريصق تناك
 رهظت امل سمنلا اهنم كاذل

 ارهتشم احضتم ادهاشم

 الداع اهنم دوهشملا هب ىضق

 رصبلا ىلا همكحو اذ لثم ىف

 ارهتشا انيف ناكام اميسال

 رثالا قياقح ىف دهوققحو
 ليالدلا اندنع هتبذك دق

 اوعنتماف اذكه ةالصلا هيف
 تحب ٠٠٠٠٠٠٠٠ قافن وخأ هناف
 انوقفانم مهف مهتالص

 لاحب اولبقأ يأ اهلامو

 تاقوالا بجاو اوعاري ملو
 ارخفم اهوذختاو مهنيد نم

 مهزعل ابصنم اهوذختاو
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 ىمع هلايف ىبقعلا نع اومع

 رارفصا عم نولصي مهف

 اريغت دق بورغلاب سمنشلاف
 بورغلا ةمالع نم كاذو

 عطاق ةالصلل رارفصالاف

 اراتخملا اوسبح نوكرشملاو
 سمشلا ءوض رارمحإ ىار دقوا

 ىطسولا ةالصلا ضرق نع لاقف
 ربخلا كاذ ىف رصعلا ةالص يهو

 ببس اهكرتل اوناك مهنال

 يلصيال قفان نم نأشو
 )١( لجوه ينرق نيب اهار ناف
 يلابيالو اعبرأ رقني
 ليلقلا ىوس هللا ركذيال
 تاهج نم ةالصلا لطبأ دق

 جرخ ىتح اهريخأت اهلوأ
 اهقحب هلافتحا مدعو

 دهاش ليلقلا هركذ كاذك
 ابترت دق كلذ ىلع امو

 ةالصلا ىف بجاولا أرقيال

 لفتحي تاءارقلاب .... نكي ملو
 همرذه أرقي هارت هنكل

 امط دق مثإ رحب ىف مهعقوأ
 راهنلا رخا كاذ ناكو

 ارفصأ اءوض راصف اهؤايض

 بير نون ةالصلل لطبي
 عماجلا هاور اهتقو تاف ذا
 ارارفصا ىأر ىتح هرصع نع

 سفنلل ابعتم ارما ناكو
 اطخ دق اذكه انولغش دق
 رشبلا ريخ مهيلع اعد دقو

 بصت همهفاف سمنلا رارفصا ىلا
 لطبلا ىعادل اهرارفصا ىلا
 لجعتسملاك رصعلا ىلصي ماق

 لامعالا ىف لطابلاو قحلاب
 لوسرلا نع ءاج امك اهب
 ةادهلا رظن ىف ةديدع

 جرح ىف ىحضاأف اهتقو كاذب

 دماع وهو ريصقتلاب هيلع
 ابجنلا هاكح دق ريثك وهو
 يتا كاذب اموي نكي مل لب
 لقن امك نمزليام ىلع ىنعأ
 همغمغ وا ةئطاخ ةمهمه

 ها ناطيش مسإ مال دعب ميجلا حتفو واولا نوكسو ءاهلا حتفب لج وه هلوق )١(
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 هبلق ال هناسل نم كاذو

 الغتشا هيدل ايندلاب بلقلاف
 رارفصا ىلا اهرخؤت الف
 درو دق نيرخؤملل همذلاف
 ,ذنعل اهرخأ اذا الا

 حضاو رذع نود رخؤي نمو
 عارسالا حلاصلا نأش نال
 ادرو اصن ركذلا ىف اوعراسو

 حلصي سيل ةالصلا ىف رقنلاو
 نم لاح عم اهرقني نم لاحام
 التبت هعوشخ ىف هارت

 لياوا ىف ةالصلل عرسي

 هبتناف انه بلقلا ةجحلاو
 المع هارت اهرومأ ىفو

 رازوالاب ءاب رخؤي نمو
 دنسلا قداصب قحلا عراش نم

 ركن ريغب لوبقم رذعلاف
 حلاص ريغ ناك دبع كاذف

 عانتما لصحيال يك بيخلل
 ىدر وأ مقس ضراعلا ضرعي ذا
 حبقي رمأ نيدلا ىف هنا لب
 ننسو الفنو اضرف اهماقأ
 اللذت هبرل فقوم ىف
 لياضفلاب زوفلل اهتاقوأ
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 برغملا تقو

 برغت نيح برغملل تقولاو
 فلتخت دالبلا لاوحأ نكل
 نكت ملو برغم موق دنعف

 قرشلاىف ياليللا روهظ نكل

 هيقاب سمشو ليللا رهظيال

 ابرغملا لصف هتيار ناف
 قرشملا ىف ةرمح برويغ اذك
 قفشلا توم برغملا رخاو
 ضيبالا كاذ باهذ لب ليقو
 هيليللا مجنالا روهظ اذك

 ادهعاضيأ برغملا ىف قيضلاو
 ارخا دق رمع نع اوور امك
 يلو وهو هريخات نع رفك
 باحصالا عم اطاتحم رفك
 اناك ابوجو انموق دنعو

 بهذملا ىف ىا كلذ نكي ملو

 بهذي اذ ىلا لك هلوأ
 فرع انل ةهيدب نع كاذو

 نكز دق كانه امل مهريغ عم

 ىضتقي هارأ فعضلل كاذو
 هيضقلا ىذ رخا ىلع يضقي

 ادالل اعطق قيضلا اهتقو يا

 ارهظ امجن ماشف هبرغم

 يلع هموق نيبام وهردقو
 بايترالا لاح ىف ادغ امل
 اناهربلا اورهظتساو هريفكت

 سنالا لهأ لوق ىف اهلوأ
 بوصملاب كاذل نكا ملو
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 اشعلا تقو

 اشعلا لوأ برغملا رخآو
 دق ضيبالا قفنلا توم ليقو

 ىرولا ريخ نع رابخالا هب تءاج

 اديقي مل صنلا ىف هنكل

 ريخلا نم _ همهفن اننكل
 رثالا ىف هرخآ ىف فلخلاو

 عقو ليل نم لوالا ثنثلل
 ادح ناكف فصنلل ليقو

 رنالا امهاكح نالوق ناذو

 ىتم ثلثلا هلوأ لب ليقو

 دري نمف اوعسوت مهلعو
 رخؤي وهريخات دري نمو

 لوالا وهف لوقلا ريهش نكل
 ءانشثعلاب ىبنلا متعأو

 يداني ىدهلا قوراف ماقف
 ءاسنلا تمان ارهج لوقي
 ملو ليللا نم رطش ىضم ىتح
 دعاقملل كاذ ذا اوذخأف
 ىأر ذا اولص سانلا لوقي ضعب
 دقر دق لاق يبنلا ىتا ذمو
 متمدام متنا ةالص ىفف

 اشف دق لوق وهو رابتعالا ىف
 درو لوق ىلع اهتقو حتفي
 ارثالا كاذ كيو وفقن نحنف
 اد_يقت انل ىذلا قفنلل

 ربتعي لاقم نم تانه امل

 رصبلاو ىدهلا لهأ نع ءاج دق
 عبتملا يبنلا نع ربخ ىف
 ىدعي نلف مهدنع هنعو
 ربتعي اقح نيدلا ىف امهالك

 اتبث لوق وهو لصف بهذي
 الطبا انيف كاذ نم دجن ملو
 دنف الو همدق هميدقت

 ركذي حيحصلا ىف وهو كاذل
 لوعملا انهاه هيلع امك
 ءاملظلا دب تنكمت ىتح

 ىداهلا ىبنلل ةالصلاب يأ

 ءانبالاو نايبصلا اذكهو
 مسر لوق انيبن مهل جرخي
 دقارملا مكلت ىف اوعجطضاو
 اطخ دق هل ضعبلاو كلذ

 دمأ اعطق مكلضفو مكريغ

 اوملعاف ةالصلل نورظتنت
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 دقر نم ناف رهاظ كاذو

 رظتنا ناك دق هللا رمال وهف

 قحلي مل همون ىف تبي نمو
 ادبعت هبارحم ىف

 هبارحم ىف هللا نيعب وهف
 مكنا ىفطصملا لاق كاذل
 مقسلاو مكيف فعضلا الول هنمو
 رجفلا ءاشعلا رخا ناكف
 ( علطي ملام ءاشعلا) هظفلو

 رفكي مل هل اهرخؤي نمف
 ريصقتلاب متثاي هنكل
 هلصتم هب اهالص ناك نلا

 راتخن دق لوالا ثلثلاو

 تقولا كاذ دعب وأ
 افهييخأت يا قشي هنال

 تدددب
 م ٥.

 رثكا هيلع امك

 يواحطلا كلذ بحتسا اذك

 دمح او هب ل اف فكل امو

 دهتجا نيدلا ىلع نم لثم كي مل
 ركس ناك هل مون ىف كاذو
 يقتم يلو ليللا رهاسل

 هباوبأ نم نيدلل امزالم
 اومترظتنا اهلام ةالص ىلع
 ملع دق اصن طرشلل اهترخأ

 ركن دهلني مل ثيدح وهو
 يعم لقن ىف(رجفلا) كاذ كيلع
 رثالا ىف انبطق نع ىتأ امك

 هلصفنم ةلقب اهنأ وأ

 راتخي دق لوالا هفصن وأ

 ليلدلا رهاظل ةلبق وأ
 اهريهش هل كرتلاف سانلاب

 نسح كرت هل ىدنع اهكرتف
 املعلا ةادهلا انم همهفي
 يفصو مهناف ليلدلل لضفأ
 احيجر هدنع هار امك

 القن دق ملسم ىف هلامك
 عبتملا وهو نيثدحملا نم
 عزانت الف بطقلا هب لاق

 يوار لاقملا كلذل نكف
 دمتعم مهدنع ماما وهو
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 راربالا ةباحصلا رذنكاو
 ىعفاشلا هار دق ديدجلا ىفو
 اريخأتلا لضف ىنالطسقلاو
 عقي اريصقت فاخام اذا الا

 لضفالاف همون نم فخي نمو
 عنمي كانه الغاش فاخ وا

 لغتشي نمو الول هلوق ىف
 عمو ليللا ثلث روضح ىلا
 لماك كانه لضاف كاذف
 اديس شاع لاحلا اذ يف شاع نم

 اوعكس دق مهوهل ىف سانلاف

 ةنجلا ضايرب متررم ناف
 راظتنا ىف مادام ىضم دقو

 راتخملا جهنم نيعباتلاو
 عماجلا نايبلاب ميدقلا دض

 اريبخ هب نكف مهحتف نع

 عبتم قحل نكف اهقح ىف
 لدعالا لاقملا وهو اهميدقت
 عطسي ثيدحلا رون اذب امك

 لتبت ىف حيبستلاو ركذلاب
 عمتجم طاشن ىف يلصي كاذ
 لياضفلا كلذل تلمك دق

 ادعصم العأ لانو هنيد ىف

 عطسي هايض ضور ىف كاذو
 ةمحرلا لينل اهيف اوعترتلف
 رامتال ناك ةالصلا ىفف

٠ 
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 رجفلا تقو

 قداصلا راجفنا رجفلا لوأو

 نم نرقلا روهظ رجفلا رخآو
 يف ةرمحلا لصتت نا كاذو
 علاطملا فلتخت اذكهو
 نإ تقولا كاذ لوأ ىف لصو
 ادوهشم ىتا تقو هناف

 سلغىفىلصي ناك ىفطصملاو
 ءاسنلا بهذتل ةلعو

 ىلع انلديام عيبرلا ىفف
 ىف٠٠٠ءاسنلاورجفلا يلصي ناك
 ىجدلا كاذ نمو ليللا سلغ نم

 مالظلا ىف تويبلل نعجري
 انضعب ضعب فرعي ال ليقو
 يلصي هنا لدي اذو
 ةالصلل ليطي ىتأ دقو

 هسيلج دحاو لك فرعي
 هارن انه ضراعت الو

 انمدقي ناك هلعف

 اليوطتلا لضف نعنم ذمو
 ركذلا ىف امك ادوهشم ناكو
 ليوطتلا ىغبني هيف ناكف
 متالا لضفلا كلذل نردابف

 قراشملا رهظم ىف ارشتنم
 نبتسانوكلاقفأ تءاضأ سمش
 فرعاف اموي برغملا بناوج

 عطاس انيف قحلا رون نكل
 نلوط هيف مايقلاو نكمأ

 سفن ىف قاب حبصلاو نغرفيو
 ءاملظلا كلانه اهرتست

 القن ثيدح صن ىف كلذ

 فرعت مل اهل يأ نهطورم
 اجس نهيلع رتس هناو

 ماغطلا نيعا نم رتاس ىف
 اضرفلا كاذ نيضقام دعب نم
 لضفلا لينل تقولا لوا ىف

 يتا راهن نم حوضو وىلا
 هسينا ىهنلا اذاي نملعيو
 هانعم هلف لوق لك ذا
 انملعا اسنلا مكلت لجأ نم

 اليوط اعساو اتقو ناك ذا
 ركن نود كالمالا هدهشت

 ليلج فقوم كاذ نال
 ملع دق كانه هلضف ناف
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 ارذحت مل اذا اسنلا جرختو

 لاجرلا دجاسم ىف ىلصت
 نكت مل بيرل نرتحي نكوأ
 رجفلا ىف يا ليوطتلا لضفالاو
 رجفلا تقو مامت ىلع غرفاو
 طسو مث هل لوأ تقولاو
 ربخلا بسح انل تقولا طسولاو
 الاق ةالصلا نيذه نيبام

 حضتا نيتالصلا نيبام تقولاف

 1 ىتأامو
 د حدم ىبنلا انلق

 نارقلا ىف رايخلا طسولاو
 طسولا ثيدحلا ىف رومالا ريخ

 ىدهو رون عرشلا ناف مهفاف
 ادالا حاتفم تاقوالا لوأف
 عمج لضفلل تاقوالا طسوو

 ننملا كلت ىلع هلل دمحلاو

 ارضح ريخل ةبير كانه

 لامعالا لضافب نبهذتو

 نكز دق كانه عنامل ىتأت
 ركذلا ماقم هيف نلوطف
 رجالا ميظعب كانه زفت
 طرتشي مامتلا هب رخاو
 رنالا صن هب ءاج هناف

 الادج الو تقولا هب ىنعي

 حص نيح يأ الماع كاذب نكف
 لضفالل ىتأ حدم هناف

 هرخالل الفتحم نك ريخلل
 ناشلا كاذل اردابم نكف

 طسبي لازيال هيف ريخلاو
 ىدرلا نم انتاجن هناو
 ىدرلا روذحم تاقوالا رخأو
 عفترا دق هليبس نع ريضلاو
 نحالا فاشك باهولل ركشلاو
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 اهنع مونملاو ةيسنملا تقو

 رشبلا ىف عبط فعضلا نا ثيحو

 ةالصلا نع مونلا هزجع نم
 ابجو هيلع رمأ نع ماني
 اعرش رمأ نيدلا رسي نكل
 امان دق وأ ةالصلا يسن نم
 ركذ ىتم اهؤادأ همزلي
 ادقرام اذا لاق ملسم ىف
 ادالا ناك اهل الفاغ ناك وا

 ركذن اذا اهلصيلف لوقي
 يبنلا نع اهترافك كاذف
 ىركذل يأ ةالصلا مقاو
 عنتمتام اوصصخ دق مهنكل

 اعلطت ىتح رجفلا دعب كاذو

 ىرت ىتح اوتسالا ىف اذكهو
 ملعاف بورغلا دنع اذكهو
 ىمتناركذتلا تقو ىف فلخلاو
 مهفاف ءاضقلل اتقو ناك مأ
 رثالا ىف هيلع اونب مهناف
 بوجولل تقولا كاذ لاق نم
 هعاطتسالا دنع ىضقي نيدلاو

 اهل ةداعإ تقو لقي نمو
 ارخأ مون دعب نم نكي ناف

 رقتسا دق هتافص نم زجعلاو

 ىتأي نيح نايسنلا هلثمو
 ابتك هيلع اضرف نيسنيو
 اعقو افطل ميكحلا ةمكح ىف
 امالي نلف دمع الب اهنع
 رهش دق صنل اهتقو كاذف
 ادرو دق اذكه ةالصلا نع

 اديق رمال اهل هركذ عم
 رهش لوق ىلع اهتقو كاذف
 بتكلا ىف املعلا هاور اصن
 ركذلا ىف دراو مكح كلذ
 عقر دق ماقم ىف ةالصلا هيف

 اعطس دق اهءايض نرظنتو
 اركذ مهنع كاذك ةلياز
 ملظلا ىف تبهذ اهارت ىتح

 املعاف ءادالل تقو ناك له

 ملظملا ماقملا اذ ىف مهفالخ
 ربتعي هوأر امل مهماكحأ

 بير نود نيدلا يهف هيلع
 هعامجلل كاذ تفرع امك

 اهلعفل نردابي هركذ عم
 اركذت اهل ناكام دعب وأ
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 ىلصتام رادقم اهرخأ

 ام تقو عم اهتقو ضعب لاقو
 هيف اهتكراش دق اهناف

 ةالصام ريغ ىف نكي نلو
 عسي ناك دق ريخأتلا انه نإ
 هرضاحلا نمدقي له فلخلاو

 هيسنملا انه نمدقي ليق
 هك رتشملا ىف ١ ء اج ساي اب وهو

 >ا2ب ىل ل ١ م دقت هناف

 تفرعت عامتجالاب اب اهناف

 اه دعبو ةيسنم نم دقف

 ا>7)ض نيح كلاهلا هناف

 املعا هيف اهبتنم اهل ناك
 هيفلت عياش سايق ىلع
 تاقوالا حلاصل اهرخا

 عفترم ماقم ىلعأ لنت مهفاف
 هرصانم نك قحلاو هذه ما
 هيضقلا ىف قبسالا اهنال
 هكلم اذ نحبصت مهفاف عمجلا يف

 العفتلف اهلثم ىذهو فلخ

 فرصنت اهتقول اهب ىمهف
 اهذدصقم لنت لص ةرضاح
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 ةالصلا اهيف عنمت ىتلا تاقوالا نايب

 اعنم اعيمج لفنلاو ضرفلاو
 حلصي سيل رصعلا دعب كاذك
 اضق ناكام ضرفلا اذهب ىنعأ
 تاقوالا لوأ ىف ايلصول

 يسن دق اهلام ىضقي ليقو
 ببسل ةالص تناك نا ليقو
 لازلزلل ةالصلا كلذك

 عقت هيف ىذلا اهتقو نال
 عنم مهضعب تيملا ةالص اذك

 اشع نعو برغم نع مني نمو

 ىلاوتلا ىلع ىلوالا مدقي
 دق تيملا ةالص لاق مهضعبو

 انعامل اوتسالا دنع كاذك
 نآرقلا ةدجس ليق كاذك

 ةلعل عقاو ليق عنملاو
 ٥ الصلا نع مان نم ليقو

 رثالا ىف هوور افورعم عنصي
 حضاو وهو نايسنلا جرخيف
 متالا رجفلاو ءاشعلا ىف ليقو

 ءاشعلا نع مونلا ىف ليقو
 احيرص ىتأ اهتقو تاف نا

 ركذن دقو هرصع نم غرافو

 اعلطت ىتح حبصلا ةالص دعب

 اوحرصام ىلع لفن الو ضرف
 ىضم لصالا ىف ناك هجو يأب
 ىتأت اعطق دعب ةالص الف
 ايور الاقم ةمونم اذك

 بحتست فوسك وأ فوسخ لثم

 لاوقالا حضاو ىف انه تزاج
 عفر انل املعلا بطق كاذك
 عمس اميف اهزاجأ مهضعبو

 ىشغ دق مون لقثل هرجفو
 لادج الب اعطق اضقلا دنع

 دسالا رصعلاو رجفلا دعب زوجت
 انسحتسا هيف ليجعتلاو كاذ نم

 نافرعلاو لضفلا لهأ هاور
 ةمالا يداه عراشلا اهظحال
 تاقوالا بجاو ىضقت ىتح

 ركذ دق طقف مونلا ىف ليقو
 حجارلا وهو فورعمال ليقو
 مسر دق طقف ىلوالا ىف ليقو
 ءارتما الب ظيلغت مزلي
 احيحصتلا بلطتلف انبطق نع
 ربالا لوقلا امف تتاف هل ارهظ
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 دعيلو هرهظ ىلصي ليق

 طقف هرهظ ىضقي ليقو
 ينب دق الوق هالص هنال
 بقع فاط نا فاوطلا اتعكرو
 افاطرجف ضرف دعب كاذك

 مل ةالصلاو برغت نأ دعب وأ
 رخؤي وا ةالصلا مدقي

 برغملا لبق لفنلا زاج ليقو
 املعاف تيم ةالص اذكهو

 برغملا ليبق يأ اولص لوقي

 ىدبأ كارتشا ىلع هرصعل
 طحنم انهاه هنع رصعلاو
 نبتساف حضاو دارفنا ىلع
 بجت دق ةالصلاف رجف عولط

 ىفاو الاقم هرصع دعب ولا
 مسر دق فالخلاو اهاضق نكي
 ركذت فاوطلل ةالص مىنعا

 ىبرغملا مامالا دنع اضقلا اذك
 املع مارك رابحأ هاور
 ىبنلا لاق دق نيتعكر متئش نا
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 ادمع ةالصلا كرت

 مانالا ىف لهجلا نا ثيحو
 بكارملا رعوا نوبكتري
 رماوالا ىلع مهنم ادرمت

 رظطبلا ىعاد كاذل مهوعدي

 دمصلا ميظعلا هللاب ذوعن
 عجريو اهكرات بتي نلف
 امو ريغال ءاضقلا نم ىنعأ

 دمع نع اهكرت ىف مهل فلخ
 بجو ثيح نم بوجولاب لبقف
 هتمذنب تقلعت اهنال

 اداڵلاب الا طقسيال نيدلاو
 قحأ انالوم نيد ثيدحلا ىفو

 دمعلا ىف نكي مل ضعب لاقو
 دق ةالصلا عيض نا هناف
 املعلا دنع عامجالاب كاذو

 حصيال تقو دعب نم هلعفو
 اضقلا امف هل رما دري ملو

 طحيال تقو دعب نم هلعف ذا

 نايسنلاو مونلاب اضقلا مث
 مزلتسي دق طرشلا ءافتنا مث

 مل سني مل نم نا ليلد وهو
 اضرفام ادماع عيضي نمف

 مانالا مهوعدي

 بساكملا نولعفيو
 رساخ رغ لك نأش لهجلاب
 رطخلا ىواهم ىف نوعقيف
 دسفملا لعفو هقح لهج نم

 عرشي ماقملا ىف هيلع اذام
 املعلا ةادهلا دنع همزلي

 دصقلاب اهل اضقلا بجي له
 بعت مئانو ىسانلا ىلع اموي

 هتبقر ىف يا نيدلاك ةيقاب
 ادمعت نكي نا ةالصلا اذك

 قطن دق انيلع اضقلاب كاذو

 يدعتلا مظع عم اضقلا مكح
 دحالا هللا عم هكاله حص

 املع الاقم هكاله ىف ىأ
 حضتي ذا عراش رمأب الا
 اضرم ارما كلذ ىرت دقف

 طرش دق هيلع هيف ىذلا هنع
 يناوتلا امف مهفاف طرتشم
 ملعن اميف طورشملا يفتني نا
 متح دق هيلع اضقلا امف ضقي
 اضقلا مكح هقح ىف نعرشي مل

 مظعال
 ثبخ أ
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 تاولصلا ضارتفا خيرات

 ملع تقو ءيش لكو
 هديقم اهلك تاتداحلاف

 عقتالف اهتقوب ةنوهرم
 اهادعامو تاومسلا قلخ
 قلخ هللاام عيمج اذكهو

 عقو دق ةالصلل ضارتفالاف

 انرجاهي نا لبق كاذو
 لقن دق اميف نوسمخ اهضرفو

 ننسلا بابرا هاور سنا نع

 اليقو ةرثع عبس ةليل

 لوالا عيبر رهش نم كاذو

 املعا نيعيبرلا ىناث نم ليقو
 املعلا ةادهلا ضعب هراتخاو
 عقو دق كاذ لاوش ىف ليقو

 كش ريغ نم ةرجه لبق كاذو
 دقو اهليبق نيماعب وهو

 هيقفلل مزح نبا مزجو
 املعاف هيف عامجالا ىعدا مث

 عقو دق ثالثب ضعب لاقو
 مهفاف ناك ةعمجلا ةليل ىف

 اقفاويي يك نينثالا ةليل وأ
 ةافولاو ةرجهلا اذكهو

 مسر مكح ىلع هيف هعوقو
 هددمم اهرما ىف ددمب

 عبتي القنو القع هريغ ىف

 اهاكح انل برلا اهتاقوأ
 قطن دق ليلدلا اهب اهتاقوأ
 عفر دقام ىلع ارسالا ةليل ىف
 انملعاف ليق نيتنسب

 لصح ناكدق سمخلا ىفاهعمجو
 نملعاناكىتم ارسالاىف فلخلاو
 اليصأتلا عف نيرشعو عبس
 لمكالا ناضمر نم لب ليقو

 ىمتنا ثيح بجر نم لب ليقو
 املعاف هيلع سانلا لمعو

 عمس مهضعبل جحلا ىف ليقو
 كلس اعامجا هيلع اوعمجاو

 درو اضيأ دحاو ماعب ليق
 هيجو هدنع كاذو هب
 املعلا دنع عامجالا ىرأالو

 عفش نم ارسإ ناك نينسلا نم
 مهوت ىلع تبسلا ةليل وا

 اقباطم هثعبو

 تاقثلا ىور هيحد نبا نع

 هدلوم
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 ارسالا لبق ةالصلا تناكو

 هدحاو تناك سمشلا عولط لبق
 لمزملا ةروس ىفام ليقو
 باحصالاب قلخلا ريخ ماقف

 مايقلا لقث

 ىرولا بر نم فيفختلا لزناف
 رباكأ ةداق هيلع اذو

 نم . ٠ ٠-۔. اف

 ارس هذخف نيتالص ليق

 هدراو تءاج برغت نأ دعبو
 لتبت ىلع ضورفم لول

 باهولا بجاو نيبقارم
 مادقالا نطبأ مهنم ليق دق
 اركذ اصن ةروسلا رخا ىف

 م
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 ةالصلا ماقأ نم لوأ

 درو ىلص نم لوأ ىف لوقلاو

 سمخلا ىذهل ىلص نم لوأ
 ارحلا قاذف ضرالل طبمهأ
 ارجفلا ىلصف كاذ نم دوساف
 اعم ههجوو هسأر ضيبا
 ارصعلا ىلصف ردصلل ضيباف

 ابرغملا ىلصف طسولل ضيباف
 اعم ضيباف ءاشعلا اهدعبو

 فرشلا كاذب هللا رماف

 ءاضيب مههوجو ىرت يىيكل
 درو ٠٠٠ كاذ ىلع انلديامو

 ةالصلا اهرينت انهوجو

 رهزت تانسحلاب انبتكو
 لدي كاذ ىلإام باتكلا ىفو
 ىلع بيت دق رجفلا دنع ليقو
 يلص نيتعكر كاذ دنعو
 املعاف ارهظ حيبذلا يدفو
 نيتعكر مدا نع دازف

 امهفاف انيلع رهظلا تراصف

 لعفف ارصع ريزعلا ثعبو
 هللا بات دواد ىلع مث
 ردق امف اعبرأ ىلصي ماق

 دشرلا بابرأو نيدلا ةداق نع
 سبل نود مدا ىرولا وبأ
 ارم ذا اهحيرو اهسمش نم
 ارذ دق هل ءوضلا ىأر نيح

 اعبرأ ىلص كاذ دعب رهظلاو
 ىرتت اهاضق اعبرا كاذك

 ابتك الوق ةبكرلل ضيباف
 اعطس اهيف هللا رون كاذو
 فرعاف ارط قلخلا ريخ ةمأ
 ءارم الو مهبتكو ادغ

 دنف الو ىفطصملا يبنلا نع
 تايش انريغ نع انل ىمهف
 رشحملا كاذ دوسا نيح ءاضيب

 لقع كاذ نم زاف لقعب رظناف
 الوأ هنم ناك امم مدا

 الصأ هذخف حبصلا تراصف
 امعنلا ىزجيل يلص اعبرأو
 نيحلا ىف الماك الضف لانف

 امقر ميظع رس هناف
 لصح رصعلا هلو حيبذلا لثم

 هاغتبم لانف برغم ىف
 رهش لضف هلو اثالث ىلص
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 هرخالاءاشعلا ىلص ىفطصملاو

 ممالا ىلع اهب متلضف لاقو
 ىسوم ءاشعلا ىلص لب ليقو
 همتعلا تقو رانلا ىتأيل راس
 رطملا نم لباو ضيفل مه
 قرطلا ةلالضل مه ىناثلاو

 داليملل مومهلا تلاتو

 ال ثيح سينالا نم ةدحو ىف

 منغلا قيرفت مومهلا عبارو
 ارمالا كاذ هللا هافك دقو
 اميتع اعبرأ كانه ىلص
 اهنأب ىفطصملا لاق كاذل
 تدغ دق تاولصلا ىذه لوقي

 ركذ امك مهل تناك اهانعم
 عيفرلا بصنملا كاذ لينل
 ايبنالا لك مامإ ادغ وهف
 عيمجلا ىف دمحلا ءاول هل
 تارافك كيو نوكت هل
 اجرد نوكت هل اذكهو

 ارجفلا ناف ةياور ىفو
 هللا بات لاوزلا عم مث
 لجالا ناميلسل ارصع باتو
 ىلع اناركش رصعلا ىلص ناكف
 لدسناو مالظلا ادب امدنعو

 هرخالا ريخ ميظع اهب لان

 مرج الو مكلبق لصت مل ذا
 اسومان هل تراص دقو. لبق

 رقتسا رفقلا ىف وهو هيلع ضاف
 قفترملا قيرطلا لض هناف

 ىداولا كاذب هلهأ باصأ

 مكالا ىف تباسف ليللا اهقرف

 اركش ىلصي ماق هدعبو

 اميظع ارفاو الضف لانف
 اهنملعا٠.٠٠اذك يءابا ثاريم
 تبن , ىناوخاو يئابآ ثاريم

 عيمجلل مامالا هناو

 ايلوالاو ايفصالاو ايقتالاو
 عيفر فرش نم ىوح امل
 ىتات لازتال تانسحو

 اجرعمو هل ماس ابصنمو

 اركش اضيا هاالص مدال

 هافطصم دواد ىلع اضيأ

 المكأ اضرف ناكف ةباتم

 لقن لوق ىلع سنوي جرخا
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 ىلص دق نم لوأ لب ليقو
 درو ٠٠٠ اذكه هيف هيلع بيت
 حجرأ اذهو ىسيع لب ليقو

 انوعدي هموق نا ربخا
 ايفان اثالث ةالص كاذل

 لالجلا ىذل هب اتبتمو
 لجالا مدا ةالص لب ليقو

 ةنئيطخلل نوكت
 ةوظحلا لينل ليق ةعكرو
 دحتم رصنع نم اهنال

 بستحم لاقي اهيلصي امف

 ةهذح او

 ىلعملا انمدأ انبرغم
 دنسلا لوبقم راتخملا دمحأ نع
 حملي ليلد نم كانه امل

 انوري ةذنالث ميهيهلإ
 ايراج ناك فيك مهاعدمل

 لالضلا اذل اعفد
 .لقن دق لاقم ىف ثالثلا كلت

 ةبوتلل ةيناث ةعكرو
 ةمالا يذهل اضرف ادغ دقو
 دفتساف اهبيصن تذخأ دق

 بهو الا هل هللا لأسيو

 هديحوت
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 تاولصلا ءامسأ

 ةريهظلا نم رهظلا اهلوأ
 يعد ذايثعلا لصأ نم رصعلاو
 فرع ذا راهنلا فرط نم ليقو
 (نيرصعلا ىلع لاق اوظفاحو)
 رتبلاريخ نع ءاج ليلد وهو
 ربتعت بورغلا نم برغمو
 علطي مجن دهاشلا كلذو
 اهندهشت ثيح نم اهلعو
 هيليللا كئالملا اهدهشت

 هدوهشم ةدهاش اهناف

 اشعلا تقو اهناف اشعلا امأ

 ةمتعلاب مهدنع ىعدت ليقو
 باوالا نع مكنبذفغيال
 لبالاب نومتعي دق مهناف
 علطي مجنل كاذ لب ليقو

 اهل اوقتشاف متاعلا هنوعدي
 همتعلاب اشعلا ىمس نم ليقو
 ىرابلا ىلاعت هللا رفغتسي
 درو دقف هدرن اننكل

 هباحصلا لضافأ نع ءاج دق

 درو دق حاحص ثيداحا ىه

 عيبرلا انبحص نم هدروأ

 ةغللا عضو لصأ ىف ةقتشم
 يعملأ ربح لوق هاكح ارصع

 فرط راصنا برعلا دنع كاذب

 نيم ريغب رصعلاو رجفلا
 رثالا حصام هللا هيلع ىلص
 رنالا ىف ىعدت دهاشلاب ليقو

 عطسي هيف قحلاو اهتقو ىف

 ايهنعفرتو اهريغ كالما

 ةييزملل ةيراهنلا عم
 هذ وهعم اهلضفل ةيزم

 هملعاف يهن كلذ ىف ليقو

 بارعالا ونب مكتالص مسا ىف
 لقن اصن اهبلح نورخؤي

 عطسي مهعم قفالاب اهتقو ىف
 اهبنلا ضعب هاور اهمسا هنم
 همثأم مهعم بكارلا هناف
 راثالا ىف هوور دق كاذ نم

 درت نلو ةديدع قرط نم
 ةباجالا ةما رايخ نعو

 در عيطتست لهف هب احرصم

 عيبر ىفطصملا نيدل وهو
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 هرخالا ءاشعلاب ىعدت كاذك
 لوعملا اندنع هيلع اذو
 هيمستلا ىف ىرن ساب نم سيلو
 رجفلا مساب رجفلا يهف رجفلاو
 رهتشا امك تيمس ةادغلابو

 القعلل رهاظ ىنعم كاذو
 حالطصا اهلك تايمستلاو

 رهاش تلجت ىلوالا برغملاو
 لبقي اعطق ءاج نمم قحلاو
 هيمسن امل عضو اهناف
 رداف اضيأ حبصلاو تيمس دق
 رثالا بابرأ هيوري ربخ ىف
 الضفلا ةادهلا انم هلبقي

 حاتفملا وه لكلل فرعلاو
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 تاولصلا لصأ

 تبت لصأ هلف ءيش لكو

 الب لصألا ىلع دياز عرفلاو
 لوقعملاو سوسحملا ىف كاذو
 اتبت اهيف ةالصلا كلذك
 رضحلا ىف اهلصأ ناتعكرف
 رضحلل ةالص ىف دعب ديزف

 فلاخي رضاح لاح نال
 قحتسا انعلل عماجلا رفسىنلاف

 لامك ىلع مه نورضاحلاو
 امهفاف ىدنع ةمكحلا يه يذه

 رضحلا ىف نيتعكر عيبرلا ىفو
 ملعلا يراخبلا لاق اذكهو
 ةرجهلا لبق ناك كاذ لاقو
 ةبيط ىف ىفطصملا نأمطا ثيح

 ركذلا لوطل دزت مل رجفلاو
 دزت ملو نصقنت مل برغمو
 رصقلا بوجو حص ذئنيح

 بجي مل لوقي نم ليلد امف

 فلس نم انبحص هيلع اذو
 اوعبت دق انل نويوداهلاو
 يلع نعو رمع نع ىور دقو
 قبس دق ةالصلا قباوس ىفو

 تببي وأ هيلع هعرف موقي

 البنلا كاذ فرعي امك كش

 لوقعلا لحاطف هفرعي
 ىتأ دق اضيأ صنلا ىف امك اذه
 رفسلا ىف تتبث دق اذكهو
 رفسلا لاح ىف كلت ترقأ مث
 فراع تناو رفاسم لاح

 قحأ لاحلا اذب وهو اهفيفخت
 لاوحالا رياس ىف مهرما نم
 امكحلا تربتعا اذا ىرت مكو
 رفسلا لاح اذكه ترقأ مث
 ملع اصن دمحأ نع اذكهو
 ةمكحل اهدعب اهيف ديزو

 تبثم رمال اهل ارجاهم
 رداف اهيف لوطي هناف

 درو دق راهنلا رتو اهنال
 رمالا ىف ةميزع هناو
 بجو اعرش هنا ىدنع قحلاو
 يفنحلا دنع كاذك فلخ وأ

 عطقن نحن رصقلا بوجوبف

 يلج هلحم ىف ىتأي فوسو
 قطن دق ةالصلا ليصاتب لوق
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 مانالاب قفرلا نيتعكرب مالسالا لوأ ىف اهضرفو
 اجهنم ىدهاو الا جهنمام اجردت ىتا اننيد نلف

 ىهد دق لكل هئطو لقثو ىهنلا بعتال ةأجف ءاج ول
 ه بجع رمأ سانلاب رسيو بيط ميرك نيد هنكل
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 نظطولا

 رقتسمل نذخأت سفن لكو
 عجرتف اهل اعجرم هارت
 عنتمتف ىمحلا اهل هلعجت
 عبط هبحو دسالل باغلاك

 افرع رما ناطوالل بحلاو
 املعاف هيف ةعنملل كلذ
 ابجوأ دق هب عرشلا كلذل
 ام فعض هيف ةالصلا كلذ نم
 امكحلا دنع كاذ نانمطإلل

 دلب ىق رقتسا ناك ول ءرملاف
 رضحلاب مهعم فورعملا نطولاف

 مزتلم اطرش مامتإالل راص دق
 مدعنم كاذف هتمدع نلو

 انكسم اموي رادلا ذاختا وهو

 اعم دصقلابو لعفلاب كاذو
 لاحترا الو هلقن وني مل

 دصق نود لعفلاب اذكهو
 اعم لهالاو رودلا ذاختا وهو
 نمالا ليلد لهالاو لاملاف

 ىرتشاام نئمطي مل هنأ ول
 لاحلا اذ عم ةلقنلا ىون ناو
 ام دضب ةدهاش هلاح لب

 رطخلا عقو نم نئمطت هيلا
 دنع هيلا

 عقو ناك ىتم ىداعلا نم هب
 عرش امم يا وهو سوفنلا ىلع
 افخ هيف امو ةمأ لك ىف
 امظعلا دنع رهدلا تايداع نم

 ابجنلا دنع نيدلا ىف ةدايز

 املعلا ةادهلا دنع رفس ىف

 املع اهانع رافسأ فالخ

 دهع هضرف رصق نانئمطا الب

 رفسلا لباقي انه ىذلا وه
 مزل دق مامتلا هدوجو عمف

 متح رصقلا انهو مامتلا ىنعأ
 انطو ىتح بلقلا نأمطا ثيح
 اعمساف نأمطا دق نكاسك

 ىدنع اميف نيطوتلا همزلي
 ىعدملا نكرتيلو ننطويلف
 نطوي ول انه اذ لثم فيكف
 ارفسلا يف انيوهف اهلاومأ
 لاحترالا دصق هنعفني مل

 . امزلام مزتليلف هدصق ىف

 عبرت تاثداحلا
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 اجرخ دق هنأ ول ىرتالأ
 نكمي مل ابلاغ جورخلا لب
 اللعت نطوب نكي نلو
 نيدلا رون مامالا هققح

 نطو هلك نيخسرفلا نودو
 ىداهلا يبنلا نيطوت لصالاو
 نطو نولصي بحصلا عم ناك
 يلصي انطو اهيف ناكف
 نطوي مل يذلل ةالص الف

 هنما ادالب رملا نطويو
 طحقلا ريغب اهنم نجرخي مل

 دودحم رهاط ىف قىغبنيو
 مدق نإ هيف لوزنلاب صتخي
 ىلصملاو ناتسبلا اذكهو
 اعم لعفلاو دصقلاب هراتخي
 مزلي هوأر عزنلا ىف لوقلاف
 فالخ الب زياج لوقلاو
 رهظ عزنلاو ذخالا نيب قرفلاو
 لعفل ت تتأ ذخالا ةينف

 افعضأ اهوأر كرتلا ةينو
 اودضع دق اهل لوقلاب كاذل
 لجرلا مكح ةأرملا عبتتو

 لطب اهذخاف اهنع تمي نلو
 دق دبعلاو اهقلط نا كاذك

 اجعزنم اعرسم هيلإ داع

 نطولاو هلهأ نع هجورخ
 اللعلا نكرتيلف هريغ ىف

 نيبملا ىدهلاب قيقحلا وهو

 ننملا هللو عرشلا هررق
 داعبلا ةرجه لبق ةكم

 نطق دعب ةبيطو ةكمب
 لقنلا ىف ىتأ بحصلا اذكهو

 نكسلا ىنعمب ايندلا نطو وأ
 هنكاسم ىدهلل اهيف بصني

 طرشلا اذ ىف ودعلاو ع وجلاو

 دوبعملا بجاو هيف ماقي

 مزل امبسح رادلاك رفس نم

 العم عضوم نم هوحنو
 اعزن نا لب مزليال لوقلاو
 مزتلم مهدنع ىنعم كاذو
 فالسالل دجوي ىذلا وهو
 رثالا لحاطف انم هفرعي

 لصالا كرتل عزنلا ةينو
 افرعاف كاذل لعفلا ةين نم
 دجوي عزن ةينلاب ليقو
 لصفت مل هتمصع نم يه .نا

 لجرلا دعب نم ناطوالا ذخاتال

 درو دق لوق ديسلل عبتي
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 اقلطم نبالاو

 الفط هابا نعبتي ليقو
 بالا مكح نعو فلكم وهف
 مرج لك نم هينجيام هيلع
 ادلاولا نعبتي تانبلا امأ
 اعطقنا هنع نجرخ اذا الا

 هعبرأ نم ادحاو ننطويو
 رهتشا دق اهفرع ارئب ناك وأ
 لبجلا بعشو ناك نا ضوحلاو
 نطوي هيلعو اضيأ رصقلاو

 هابأ عبات

 نطو هلك دارأ نا ليقو
 هل زاج هتركذام ريغو
 ةزوح ىف ةعبرأ اوزوجو

 الب عبرأ جيوزت هل زاج

 هدحاو نوكت ةدلب لك ىف
 نكي مل دحاو لك نكل
 لايمالا ىف ناك ول هنال

 رياج دالبلا ىلع نكي نلو
 ماكحالا ىف هاوه اعبتم
 نكست زوجي ةدلب كلتف
 انيكرشم نونكاسلا ناك ول
 رهظ اهيف مهمكحال همكحو
 مالسالا ىف نعطلا نورهظيال
 امكاح اهيف كرشلا وذ نكي ناو

 اققح دق اذكه تانبلا لثم
 القع هنم غ ولبلا ىوح نا ال

 بهذملا بسسح ماكحال ىف ج رخي

 متح دق هيلع نيدلاك نيدلاو
 ادياوفلا مهفاف تاغلاب ول
 اعرشام نمهفاف نهموزلم

 هعنص دق هل ناك الزنم يا

 رهش دق نالف رئب اهنأب
 لثملا ىف هنونطوي ودبلل

 نكسي ناك هيف اناكم هنم

 نكس هيف دلب وأ هل وهف
 هلزن دارأ اذا هناطيإ

 ةجحملا نيب سايق ىلع
 الزن دق ىدهلا ىف صنل فلخ
 هدعاقلا كلت تحضوأ دقف مهفاف
 نطولا اذه لايما ىف كاذ ذا

 لادج الب ادحاو ناكل

 رساخ نوئخ روجلاب مكحي

 نطوي ءاشي نمل زياجو
 انيور اذك هاياير مهو
 رثالا ىف نونعطيال مه امك
 ماكحالا هذه طورش مهفاف
 املاظ اسيسخ ايباتك ولو
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 بسحت كرش راد ىدنع كلتف

 انيدحوم اهلهأ ناك ول
 راهظإ مهنكما نا ليقو

 هنع نونتفيال نأ طرشب
 ارهق دق مهيلع نكي نلو
 الب اهب ةماقا هل تزاج

 مهنيدل اولص وتام كاذو

 اهيلإ مهعوجر زياجو

 نيطوتلا اوعزن !ونوكي ملام
 انطوي نا هل سيل مهريغو
 اهب مهنيدل اولصوت ولو

 بنجالاو اهلها نيب قرفلاو
 ةدلب لكو عضوم لكو
 نكس الو انطو اهذختتال

 نطولا مكحب اهب تمي نمو
 روبق ىلا هللا رظنيال
 عنم اهنوكس نم ديعو وهو
 رفسلا نم اوعنم نوملسملاو

 جرح الفاو رهق نا مهنال
 هءاربلا للحت نا فوخو
 ركفلا راد نيب نوكي امو
 دق فوقولاف هيف هارت نمف
 لهجن اميف حبصأ هناف

 رمعت مل تبرخ كرش رادو

 بصنملا دالبلا ةجح نال

 انيدلاو مهمالسإ اورهظأ دق
 رادلا كلت زوجت مهنيدل

 هنملعاف زوجي مهنيطوت
 ىرج مهيف همكحو اكلمت
 القنيف انهاه هارأ فلخ

 مهريمض ىلع ارس ولو مهفاف
 اهيلع يأ هوأر نأ دوعلاو
 انيبم ىدهلل هذخف اهنم
 انطفاف تفرع دقام ىلع اهيف

 اهنيطوت نعنمن اناف ارهج
 بنجعتست الف ركفلا هكردأ

 ةريس يأب كرشلا اهمكحي
 نطو هدنع حصيال كرتلاف

 نكسلا كاذ ديعو هقحلي

 روثأملا ىف ءاج اهيف تام نم
 عنتما دق ىخأ لطبلا نع نم نك
 رذحلا اهنم اوبجوا كاذل اهل

 جرخ الوق مهلامو مهمنغ ىف
 هءارجلا مكلتل اهب مهنم

 رفقو بسابس نم نيدلاو
 دنف الو نفرعت ىتح مزلي
 لخدي كش نود فوقولا ىفو

 رظناف اكرش نوكيال مكحلاف
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 :ارقا أرقي راد يأو
 لوسرلاب رارقالا اورهظأو

 رهظت مهنم كرشلا لاصخ نكل

 روصلا رياس لثمك ةروص وأ
 قلخلا تافصب هوفصو وأ

 مهل انيد كلذ اونختاو
 املعاف نوكرشم اعيمج مهف
 ملسملا اهيف طالتخالا رادو

 ملسملا اهيف مكحي نكي ناف
 لضملا كرشلا اهمكحي نكي ناو
 رادل رفس زوجي الو
 نوكسلل رطضي نكي نلو
 اربجأ دق وأ هوبس اذا امك

 ىلع افوخ اهنوكس هل زاج
 رارطضالا هاجلأ نأ زاجو
 الو... اهب نحكنيال هنكل

 نطولا يعاود نم كاذ نال
 يرصبلا نسحلل ىتأ دقو

 نطوت زاج كرشلا راد لوقي
 مزلي دق ذا كاذ بحأ الو
 رفكلا قوسل طيشنت كاذ نم
 الملا ىف اومله لاق هنأك

 كلهلا كاذب لاز دق كاذ ذا

 ناذالا عمسي اهيفو اهيف
 لوقلا كاذ رهاظ ىف جحلاو

 ررقم مهدنع مسج هللاك

 ربتعي مهعم ديدحتلاب ناك وا
 قحلا اذه بجاو اوفلاخ وا
 مهنيعيطم نوعدي هيلا
 امتحتلف مهراد كرش رادو

 مكحي نم ىلا رظناف كرشمو

 ملسأ اذهف هرمأ رمالاو

 لقن قح ىف كلت كرش رادف

 رارطضاام نود ناكو كرش
 نيم ريغب رونعمف اهيف

 اردق هجوب اهنوكس ىلع
 >72صح تانهامو هكاله

 راجتا هببس بسكمل

 الظح يرستلاف اهيف نطوي
 نكسلا اذ نم هعنمن كاذل

 يضرملاب كاذ سيلو لوق
 اونتفي مل هلو هوكرتام
 مرحم اندنع رما هيلع

 رداف اعطق ريغلل ةوعدو

 دق لالضل اياربلا وعدي
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 ديعولا قباس ىف هناو
 رجهت نيكرشملا راد قحو

 دلب ىلع رياج ىلوت نلو
 ىلإ لحراو انطو اهذختتال
 فرع نيدلاو قحلا ثيح زعلاف
 فرعت طالتخاب كلت ليقو

 هب ناكمإ ناكام اهنطوي
 اماقأ هنامتك ىف ناك ول
 ملعلا لهأ ضعب لوقي اذك
 ىرأ الو هل رطضا اذا الا

 مالسالا لوأب نكي نمو
 فلكي دلب ىف نكي نمو
 دهشي وأ مهنيد نرهظي وأ
 عبتت اعطق ماكحلل رادلاف

 يف كاذل ىفطصملا راشأ دقو

 رشبلا ريخ لاق اياعرلا نيد
 ناطلسلا رمأيام ىلع مهف
 لعفي اموي ناكام اميسال
 دجوي مهيف لدعلاف الداع نا

 ىرت له هنع ناطلسلا ىهنامو
 ةلود لكو ةما لك ىف

 ركنتسي الو يهيدب وهو

 دينفت الب رفكلا ىف لخدي
 رفنن يخأ اهراوج نمو
 دحا نع عاطتسيال هعفدو

 العو ازع لانت اهب ضرأ
 فسع سانلا ىف روجلاب نم لخو

 اوفنع ضعبو ضعب اهزاجأ
 هبتناف اهب هنيد ميقي

 امالم الف نتفي مل مادام

 مكحلا اذه وحن ليمأ نلو
 اررقت دق هيلع هل الصأ

 ماقملا ىف حجنيال جتحي
 اوفرخز اميف كرشلا لها بيوصت
 دلبلا كاذ سئبف هقحب
 عضخت ًارسيق مكاحلل سانلاو
 فرعاف ءاملعلا هاور صن

 رظناف كولملا هذه نيد نم

 ناطلس مهيلع هل ثيح
 لقعي رمأ ةمالا هلعفت

 دجن . مهنم .روجلاف ارياج وأ
 ارظناف اموي ةمالا هلعفت

 ةيرم ريغب فورعم كلذ
 ررقم اهناهرب ةمكحل

٢٨٥



 رفسلا

 فلسلا ىور امك ع رشلا هررق افرع دح هلف ءىش لكو

 عقو رصقلا ىف رافسالل دحلاو
 قبس امبسح فيفختلا ةمكحل

 رفسلا دح امهف ناخسرفلاو
 ادصق دق هجورخ ىف ناك وا

 بحتسم سيلو بجاو كاذو
 ةقيدصلا ربخ ' هيلع لد

 رضحلا ىف تضرف ةالصلا نا

 فانحالا عم نويوناهلاو
 رمع نع انل ىوري ىذلا وهو
 ىلإ هنبسني يوونلاو
 يباطخلا انل ىور دق كاذك

 راصمالا اهقف لج هيلع
 ملعلا هيقفلا رحبلا نع اذك
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 بهذ هل رمع ةيومالاو
 ىتفلا دامحو ةداتق اذك
 نكي نم ديعي دامح لاقف

 نكي نا ديعي كلام لاقو
 دمحأو انفلاخ ىعفاشلاو

 فوخلا رصق ة نارقلا ىف رصقلاو

 ةمالا ىداه جورخ هلصأو

 عرش هللا امبسح بوجولا هنم

 قح كاذو ىضم اميف هنايب
 رصق دحلا كلذ زواجي نمو
 اددحملا هدح نزواجي

 بحالا لوقلاو بهذملا وه اذه
 ةمالا ىداه راتخملا دمحأ نع

 رفسلا ىف اذكو نيتعكرب
 فالسالاو بحصلا لثم هيلع

 رديحل ابهذم هوور امك

 القن اميف ملعلا لهأ رثكا

 باوصلا ىلإ لمف انموق نم
 رايخالا فلسلا ءاملع عم

 مكحم صنب صفح ىبا نباو
 بجو هدنع فورعملا نسحلاو

 ىتأ مهنع اذكه هوبجوأ دق

 نكز هرافسا ىف متأ
 ندهشي بوجولل وهو تقولا ىف
 اودمتعا هيلع بحصلاام قحلاو
 فورعملا رفسلا رصق سيلو
 انعلا رذحاو ترفاس اذإ رصقاف
 ةفيلحلا ىذب اموي هبحصب
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 ارصق كانه ىلص دق ناكو
 رفسلا دح مهميلعت دارا

 عقت لايمأ ةتس ىلع يهو
 حضتا قحلاو ناخسرف كاذو
 كلام نب سنا هاور دقو
 دربلاب هدح ضعب لاقو
 ربتعي ديربلا نا اوحرصو

 مايالا ةثالث لب ليقو

 لايمالا ا ةثالث لب ليقو
 رصق نهاون اذا لب ليقو
 حصي نمهاون ناك نا رصقلاف
 بجو دق نيخسرفلا بيقع نكل
 رفسلا ىف هماقم لطي نلو

 اناطيإ هب ىون نكي مل نا
 تتا رصقلا ةجح نا كاذو

 الو ٠٠٠ ةجح نود لوزت سيل
 نعف اراد يرتشي ىتح ليقو
 ىرولا ضعب عم حكني وا ليقو
 احكن دق عبرال نكي نلف

 قتلت مل نا ناطيالا همزلي

 دعي مل اذا بجاو رصقلاف
 رافسالا ىف بحصلا ناك كاذك
 ارهشا لبق نورفاسي اوناك

 رشبلا ريخ مايق انبسحو

 ارمالا مانالل نابأ دقو
 ربخلا صن انءاج كاذب امك

 عفر انه امل مهفاف ةبيط نم
 حنج دق حيحصلاقحلاىلانم نك
 كلاسملا حضوتسم نم وهرظناف

 ددحملا هطرشل ةعبرا

 رفسلا دح اخسارف ةعبرأ
 مالعالا دحأ نابأ دنع
 لاوقالا دحأ ىف كلام نع
 رثالا ىف كاذك ةين نودال
 حضتم لوق مامتالا اذكهو

 بجع الو اذكه زاج موصلاو

 ربخلا صنب بجاو رصقلاف
 انايبلا كتيلوأ دقف مهفاف

 تبثام لك عارف ةتباث

 البق ليلدب الا لطبت
 نلقني كاذك ةديبع ىبا

 ارصقي سيل كاذ عم هناف

 ىحتنت حاون ىف تاقرفم
 ناطوا لايما
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 ةرسعلا لثم حتفلا ماع كاذو
 ىداهلا ماقا دق نينح ىفو

 رصقي اموي نيعبرأ ليقو
 رمع نبإ نع هوور اذكهو

 ىلع مهار ناجيبرذاب

 ىلإ ول لاق يرصبلا نسحلاو
 املعاف اهونطوأ اونوكي ملام
 ام رثكا ىفطصملا ماقأ ولو
 ىلع اذهاي ةنسلا تضم دق

 الوقعملا بساني ىذلا وهو
 ام لثم ديز لجن ىلع نعو

 راتخملا دمحم نع هاكح

 يداهلا لوقي ةكم لهال
 ارفس انودغ موق اننال
 ادغ هناب مهل انيبم

 دحأ نفظيال يك

 حتف نيح ةبيطل نعجريال
 رمع لجن هللا دبع لاقو
 دزي مل مث قلخلا ريخ تبحص
 رمع اذكهو ركب وبا اذك

 دزي مل يأ نامثع اذكهو

 انل ىور ةيقب اذكهو

 اعجري ىتح ناتعكر لوقي
 دحال اذه دعب حصي لهف

 ادارأ

 ةدشلا تاذ يهو كوبت ىنعأ
 داجمالا نع حص امك ارهش

 اوركذ دق اذكه حيحصلا وهو
 رفسلا كلذ مانالاب لاط ول
 الهجت نل ارهشأ ةالصلا رصق

 المهي نل هرصق نينس رثع
 املعلا انم هيلع ىذلا وهو

 املعتل نرصقي ناك ماقأ

 الضفلا لك دنع ةالصلا رصق

 الوقعلا ربختساف انعرش نم
 اميلع امكح باحصالا نع ىضم

 رافسالا قلطم ىف هلعفي
 دالبلا يذب يأ امامت اولص
 ارصقن ةالصلا انكام فالخ

 ىدهلا ىلع اهريغل انطوتسم
 ادارملا غلب مث ةكم
 حضتم لاقم ىف ءاج ةكم

 رشبلا ريخ راتخملا دمحأ نع

 دمتعملا ى ىدنع وهو نيتعكر نع
 رفسلاىف اديزي مل نيتعكر نع
 دصقملا ىف قداص لقعب رظناف

 انيبن نع حص ةالصلا رصق
 اعمساف تومي وأ يأ هلهال
 دلب يأ ىف ةالصلل متي
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 ارم الو نطو اذ نكي ملام
 اندروأ اهل ةلدأ كلت

 احضاو ودبي ليلدلا ضرفلاو
 ادرو دق ةديدع قرط نم
 العلا بابرا رايخالا انبحص نع

 ناسنالا لهأت اذا نكل
 دلب نم اضيأ لوصالا ىرتشا وأ

 الاومالا ىرتشا دق نم لابام

 رصقي وهو راقعلا كلتماو
 ادغ ذا هارأ قحلا ىلع سيل

 دودحلا زواجم نم رصقلاف
 املعاف كاذب هرما ءاج دق

 جرخ تيبلا نم امهم لب ليقو
 ادصق دق ىذلاب دهوديقو

 جرخ امدنع رصقي لب ليقو

 ىرولا رثكا هيلع ىذلا اذو
 يملاسلا مامالا ربحلا هححص

 ىف هيلع ىفطصملا نا لوقي

 رابخالا هب تءاج ىذلا للب

 رصقي دودحلل زاوجلا دنع

 رفسلا دح مهيري نأ دارأ

 نارمعلا ىف كاذ لوقن فيك
 نارمعلاب لايمالا تناك نا

 ىري انطوم مامتالا هل نا

 اندهتجا ىدهلل جاجتحالل
 احئال ىلجتي فرعي امهم
 ىدهلا بابرأ نيدلا ىف اهفرعي
 القن دق اهل لك انموقو

 ناطيالا همزلي دلب ىف
 دعت اقلطم كالمالاو رودلاك
 انملعاف مامالا هب لاق
 الايعلاو نيلهالا ذختاو
 رفسلا كاذ طش دق هب نمك
 ادلقم ىوهلا قلطمل اعرش

 دوبعملا بجاو نم ىرولا ىلع
 املظلا رانأ نم ناسل ىلع
 جرح هيفام ةالصلا هرصقف

 ادصقملا رداف دودحلا زواجي

 جهتبا هيف دلب نارمع نم
 اركذ مهيدلام حصأ وهو
 مكاحلا روفغلا ةمحر هيلع
 فرعأ مل اذ تلق لب هرافسأ
 راتخملا هلعفي أ هنأب

 اورظناف هيلع ةفيلح ونو
 رصق ىداهلا ىفطصملا اهيف كاذل

 نايبلا ىف لايمالا اهنا مأ
 ناهربلاب كاذ حص فرعت
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 اديرأام رهوجلا ىف لاق ذا

 نارمعلاب فورعملا كلذو

 ىتفاي ليقت نا تيون نلو
 مهفاف اضيأ تيبت اذكهو

 رثالا ىف احضاو ءاج كاذك

 ليقم نم تلحر نا ليقو
 رثالا حيحص نم هارأ الو
 الف رمأ هقوعي هلعل

 نطولالصأىف ناك هنم رصتقلاف
 ارم ٠٠. الو ةين ىفكت سيلو
 راثالا ىف هارتام لكام

 رصقت تسل دحلا تلهج نلو
 الو كشلا ىلع ىنبيال نيدلاو
 املعلا دنع رصقلا هيف رحبلاو

 رحب ىف هبكرم ىسر ولو
 رفسلا دح زواج نم لكو
 رفس دحلا جراخ لصي مل نا
 رصقيلف زياج ضعب لاقو
 قدص دق هيلع هنا كلذ

 رصقي هيلع وزواجي نمو
 دحلل زواجم هنال

 ىبنلا لعف اورظن نولوالاو
 دق رصقلاف رفس نم عجارو
 رودلا كاذكو ليخنلا وهو

 ادودحلا زواجت ذا ترصق
 يناعملا عف هنع ىتأ اصن
 اتبثيامل رصقلا دودحلا نود

 مزتلتلف دحلا دعب رصقلاف
 ررحملا انلاقم ىلع اعرف
 ليلعتلا اذ لصأ مهفاف رصقت

 رظنلا لصأب ىدنع قري ملو
 الصح هنم رصقلاو هغلبي
 نطفاي مهفاف لايمالا هب ىنعأ
 اربتعاف مهضعب اهار دقو

 رابتعاام نود نم هلعفت
 رهظي لصأ وهو حصي ىتح

 الملا ءىراب دنع نظ كينغي
 املعا رصقلاف بكريام نيح نم

 رحلاو هفيص ىف هدالب

 رصقي مل هل اعرسم داعو

 رثالا ىف مولعلا لهأ هدروأ
 رهزالا يلجلا لصالل ءاش نا
 قحب دحلا زواجم هناب
 رهظأ يدل هرصق كاذف
 يدعت اخأ اذ ىف نكي ملام
 ىبهذم نمهفا ةفيلحلا ىذ ىف

 دلبلا دح نلخدي وأ همزال

 روصقلاو ناطيحلا اذكهو
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 ١) ( ربتعت مهدنع عورزلاامو

 اوعمسي نا ىلإ ودبلا رصقيو
 ال.. ناطيإللو رصقلل رانلاو
 ديعب نم حولت اهنال
 لبالا كلت تاوصا ىف فلخلاو

 امامتالا بجوت تسيل قحلاو

 رافسالا ىف وهو متا نمو

 انرفكي مهضعب لاقو

 اهدوع عاطتسا دق نكي مل نلا

 املعا اهداعأ نا هيلع سيل

 يفو ...ةيرفس تيسن ناو

 لدبلاف داسفلاب

 رفس ىف وا نوكت رضح ىف
 تدسف اموي ةعمجلا اذاالا

 رفسلا لاح امهو ناتعكرلاو
 املعاف كاذ ضرفلا لصأ نال

 ارصق نايمسي لب ليقو

 ناكسلا نم ةيلاخلا عرازملا اهب دارملا عورزلا هلوق )١(

 رصقي نكلو عجارل ادح

 اوعجرام ىتم مهلهأ تاوصأ
 غتشت ىتم قحلا ىف دعت

 ديبلا ىف يا نوراسلا ىدتها اهب

 لزنملا دنع جاعنلاو ءاشلاو
 امالملا بجوتسا متا نمو

 رامت الف ىدنع اهلدبي
 انس دقام فلاخ هنال

 نايعأ ةداق نع نرفكي
 اهديز هافك دوعلاو تقولا ىف
 امزلتسا ناك تقولا ىف اذإ ءيش
 فرعتلف اهتركذ اهناطوأ
 اماف كانه لصأ ىلع اذو

 رفسلا ىف ىوس اهب ىردامو
 ركشا هللو قحلا ىلع نكت
 لدج الب مهدنع تبيصا امك

 رظناف نوكت اهلصأ بسحف
 تبثت امك نيلصت اعبراف

 رثالا ىف ارصق نايمسي سيل
 املعلا هارت فوخلا ىف رصقلاو

 ىردي حالطصا ىلع ةيمست

 فارطأ ىف عرازملا نوكت ةداعلا ثيح

 ها عرازملا هذه ىف امامت ىلصيال هنطو ىلا عجارلاف ناطوالا نم عرازملا دعب الف نادلبلا
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 دعاوقلا بحاص هيلع اذو

 رمع ىورام مهيلع مهليلد

 ىلع لد دقو (اولبقاف) هيفو
 اراتخملا اولأس ثيدح ىفو

 هدحاو ىهف رصقلا لاق هيفو

 رمع نع رخا ثيدح ىفو
 رفسلا ىف امهو نلاتعكرلا

 ايظفل ادب دق فالخ اذو

 رمع نبال اذكه ثيدح ىفو

 ىراخبلا هدروأ دق كاذو
 حضتا قحلاو هاور ملسمو

 ىبنلا دمحا تبحص هصنو

 رمح هلتمو ركب وبأ اذك

 ىفطصملا لعف هيلعام قحلاو

 رشبلا ىداه لعف فلاخي نمو
 الف نامتع فلاخ نكي نلو

 ىلع الايم فالخلل ناك نلا

 اوركنأ فالخلل نوملسملاف
 امياق دوعيوأ هو رصاحف

 ىدهلا عبتيو دشرلا جهانم
 ارصا امنيح هولتقو

 رفسلا كاذ سانلاب لطي ناو
 رفس لاطملا لاط ناو مهف

 حتفلا ماع ماقا ىفطصملاو

 دجام نبااي حاضيالا هلثمو

 ركش نمل ةقدص هناو

 الج موهفم وهو بوجولا مكح
 اراكنإ (ال) لاق رصق يه له
 هدعاقلا رداف فوخلا دنع نوكت

 رصبلا لهأ راثالا ىف هيوري
 رظناف رصق ريغ مامت امه
 ايلج هدصقم ىتأ دقو

 رفسلا لهأ ىلع رصقلل بجوي
 رانتالا ىف هاور دمحأو

 حجر دق لقنب هبوجو ىلع

 بجعاف نيتعكر نع دزي ملف
 رثالا اذه ىلع نامثع كاذك
 افلخلا نولداعلا نودشارلاو

 رقس ىف هب يوهي هفالخ
 الطبام هفالخ ىف تبني

 اورهظأ
 امزالي
 ادمحأ

 هوور دقام
 هيلع قحلاو هيلع

 ناو قحلا بجاوب
 يبنلل فلاخيالو

 اربت ىدهلا جهانم نمو
 رصقي ةالصلا ضرف مهلكف
 رصقلا داعملا ىتح مهمزلي
 حجنلا كاذ لينل ةكمب
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 رمأيو ارفس ىلصي وهو
 اعدص دق مهيف مامتلاب لب

 ةكمب همايق ىف فلخلاو
 ىريو رشع عم سمخ ليقف

 لقنو رشع عم عست ليقو

 ارفس يلصي ناك اهلك ىف
 ىفطصملاريغ ع وبتملا وه نمو

 امايا ةماقلا ىون نمو
 يعفاشلا دنع مامتالا همزلي

 مزعي مل نم ةيمامالا لاق

 ارهش نلمكي ىتح رصقي
 ةفينح ىبا لثم انبحصو
 رفسلا ةلاحل امزالم ىنعأ
 مرج الو هرافسأ ىف مادام
 هللا هيلع ىلص وهرصقل
 عقو دق نينح ىف اضيأ كاذك

 رصقلا اذهل ةجح لكلاو
 عبت بحصلل يرصبلا نسحلاو
 ىلإ ول هارن بجاو رصقلاف
 مميتلل ناك ريظن وهف

 دابعلا ىلع فيفخت رصقلاو
 ىف ماقأ نمل ىلوالاام فلخلاو
 لضفالا وهف ميقملا درفيلف
 درو دقام ىلع ىلوالا وه اذه

 اورصقيال نأب ةكم ناطق
 اعفز دق ملاع لك كاذك
 ةميركلا همايا نم ناك مك
 رظناف رشع قوف انامث ضعب
 لمك يأ رشعل اعبس مهضعب

 ارصقت ال اهدعب لوقن فيك
 افخ الو انتجح هناف

 امازل هل ناك رفس ىف
 ىف كلامو هبحصو

 ربتعي هيلع بجاو رصقلاف
 ملع دق كاذو لصالا هناف
 هاور نم هاور دق حتفلا ىف
 عبتم لاقم ىف كوبت ىفو

 رب لك كلذ ىور دقو

 عجر هدالبل ىتح رصقي
 القن دق اذكه نينس رثع

 ملعاف نينس رشع ىلإ ولو
 دالبلا ىف برضلا اودارأ اذإ
 فرعاف يدلامو هرافسأ

لحترملا



 ةالصلا رياس نم اهريغال تايعابرلاب صخ رصقلاو
 ىءاج رجفب الو برغمال ءاشعلابو رصعلاو رهظلاب
 رفسلالصاىلع روصقم رجفلاو ربتعت راهنلا رتو برغمف
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 عمجل ا ةفص

 ىرخالل هذه مض عمجلاو
 اشعلا وأ اشعلا ىلا برغمو

 الب عمجلا ىلع سانلا قفتاو

 هفلدزملا ىف لاقي اذكهو

 دقو نيذه ريغ ىف اوفلتخاو

 لقن ةفينح ىبا نم عنملاو
 ريسملا ىف دجملاب ثيللاو
 فرع كلام دنع لوق كاذو
 لزانلا نود رياسلاب ليقو

 ركذي بيبح نبا هيلع اذو

 دقو رذع ىذب صتخي ليقو
 ال ريخاتلاب ناكام لب ليقو
 عنتمي فيك ريخأتلاب ناك نا
 دمحأ لثم بسني كلامل

 الب اقلطم زاوجلا
 مرجالف هبابسأ تدجو نا
 بهذملاو

 الحار تنك ترخأ وأ تمدق
 راتخملا دمحأ لعف كلذ

 فرعت فوسو هتفرع دقو
 لعفن نحنف ىداهلا لعفام
 دارفالا ىفو عمجلا ىف فلخلاو

 اهب ىحي يك ةالصلا عمج نم

 ارصعلا اهيلا نعمجت رهظلاك

 اشف انيف ىذلا وهو برغمل
 العفاف تافرع ىف ىري فلخ

 هفرع ىفام لثم اهيف عمجلاف

 دمتعملا وهو روهمجلا هزاجا

 لعم وهو نسح عم ىعخنلاو
 ريسعلا هلوق ىف هصصخ

 فرصنم ىحضأ ثيللا كاذ هيلا

 لهالا ميقملل سيل صتخي

 اورظناف ديعب قحلا نم وهو

 درو لوق ىف ىعازوالل بسني
 اللعلا رداف ميدقتلاب ناكام
 عبتي فيعض يأر ىلإ اذو
 دنسملا ىف انمامإ هدروأ
 العفاف :تئش يا هارن ديق

 مزتلا هب نم . زافو انمزلي
 الزان رمال ضرأ ىف تنك وا
 راربالا لضافالا هبحصو
 فشكنم انلوق ىف هقيقحت
 لجراي هب صخ ىذلا الا
 دابعلاب بسنالا امهيأ

 اهبنلا مامإ :
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 امظع دق هدصقب هلضفف

 لق ةحارلاو زجعلل عماجو

 دلب ىف ميقم رفاسم ىفو
 دق ليلعتلاو زاوجلا ةرهاظ
 ملعلا يملاسلا لاق كاذك
 لحي عمجلا هب ىذلا ببسلاو

 رافسالاب دالبلا ىف كبرض
 داسفلل ناك اجورخ الا

 املعاف مارح هلصأ كاذف
 رنالا ىف لوق دجوي هلعو

 نكي ناو رفاسم هنال
 هل رصقلاو هيلع هيغبف
 ام لجال اوعنم دق مهلعو

 ببس اضيا فندملا ضرملاو
 ببس مهدنع تقولا ءافتخا اذك
 ىرخالل هذه نورخؤي
 اوعمج ىرحتلا ىلع هدنعو
 ربكالا ليلجلا هللا نم افطل

 هفرع ىف مهدنع فوقولا اذك

 لسرلا ريخ هيلع ىذلا اذو
 ببس تحضأ ةضاحتسا كلذك

 ىري هنطب لاسرتسا كلذك
 الف لاملاو سفنلا توف فوخو

 الف بجاو سفنلا ظفح نال

 ىمتنا عرشلا عم دصقلل رمالاو
 لمكلا يار ىف لضفأ هدارفا

 درو مكح ىلع هعمج زاج له
 دهتجم لك يأر ىف هعنمي

 ملعي الوق حاضيالا حراش نع
 لمكلا موقلا هفرعي مهدنع

 راكناام نود عاد يال

 دابعلاو دالبلا ىف ىيفغبلاو

 امنأ جورخلاب دبع كلذ
 رفسلا ىف لحي رصقلا هل نا
 نملعا اذ ريغ كاذف هيغبل
 هللع هب ركفلا ىذلا اذه
 املع دق لطاب نم هل ماق

 بهذملا هيلع اندنع عمجلل
 بجع هيفامو عمجلل لحي

 ىردي اريخأ مهتقو لعل

 عسوت مهل اذو مهتالص
 رسعلا قيضملا عم هقلخب

 هفلدزملا ىفو عمجلل لحي

 يلو لضاف لك هيلع امك
 بحأ سانلا عم اهعمجف كاذ

 ارم الو اببس اموي عمجلل
 اللح اعطق عمجلا مكحل كش
 القع رمأ كاذو اهلمهي
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 بجو هظفح نسفنالاك لاملاو
 دحتا مكحلاف كاذ وحنكامو

 رضحلا ىف يأ عمجلا حصي الو
 رذحلاو نما لحم هنال

 تاقوالاو عمجلا حصي فيك

 املعاف نيمالا ليربج لعف نم
 اذكو اذه رهظلا تقو لوقي
 اتاقواللا نيع ءيش يال
 عمجا تئش اذا هل لقي ملو
 قح وهو لدي امم هل مكو
 اعرش دق امه عمجلاو رصقلاو

 نطولا ىف رصق نود اضيأ عمجلاو
 لدعت فيكف اهتفرع دقو

 ادروأ عيبرلا نا لقت نلو
 ةروصلا عمج هاورام لوقأ
 ىلص انامثت رصعلاو رهظلا
 رفس ىفال ةبيط ىف كاذو
 بجح سمشلل ناك باحس الو
 نع ةمالا جرحيال نأ دارأ

 جرحلا ىف اهعقويال هانعم
 عمجلا كاذ ةروص مهملع
 حصي مهل هنا ىنعي سيلو
 رحبلا دارأام كاذ ناك ول
 لعفت كاذل بحصلا تناكو

 ببس ىحضأ دق عمجلل هظفحو

 دحأ لك عم ةلعلا عماجلاو

 ربتعاف هتمدقام نودب
 ردتقي ءىشل هيف نتبثي مل
 ةاورلا اهب تءاج اهدودح
 ىمعلا ىلاج دمحال اهنيع
 ى ذتحي دايق ىلع هدعبام

 اتابثل اهمازتلا بجولو
 يعم قحلاو هارأ ىذلا اذه

 قدص لوق نع لدعن انلامف
 اعمساف تفرع امل رفسل
 نطفلا لهأ اهدروا للعل

 لمكلا راس هيلع جهنم نع
 ادمحأ نع رفس ىفال كلذ

 ةمالل ىرولا ريخ اهحضوا
 >ا١جلاا اشعلا مت ابرغمو

 رطم ىف الو فوخ ىذ ريغو
 بجع اندنع كلذ ىف سيلو
 نطفلا رونم ربحلا ىدهلا رحب
 جهنملا اذه هجو نابا نكل
 عرشلا اذهل باب هنال
 حنج كاذ ىلاام يبرو الك
 رمالا كاذ مالسالا ىف عاشل
 لقنيف مهنع حصي ملو
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 حص تيقوتلا ربخو ال فيكو
 نمحرلا ىضر تقولا لواو

 ادرو ٠٠٠٠٠ اضيا ناذالا ربخو

 افلخت نم قرحي نا مهو
 ريرضلل ءادنلا بجأو

 اعمج رذع ريغ نم نكي نلو

 اعقو نكلو رذعال لوقن
 نإ عمجي نأ دارأ ىذلا ينعا

 ةفيلحلا يذل هجورخ لثم

 رفسلا دح نحضوي دارأ نكل
 ىلع عمجلا رهاظب تذخأف

 ةجاحلل مهدنع ةه وزوجو
 نا طرشب
 بسن هل اذك نيريس نبا نع
 عم روهشملارذنم نبا .اذكه

 عفترا رحبلا ىلا ىئاسنلا
 امل رصعلا عم رهظلا عمج دق

 امو اضيا اشعلا عم برغمو
 رثالا ىف وهو هنع اولاق كاذك

 يبرغملا عيبرلا ىبأ ىلا وهو
 ةمالا ربح لع لوقأ نكل
 امب هيف اوحرص دق مهنكل
 امو لغشلا كلذ يردأ تسلو

 ىلع عمجلل زيجي وأ بجوي

 هداع هذختتال

 حصالا لوقلا ىلا لمف دمحأ نع

 ناهربلاب ءاج دق ربخ ىف
 ادصقملا كاذ تبثي هظفلب

 ىفطصملا يمشاهلا ةالصلا نع

 ريخأتلاو عمجلاب لقي ملو
 اعفن نم عم ةالصلا انيبن
 ىعس هل ىذلا هب املعم

 نبتساف كانه رذع هل حص

 ةجحب نفرعي عاد ريغل
 رثالا صن انل هب ىتا اذك

 الملا نم ةقرف ليبسلا اذه

 ةياورلا ىف تمدقام لثمك
 هدافالا مهفاف اولاق كاذك
 بهذ يا هيلا ةعيبر نعو

 عمتساف ريبكلا ىنعأ مهلافق

 عنص دق اضيا كاذل هنأب
 املعاف لاقي لغش نم هانع
 امهنيب ةنس كانه ىلص

 رضحلا تاقوأ كارتشا ىلع لد

 بهذملا ىف انتودق هدروأ

 ةمالا ضعب ميلعت هب مار
 املعاف كانه لغش نم تركذ
 امس رذع هلعو هقيقحت

 القنأف هزاوج نم ليقام
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 رذعلل ةلح تفرع دقو

 يروص اولاق نيرخا نا عم
 ال ةروصلا ىف ناك اعمج هانعم
 الجع مث رهظلا ضرف رخا
 امك اهتقو رخا ىف كلتف
 يبطرقلا ننسحتسي ىذلا اذو
 هحجر نيمرحلا مامإ امك
 مزج دق نوشجاملا نبا كاذك
 امزج دق هب يواحطلا اذك

 يوق سانلا ديس نبإ لاقو

 الاق ديز نب رباج نا نم
 ملعاف ثيدحلا يوار هناو
 رايتخالا دض رارطضالاو
 عنتما هريغبام هيف حابي
 يمالسالا ىدهلارسي نم كاذو

 رظح لك حيبي دق رذعلاو
 رومالا رياس نم دهيغال
 الضف لاجر دنع اهريغ ىف

 الضفلا ضعبرابتعإ ىف رصعلل
 امدق دق هلوأ ىف رصعلل

 بتكلا ضعبب ءاج انموق نم
 هححصو هراتخاو هلبق نم
 مزتلاو اميدق موقلا نم هب

 املع لاجر مهو انموق نم
 يور دق ليلد نم هيلع امل
 الاثم ادغ هقفلا ىفو هب

 موقالا حيحصلاب ىردأ كاذو
 راذعالاب قيقحلا هناو
 عطس دق ايلج هتفرع دقو

 ماعنالا مظعا نم هناو
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 دلب ىف ميقملا رفاسملا عمج

 رفسلا دالب ىف ماقأ نمو
 ادغ هنال زياج عمجلاو

 املعلا دنع مامتالا هل سيل
 مايأ نم نوددحي امو
 ام كوبت ىف راتخملا عمجو
 ىلوالا ىلصي ىرخالا عم لهو

 يناثلا عيبرلا ىورام رهاظ
 لبج نبا ذاعم نع هاور
 املعاف هاور دق ىئاسنلا اذك
 ىفو هانعم دمحأ ىور دقو
 عمو نابح نباو ىذمرتلاو
 ىقهيبلا كاذكو ىنطقرادلاو
 بجر ىف يهو ةرسعلا ةوزغب
 اوملعيل اعماج رمتسا دق
 عم ميقملل دارفالا لضفالاو
 ال... ةوزغلا هذه ىف هلعفو
 يف..... زاوجلل نابأ هنكل
 ام نيبي فلكم هنال

 ىدنع لضفأ نايبلا كلذو

 رصقاف هيلع بجاو رصقلاف
 ادلبلا كاذ لح دق ارفاسم

 امدقت انموق لوقيامو
 ماوعأ وأ كاذ ىف رهشأو
 املعلا هاور امك اهب ماد
 العف هنم ناك كاذ سكع وأ

 نافرعلا ولوأ هنه همهفي
 لسرملا يمشاهلا يبنلا نع
 املعلا دنع ةجحلا هناو

 فرعاف اضيأ دواد ىبأ لقن
 عقو دق اضيأ كاذك مهمكاح

 ققحملا يضرلا ىنعملاب هاور
 بتكلا صن اذك ةعست ماع ىف

 اوملعاف ماقأ نم عمج زاوج

 عفش نم ريخ عابتأ ىدهلا لهأ
 الضف عينص نع الودع. يعدي
 فتخي مل لضاف وهو كلذ
 امكح دق امو هللا عرش دق

لزني ثيح عيرشتلا هنال



 .م

 عمجلا هين

 دصق اهب ىذلاب رومالا نا
 لامعالا ىف ةينلا كلذ نم
 لمعلا لبق ةينلا مدقف
 الف اهنم الخ دق ءيش لكو

 لمعلا ىف عورشلا دعب ىون ناو
 افخ الو اهدعبام هل نكل
 لامعالا ربخ هيلع لد

 الوأ يوني عمجلا دارأ نمو
 اذك رهظلل ليجعتلاب رصعلاو
 ىبنلا ةنسل ءايحا لوقي
 درو تقولا لوأ كاذ لوقي

 رهظلا عمج
 اعم اشعلاو

 انرلاقو
 دحالا هلالا ةصخرب اذخأ
 يلج وهو اذ دعب زاج عمجلاو

 يدأأ نأ تيون لقي نلو
 >ا>2)نتمم رفس اتالص امه

 تيون لقي نلو
 برغملا ١ ذكهو

 ةينات امدقم

 املعاف ةالص هل نم لكب

 عمج هءارو نمب اديقم

 ىدتقا دق هريغب نكي نلو
 برغملا لهأ باحصالا طرتشاو

 درو دق اصن راتخملا نع امك

 لادج الب اعطق ةبجاو

 لفعفتلف اهب هرجأ لينل
 القعلا لك دنع هيف رجؤي
 لمه دق كاذف اهنود تافام
 افرع رما مالسالا ىف كلذ

 لاعفالاو تاينلاب نوكت
 >ا١)مع رصعل رهظلا رخؤي

 اذخ اقح امهنيب نعمجاو

 دحأ لك عم نمهالوأ لوأ
 ركن ريغب حص دق رصعلاو
 اعرشام ىلع ىلوالا رخؤأ

 انياب هارت اظفل امهنيب
 دمحأ وىبنلاب ءادتقا عم
 لمعلا تقو تقولا كاذ نال
 ىدبملا ا ديعملل اضرف نيتاه
السرأ دق نم ريخ رمأ كاذب



 ضرغلاو هوركذ دق مهلعو
 الخ دق نامزلا نييعت نال

 اعم رصعلاو رهظلا يلصأ لقف
 رضحلا ىف ةالصلل تعمج نلو

 لاثتماب عمجلا تيون تلق

 ابجو دقوام لكل ايدؤم

 سايقلاب رذعلا ىذ نم عمجلاو

 ىف هيلع قفتم ىلع سيق
 ةقشملل رافسالا ىف عمجلاو
 عيمجلا ىف . ةلعلا توتساو
 حصي هعمج نجسلاون اذكهو
 ال ثيحب هدارفنا ىف ناك نا
 لمعلاو اضيا لفنلا حصي لهو

 ركذ برغم ةنس هل ليق

 بهذملا وهو حصتال ليقو
 اهيف نيعبتم مهل انسل
 حبسي ملو ىداهلا عمج ذا
 لمعلاو حص مالكلا ىف فلخلاو
 هللا هيلع ىلص هلعف نم
 ىرولاريخنعكاذ عيبرلا ىور
 رظناف عادولا ةجح ماع ىف

 فنحلاب زاجم وهف برغملا لها هلوق )١(
 ها كلذب ةلياقلا ةعماجلا يا اهيلا هلوق )٢(

 ضرع فثيح مهناسحتسا كلذ نم
 ىلتجت ذا هدياف نم عرشلا ىف

 اعرش انيلعام ءادا اعمج

 ربتعي عاد عمجلل انع ىتم
 لالجلا وذ صخر امك العف

 ابهذم اعرش كلذ اذختم
 سايكا لهابع نع ءاج دق
 ف_لدزملا كاذك ةفرع
 ةصخرلا لصأ عيمجلل نابف
 .عيسوتلا ىلع هلل دمحلاو
 حمس دق كاذك ىمعالاو رذعلل

 الملا نم هربخي نم كردي
 لقن دق فالخلاف ريسيلا ىنعا
 رهش امك ةديكأ اهنال

 )١( برغملا زاوجلا اهيف ىري ناو
 )٢( اهيلا هلكون اننكل

 ححصف اذو ائيش امهنيب

 لقن دق يدل هزاوج نكل
 هارت يخا هلحم ىفو

 ارهشام ىلع عمج ىف ناك دق

 رثالا حيحص ىف كاذ تئش نا
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 " هلا ضرف ليق دق اهب ىلص برغملا ضرف
 رمأ ه دو اهوخ انأ ١
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 | اهيف مالكلاب هاف
 لهجلا يذ نع متكي هع

 لطبي نبكري كاذب ىن يام ن
 هيناثلا نيتالصلا نيبام ,

 . ىد هيجوتلا ىف فلخلا

 ٍ ` | لهأ بحصلا هيلع اذ
 قرشمل لهآ هيلع يذلا اذ
 و حضاو فالخلا أشنمو

 رم لك لاحرلل ,اق برعلا
 امك اشعلا .

 دارملا ىلع 0 "
 : ىف _اعفاو نوكيال يك لطب ىف اعت ,

 لضعم 7 لهجل او هتالص

 ٢ ىف مكحلاك له ةماقالا ,مف .."

 ىبهذ مل ريغو هب ىت

 .7 ب ىتاي

 " . هيجوتلاب لوقلاو
 " 7 لك نمو انم

 نايبلل جاتحي

 ردقب

_ ٢٣٠٢٣



 مالسالا ىف ةلبقلا

 ام ةالصلا هذه طورش نمو

 املعاف لامكلل طورش اهنم
 ةالصلا ةحص طورش نمو

 الف اهنع اهريغ ىنغي سيلو
 اوهجوت امنيأ مومعامو

 ىتفاي ىناعملا فورعم كلذ
 ةالصلا ىف ةلبقلا لبقتساف
 حصت سيل اهنود ةالصلا نا
 ةلبقلا ىف اوفلتخا ءاملعلاو
 البقتسا يبنلا ناك اهيال
 لجالا سدقملا تيبلل ليقف

 ربدتسملاب كي مل هنكل

 طسولا ىف اهلعجي هنا لب
 بسني مامالا رحبلا ىلإ اذو

 الاقملا اوقلطأ نورخاو
 دمتعا سدقملا تيبلا ىلا اولاق
 البقتسا يبنلا لاق مهضعبو

 الوحت هبيطلام دنعو

 املعلا ضعب لوقلا اذه درو

 نيترم ةلبقلل خسسنلاف

 نسحيال هدر نا قحلاو
 ءاسنلا ةعتم ىف هلاثم

 املعلا لك نيدلا ىف هفرعي
 املعلا دنع ةحصلل لثمك

 تابخالاب ةلبقلا هجوت
 الهج موق لاق نا نتفتلت
 اوهبتنتلف لالجلا ون متف
 اتبث مهعم ةلبقلا ىف طرشلاو
 تابجاولا لجأ اهناف
 حضتا دق امك طرشاهناف
 ةبيطلوفطصملا لاقتنا لبق
 الضفلا اهاكح ليواقأ ىلع

 لسرلا ديس ةكم ىف هجو
 رونالا مارحلا تيبلا ةبعكلل
 طرتبتتملاك لكلل البقتسسم

 اوبهذ دق هعابتأ عم هيلا
 الا فيك دييقتلا اوعطقو
 درو دق هيلغ ضورفم كاذو
 الف اهريغو ايلعلا ةبعكلل
 البقتسا ميركلا تيبلا ىلا ناك
 امزل دق انهاه هار امل

 نيم نود رداف هنم مزلي
 نيب يلج لوق هنال
 ءابنالا ىف كلذ ىتأ امك
٢٣٤



 مالسالا لوأ تحيبأ دقف

 افخ الب ربيخ ىف تمرحو
 ساطوا ىف كلت تحيبأ دقو

 ميرحتلاب رمالا رقتسا مث
 دقو قاب هلح ضعب دنعو
 عقو اهخسن ةلبقلا كلذك

 لابقتساب رمالا رقتسا مث

 نارقلا دراو هيلع لد

 البقتسا يبنلا نأ يور دقو
 متالا تيبلل لبقتسا هدعبو
 ةسمخو ةنس دعب كاذو

 لابقتسا مرح كاذ دعبو

 ةبعكلا ىذه لابقتسا بجوو
٠ 4 

 (١)اغولاىفماحتلالادنع فوخلاك
 اعوطت ةلحار ىلع نمو

 ةنيفسلا ىلع ىذلا اذكهو
 لقن دق حيحص رذع هناف

 ىلصي ىفطصملا ناك ليقو

 املعاف نيتعكر يلصي ناك

 فرعاف كاذ لثم يثعلابو

 ماكحالا ىف كلذ اوور امك
 افعضم انأ قحلل تسلو

 سانلا عيمج ىلع تمرحو
 ميوقلا جهنملا ىف أديؤم
 درو لوق ىف بهذملا ىف دجوي

 عبتي قح وهو نيترمب

 لادج الب اعطق انتبعك
 ناهربلا عطاسب ىتأ دقف

 العلل جورعلا لبق انتبعك

 ملع ناك ةرجهب هخسنو
 ةرجهلا ديعب ىنعا رهشا نم
 لادج الو ماشلا ةلزبقل

 ةمالا دنع عامجالاب كاذو

 حصي ىنعم ىف لبقي هرذعف
 اغمثت اموي كاذ لثمب نمو

 اعفر الوق مرحأام دعب نم

 ةهج يال اموي هب ثتراس
 لمعلا بابرأ نيدلا ءاملع نع

 لقنلا حيحص ىلع ةكمب
 املعلا دنع ةادغلاب كاذو

 فصنم كيلم نم فطل كاذو

 داوسلاب ضايبلا طلخ غمثلاو هخدش اغمث اصعلاب هسار غمث هصاخ بطرلا ىف رسكلا غمثلا غمث هلوق(١)

 برعلا ناسل روظنم نبا ىف ه ا



 ارمأ دق ةرجه دعب ناكو
 دوهيلل هننبذكتال يك

 عقو هتعن ةاروتلا ىف ناك دق
 ىفطصملا دنع ةبعكلا تناكو
 ١ دج اهيلا ابغ ١ ر ناكو

 بلقي ههجول لزي ملو
 لابقتساب رمال ١ ه اتأ ىتح

 متالا دصقلاب ةلبقلا لبقتساف

 دصقم نم اهنود ىزجي سيلو
 نأ ةيزجي ةكم ىف نم ليقو
 مرحلاب اموي كي مل نكي نمو
 تبت هعيمج ةلبق تيبلاو
 لجالا بابلا وه تيبلا ةلبقو
 دجسملا لهال ةلبق تيبلاو
 نمل ةلبق روكذملا دجسملاو
 مرحلا لها لبق ةكمو

 ىرولا ةلبق فورعملا مرحلاو
 ةبعكلا دصق نا حيحصلا للب

 ةهج نم اهنود ىزجي سيلو
 جرخ اذه نع رحبلا لوق سيلو
 مرحلل هجو لوقي هنأك
 مارحلا دجسملا رطش لوقو

 ارهطملا سدقملا لبقتسي

 دوهعم مه دنع كاذ نال

 عمتساف نيتلبقلل بحاصب

 افرع اميف هيتلبق بحا
 ادبأ كاذ نارقلا ىرت الأ
 بلطي كاذل يأ ءامسلا وحن
 لادج الب اصن هتلبق

 متح دق رمأ نيدلا ىف هناف

 ددرت الب ضرف اهناف

 نسحلا دصقلاب دجسملل دصقي

 ملع دقو
 تتا ةياور سابع نبا نع
 )١( لصت هيف اذا بابلا لبقتساف
 دبعتلا ىدل تيبلا لبقتساف

 نسح وهو مهعيمج ةكم ىف
 ملسم لك لوقي اذب امك
 ارهش الاقم ضرالا رياس ىف

 ةمالا ىف ملسم لك مزلي
 ةلملا لهأ مزلت اهناف
 ج رع اذه ىلع اعطق هناف

 مزل امبسح ةبعكلا رضحتساو
 مازلالاب دجسملا ةهج يا

 هدصق دها زجأ

 ها ةرورض ماللا نوكس ىلع فقو يلصت يا لصت هلوق(ظ)
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 كردت مل اهنيع نا هانعم

 لحم انهاه نيقيلل سيلو
 ههجلا طرتلاب هللا ينغي سيلو
 ةبعكلا وحنل دصقلا مزلي لب
 دجسملا ال انتلبق اهنال

 ةريره ىبأ 'لوق هلثمو

 قرشملا اذه نيبام ربخ ىف

 درو دق اذهب ةلبق سانلل
 الو بير الو كش ىف تسلو
 ةبعكلا سفن دارأ هنكل
 ىفطصملا نأ رحبلل ىتأ دقو

 اعد دق اعيمج اهيحاون ىفو

 عكر اهنم اجراخ نيتعكرو
 ىف ةلبقلا يه هذه لاقو

 ادبأ اولص ةبعكلا ىلا مث

 افخ الو مكتلبق ىتا يهف

 داري دق دجسملا ةهجو
 نم دجسملا ةهج ىف اهنال

 ادجسم ىمست اهسفن ليق لب

 اهنال تيمس دق ةلبقو

 اوباغ اونوكي نا يرحتلابو

 هيضرم ةلوبقم لب ليقو

 كسنلا لاحب اهنع ىأن نمل

 ههجوت ةيفاك اهناو
 ةمالا ىذه دنع دج لكب

 دصقن كلت تاذل اننكل

 مزل دقام انل هللا ركذل
 ةمالا ءاملع نم هناو

 ققحتلاب فورعملا برغملاو

 دصق هب ةبيط لهال وهو
 الملا اذل ةلبق نيذ نيبام
 ةمالا لك ةلبق اهناو
 افخام نود ةبعكلا لخد دق

 اعفر دق اذكه لصي ملو
 عمس اذكه ةبعكلا لبق يا

 فرعاف فالخ الب اهقيقحت

 ادنسم اضيأ هوور ربخ ىف
 افشك اعطق ماهبالل كاذو
 دارت ذا ةبعكلا انه اهب
 نكز لكلل كاذو هلخاد
 ادب ناك سبالت نم كاذو

 اهل نيلصملا ةلبق نوكت
 نيمختام نود اهوار اذا
 باوص هلك اذهو اهنع
 هيلع ةلبق ىعدت كاذل
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 لبقتست ابصلا حير لب ليقو
 اققح دق اذكه لوبقلا يهو
 لبقي اهيلا جحلاب ليقو
 لباقت دق رومعملل ليقو
 ةغللا عضو ثيح نم لب ليقو

 لامعالا ىف موزلل ليقو
 ةالصلا ىف ةلبقلا ةينو

 افرعاف ةالص لك ىف كاذو

 ركذ امنيا ةينلا يسن نمو

 ج رخ ىتح نركذي مل نكي نمو
 دق ةلبقلل نوكي نا طرشب

 ولو ءىش اهنود يزجي سيلو
 لمعلا هيلعو حيحصلا وهو

 هربتعملا ةجحلا وهف نقحلاو

 لسرتست امنيح يا اهبابل
 ىقتنم لاقم ىف روبدلا دض
 اولبقاف ءاعدلاو فاوطلابو
 لباقم امسلا ىف تيب كاذو
 ةلبقب ةهج لك فرعت

 افخ الو اهل طرش اهناف
 رثالا ءاج اذكه تمتو ىون

 ج رح نم سيلو تمت دقف اهنم
 درف الوا هتالص ىف هجو

 اوور اذكه ةلبقلل هجو

 لوحم يا ىدهلا نع انلامو

 لك ةريس هرربلا هذهو
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 هيجوتلا

 ادنسم يذمرتلا اهنع هاور

 ةجام نباو دواد ىبأ لتم

 رابخالا ىف مكاحلا اذكهو
 سنأ نع ىنطقرادلل هلثمو

 رمع نع ملسم حيحص ىفو
 لوالا مامالا ركب ىبأ نعو

 لقن دوعسم نبا نع اذكهو
 افرع دق ىذلا وه هظفلو

 املعاف ليلخلا هيجوت مضو

 رظناف عيبرلا دنع عقي ملو
 هفلاخملا دمعت نم نكل
 ةالصلا ىف هيجوتلا كرتتال
 دهاش ليلخلا هيجوت مضو

 لبقي مل مهدنع حصي مل ول

 مه ٠

 عبتم لك هاور . انهيجوت

 ملسم لكب ىلوا هلعفو
 انسحتسم انل امياد نوكي

 بتك ديكأتب ةنس ليقو
 انيملسملا لك هتلبقو
 ىدتقم ربح لك نم هريغو

 ةياور ىف ءاج ىنطقرادلاو
 رامتال نينمؤملا مأ نع

 سبقلاك ءاج ديعس ىبا نعو
 ربخلا ظفل رهجي هب ناك

 يلج لقن ىف نامتع نع ءاجو
 لدجلا كنع عدف رذنم ليلس
 افصوام ىلع نالا ىرولا عم
 املعلا لج بابحتساب هيلا
 رثالا ىف املعلا هاور دقو
 هفلا نوكاال نيملسملل

 تاقثلا نع هتفرع دقو

 دراو حيحص هلوبق ىلع
 لمعلا لهأ ةودق مهنال

 الصمعلا كاذ درن نأ رسجن الف هل اكرات ىلصي نمو
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 ة ا١لصل ١ ىف م ١ رحا ١

 حتتفت ةالصلا هبام لوأ
 رثكالا دنع ةالصلا نم نكر

 ربخلا صن ريبكتلا اهميرحت
 لخديو اهحاتفم هنال

 اهلبق الالح ناكام هانعم

 ةالصلاب مرحأام نيح نم

 جرخام عيمجو مالكلا نم
 ةالصلاب مرحملا ةئيهو

 ريبكتلا اهميرحت هلوقو
 حاتفملا وه هنأ لدي

 راكذالا نم هريغ نود نم
 روهمجلا اندنع هيلع امك

 لوقي ةفينح وبأ نكل
 ريبكتلاب ءاج ليلدلا للب

 ننسلا ىف ثيدحلا بابرأ هاور
 ةالصلا ىف لوخدلا نكميال

 ميظعتلا ىلع لدام ليقو
 ىتم الإ ادبا هارن الو

 رايتخالا دض رارطضالاف

 ريبكتلا ىف ةمضلا صلخاو
 فعضلاو مامشالاف هوجولا أ

 حصالا لوقل ىف مارحالا ةريبكت
 رثالا ىف يور دق طرش ليقو
 رظناف اعطق مارحالا هب ىنعي

 للحملا مرحيو هب اهيف
 اهلضف نفرعاف اهيف مرحي

 تاللحملا لك نم عنمي

 جرح هلعف كاذ لكف اهنع
 تائيهلا رياسل تفلاخ دق

 رينم انهاه ليلد ىدهأ
 حارشلا ققحام ىلع اهل
 راربالل بهذملا وه اذو

 ريتكلا هب لاق هناو
 ليلد الو هريغب تحص

 ريهشلا حضاولا ىف ريغال
 نفرعي يلجلا قحلا هناو
 تاقنلا نع ءاج هب الا

 ميركلا ىدهلا ظفل نم زوجي

 ىتأ ثيح هريبكت نع زجعي
 رارطضالا ليبس ىف رذعلاو

 ريهشلا جهنملا ليبس بصت
 مامتالاو عابتالا نسحالاو

٢١٠



 لظح دملاف ءابلا دمت الو لب ربكا نم ءارلا مضت الو
 ماقملا ىف ةجحلا هناف مارحالا ىف عوشخلا ىلع نكو
 مزلأ ماقملا اذ ىف هنكل مزلي عوشخلا اهعيمج ىفو
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 ةذاعتسالا

 ما رحالل تربكام دعبو

 ميجرلا رفاكلا نيعللا نم
 اربكت نا لبق ضعب لاقو

 نازياج ناهجولا اندنعو
 ادرو دق باتكلا ىف كاذ لصأو

 نآرقلل.... تأرق نا لوقي
 ام دعب كاذ نا لاقي الو
 اتدرأ اذإ يأ تأرق اذا
 دهشي ماقملا هب ىذلا اذه
 مصتعأ ذيعتسا ىنعم ناف
 ركذ نع الغاش نوكي نأ نم
 ركاذ لك ودنع هنال

 ادغ رانلا ىلا هنا ملعي
 دسحلا طرفل لب رأثل سيل
 نارقلا ىف هنع احيرص ءاج
 ىفطصملا يبنلا نع اوور دقو
 دمحا ديعس ىبا نع هاور

 ىلج لقن ىف دواد وبأ مث

 القن دق رذنم نبا اذكهو

 رمع نع ىور دق ىنطقرادلاو
 بجت ةعكر لك ىف له فلخلاو
 طقفىلوالاىف روهشملا عياشلاو

 ماركالاو لالجلا ىذب ذعف
 ميظعلا يلعلا نصح ىف لخدت
 ارخأ كاذ ضعبلاو نذعتساف
 يناثلا كاذ حجر انضعبو
 دحأ لك ىرولا ىف هاعو اصن
 نامحرلا دحاولاب نذنعتساف
 املعاف غارفلا دعب يا تأرق
 اتذعتسا هلوأ ىف أرقت

 ديؤت نيارق هل امك

 مجر دق ثيبخ لك نم هللاب
 ركفلل اسوسوم وأ شرعلا ىذ
 رهاش لضف لين نع هلغشي

 ىدرلاب انامرف امتح ريصي
 دحأ لك لضي نأ هاعد

 نارسخلا ىلا ىعادلا هناو
 افرعاف ةالصلا ىف ذاعتسا دق
 دجمملا لضافلا يذمرتلاو
 لبقاف هيقفلا يءاسنلا لثم

 بتك دق طقف ىلوالا ىف كاذ مأ

 طرتشي دق اهريغ ىف نكي ملو
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 بهذو عيمجلا ىف ضعب لاقو
 اطع لثم نسح دهاحن دقو

 ركذلا ظفل مومع مهليلد

 عقاول ا مالكلا ميرحت نأ نم
 هذاعتسالا نيب قرف ريغ نم
 ليلدلا دري ملام لك نم
 ارمأ ليلدلا صصخي ناف

 درو هب ىذلاب راصتقالاف
 طقف ةرم حص دق هلعفو
 املعاف ىنومتيأر امك اولص

 بحتسم لعفب هل مهؤاطع

 كاذك

 رمالا لوحف ضعب هدرو
 عنام يا ةالصلا ةلاح ىف

 ةياورلا حضاول اهريغو

 ليبسلا وه اذو هلحب

 ىردي فالخ الب انمزلي

 طقس هريغو ىلوالا ىف كاذو
٠ 

 املع دف مهدنع ليلد وهو
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 ةالصلا ىف ةلمسبلا

 هلمسبلا ىف مهفالخ ىتأ دقو

 ةرصبلا لهأو نويندملاف
 فانحالا بهذم اضيأ كاذو

 م

 ةحتافلا نم تسيل مهدنع

 روسلا نيب تعضو دق اكربت

 رسلا ىف اهنوأرقي كاذل
 ةفوكلا لهأك ةكم لهأو
 ةحتافلا ىف مهدنع تتبث دق

 نارقلا نم ةروس لك نم
 باحصالا بهذم هيلع امك

 بهذي اذهل سابع نبا اذك
 ملعلا مامالا بطقلا ىور دقو

 عماج رفس وهو نايميهلا ىف

 اهنأب ةريره ىبأ نعو
 هعباسلا كلتو دمحلا نم ىنعأ
 عبرأ عم ةئامك اهكرتو
 فلسلا نع اهب يورم رهجلاو
 رمع نباو انل يور رمع نع
 يلولا رساي نباو يلع نعو
 انل اهرهج بيطخلا ركنو

 هل قار هجول لك احن دقو

 ةلمسبلل نوكرتي ماشلاو
 فالخ الب مهعم هناو

 ةءارقلا ىف لصفلل اهنكل

 رهش مهنع كاذك اهل الصف

 ركن ريغب لاب يذب اءدب
 ةلمسبلل كاذ ذا اوبجوأ دق

 هحضاو ليبس يهو اهريغو
 ناهربلاب تباثلا وه اذو
 باحصلا رياسو ىعفاننلاو
 بهذملا كاذ سانلا دنع حصو
 مزجت كاذب رابخا ةلمج
 عفان لكل هنا قحلاو
 اهبنلا هاور دقام ىلع اهنم
 هعماج لضف لكل اهناو
 يعم لقن ىف ركذلا اذه يآ نم
 فلخلا ةجحو نيدلا ةداق نم

 ربالا انمامإ سابع نباو
 ىلجلا هلاقم ىف ريبزلا نباو
 انليلد نمهفاف )١( ميت خيش نع
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 يبأ عم اضيأ نامثع عم كاذك

 ديعس يبا نع اضيا كاذك

 لقن دق سوأ نب دادش كاذك
 املعاف يلع نب نيسحلا اذك
 مهف نوعباتلا امأو لاق
 دعاوقلاو حاضيالا ىف لاقو

 هلمسبلا ارقي راتخملا لزي مل
 رمع هلثمو ركب وبا. اذك

 ملعلا لهأ هيلعام قحلاو
 عبتملا معنو قحلا اوعبت دق

 ىدهلا الا مهنيد يف اوضتري مل
 فطاوعلا ىضتقمب اومكحام
 ةبعش نع اهكرت نم اوور امف

 ملعاف(ةالصلاحاتفم....دمحلاو)
 حاتفم نع ربخأ هنكل
 هلمسبلا كلت نا تفرع دقو
 ٠٠ قيقحتلا ةياغ تدرأ ناو

 املعلا بطق نايمه ىلا عجراف
 امهبملا هيف ققح هناف
 ماقملا ىف بولطملاب ءاجو

 يتفلا كاذ ةداتق ىبا نعو

 ديجملا ىتفلا ىفوأ ىبأ نباو
 لدج الو اذك رفعج لجنو

 امكحم الوق نايفس ىبا نباو
 اوملعتل اورصحي نأ نم لجأ
 دراو لاقم ىف اذه لتمب
 هلجبملا هتايح تضقنا ىتح

 رشبلا ةداق سانلا ةاده مهو

 ملظلل اوحم مه ذا انبحص نم

 عدبلا . اوقزم ةلقلا ىلع مهو
 ادمحا بحص ناك هيلعامو

 فراخزلا ىلإ اولام الو الك
 ةحصب نتبثي مل سنأ نع
 مهفاف لدي كرتلا ىلع سيل
 حاحصلا ىف هوور انتالص
 هلبقاف حصي كرتلا امف اهنم
 ىقيقحلا انبهذم نم كاذل
 امكحملا حيحصلا لوقلا هب دجت

 املظلا الجو ثحبلا ققدو

 مالسالا بجاول ىفك امب
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 ةالصلا ىف دمحلا

 مزلت اعطق ةالصلا ىف دمحلاو

 رشبلا ريخ نع صنلا كاذب ءاج
 ةجام نباك دمحأ هاور

 يلع نعو ةريره ىبأ نعو
 كلام نب سنا نع اندنعو
 هصقانلا مساب يهف جادخلا نا
 طرش مامتلاو جادخلا ىهف

 اهل دمحلا نيع ليلد وهو
 بهذملا ىف اهريغ يزجي سيلو
 يعفاشلاو كلام عم اذكهو

 انموق ضعبو نويفنحلاو
 بجاولا ىف ةياب اوزتجا دق
 جادخ اندنع لاقم اذو
 ةنسلل فلاخم هنال
 ربخلا ىف ةالصلا اهامس هللاو

 ىدبع نيبو ينيب اهتمسق
 مامالاو مومأملا اهأرقي

 مومأملا اهريغ أرقي سيلو
 يءاسنلاو دواد وبا ىور
 دحأ مكنم يعم ارق له لوقي
 الاق نآرقلا عزانأ ىلام
 هحيحص ىف كلام هجرخ

 ملعت جادخ . يهف اهنودو

 رضم ءانبا مركا دمحم

 ةشياع يأ راتخملا ةجوز نع
 لصيفلا مامهلا ةدابع نعو

 كسان ربح لك نم هريغو
 هصلاق تناكف مهدنع فرعت

 طحنت هنودب نكت ملو

 بتكلا يا مظعأ اهناو

 عبات لكو بحصلا بلاغو

 انبحص بوجوك اهوبجوي مل
 بتاعتال ركذلا اذه يآ نم
 جاهنملا هب ءاج هنالطب

 ةجح نودو ناهرب نود نم
 رنالا انل هب ءاج اهمسقو

 ىدنع ريخ لك ىدبعل مث
 ماقت ذا ةالصلا اهنال
 مولم هناف ارق ناف
 ءابنالا ىف كلذ ىذمرتلاو
 دجو دق لقتل دمحلا ىوس ىنعي

 الاح دهوكرتتلف انيبن
 هحيحصت ىف ٥ اور ىعف اشلاو
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 ىتفلا نابح نباو دمحأو

 نارقلل عنملا ليلد وهو
 املعلا دنع عامجالاب كاذو

 ركذلا مأب الا اولعفتال
 اهب الإ ادبن ةالص الو

 بير نود بهذملا وه: اذه

 دحاو لك قح ىف تبجوف
 مامإل عم ناك وأ ادرفنم
 ىلع دمحال فانحاا تلاقو

 دمحأو ىتفلا قاحسا لاقو
 امدنع ائيش مومأملا أرقيال
 باحصالا ججح تفرع دقو

 ركذلا مأب الا اولعفتال
 اصملعاف اهاوسامو هذهف
 دعيلف . مامالا عم ارق نمف

 راتخملا رماي مل لقت نلو
 لصالل اوبحصتسا كالوا تلق

 ىنانملل ٍ مامالا لمحيال

 لمحي اضيا ميظعتلل ليقو

 درو تايحتلا ىف اضيأ فلخلاو

 لمح نإ دوجسلاو عوكرلا امل

 اتبث هيدل ةجام نباو
 ناركنام نود مامالا فلخ
 املظ دك مهل فلاخي نمو

 ربح لك حيحصلا ىف هاور
 اهل يأ متالا نكرلا .اهنا

 دجام نبااي دا رفالاو عمجلا ىف

 مالم الب رهجلاو رسلا ىف
 الملا ىف ارهجو ارس مام

 دروت تسيل رهجلا ىف كلامو
 العاف مامالا كلذ رهجي
 بابلا اذه نأش ىف مهلوقو
 زكن نود جادخلا هلوقو

 امس الصأ اهب مركأ انتجح
 دجو دق فالخ الب هتالص

 ركف حيحصب مهفاف يهنلاو
 . راربا مهو اهدوع كالوأ

 لصفلاب مهل يهنلا ىتأ ىتح
 نارقلل لمحي هنكل

 لقني دوجسلا حيبست ليقو
 دمتعي ارمأ كلذ ىرا الو
 لديام يل لقف تايحتلاامو
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 ىف نارقلا

 نارقلا اهرون ةالصلا نا

 لالجلا ون لاق دجهت هب

 ركذاف ميظع ركذ هنإو

 عنتمي تاولصلا ضعب نكل

 نارق الف رصعلاو رهظلاك

 ال... برغملا ةثلاث اذكهو
 هحتافلا اهاتريخأ اشعلا اذك
 بهذملا لهأ هيلع ىذلا اذه

 ام كلذ ىف موقلل ىتأ دقو

 درو دق رصعو رهظ يلوأ ىف
 بحص نم ةلمج نع هنووري
 نع ةديدع قرطب
 ارق امب اوحرصو
 انباحصأ هدرو

 مهيلا ثيداحأ كلت

 فرعت كانه داحأ رابخأ
 املعاف اهوكرت دق انباحصأ
 رهظلا ةالص ىف رسي ناك
 رهجي ناك ريغلا ىف هناو

 ىف رهجلا نا كلذ نم حصف
 يناثملاف رسأ امثيحو

 دمحأ

 روسلا نم
 اولظطباو أ

 لكوت

 ةالصلا

 ناقرفلا حرص كاذب امك

 لاجب هل قوششن وهو

 ارفسا مكيلع رون هناف

 ركشاو ةالصلا ىف ليلجلا هب

 عرش مكح ىلع دمحلا ىوساهيف
 ناقرفلا اذكه ىناتملا ىوس

 العف نم نكرتاو اهيف نارق
 ةحلاصو ةيفاك اهناو
 يبرغم لكو نييقرسشم نم
 امدقتام قصلاو انفلاخ
 دجو مهل رثأ ىف مهنارق

 يبر هيلع ىلص دمحم
 ددرت ىلع اهركذ لوطي

 رثالا ىف مهعم كلذ اودروأو
 اولبقا قحلاو قحلا وهو كلذ
 لبقي هاور دق نمم قحلاو
 فرصنن اهوحنل انل سيل

 امزلام اوضق دق نسايقلابو
 رصعلا ةالص ىف يأ اذكهو

 ركذت ذا ةروس تاذ لك ىف
 فرعاف هيف ةروسلا مزلتام

 نارقلل أرقيال طقف
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 اولص ىنومتيأرام لثمو
 مدقي له سايقلا ىف فلخلاو
 ىدهلا لهأ هققح ىذلا اذه

 رهظلا لثمك رصعلا ىف دمحلاف
 ةمتعلا ةالص نم نييرخالاو
 لعفاف مامالا فلخ نكت نلو

 نكت وأ مامالا تنأ نكت ناو

 لطب هلني مل ليلد وهو
 ملعي لوق داحالا ىلع اموي
 ىدرلا يغبن انلامف انبحص نم
 ركن نود برغملا رخاو
 هملع دق هل نم لاق كاذب
 يلولل دلقو ريغال دمحلاب
 ننسلا اذه ىلع أرقاف ادرفنم
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 برغملا ىف نارقلا

 نارقلا تبت نييلوالا ىف
 رصتقي ريسيلا ىلع هنكل

 ىفطصملا ناك نوتيزلاو نيتلاب
 املعاف تالسرملاب ارق دقو

 هلترم ةحضاو ةءارق

 نم نييلوطلا ىلوطب ارق دقو

 درو لقن ىف روطلاب ارق دقو

 ملعاف نيتعكرلا ىف اهقرف

 دمصلاو نورفاكلاب ارق دقو
 برغملا تقو نا انفرع دقو
 سانلا هيلعام فالخ وهو
 اولام دق مهزجع نم سانلاو
 برغملا ةالص تقو اوقيض دق
 ةالصلا ىف نآرقلا ىف ريخلاو
 لالجلا ىذ كالمأ اهدهشت

 ناهربلا حرص كاذب امك

 رهتشم كاذو اهتقو قيضل
 افرع رمأ وهو اهيف أرقي
 املعلا هاور هدهع رخأ
 هلسرت تكح ةدؤت ىلع

 نكز دق الوق نارقلا لصفم
 دنس ىف اضيأ فارعالاب ءاجو
 معنلا يلو هلل دمحلاو

 دحأ لك عم رهشالا لوالاو

 بجعاف هوور امم عستم
 سابتلا الو قح هنكل
 اولاق دق هبو فخالا وملا
 يبنلا لعف هررق ىذلا قوف
 يتا امج برغملا ىف لضفلاو
 لامعالا مظعأ نم اهناو
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 ءاشعلا ىف نارقلا

 نمؤملا ليل نارقلا روني
 ىرابلا ليلجلا ركذ اهب اولتن
 ىف سانلاو انتالص ىف نحنف
 ىراصنلاو دوهيلا تمان دق

 اوماق ليلجلل نونمؤملاو
 ارابجلا نميهملا اودبع دق

 اعورشملا هبجاو هل اودأ
 ركذلاب مهل ءاض دق ليللاف
 نكمملا بسح ءاشعلا ىف ليطي

 رصتقي امامإ انل نكي نمو
 الاوحالا ملعيال هنال
 لغتشمو ةجاح وذ مهيفف

 ام بسحف ادرفنم نكت نلو
 ارثكالا تلن ترنكأام لكف
 لالجلا ىذ ةمكح تضق دقو

 كرت اندنع نيتريخالا ىفف
 ملعاف طاشنلل ىعدأ كاذو

 انيف لازيال رسي نيدلاو

 ا ميظع انل اشعلا ىفو

 ن ا ًوضأ نيسبتقم
 يفتخم ريغ قرفلاو مهمون
 اراطوأ اهمونب تضق امف

 اعورفلاو لوصالا اوعبتاو
 رجفلاو مهئاشع ىف كاذ ذا

 نطفلا لعف ءايشالا طسوو

 ربتعي ريخ وهو ريسيلا ىلع
 الاحلا مانالا ىف يردي سيلو

 للعلا بحاصو عساشو
 امسلا قلاخ ةعاط نم عيطتست

 ارفوالا ماقملا سانلا ىف تزحو

 لاوحا ىف نارقلل كرتلاب
 كسن دق لالجلا ىذل نمب اقفر

 ملسسلا
 انيمأ

 اذه ةح ر هناو
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 رجفلا ىف نارقلا

 نارقلا .ةلاطا يغبنتو

 ىلع رجفلا ىف ليوطتلا بدنيف

 هرربلا ماركلا لعف لزي ملو
 هرقبلا هيف أرقي مهضعبف

 لصفملا لوطأب مهضعبو

 نارقلا رثكا تعطتسا ول

 روسلا ضعبل سانلا نسحتساو
 املعاف اهاط لتم نونمؤملاو
 هعمجلا موي حبص ىف اذكهو

 اهونسحتسا يسركلا ةياو

 نسحتسأ انأ رشحلا رخاو
 يرابلا تافص ىلع امهاتلك

 تدب رجفلا ىف ليوطتلا ةمكحو
 لقصتو لب ماونلا ظقوتو

 ىرولل ىدهتو لمشلا عمجتو
 السكلا يفنتو دولل ظفحت

 ناهربلا رهاظ بسح رجفلا ىف
 رمالا كاذب انل ابغرم

 هريخلا ةادهلا رغلا انتداق
 هرنأ نحن فقنلف اهوحنو

 لمعاف عاطتسملا بسحب نكل
 نانشلا يلع ابصنم تكردا

 رتبلا رشحو ارسإلاو فهكلاك
 املعلا دنع ناسنالاو حتفلاو
 هعفر ضعب ةعمجلا ةروسب
 اهومزال ةالصلا ىف كاذل

 نسحت يهف يسركلا ةيا عم
 راتالا ىف صالخالا ةروسك

 تفرع اهيف طاشنلا ةداعا
 لسغت دق ادصللو انبولق

 ارهظ رسل نوكلا رمعتو
 البلا عفدتو قزرلا بلجتو
 ناش نم اهل امب ةيانع
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 ضعبلا ىلع ضعبلا نم نارقلاب رهجلا عنم

 ىلع ضعب نم نارقلاب رهجلاو
 ىف كاذو ارهاج اذه أرقي
 رشبلا ريخ نع ثيدحلا هب ءاج

 احيحص املعلا هنع هاور
 اراك فالا شوشي هنال

 اعيمسلا ملاعلا يجاني نمو
 ليبس انهاه رهجل امف
 لالجلا ىذل بلقلا ءىطوف

 ليلذ عشاخ بلقب مقو

 لالجلا رهابل ارضحتسم
 نانملا لياضف احنمتسم

 ىرولا ىداه .نع يهنلا ءاج كاذل
 ادرو دق ةديدع قرط نم

 عنتما ىلوالاب مالكلل عنملاو
 جراخلا ىف وأ ةالصلا لخاد ىف
 سرد ىذلا نمو يلصملا نم
 حصي انهاه نارقلل عنملاو

 الظح رمأ ةالصلا ىدل ضعب

 فرعا هعنم رهجي هتالص

 ربالا مرقلا انربح عيبرلا نع
 احيرص اهب ىلدأ ةمكحل
 اراهج مهيلع نطلخيو
 اعيدبلا نميهملا دهاشلا
 ليمج انهاه نوكسلا نل
 لانملا يلاع اماقم لنت

 ليلخلاو كيرشلا نم الخ
 لامجلا كلذل ارهظتسم

 نامحرلل نانجلا غرفم
 رسلا كاذ لانم اوكردي مل
 ارصبلا ءاملعلا هاور امك
 اددسملا ثيدحلا كلذ تبثت

 عقو ناكام فيك ثيدحلو
 جهانملا ىذل لماش معنملاف
 سأ عنملاف مهتالص ىف سانلاو
 حرش اذكه سانلا ىلصي ىتح
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 عوكرلا ىف لاقيام

 اميظعلا حبس عوكرلا ىفف
 امبسح ميظعلا يبر ناحبس
 حبسف تلزن دق امدنعو

 الب مكعوكر ىف اهولعجا لاق
 ملعلا عيبرلا كاذ انل ىور
 نم هاور امك رحبلا هخيش نع

 ةلوبقملا هقرط ىف ءاجو
 ىفتكي دق ةرمب له فلخلاو
 حجرالاو ةرم يفكت ليقف

 رهاظ زاوجلاو سمخ ليقو

 بسنو ثالت ىزجملا ىف ليقو
 نسح كاذف داز ناو لاق

 رتع ىدحإ لامكلا ىف ليقو
 اليف سمخ حيبستلا طسوو
 املعاف بحتست سمخ ليقو
 اقلطم زاج لفنلا ىف هنكل
 عنم مأزوجي عفشلا ىف فلخلاو
 هارأ٠..اللفنلا ىف ولو ىتح
 رتو لك بحي هناف
 نإ فلخلاو نكرح يبر ءايو

 ىف ٠٠٠ لماكلا وهف ميظعلا نا
 ميظعلا لدب زوجي لهو

 اميركلا نميهملا سدقو
 املعاف كاذب صنلا درو دق

 حجرالا لاقملا ىف ميظعلا مساب

 القعلا رابتعا ىف غوسي فلخ

 ملعي نأش نيدلا ىف هل نمو

 ننسلا بابراو بحصلا لضافا
 ةجحب ىدهلا ىلع انلدام

 افرعاف طرش هيف ثالثلا مأ
 اوحرص دق اذكه ثالثلا ىفف

 رهاش ةادهلا ضعب عم عنملاو
 بتكلا ىف عيبرلل ... كلذ

 نطفلا مامالا هديزي الو

 رثالا ىف يور دق عست ليقو
 >2صح دق ةرمب هنكل

 امدقتام كلذ ىف قحلاو
 اققح اميف تللقأ وأ ترتكأ

 عفر دق رمأ وهف ىدنع عنملاو
 هانعم نمهفاف رتو هللاو

 رجالاب زفت ارتو نحبسف
 نكز دق ةادهلا دنع اهتنكسأ
 فرعتلف هتاذو هتافص

 ميدقلا دحاولا ليلجلا لثم

٢٦٢٤



 عنمي كاذ ثيدحلا رهاظف
 راتخملا نع انءاج نيدلاف

 هب قطنلا ىف رطضي ىذلا الا
 ام حيبت ةلاح رارطضالاو

 لماكلا وهف متالا كلاسو

 امب اطاتحم فالخلا نم جرخاف

 هلماش ىف زاوجلاب بطقلاو
 طقف بدنلل ثيدحلا اولمحو

 املعاف ميظعلاا ريغ اوور دقو
 لقي ملو دجاسك عكارو

 مهفاف ديق ريغ نم اهديعي
 ملعلا يعفاشلل هلثمو
 ىرولا ضعب عم ديعيال ليقو
 ىوسال ديعي دمعلا ىف ليقو

 ىوهف عوكرلا نع اهس نمو
 دقو ريبكت نود وأ اربكم
 اعكار يوهيو امياق عجري
 هل لاق دق رثؤملا ىبأ نعو
 امياق باصتنالا هنمزليال

 فرعاف ضرف ةنينأمطلا مث
 دق اهديدحت ىف فلخلاو

 رابخالا انهاهو
 اد رو

 انل تء اج دق

 عرشي كانه ديق هنال

 راثالا ىف ءاج ميظعلابو
 هبتناف هريغ هنع زوجي
 املعاف رسي نيدلا ثيح رسعي
 لضافالا هدصقت دق لضفلاو
 املعلا دنع ةجحلاب غاس دق
 ةلقان ميلا اوزعم لاق دق
 طرتشمب مهدنع بوجولا امف
 املعلل تددعت ةياور

 لطب دق ةالصلا مكح هحيبست

 منغت رداف بهذملا وه اذو

 مهفاف لاقي نييكلاملاو

 ارظناف ديعي تقولا ىف ليقو
 ىور نم ضعب هاور دق كاذك
 ىون ادصق هلو دوجسلا ىلا
 دريلف اعرش ملعلا هيلا در
 اعفان الوق هفرعاف اربكم

 هلعفي يك عوكرلل عجري
 املاع نك هب ىلوالا لوالاو

 يفولل ةالصلا ىف نكر لك ىف
 ادالا ىفكيام داتعملا نكمملاو
 انتنينأمط عم لادتعالا ىف
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 عوكرلا نم عفرلا دعب لعفيام

 ميظعتلا بجاو متأ نمو
 اعمس لوقي هعفر لاح ىف
 درو دمحلا كل هللا انبرو

 مزل هللا عمس اضيأ ليقو
 الاق مامالا اذا مهليلد
 اولوق كاذ دعب نم متنأف
 اصن (اولوقف) مهل هلوقف

 لعجي

 هتروص ودغت رامحلا ةروص وأ
 حيبقتلا ةياغ هيف كاذو
 ىدتقم انيف راص مامالا نا

 ناكم ىف ةمكحلا نم وهو
 مامالا امف قبسلا زوجول

 ناطيشلا ديب ثيدح ىفو
 الاطأ نم لوأ ةعافر
 هكئالملا اذ دنع اهتردتباف
 مكنم تاملكلا كلت لاق نم
 مرج الو انأ ةعافر لاق

 ميقتسملا نصغلاك بصتنيلف
 اعد اموي هل نم دمح شرعلا وذ

 دنس ىف حص مامالاو ذفلل

 ملع مومأم نود مامالا ىلع

 الاقملا هل هللا عمس يأ
 ليمجلا انتلا دمحلا كلو يأ
 اصخ دق انهاه مكحل اذب
 حبق كاذ نا لاح يأ ىف

 ددهتلاو حيبقتلا ةياغب

 لمعيام ازج هسار شرعلا وذ

 هتقيقح اهلوصأ نع جرخت
 حيييقلاب ءاج دق هنال

 ىدرلا انل نمزلتسي هقبسف

 نانجلا قداص لك هيردي
 مارح انه هقبس كاذل
 نايب ىف قباسلا ةيصان
 الاق دمحل هعفر دعب يا
 هكراد لضف ريخل اقباست
 مكيداه اهلضفب اهونم
 ملع دق اميظع الضف اهب لان
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 همزاولو دوجسلا

 ريبكتلاب دوجنلا ىلإ وهاو
 مكدوجس ىف قلخلا ريخ لوقل
 دوجسلل عراشلا اهصصخ

 عضاوتلا ىف ناك دوجسلا نا
 ميظعلا نم ىلعالا كلذك

 ىونعملا وندلا برق ىف دبعلاو
 دجاس وهو نوكيام برقأ
 ىلاعت انبرل ةهجال
 درو امبسح ثالثلا هلقأ
 راتخملا نع ((هاندأ كاذو)

 رصتقا نم الماع نوكي الو
 باحصالل بهذملا وه اذه

 ميهفاف ديزيال مامالا امأ
 قباسلا عوكرلاك هيف فلخلاو
 يفاك لاقم هيف ىضم دقف

 هريثك ةيعدأ تتأ دقف

 يبنلل ةاورلا اهعفري
 ملاعلا مامالا بطقلا اهدروأ
 احيبستلا ىور دق عيبرلا امأ

 عقو لفنلا ىف هوورام لعو
 هب لاق نم لوأ ىتأ دقو

 ميظع كلم ضعب لاقو

 ريبكلا يلولا العالا حبسم
 مكبر لالجل اهولعجاف يأ
 دوبعملل عوضخلا ةياغب
 عكارلل ىتأ لاح نم قغلبأ

 ميركلا مهعضو ىف غلبأ
 ىولوالا دوجسلا كاذ ىف نوكي
 دراو اعرش كاذك هبر نم
 الامك الع ابر هناحبس

 : اذا ةدابع اهلوقي
 راثالا ىف كلذ اوور دقو

 رضم نم انيف راتخملا ةنس نع

 دحمس

 بابلا اذ ىف ءاشت اذإ دزو
 ملسمب مكلذ قيضيال يك
 قداصلا يبنلا نع امب ذخف
 فالخلا نع بهذاو ذخ قحلاف
 هريهش مهدوجس ىف لاقت

 يورملا ىف ركذت ةيعدا

 ملاعملا اهب تناز قرط نم

 عرش ضرفلاىف عيبرلا ىورامو
 هبر لالج ىرد ذا لاكيم
 ميقم عباس ءامس ىلع
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 ةيوقلا ةحنجالا نم هل

 عفترم ميظعلا شرعلا ىأر دقو
 ىلعلا شرعلل ريطي نأ دارأ
 ليلجلا نم ننالا بلطف

 افلأ حانج لك عم هاطعأ
 فالالا نم نيعبس راطف

 يك شرعلا وحن ةوقلاب راطف
 اناك دقام لتم هار دقو

 ادبأ قاب هاري لزي ملو
 العالا يبرل ناحبس لاقف
 هلماش ىف بطقلا هاور اذك

 نيبكنملا وذح كيدي لعجاو
 عباصالل دوجسلا ىف مضلاو
 عنتما نيعارذلل شارتفالاو

 نيلجرلا عباصأ نلعجتلو
 عمتجم ريغ عبضلل ايفاجم

 كرب نإ ريعبلا لثم اوكربتال
 يلعلا فنالا عم ةهبجب دجساو
 يفكتال هتهبج نع فنالاو

 بجو امهيلكب حيحصلا للب
 دق ةهبجلاو او فنالا ثيدحلا ىفف

 امك ضرالا نم هفنأ بيصي

 دوجسلا ىف بارالا ةعبسو

 اقلطم ديعي فنالا كراتو

 ةيورم اذكه افلأ نوعبس
 عفتري هيلا هللا نذأتساف

 لزناو عجراف قيطتال لاقف

 راطف
 ادجو دق امب اتوهبم داعف

 الجالا لالجلا كلذ مظعل
 هلقان نع هاكح ربخ ىف
 نيديلاب دوجسلا لمتحاو
 عكارلا لاح سكعك مزتلم
 عقو صن ىف نيديلل ضبقلاو
 نيم ريغب ايلعلا ةلبقلل
 عنتمم كاذف فتلم ريغو
 كش نود حيبق لاح هناف

 ىلج لوق ةهبجب ازتجالاو
 فلخلا ىكاح دنع ىفكت ليقو

 بتكلا ىف ليلد نم هيلع امل

 دجس نلإ دوجسلا ىف ه نانرتقي

 دوبعملا دحاولل ةطورشم
 اققح الاقم تقولا ىف ليقو
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 ايهيفنيال بارالا ربخو
 لاحلا ىف ةمزال اهل ىهف
 مزال اهيف صقنلاف اهنودو

 نيترم دوجسلا رركو
 بجت ةيوه لكل ةريبكت

 اهريس. ةالصلا ريبكت ناو
 انرخؤي نا ىيلصمللو
 ملعاف دوجسلا نع هعنمت

 هسارب اهلازأ نا كاذك

 الوروكلا ىلع اموي ندجستال
 رشبلا ريخ نع تأي مل هنال
 لبقيال انموق دهاورامو
 ربخ زرحم نبا نع مهدنع
 فك معنمي اذكهو

 رو دق (نوهقفتال) مكنكل
 عقت ةضيرف ىلوالا ةدجسلاو
 اعم دح امهف ناتدجسلاو
 عفزلا كاذكو دح ضفخلاو

 بجاو اضيأ فوفصلل نصرلاو
 متجرف ناف اوجرفت الو

 اهيلت ةهبج عم اهنال
 لامك اذ لاحلا كاذ ناك نا

 مكاح اضيأ لامكلاب عرشلاو
 نيدلا ىف تفرع دق ةمكحل

 بجع الو اذكه عفر لكو
 اهرب اضيأ ريبكتلاب متو
 انطقست كانه ةمامع

 مهفاف ليق ديلاب اهليزي
 هسايق ىلع حضاو كاذو
 الظحاف دوجسلا عنام ناكام

 ربتعيف نسح صن كاذ ىف
 لقني تاقثلا ريغ نع كاذ ىف

 رنالاب لخم كورتم كاذو
 ربخ ىف ىتأ ذا دوجسلا لاح

 دجويال اهفك يلصملا عم
 ادبعت ندجست لالجلا ىذل
 عشاخ عيمجلا اهب ةدوبع

 حضتم ىتا ركذلا ىف هالوم

 دمتعياصنركذلا ىف (مهحيبست)
 عمس اذك ةنس اهيلتامو
 اعفر الاقم نادح ليقو

 عرشلا اهاكح لاوقأ كلتو
 بياطالا اهيأ اهونضرتلف

مكنيبام ناطيشلا متلعج



 ادبأ ديدح نم روسك اونوك
 فوفصلاب عراشلا ىنتعا دق

 دلجي ناك قورافلا كلذك
 بدؤي اهبيترت ىلع اذك

 ادعبأ دق هريخ تاكفنالاف

 فورعم رهاش ءانتعا يأ
 دشرملا معن وهو فوفصلا ىلع
 بذهم ىرولل مامإ وهو
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 ةالصلا ىف نيديلا عفر ىف لصف

 ةالصلا ىف نيديلل عفرلاو
 عرش نا دعبو هتالص تحص
 امارجإلا كلذ نأ ثيح نم

 نكي مل اهنم كي مل لقي نمو

 انموق دنع نيديلل معفرلاو

 الاقملا اورثكأو اوور ناو
 ١) ( لقن دمحأ بحص نع رباجف

 راربالا ةباحصلا املع نم

 ريهشلا ةريره ىبا لثم

 دباعلا مامالا دوعسم نباو

 مهدنع نيديلا عفر دجي ملو
 ابرقأ هارأ عفرلل عنملاف
 اناك دق ةدايز هنال

 ايفانم ادغ دق نوكسيللو

 الطبأ دقام رباج ىور دق لب
 سمش ليخ بانذأ اهنأك
 اعفز نم ىلع معينشت كاذو
 احلفأ مامالا نع هلتمو

 اونكساف ا لوقي مكتالص ىفو

 ىتا ثبع هبش عورشلا لبق
 عقو فيك اهل دسفم كتاذف

 اماقملا فرعاف دعي اهنم
 نكز دق لوق هيلع اهدسفي
 انبهذم نم كي مل لب ناك دق
 الاق دق نم عمسن الف هيف

 لجر نيعبس دنعام ىوح دقو

 رايخ الا ةداقلا ءاهقفلاو

 ا يلولا رامع لثمو

 " ربح لك نم هريغو
 مهدعب اموق عمسن انلامف

 ابوصم معفارل نكت الو
 اناصقنلا بجوت ةالصلا ىلع

 ايماس اماقم تلن دقف نكساف
 القن اصن هعمساف مهعفر

 سدقالا ماقملا ىف اهوعفر دق

 اعبتم انه رباجل نكف
 احرص اضيأ كاذب ربخ ىف
 نلعي اضيأ عيمجلل كاذو

 وري ملو ةباحصلا ةيقب دنع امب فيكف ةصاخ ردب لهأ نم ىنعي لجر نيعبس دنعام ىوح دقو هلوق(١)

 ها هللا همحر نيدلا رياعش ىلع هصرح فرع دقو ةالصلا ىف نيديلا عفر مهنم دحاو نع
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 بدأتلا كلذ عم نمزليف برقأ ديرولا لبح نم هللاو
 ءارتما الب مع هنال ءاعدلل كاذ لاقي الو

 هلقن وحن ليمن انلامف هلطبب اوعمجأ نوملسملاو
 باوأ ىتف لك هفرعي باحصالا عم نيدلل صرحلاف
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 ةالصلا ىف تفكلا

 لطاب اضيأ ةالصلا ىف تفكلاو

 ملعاف راصتخالا هيبش وهو
 رابخالا هعنم ىف تدرو دق

 بدأ اولاق ناو هلثم تفكلاو
 بادالا اندنع بولقلا ىفو
 اونكساف لوقي مكتالص ىفو
 اولص عوشخلاو راقولابو
 راصتخالا عرف وهف تفكلاو
 تفاك لك ةالص ىف ضقنلاو

 لتفي مت نيديلا دقعب
 امهدقعيال نيديلل لبسيلف
 ادبأ ةالصلا ىف ديزي الو

 انيمأ اهدسفت اذكهو

 اولص ينومتيأرام لثمو

 لغاش كانه لغش هنال

 بصت همهفاف نوكسلا بدالاف

 نم اندنع تكلا ذو

 نجهتسم مكتالص ىف ثيعلاف

 اولجت مكالوم اوبقارو
 راتخملل ىهنلا هيف كاذو
 ةفاب اهباصأ هنال
 لعفي دقام سئب اضفخو اعفار
 امهددري ةرصاخ ىلع الو

 اددحام ىلع هموري ائيش

 انيمأتلا كرتتلف دماع نم
 لصالا معن نيدلا ىف هناف
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 تابحتلا

 مزل تايحتلل دوعقلا نلا

 بجاولا ىف ىتا مهفالخ نكل
 طقف ىلوالل وهف بوجولا ليق
 دق بوجولا ةيناثلل ليقو
 ابجو دقام رادقم ىف فلخلاو

 لئاقلا لوقيام ردق ليقف

 تابيطلا ىتح ليقو
 ندهشي ىتح ليقو
 ةيحت ىف ليقو
 املعاف كيرشلا ىلا اهريغو
 لوسرلل لصاولا ثدحأ نا
 رظناف ملسي ملام لب ليقو
 ةرورضلا عم لاوقأ كلتو

 ركع لهجلا وأ نايسن ناك وأ
 اعم ملعلاو دمعلا ىف لب ليقو

 ربخ ىلوالا بجوي مل نم ةجح

 ملو رهظلا ىرولا ىداه مهب ىلص
 دجس دق لوقي ميلست لبقو

 ىف وهسلا يقاب لثم متي ملو
 ةديدع قرط نم ىتا دقو

 مكح دق بوجولاب يعفاشلاو
 انيثدحملا روهمج نكل

 لصي
 هلل

 ميلستلا

 .ه

 ملع مهنع ىذلا دهشتلا وهو
 بهاذم ىلا ليواقأ ىلع
 طرتشت ذا اهدعبام ةنسو
 دعي ذا كاذ لك ليقو حص
 ابجنلا لك دنع دوعقلا نم
 لماشلا هاكح تايحتلا انه
 لقني نيحلانصلل مهضعبو

 هاوالا ديسلا لوسرلا وأ
 ميركلا ىبنلا هلوسر ىلا
 امس عامجا لوسرلل ليقو
 لوقلا حيحص ىلع هل تمت

 ركشاو عارف هجو هل اذو
 ةمالا ءاملع دنع جحابت

 رثالا قياقح مهفاف ىتف ىلع
 اعفنالا عارف ليواقأ يهو
 رثالا ىف هاور زمره ليلس
 متأ دق ةالصلا ىتح اهل سلجي
 درو صن ىف نيتدجس كاذ ذا
 فقوملا اذهل مهفاف هتالص
 ةديفملا انراثآ ىف كاذك
 مزتلملا ريخالا دهشتلا ىلع
 انييبتلا عف لكلا اوبجوأ دق
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 دمحأ اضيأ لوالا

 ربجي دق هكرت دوجسلابو ٠
 لطبت دق هدنع نكر ىناثلاو
 ةفينح ىبأ لثم كلامو

 اولاق دق مهلك نيتنسب
 كلام نع تتأ ةياور الا
 ىلوالا ىف اعدلا دمعت نمو
 ركذلا ىف ىتأ امب اعد ولو

 دعي تايحتلا رركي نمو
 متالا تايحتلا ظفل ىتأ دقو
 راتخملل ةالصلا مزلتال

 لبانحلا عم اندنع كاذو

 نا زاج تابيطلا تاولصلاو
 هدابعلا وأ هل اهلك وأ

 دمحال اهب يونت زياجو
 راتخملل ةالصلا عفاوشلا بجولاو
 دصقت (تاولصلاب) اوزوجو

 ىوس اهب ندصقيال هب ىنعأ

 هلوسر قيلت مهضعب دنعو
 يبنلل لصي مل نا اهديعي

 بحتسم لفن لوقن اننكل
 ادرو بوجولل ليلدال ذا

 ادهشتلا ىرولا ملعي ناك
 حيحصلا ىف كاذ عيبرلا ىور

 بجواو

 اولام اضيأ كاذل مهلكو
 كرادملا ىف ريخالل بجوت
 ىلوالا وهو حيحصلا ىف داعأ
 ركذلا ظفلب وهسلا ىف وفعلاو

 دمتعم ائيش ررك نا كاذك
 ملظلا بهيغ فشاكلا دمحأ نع
 رامتال ةالصلا ةلاح ىف

 لماشلا ىف اذك نييكلاملاو
 ننملا باهول سمخلا اهب يونت
 هدافالا مهفاف اعيمج هل
 دنسملا ىف ىتا دق لاقم وهو

 لقن لوق ىف ةالصلا ىف
 دجوي رصح هيفو مهضعب عم

 ىور نم ضعب هاور دق كلذ
 هليلد ادروتسم اهلحم

 بهذملا ىف انل كاذ نكي ملو
 بجو دق كاذ نا لوقن انسل

 ىدتقم انيف راص ذا هسفنب

 حيجرلا ققحملا دنسلاب
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 وهو ملسم ىف اذكهو
 دمحأو ىعفاشلل اذكهو

 اصقن صضعبو مهضعب دازف

 افرع مث مالسلا ىف كاذو
 لجالا دوعسم نبإ نع يورامو
 اعامجالا ملسمو
 هنع نيلقانلا نا كاذو
 فلتخم ريغ هاور مهلك
 حصأ هنال لب ليقو
 املعلا دنع هيلع قفتم

 لقن ثيح هريغ قيضي الو
 ام زاوج ىف عامجالاب ليق لب

 تبث تايحتلل بوجولا نا
 بحتسم كاذ لوقن الو

 ليلد نم كلذ ىلع مكو
 يلولا دوعسم نبا ضرف لاقو

 دهشتلا اذ ضرفي نا لبقو

 لاكيم عم ليربج ىلع مث

 ضرف امدعب كاذ نع اوهن مث
 لقن تايحتلا ىنعم ىف فلخلاو
 نمل كلملا يه تايحتلا ليق
 رمع نبال دراو لاقم اذو
 اهقفلا ةادهلا رثكال وهو

 الصو لوسرلل وأ هلوسر
 دمحم نع ةداقلا رياسو

 ريهشلا ىلع ظافلأ ضعب ىف

 اصصخام هممع مهضعبو

 ىفن دق كاذ ضعبلاو مهضعب
 لمعلا اذه ىف ملعلا لهأ هيلع
 اعازنلا هدعب كرتاف هيلع

 هنم هوور ذا نوقفتم
 فرتعم كاذب لك هظفل ىف

 حصي دق ناك ول هريغ نم
 امركلا نينمؤملا ليبس كلساف
 لجالاردبلا ىفطصملا يبنلا نع
 امكحم الوق راتخملا نع ءاج
 تبتر دق ةنس لوقن الف
 بتكلا انتربخأ بوجولابو
 ليلجلا ىفطصملا يبنلا نع
 لمعلا لها دنع حيحصلا وهو

 دجويام ىلع اوملس هلل
 لادج الب ءاج ربح ىف
 ضرتفا دق ىذلا دهشتلا اذه
 لمكلا ةمئالا نيدلا ةداق نع

 نسح وهو ىدهلاب انيلع نم
 ربالا مرقلا ةديبع ىبأ مث

 اهبنلا ماركلا نيدلا ةداق نم
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 همظعلا يهف لوقي مهضعبو
 امف بوسنم ملعلا رحبل اذو

 يلعلا دجملا انه اهانعم ليقو

 بسني اضيأ ريشب ىلإ اذو
 ىلوالا ةمئالا بوبحم نبا وهو
 اليقو اقبلا اهانعم ليقو
 ىناعملا هذه لك ليقو
 يلج وهو انثلا اهلعل تلق
 لهجت تسيلو ةيحت عمج
 هفص تايحتلل تابيطلاو
 ءامسالاف تاكرابملا امأ

 ىتلا سمخلا يهف تاولصلاو
 املعاف ةالصلا قلطم ليقو
 هليلجلا ةمحرلا يهف ليقو

 هيلوقلا ةدابعلا يور دقو
 هيلعفلا ىف تاولصلاو
 مالكلا نم باطام ليقو

 حالصلا لمع لك ليقو
 هبيطلا تاملكلا تابيطلاو
 مهفاف تاحلاصلا تايقابلاك
 تدرفأ ضعب دنع تابيطلاو
 لقف فورعم وهف مالسلا امأ

 ىرولا صياقن نع ليلجلا لج

 هصمظعأام هنأش لج هلل

 امو ههلإ قح ىف هادهأ

 يلج لصأ نع دعبيال كاذو
 برغتسي الو دمحم لجن

 الملا ىلع الع إ ناش مهل نمو

 لقعي مانالا فرع ىف كاذو
 هفظطلاام اهل ىنعم لب ليقو

 ءانثلا هل نم لج هلل

 ةمالا عيمج ىلع تضرف دق

 امك تادابعلا لك لب ليقو
 ةليمجلا ةنملاو انبر نم
 هيلج تتأ تايحتلا ىه

 هيلاملا يهف تابيطلاو

 مالسلا دحاولا ركذ ليقو

 حابملل ليق معي وهو

 هبتنن لكلل ركذلاو انثلا نم
 ملكلا لك بيطأ اهناف
 تقرع دق ةفص ضعب دنعو

 لفتحاف بيع لك نم ةمالس

 اردق انيف صقنلل ىذلا وهف
 العو ىلاعت لج هسيدقت
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 ريخالا دهشتلا ىف زاجو

 امو انمحراو براي انل رفغاك

 عنملاب ليقو
 اندنعو انهاه حصالا امو
 الو ٠٠٠ قحلا مكل ىضري هللاو

 لوسرلا ىلا تايحتلا نا
 اودازام املعلا اهيف دازف

 )١( اهيف لوقي عنملاب(عضولاو)
 لبجلا ةاده مه نوديازلاو
 ةنجلا قحب ةداهش اوداز
 ادرو اضيأ ةعاسلاو ثعبلاو
 ناسحتسا نع مهدنع كاذ له

 حاضيالا ددرت دق كاذل

 املع نم انملع دق لاق لب

 ررض نوكيال وجرنو لاق
 لبجلا لهأب صتخم كاذو
 انارق اهديزن اننكل

 رذحاف حصيال اهيف نحللاو
 ىلعلا هصخشب ىداهلارضحتساو

 نانئمطا ىلع اضيا اهل سلجاو

 امدقت دقو

 لالجلا ون رهقلاو العلابو

 ريبعت نم ركذلا ىف امب وعدت
 امكحم ءاج ركذلا ىف هلثمك
 امسر امم هفرعاف انه انل

 انيب لصال ركذلاب زوجي
 المع هذختاف هاوس ىضري

 ليلدلا حضاول اهتياغ
 دافتست كاذل ةجح له

 اهيفتقن ءارهزلا ةنسلاو

 لمعلا لهأ رايخالا انبحص نم

 ةمسن لكل توملاو رانلاو

 هودعو مهنع كلذ
 ناهربلا حضاو ليلد نع وأ
 حارشلا هحضوا امك اهيف

 اهيردن امب لصالا بحاصك
 املعتل رغص لاح كلذ

 رجأي هيلع هللاو كاذب
 لمعلا لهأ نيدلا لاجر مهو
 انامع ىف روهشملا وه اذو

 روسلا يا مكح ىف اهنال
 لسرملا ىبنلل مالسلا دنع

 نامتج ىلع بلكلاك عقتال

 ىده

 ها هللا همحر نوناجلا ديسلل فورعملا باتكلا هب دارأ عنملاب عضولاو هلوق )١(
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 هيلجر اشرتفم لب ليقو
 اشارف هل هتسأ لعجي
 اكبتيلإ لعجتال كاذك
 اهقفلا دنع ءاعقالا وه اذه

 هيتيلإ قصلي نا ليقو
 ىتأ رهظلا ىلع اموي ادنتسم

 مادقالا ىلع انموق
 عقو دق نيتدجسلا نيب كاذو
 ملعلا .رحبل كاذ اوبسنو
 افج كاذ ىرن سواط لاقو

 ملسمو يذمرتلا هاور دقو
 رمع نبال ىتا هانعم كاذك

 ىباطخلا ىكح خ وسنم ليقو

 يلولا سابع نبا تاف هلعو
 امف هنع ىتأ يهنلا اندنع لب

 تبثي مل انموق

 عرشلا هنع درقلا دوعق اذك

 ركذي بيرق اعقالا نم وهو
 ءاعقالاك رجحت اصخفرقلاو

 يبتحيف ىبتحملا دوعق وهو

 ناطيشلا بقع اضيأ كاذك

 دنعو

 هاور امف

 درقلا دوعقب هيبش وهو

 درت ديدعل ناعم يهف

 اعنم دق اذكه سولجلا نا

 هيدي مكلذ عم ابصانو
 اشارتفا هلجرأ اشرتفم

 اكيتدجس نيبام بقع ىف
 اهبتنم ىهنلا اذاي هل نكف

 هيقاس مكلذ عم نبصنيو
 اتبت الاقم نييوغلل

 مالم نم كاذ ىفامو ىعقي
 عمس اذكه ةنسلا هناو
 مهفلا ىف انل كاذ قري ملو
 ىفطصملا يبنلا ةنس لاقف
 ملعلا كاذ دواد وبأ اذك

 ربخ انل ىتأ هب نكي ملو
 بابلا اذ ىف يدرواملاك كلذ
 لمكلا لك دنع ديعب اذو

 املعلا ربح وهو هيف لوقن
 ةجحب اننيد لاجر دنع
 عنملا اناتأ دق هنعو ىهن

 رجحب كولملا عبرت اذك
 ءاصفرقلا دوعق نرذاحف

 بهذملا ىف اذكه هيديب يأ
 نانشبحلل دوعقلا اذكهو

 ىدنع اميف ناطيشلا بقعو
 دجويام ىلع هفاصتا اهب
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 ادعف هجو ياب نم ديعي
 هللا هيلع ىلص هيهنل
 مولعلا لحاطف هجرخأ
 مظنلا ىف مهدادعت لوطي

 ةالصلا نم تايحتلا نا

 نانئمطا ىلعو نوكس ىلع

 لطاب اهيف كيدلا رقن كاذك
 بلعثلا تافتلا اهيف تفتلتال
 ةالصلا ىف هللا نيعب تنأ
 فرعي ماقم العأ اهماقم

 لعجا ضرالا ىلعىرسيلا كتيلإ

 ادصقملا رداف هوجولا هذه نم
 هابتشاالو هلك كاذ نع

 موقلا لاجر نمو انبحص نم

 ملعلا ىف ةمئأ مهلكو
 تادعقلا نسحأ لانت اذل

 ناميالا يخال راقولابو
 لضافاي ةدؤت ىلع نكف

 بدالاو يأ نوكسلا لع نك لب
 تائيهلل نسحاب اهداف

 فرنشثلاو العلا انل اهناو

 يلعاي اهنم لجرلل اشرتفم
 انسح ادوعق دعقاو امهبصناو ىنميلا اهنم صمخالاىلع عضو

 يلابتالو امهشرتفاف ولا
 املعتل انهاه باعت نلف
 ال كيتبكر قوف كيدي عضو

 رثالا ىفزوجي ينميلا ىفبصنلاو
 ىرولاىداهنع حص كلذ عيمج

 لامك ىلع امهيلع سلجاو
 املع دق اذكه سولج ىلع
 الج كروت ىلع امهادعت
 رهظ كروت وا شارتفا ىلع
 ارملا كنع عدو قحلا عبتاف

. ٣٤٠ _



 ميلستلا

 رشبلا ريخ نع ميلستلا اهمامت
 مالسلا كميلست ىف لوقت
 عم هل افرعم

 بلا لها بهذم ةرصبلا
 ملعاف نامع لهأ اوركنو
 انركني نا لاق بطقلاو
 فيرعتلاب ةنسلا ىف ءاج ذا

 امه نييكلاملا دنع نالوق

 ركنملا مهروهشم نكل

 دصيال مالىىلا فذحيو
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 رهتشا هب رمع يومالاو

 درو هدخ ضايب ىري ىتح
 ةرمب له مالسلا ىف فلخلاو

 ىفطصملا لعف ليق ناترملاو
 ناترم روهشملا بتارلاو

 هباحصلا ىرولا ريخ نع هاور
 يلولا دوعسم لجن هنع هاور

 لئاو كاذكو لهس كاذك

 ربخلا ءاج اذكه متت هب

 مالسا ١ اهيااي مكيلع

 ميركتلل ميلستلاب لكلل

 ركشي ليمجلا هل نم لقو

 بهذم نم انيد ىف هب مركا

 ةيرم ريغب هفرعف انم
 مهفاف مهيلع حوجرم كاذو

 املع دق هب انل انه مك

 ركذيام ىلع ايزجم كي مل
 دعبي دق ةنسلا نم وهو

 رثالا ىف هنع ءاج هيف ضفخلاو

 ملسملا ىسلاتي يبنلابو

 دنس ىف انيلا ءاج دق تاذب

 ةلملا لهأ دنع نيترم وأ
 ىفتكا دق ةرمب مهضعبو

 ناهربلاب حص دق ىذلا وهو
 هباصالل هازع مهلكو

 يلج لقن ىف صاقو ىبأ نباو
 لضافلا ءاربلاو يرعشالاو
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 لجالا رامع مث ىناميلا نباو
 باحصالا رياس نم مهريغو

 رثالا ىف اضيأ انيلع انضعبو
 ادرفا دق انضعبك كلامو

 اولقن دارفناب نوللياقلاو

 هقيدصلا هتجوز مهل تور

 ميلستلا اهليلحت هلوقو

 اإلح دف اهب ةرم نال

 (ريبكتلا اهميرحت) نم مهفي
 حضاو وهو ميلستلا كلذك

 رثالل سايقلا مداصي الو
 رثالا عم رظنال لقت نلو
 ىف ٠٠٠ داهتجالا لحم هنال

 عيبرلا دنسم ىف عقت ملو
 يراخبلا دنسم ىف الو الك

 اعقو دق ملسم ىف هنكل

 ءافولا ىف بطقلا هاور دقو

 اديؤم ىتأ دق سايقلا مث
 املس نا ةتالص نم جرخي

 اداز دق يذلاب دارملا امف

 بحصلا دنع حجارلا وه اذه

 دصقاو ةالصلا نم هب ج رخاو

 ميلستلاب كالمالا ممعو

 لقن دق هنع باطخلا ىتف اذك
 بابلا اذ ىف ةجحلا مه نمو
 ةمالا ىذه روهمج دمحاك

 رهتشم دارفنا ىلع انضعبو
 ادالل اهارن ىفكت ةرمو

 اولعفام ىلع مهل ةلدأ

 هقيقح اهب يهو ةميلست
 ميظع انهاه ليلد وهف
 ىلص نم ىلع عرشلا مرحام

 روصحم ةرمب هناو

 حجار ىدنع وهف سايق وهو
 رظن كاذ ىضتقا نا ىلب تلق
 ربتعا اذا رثأ اذهو تلق

 يفو حيجرتو دراو حيحصت
 عيطمابااي ناتميلست
 رانالا حياحص هذهو
 اعفر اتيدح دوعسم نبا نع

 ءابنالا ىف دارفالا حجارلاو
 ادرفا نم ىفتكا دق هب هل

 امسر دق امل مهفاف ةرمب
 ادارفالا كل فاك ىرن دقو
 بتكلا يف مهنع اناتأ امك
 دجسلا ةادهلا اهلهال هب

 ميرك يقت نمؤم لكو
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 الامشلاو نيميلا هب حفصاو

 اهدحو نيميلل ملسي نمو
 املس دق اذكه مامالل وأ
 افلاخي نأ دارأ اذا الا
 انكلهي كاذب هناف

 رخأ تالاقم مهل انهاهو
 ىدهلا كاذ نم دصقأ ىننال
 نمحرلا وهف مالسلا نلا

 الادج الو اهمامت وهف
 اذكه لامشلل وأ
 هازج ]

 انس اموي راتخملا امل عبتاف
 رثالا ىلا ةلوكوم اهتكرت
 ىدرلا نم هب وجنا نا ءاجر
 ناطلس ىرولا لك ىلع هل
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 هم اكحأو وهسل ١

 مانالا ىلع هللا ةمحر نم
 هنع وهسو ءيشلا ىف وهسنلاف

 ام كاهو ةقيقد اهقورف
 هل كرتلا وه ءيشلا ىف وهسسلاف
 ملع عم هكرت هنع وهبسسلاو
 نم بهذي نا نايسنلا ثلاثلاو

 دق فثلاثلاو هوجولا لوأو
 مهولا دوجس ءيشلا ىف وهسنلاف

 لفغ هانعمو ءيشلا نع وهسب

 لفاغتلا هتالص نع وهسسلاف

 قفانم مهدنع هبحاص
 مهتالص نع) ركذلا ىف هلوقل

 ادالا لاح هتالص ىف وهبلاف
 امدنع نربجي نيتدجسب
 مامتا اهلامه له فلخلاو
 امهنأ ىلع بحصلا عمجأ دق
 لدب هوهسل امه له فلخلاو
 ارافغتسا انهاه هنم ناك وأ
 ىف فلخلا فالخلا ىلع ينبنيو
 لدب لاق نم حيبستلل بجوي

 هيف عقو يا هلح : هلوق )١(

 ماكحالا نم وهسلا ىف ءاجام

 هنملعاف نايسنلا فذلاثلاو

 ىمعلا كنع نفشكيو اهحضوي

 )١( هلح كرتب هملع ريغ نع
 مكحلا حيحص ىلع هكرتب

 نكز دق مكح ناسنالا ةظفاح

 دصق ىنعم ىلع يأ نادحتي

 ملعلا لها قيقحت ىلع هل

 لقن لصأ ىلع ىسلا كلذل
 ليالدلا ررقام ىلع اهنع
 - اف 5 ب . 7 . رفاك

 مهمكح لصأ رداف اصن (نوهاس

 اديقام ىلع لعفلا ءاطخب

 املسام ىتم يهاسلا ركذت

 مالعالا هحضوا ىذلا ىلع
 املعلا لج دنع مامت اهل
 للخ نم باصأ اهبام ربجوأ
 اراثأ مكلذ ىف اوكح دقف
 فصنم لك دنع لاقي دقام

 لدج الب هل لصالا هناف
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 امك ٠٠٠٠ هدعب نملسي مث

 مزلي دوجسلا را ركت كاذك

 امدعب (وهس لكل) مهليلد
 رافغتسا امهنا لقي نم

 ٠ ١ د أأ ٠ ٠ ه ر هنكل

 ث دق امهب ءافتكالاف
 دق وهسلا نأ راتخملا لهجيال
 رشبلا اذه نم عقاولا هنا لب

 هللا ازخا ثيبخلا نم وهو
 هيلع نطلخي يلصملا ىتأي
 انهاهو انهاه نم هل ىتأي
 مل كشلا ىف هعقوأ اذا ىتح

 عمو اندنع بهذملا وه اذه

 املعاف ابدن لاق يعفاشلاو
 بهذملا ريهش ىف مالسلا دعب

 يعفاشلل اذو هلبق ليقو

 مدقيلف صقنلاب نل ليقو

 بهذم لاقي كلامل اذو
 دق بهذملا ىف لاوقالا هذهو

 املعتل هتالص نم ملس

 اومكح اذهب وهسلا ررك نا

 املع لصأ (ناتدجس ملن)
 راركتلا مزليال هوهس نم
 انيع اثالث ةدجس لك ىف
 اررق دق اذكه غارفلا دعب
 راثالا تءاج كاذب اضيا
 ايلعلا تافصلا هل نم لضفب

 دبعتلا يف نيتدجس كاذل

 اتفكام :امهنال لقي مل ذا

 دنف الو هل راركت نكما
 ربخ ىف دوجسلا رركي ملو
 هاعسيامو لب نيعللا كاذ
 هيلإ اسوسوم هتالص

 مك قيقحتلا ىلع هتالص ردي

 هرداف بوجولا ىلع امهيوني

 عفر دق لاقم انموق روهمج
 املعلا ةاده انه افلاخم

 بسنناف اذه فانحالل كاذك
 عماجلا ىف اننيد رون هاكح
 مكحم لصال وهرخأف الوأ

 بسني لوق نيدلا ىف هل وهف
 دنف الو انرابحأ اهب لاق
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 اهسدق مامالا فلخ اذا اذه
 دارفنا ىلع ناك اذا امأ

 ىبأ نع الوق ةالصلا دعيلف

 دعيلو اهمتي لب ليقو

 نيقيلا ىلع ينبي لب ليقو
. 

 المكم ينبيو حصام تبثي
 ح رطيلف هثلات ىف كشأ نا

 اندجسيو اهنيلصي

 تايعابرلا اضيأ اذكهو
 هنا مامالا نقيت ناف

 اهس مهنظل هل اوحبس ول
 بهذيو مهلاحل مهكرتي
 اعقو دقام مامتإ مهيلع
 ىلع وهسلا عقي نا زياجو
 ملعاف ليحتسم ريغ كلذ

 ارده ةالصلل نوكرتيال

 ءابتعلا ىف ملس ىفطصملاو

 دجسملا ىف ةبشخ ىلا ماق
 اهيلع انيبن اكتل دق

 رضاح وهو نيديلا وذ لاقف
 مل لاقف ترصق دق تيسن
 اعم هبحصل لاق هنكل

 امدقت اذ دنعف معن اولاق

 ادجس اضيأ وهسلا دوجسلو

 اهقفلا هاري ىلص مك ردي مل
 دابعلل مامالا ادغ دق وأ
 بهذملا ءاملع نم ةديبع

 دنسملا ىف ىتأ لوق اذو اهل
 نيدلا اذه بجاو هناف

 اإ7)لقن ثيدح وهو هتالص

 حلصالل ادمتعم هكنشل
 انع دق انه لصأ ىلع اوهس
 تاصممتهم انه اهريغو

 هنظ اموي عبتيال هسي مل

 اهبنلا دنع نيقيلا ح رطيال

 اوبكر وهسل مه مهناف

 اعمتساف مهوهس نم مهنظ ىف
 الملل مامإل نود ةعامج
 مهفاف يخأ قحلا وه اذو
 اركن اوباصأ دق اهوكرت نا

 ؛ءابنالا ىف ءاج نيتنتا نم
 دنسملا ىف يور امك ةضورعم
 اهيلإ ادنتسم

 رهاش كاذب اضيأ هلضفو

 مكح دق اذهب رصق الو سنأ

 ىعدا اميف قداص نيديلا ون له
 اممت دق انهاه ةالصللو

 ادنسم ءاملعلا هاور اذك
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 روهنشملاك ءاج ثيدح وهو
 دراولا ثيدحلا ظفل انلدف
 مالكلا اهدسفيال هانعم

 هباحصلا ىفطصملا لاؤس اذك
 اندسفت كاذب لب ليقو
 باحصالل حاضيالا هححص

 مالكلل خسنلا لبق كاذف
 رايخالا نم مج هب لاق

 نيديلا ىذ ثيدح ىرت دقو

 روهنشملل ةجحلا وه اذو
 الب ندجسي ناك عيبرلا امأ
 اعقي نأ ىسع امل الزنم

 نكي نإ دوجسلا كلذ نلو

 ادرو صن ضرفلا برز لفنلاو
 اليقام ىلع وهسلا ةلزنم

 ريصقت نم ءرملا ولخي سيلو
 يلصملاب كاذ لازي الو

 ىلصملا فقوم نا هملعي
 عيبرلا كلذ رد هلل

 يدتقم عيبرلا كلذ لعو

 لضافلا كاذ دوجسلا ىلع ضح

 ىسع ام لكو لالخال اربج

 ريهشتلا ةريثك قرط وذ

 ماقي اهحالص ىف ناك نلا

 نيبم هل لوق نم لاقام
 هبارتسا الو حالصإ لجال

 انع حيحصلا وهو مهيلع

 باوصلاب كلذ ىف ءاجو
 مالعالا رياس هاري اذك

 راثالا ىف كلذ اودرواو
 نيتدجسلا مت دعب ملس

 الضفلا هنع هاور امك وهس

 اععس لوق عقاولا ةلزنم
 نربجي كاذل لالخا كانه
 ادمتعا عيبرلا كلذ هيلع
 اليلدلا تکالذ ىرحت دقو

 ريثكلا هسفن ثيدح نمو

 لغش لك ثيبخلا ثعبيو

 يلجتلا ةرضحب هبر نم

 عيطم هنيد ىف لصيف نم
 قح لكلاو انهاه عيبرلا نع
 يدتهملا مامهلا رحبلا هخيشب
 لحالحلا لماكلا مولعلا رحب

 اسوسوم هركف ىف نعقي نا
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 هدابع هسفن دوجسلا لب

 دجاس وهو .نوكيام برقا
 بساني اعذلل دوجس وهو

 هميظع ةمعن ةالصلا نلا

 لضن لك قوفت اهنال
 معنلا .لك ىلع بجاو ركشلاو
 اديزملا مزلتسي هناف

 ىفو وهسلا ىف بطقلا لاطأ دقو
 يفتكن 6 ماقملا اذ . ىف اننكل

 هداهزلا لحاطف همزال

 دراو مانالل ثيدحلا اذي

 بجاو وهو ركتلل اذكهو
 هميق رابتعالا ىف .اهل سيل
 لضفلا لهال نومضم لضفلاو
 مركلا بهاول اركش انه دجساف

 اديبعلا ىرولا ىف نعفريو
 هابتنناالب بجاو كاذو

 ليمج. ىرولا نيب مكلاحو
 يفولا هماقم بسح هماكحأ
 فلكت الب هانبتك امب
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 ىطسولا ةالصلا نايب

 ىطسولاتالصلاىف ءاج فلخلاو
 دنسملا ىف اذو رصعلا ىه ليق

 يراخبلا انل كاذ ىور دقو
 دواد ىبأ لثم ملسمو

 ركذي هيلع دوعسم نباو
 الاق اميف كلذ اححصم

 ننسلا بابرأو ةجام نبا اذك
 ربخلا ىف نينمؤملا مأ كاذك
 بازحالا ةيضق ىف كاذك

 نسحلا نع اذكه نايميهلاو
 ىرولا رابحا ةلمج نع كاذك
 لضافأ مهنم نومعباتلاو
 بطقلا لاق روهمجلل كاذك
 لوقأ هب ىبلاعثلا لاق

 سانلا لاغتشا تقو اهنال

 اعم رهظلاو رجفلاب تقبس دق
 ءاشعلاو برغملا اهدعبو
 رصعلا ةالص هتوفت نمو

 بلس لاملاو لهالل هنأك
 هباجالا ةعاس هيف رصعلاو

 افخ الو مهل تارابتعا يهو

 ىرشولعيب قاوسالا ىف قفصلاو

 هب هدنع حص ذم

 اطخ د انهام عمساف يهام

 دجمملا انربح عيبرلا نع
 راثالا ىف فورعملا دمحأو

 دوهعملا هحيحص ىف ٥ اور

 اوركذ دق اذكه ىيذمرتلاو

 الاقملا كلذ يأ انسحم

 نست ثيح مهرابخا ىف هوور

 رهتشم لوق رصعلا اهتبتك دق
 بايترا الب احرصم ءاج

 نسح يبا ةرديح نعو لاق
 ارصبلا ةادهلا دمحا بحص نم

 ليالدلا تحص ذم هباولاق

 بطخلا نوهي انه هب نمو
 ليلدلا

 سايقلاب كاذ ديفتسا امك
 اراهن ناتالص .امه

 ناتيليل
 رتوب:. يا بيصأ هناف

 بلقنملا ءوسب كاذ :نم .ءابو

 هباصالا ول وأ كاذ ىكح امك

 افرعتل ثيدحلابو
 ىرن رصعلا. نع لغاش مظعأ

 اعرش
 ع اوس امهو

 تديو ا
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 لوقي هلاغشأ ىف دعقي
 ابرغتل تند سمنلا اذا ىتح
 طقتلا بحلل كيدلاك اهرقي
 امل رصعلاب ) يلجلا مىىقأو

 برغملا لوقي ةصيبق نعو

 راهنلاو ليللا نيب نوكت
 نم ضايبلاو ليللا داوس نيب
 تقولا قيضل يا اهيلع ظفاح

 قحأ ليللاب رجفلا نا لوقي
 مالظلا ىف لخدأ اهنال
 تفلاخ تاولصلل اهناو

 الو ىطيبولا اهل كاذ نم قتشاف

 رفسلا ىف ةيقاب اهناو
 ريبك ةيزم هذهو

 رثالا ىف راهنلا رتو اهناو
 ىبنلا ىلصام لوأ اذكهو
 املعاف ناتيرس اهلبقو

 لئالد مهدنع هيلع تلد

 نيتامرم ناسنالا دجي ول
 دهشل نيمسىلا مظعلا دجي وا

 متوبح ولو اهلضفل وهو
 ىفطصملا ةالص اهنوكو تلق

 ىدهلارحب نع حبصلا لاق بطقلاو

 لوقنم اذكه موقأ فوس

 ابغري مل السك اهيلإ ماق
 طقس هللا عم اهنم هظحو

 املع يبر كانه فرش نم

 بهذي ضعب هيلا ىذلا وهو
 راكفالا ىف كاذ قوري دقو

 دق ربل

 قدص دق ناتليل اهدعبف

 تفلاخ دك اطس و ث الز يهف

 المكأ اماقم تلان دقف ريض
 رضحلا ىفام لثمك نصقنت مل

 هرينم تجلبت دقف .مهفاف
 رفس ىفو رضح ىف تفرع دق
 بيرغملا ةالص ىطسيولاف رهظلاب

 امهفاف ناتيرهج اهدعبو
 اشف اضيأ مهنيب لاقم وهو
 لضافالا اهدروأ ةريثك

 نينالا نع ءاج ربخ ىف
 درو دق عيبرلا . دنع انءاشع

 ملعي كاذب اضيا ربخ : ىف
 افلس دق انل اميف ىضم امك

. 

 ؟

 ىدتقملا مامالا سابع نبا ىنعأ
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 هب لاق ,ىبرغملا دوه. خيسشثلاو

 دمتعن هيلعو لاق هنعو

 رمع لجن هب لاق اذكهو

 رباج ديز نباو ذاعم اذك
 دهاجم مهخيش اذكهو

 رديح مامالاو يعفاشلاو

 امه ناتالص اضيا اذكهو

 ىرخأ عم نعمجتال اهناو
 اتشلاب لانت ةقشم ىفو

 اوبغر دق مهمون ىلع مهف
 عايضلا ةضرعم اهناو

 درو دق حدمب تصخ اهناو
 روسلا ىف نيتناق اوموق هلل
 دوهشملا اهنارق ىتا دقو
 املعاف اهيف ليوطتلا بدنيو
 هكنالملا اهدهشت اهناو

 هيليللا كئالملا اهدهشت
 هللا لضف لكلاو اهلضفل
 رحسلا تقو لصاوم اهتقوو

 رافغتسالا تقو كاذ ناف
 اهب ىلوالا ةريبكتلا ىتأ دقو
 افخ الو ةعامج ىف كاذو

 مايقلا نم ريخ ىتا دقو

 هبهذم ىف حص ثيح ذخأن

 دسالارجفلايهىطسولا هب ينعي
 رضم لا ىف قورافلا ديسلاو
 رهاملا هيقفلا اطع اذكهو

 دراو هنع كاذك ةمركع
 اوركذ هنع كاذك كلامو

 املعلا رابتعا ىف ناتيليل
 املع راهن ىف ناتضورفم
 ىرحأ تراص لضفلا اذهب يهف
 اتبثام ىلع دربلا ملأ نم
 بلطت تناك مونلاب ةذل ىف
 يعاودلا مكلتل ىرولا ىلع

 دشرلاحضومو قحلا عراش نم

 رهتشا اهمايق لوط هب ىنعي

 ديجماي نارقلا اهناو
 املعلا لك حرص دق كاذب
 هكسانلا لاجرلا نيلصملا عم

 ةيوسلاب ةيراهنلا عم
 هابتشا الب العأ اهرجاو

 رصبلا لهأ عم لج ماقم وهو
 راحسالاب لاق نيرفغتسم

 اهبنلا هاور ايندلا نم ريخ
 افرع رمأ كلذ ىف لضفلاو
 مامتلا ىلع هلك دليللل
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 هعامجلا ىف بولطملا اهدوهش

 الف رجفلا انل بطقلا ححصو

 ملعلا كاذ لاق لوقن هب
 قبس هلاقمو دوه خيشلاك

 املعلا ضعب رهظلا اهار دق
 امهفاف تناك راهنلا طسو ىف

 رعست هب تقو ىف نوكت
 داربالاو فيصلا رح دتشي

 انل رجفلاو روهمجلل رصعلاو

 هعاط لك لضفأ اهناو
 الدعم حيحصلا قحلا نع غبت

 ممالا رقت هلضفب نمو
 قدص نم لاوو قحلا عبتاف
 دق مهلضف قيرف مهو
 املعا رحلا ةرجاه ىف نوكت

 رهظي اهنم رحلا ىف منهج
 دابعلا هلان يبر فطل نم

 ىنملا لين ىلع هلل دمحلاو
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 ةعمجلا ةالص

 ةمالا ءاملع نا ثيحو
 تملع دق مهل بهاذم ىلع

 الاق فالتخا ىف اولازي نلو
 اقالطل اهبجوأ مهضعبف
 اقالطالا ديق دق مهضعبو

 هبهذم ىف اهصصخ مهضعبو

 رصملا ىف اهبجوأ مهضعبو

 اصصخ نكل رصملا ىف مهضعبو

 بجوي عيمجلا ىلع مهضعبو
 حيحصلا بهذملا ىف اهنكل

 ماكحأ اهلو طورش اهل
 هررقملا ةفورعملا اهطورش
 لجالا رصملاو مامالا اهلوأ

 عم ةبطخلاو ءادنلاو تقولاو
 رشاعلا وهو نمالاو ربنمو
 ىعفاشلاو لبنح نبا فلاخو
 مامالا اذك رصملا اولطبأف

 اهيف ريمأ الو ةيرق ىف
 طرتشي مل لبنح نبا اذ دعبو
 لبق نم لبنح نبا اهزاجأ
 اعم رصملإو مامالا اندنعو
 ارصم ام اذا رصملا ىف ليقف

 ةعمجلا ةالص ىف نوفلتخم

 تتأ دق هلإلا نم ةمكحل
 الامك اوقلخ اذهل مهف
 اقاقشلا اورهظأ دق مهضعبو
 اقاس دق انهاه ليلدللو

 هبتك ىف لزت مل طورش ىلع
 رصعلا ىف لداع مامإ الب

 اصصخ دق عماج ىف اهناب

 بجعي هنم كاذو اهفيلكت
 حيجرلا هنوناق ىلع تءاج

 مالعالا ةمئالا اهدروأ

 هرشع بوجوللو ةحصل
 لصح دق عامتجا عم هنذاو

 عقو دق هنم ننالاو ةماقإ

 رهاش باوصلاب كاذ لكو
 عياشلا ريهشلا ىلع سنأ عم

 ايهيفلت مهدنع ةزياج

 طخي اهطورش نم وهو تقولل
 لص لوقي اهتقو لوخد
 اعفر هيف فالخلا ثلاثلاو
 ىرولل مامإ الب ةبجاو
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 بجوت الف نيذه نودو بجت ماما عم هيف ليقو
 ىرج اهمكح مامالا عم الول ارصم ءاوس رصملا ىف ليقو
 لداعلا لثمك ناك ارياج نا لياقلا اذ عم مامالا اهتجح
 الح دقام نيا ىف هءارو ىلصت ةبجاو اهناف
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 مامالا

 عقو اهطورش نم مامالا نا
 املعاف ناك ةحصلل كاذك
 لداعلا نيأو لدع اخأ ناك

 ارياج مامالا كلذ ناك وأ
 لداع ماما لاق هل نمف

 اعد دقو اهكرت لحي الف
 الو المش هل عمجال

 هل جح الو ال مايص الف
 راتخملا هلاق بوتي ىتح
 درو دق ةالولا ىلا عبرأو
 عبرالا مامت يأ تاعمجلاو

 مهفاف لاو ريغل نكي ملو
 م اما ١ عبت ة الول ١ مث

 بجت دق انبحص ضعب لاقو
 ةالولا مدع معم اذكهو

 ملعلا مامالا بوبحم نبا نع

 هعمجلل ربتعي مل هنأك

 اعبت دق هل نمو هتجح
 رادلا موي ليق دق مهب ىلص

 نامثع اهل مهمامإ ناك
 نم سيلو هعلخ دعب كاذو

 عبتم اطرش بوجولل ناك دق
 امتحت اهل طرش هناف

 لماكلا مامالا وه هناف

 ارهاظ امامإ اهل هلبقن

 لماش ثيدح وهو رياج وأ
 اعفر اميف هيلع انيبن
 الطبأ ذا هرومأ ىف كراب
 هلقنن اذكه مايص الو

 رافغ انبرف بتي نلف
 دح لك تاقدصلا دعب ءيفلا

 عمساف اقح مامالا ىلا يهف

 مالسالا ةمأ ىداه رمأ نم

 ملعاف يدنع ثيدحلل كلذ

 ماقملا اذب مهل هننا عم

 بصني مامإ اهريغ عم رصملا ىف

 مدقملا رنالا ىف انل ىوري

 هعبتم ةدوجوم ةماما

 اعفار لاقم ىف يلع لعف

 ناهمللا وهو هورصاحف
 نملعاف ماما سيل انه كش

_ ٢٥٩



 لضفلا لهأ رضحم ىف كاذو

 ركنم يلع ىلع نكي ملو
 دحأ نم فلخت نكي ملو
 راصتنالاو نورجاهملا لب

 مامإ الب يا حصت مل ول
 اعم نولصي موقلاو فيكف

 ةفوكلا لاجر اضيا تجرخا
 الو ىسوم ابأ دنع اومدقو

 ىلص دق مهب ىسوم وبا مث
 تلعف اضيا ةرصبلا اذكهو
 نسحلا اهل يور اميف تمدقو
 عبت هل نمو بوبحم نبا اذب

 انيبوصم لجلا هل نسيل
 رايخالا املعلا هاكح امل

 لطبي لاقم نم اناتأامو
 لداع امأ مامالاو فيكف

 الب دوجوم نامتع انهاهو
 ارصحنم وأ عيلخلا هنوكو

 يفاك ناكف أرياج ناك نل
 امدعنم مهنم نوكي ىتح
 هناطلس ىف مادام هناف
 عقو دق نيتفوكلا لهأ لعفو
 رهظ دق نيملسملا راصح اوار
 انمدقام لثم مامالا من

 لدعلا فويس دمحأ بحص نم

 رثالا هاكحام مهفاف كاذ ىف
 دكنالا راصحلا مايأب اهنع
 راكنا نكي ملو اهنوتأي
 مالسالا ذباهج اهركنا
 اعفر دق اذكه يلع فلخ
 تبتملا راصحلا دهع مهلماع
 الملل راصحلا مايأ مامإ
 ىلوتام دعب نم مهتعمج
 تعنتماو اهلماع تعلخ دق

 نيلصي يا ةعمجلاب ناكف
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 عف دنم مكح وهو لدتسا دف

 انيقفاوم هيف هل الو
 راتالا تحضوأ هلامو
 لوعملا هل قحلاو كلذ

 لماكلا يبنلا لاق رياج وأ
 العفتلف ايفاك ناكف كش

 ارهش الاقم اهنطقسيال
 ىفاخ ريغ مالسالا ىف كاذو
 امهفتلف ادغ دحاو لثم وأ
 هناوعأ ىف ماق ماما وهف

 عبتم ليلدبال مهيأرب
 رظنلل اولاطتساف مامالا ىلع

 انيب امك دوجوم نامثع
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 برفغتسيال راكنالا مدعو

 احيحص ابهذم نوركنيأ

 ادوجوم ادغ اهل مهمامإ
 لقع نمل رهاظ لصأ كلذ

 يملاسلا مامالا نع هتذخأ
 اهل نامتع نوك لوقا نكل
 مامالا ىف قلخلا ريخ لوقف
 ارهق دق ارياج امامإ ىنعي
 اماق اهيلع ارداق ناكف

 رهظ امل هءارو اهكرتف

 ربو رجاف فلخ لصف
 ادغ نامثع نلا يردت تنناو

 املعاف زوربلا ىلع نردقي مل
 ادبأ امامإ اهل نكي ملف
 راصحلا ىف وهو مامالا نيأ

 هرهظي نأ ردقي هروجال
 مامإ الب تحص ذئنيح

 يلولا بوبحم لجن لاقم حص
 ال.... رغصالا اهمامإ هلعو

 لاح ىف انهاه حصت تسيل

 اقلطم اياربلا نايعأ مزلت

 بهذملا اذهو هتركذ امل

 اديدسلا اهضرف نوكرتيا
 لمعلا رارحأ ةداقلا هفرعي
 معدلا نيكم لصأ ىلع ماق
 ملاعلا مامهلا ربحلا انتودق
 اهجتم نكي .مل اماما انه

 اذ لوق ريغ ديفي
 ارسق اضيأ ةمالاو رمالل

 اماكحال ع رهقلاب ابلغت
 رثالا ىف حصي سيل هملظ نم
 ركن ريغب ىداهلا نع ءاج
 اديقم يخأاي راصحلا لاح

 امزل دق امك اهيلصي ىتح
 ادعبا دق اهرما نع هنال

 رابتعا ىف حص امامإ سيل
 هرهظم اشي ول حالصلا الو
 مالعالا نع هتفرع امك

 لصوؤملا ىدهلا اذه ىلع اموي
 >ا١قعلا دنع ربكالا . انماما

 ماقملا ىف رغصالا هب ىنعي
 لامكلا يلوا عامجاب الوق
 مدعني وا رداف مامالا عم

 اققحت اهرمأ مامالاب للب
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 رظنلا ىف اديعب اذه نكي ملو
 دجأ ملو يل حص لاقم اذه
 هابات انلوصا نكت ملو
 ملعلا بوبحم نبال ترصتنا هب
 ىوس هل دتهي مل هنكل
 دراولا باطخلا ىف مومعلا امأ

 احضاو ايلج هتفرع دقو
 دهتجم ىتف نم داهتجالاو
 هرصاني ربخ موقي ىتح

 ربخلل انهاه رابتعالاف

 عامجإ دهرزاإو هنأ وأ
 عامجالل ريصملا انه ناك

 انبحص ضعب لداعلا طرتشاو

 لداع عم اهبوجو مهتجح
 قافتاب لداعلا عم يهف

 قافتاب قسافلا رياجلاو
 حصت تسيل مهنم ةالصلا نلا

 مهنم تاعمجلا حصت فيك
 ارياجلا مامالا كلذ ناو
 لهاب هل سيل هنال

 بصتغملا

 ركفلا لهأ ىدهلل يدهي هللاو
 دهتجم ربح لك نم هلاق نم

 هانعم حضتي نا اميسال

 مرج الو ىدهلا حاضيإ دصقل
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 ىوعراف اموي هللا هاده دق نم

 دحاولا كيلملا لوق نم ركذلا ىف
 ادرو امل ةنسلا دراوب

 احماج هنع ريغلل نكت الف

 دهتجملا ىلع ةجح كي مل

 هرزاؤي هل ىداهلا ةنس نم
 رظنلا لهأ هاري ىذللال

 عازنلا عطقي كانه هب
 يصعاواي هعف معازنللال

 انيب الوف هارا الو اهل
 لصاف لوقب اهضرف لصأ ىف
 قاننفلا عم اهزيجنالف

 قاسفلا ةعاطو انلامف
 حضو الوق مهقسف عم ةلاصا

 مهبر اوفلاخ دق مهناف
 ارهاش .ابصغ ربنملا بصتغي
 لدعلا مكحب هقوسف لاح
 بجع الو هباصتغا عضوم ىف
 نلع مهقسفب اوءاج ربابج

 همركم لكب مهنوركذيو
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 تلعج دق اهنا تفرع دقو

 ارهج نيملسملا نومتشيو
 ةبطخلا عامتسال نوملسملاو
 رمأ ركذلا ىلا يعسلاب هللاو

 رارفلاب نمحرلا رمأ لب

 اهقحب ةجوزمم نكت نلو
 مهو ةعامجب يلصي نمو
 اوعنم نيذلا ةلدأ يذه
 اوقلعت ىذلا ىرأ الو تلق

 ىرولا يداه نع ليلدلا نم امل
 امفيك مامالا فلخ اهميقن

 رياج لجال ضرفلا كرتنال
 يلو لاق مكنيد مكل نل

 عقو لدعلا نمز ىف اهضذرفف
 ةالصلل ضقنيال قسفلاو
 اذ ا ريغ كاذف هنم اهدرو
 نأ همزلي مل بات نا ىرتالأ
 رفاكب ادبا ساقي الو
 اعقو اطرش مالسالا اذ نال
 ربنملا كاذل هباصتغا امو
 دحال اكلم كي مل هنال

 هأ ةيضارتعا ةلمج: رداف هلوق ) ( ١

 تبن مهنع اذكه ةالصلا نم

 ارسق انيف قحلا نوضفريو

 رهظ انه ركنم عامتسالال

 رافكلا بطخ عامتسا نع

 ركنم مانالا ىف رمأ كاذو

 مجلا )١( ردافىلصتال نأ
 اوقوطت هب اوناك ناو هب
 ارهتشم انل ءاج دق نقحلاب

 املع دق انب هللاو ناك دق

 ركانملا ىلع هيلاون الو
 يلعلاهباتك ىف ... كاذك نيد

 عفترا نيح اهطوقس نبجويال
 تاقثلا نع ءاج قساف نم
 اذخأ ايلج مهنع امل مهفاف
 نسح لوق ىف ةالصلل ديعي

 رساخلا نيع رفكلاب هناف
 اعمسا رفكلا ال ةالصلا ةحصل

 رظناف اعطق كالمالل بصغلاك
 دحتم هيف مالسالا امنا للب
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 رياجلاو هلهأ نوملسملاف
 نايصعلا كلذ ىفام ةياغ
 ةالصلل لطببيال كلا ذو

 لدب اعطق انه اهنا حص ول
 صقن ناك ناو داز نا كاذك

 مامالا لبقتسي اهنوك نم

 ةالصلا ةحصل اهنكل

 ركذلل اورضح نورضاحلاو
 مكحلا بجاو ءادا مهمزلي

 اوردق هيلعام نوركنيو
 لجأ نم يأ دجسملا رجهيال
 نم كرتيال تيملا كلذك
 اعقو دق هدنع شحف لعف وا

 لزت مل بوجولاب ةالصلا لب
 بابلا اذ نم ناكام اذكهو

 عقو اركنم تعمس املكأ
 ملعاف كاذ كنيد ىف عرسأ
 اهرك نيح مامالا اذكهو
 دعبت لامكلا نع اهنكل
 راجل يرور دق ةالص الك

 لقن اميف اوعمجأ دق املعلاو
 ال.. وهف لامكلا ىنعم درت ناو

 اذب ءاج دق طقف

 يتا ضقن ريغ نم هءارو

 انطفاف نيتعكر نع الدب يا
 لقن دق لوقب ضقن اهل انل

 صخي مكح نم كلذ ىلإامو
 ماقت امنيح مانالا اهب
 ةلملا ىف اذ كي ملال ضعبلاو
 تاقثلا ىده ىلع فقف طرش
 ركنلاو مهرجه عامتسالال
 ملظ ىذلا ىلع عقاو ملظلاو
 رذعي انيف فيعضلل هللاو

 لطبلا لهأو نيلضملا شحف
 نملعاف تاحيان لجال نفد

 اعقدت نأ هل ارداق تسلو

 لصح امبسح نيفكتلاو نفدلاو
 باحصالا بهذم فلاخت الف
 عنطصي كانه افورعم تكرت

 منفغت يلجلا قحلا عم نكف
 اهلطبنال سانلاب هتالص

 دمحتال ةلاح نم هب امل

 ىراقاي هب الإ اندجسم
 لدج الو اهتحص ىلع اموي
 المكأ دق اهل ىتلاك باثي
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 يذلل غيلبلا رجزلا ضرفلاو
 لجالا سابع نبا رحبلا اهزاجا
 رباج مامالا اثعشلا وبأ اذك
 ىري نييمسرلا ىنات كاذك

 ءاثعشلا وبأ اهيلصي ناك

 هللا ديبع هنبإ فلخو
 رثالا ىف ءاج جاجحلا عم اذك
 ىفطصملا يبنلا اهزاجأ تلق
 ربو رجاف فلخ لوقي
 هعماج مانالل ةالص يهف
 املعاف لوقي بوبحم نبا اذك
 الو اهزاجأ انموق فلخو
 حصيال رمأ كلذ لقي نمو
 بحصلا عابتا الا ىري الو

 عجر ناف ةزياج اهنأ نم

 تبث ىأر ىذلا ىلع نكي ناو
 هتيالو نطقسنال هنكل

 هل نمو ارباج يطخي ىتح
 هقسفلا فلخ زوجت اهنوك نم

 ىده ريغ ىلع ارباج نلو
 مزليف اذب لاق نكي نلو
 اناكام ىلع ناك بتي نلف

 قحتسي كاذبف رصأ نلو

 هب بوبحم نبا لاق ىذلا اذه

 ىذتحملا لامك لين نع بهذي
 لقن هنع اذك روجلا يلوأ فلخ
 رهاط ربح ةودقلا هناو

 اربجت ىذلا فلخ اهزاوج
 ءابنالا ىف ءاج دايز فلخ

 يهاضي دق ءالؤهل نمو
 رهتشم ارط نوكلا ىف هيغبو

 افولا بابراك روجلا يلوا فلخ

 ركن ريغب هنع اذك لص
 هعطاس تحال نيدلا ىف اهراونأ

 املعلا لوحف نم دعي وهو
 الملا ىف اوماق قسفلاب مهف كش
 حرش امك مهفلخ اهاري الو
 بتكلا ىف يور دقام ىرد دقو
 عستم اليبس هعوجر ناك
 تبن هنم جرح رودصلا ىفف
 هتءارب ادبأ لحتالو
 هلصأ انهاه اميف هعبتي
 هققحت ىار دق لاقم ىلع

 ادرو دق مهل اذكه كاذ ىف

 مكحملا لاقملا وهو هبيوتت
 انايبلا مهفاف لبق هيلع
 قح فلاخ هنال ةءارب

 هبهذم ىف ءاج دق هقح ىف
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 عمو نامتع عم اولص بحصلاو
 هلامع كرتو اولص اذكهو

 ديلولا ىرو دوعنسم نبا ىلص

 رمخلا برشب اروهشم ناكو

 (ينقساو برشا)دوجسلا ىف لوقي
 اعبرا لبق رجفلا ةالص ىلص

 هيقت اهنا لاقي الو

 هسايس اهنا لاقي الو
 انامثع ىلع اوماق مهنال
 رياجلا فلخ راصمالا ىف ليقو

 بسني ىراوحلا يبأ ىلا اذو
 تقولا سفنب اولص اذا اميف
 دعبتلو مهفلخ لصت الف

 رفسلا ىف اندنع يلصت الو

 مامالل زوجت لب ليقو

 يعازوالا بهذم لاقي اذو
 لجالا ىناثلا رمع هاحتنا مك

 ىضترملا يلولا انمامإ مث
 فرشلاو ليتالا جملا ون نازع

 رايخالا ةبحص هتعباتو
 افرع دق مهلضف ملع رابحأ

 اورظن دق مهنا نم دبال
 باحصالا رثكأ نوعناملاو
 راتخملا عمج تافرع ىف

 عنصام نومقني هيلع كاذ
 هلامعأ ىلع اوماق مهقسف عم

 ديلجلا ىتفلا ةبقع ليلس
 ركس ىف امياد لازي الف
 نمؤم ريغ داع اجلع ناركس
 اعمتساف مكديزا له لاقو
 هيفنم هدهع ىف اهنال
 هساسأ نرثعبي وأ نيدلل
 اناك ايأ نوشخي الوارهج
 رهاش لاقم ىلع اهريغال

 بهذي اضيأ رثؤملا وبأ هل
 تقملا لينل اوماق مهف الوأ
 دسفم لعفب اوءاج ىتم مهنع
 رضحلاب ةصوصخم اهنال
 مالسالا ىف ةضيبلا هنال
 ىعاولا هيقفلا روت وبا اذك
 لمع هب ةيمأ ىنب ردب

 ىضرلا انم هلو سيق ليلس
 فرتعي نامزلا هلضفب نمو
 رابحالا ةمئالا مه نمو

 ىفطصملا ليبس جهن ىلع اوضم
 ربتعت دق نيدلا ىف ةحلصم

 بابلا اذ ىف ءيجت مهتجح

 راربالا ىور ةعمج مويب
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 حضاو مامالل ليلد وهو

 ارم الو ةعمج هيلع سيل
 لهأب رمع ىلص كاذك
 رفس موق نحن اومتأ لاق
 ال مامالا اذ نا ليلد وهو

 رفسلا ىف هل ليق امل ادض
 ىرقلا ىلع ىفطصملا رمي ناك
 ىلص دق رفس ىف ىرت لهف
 ىفطصملا يلصي حتفلا نمزو

 رفس موق نالا انإ لوقي

 حواري وأ رافسالا ىف يداغي

 ىرولا ةوفص عبتن اننال
 لقنلا حيحص ىف ءاج ةكم
 رضحتلا مكدنع انلامف

 الو الو هرافسا ىف نطوي
 رضحلا ىف هل ناكام لثمك
 اريسلاأرقاف تئش نإرفس ىف

 الك يبرو الك هتعمج
 افرعاف اومتتلف لاقو ارصق
 رضح موق لاحلا ىف متنأو
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 هربتعملا ةجحلا مامالا ثيح

 مانالل دياقلا هنال

 نكي ملام هل عرشلا لعج دق

 ماقتال دودحلا كلذ نم

 مالسالا ىف ةعمجلا كلذك
 اعنم دق عنام نا هنذإ وأ
 ام ةعمجلا بصنم نع هقاع وأ

 املعاف داهجلل جورخلا لتم

 فرعاف نذإ نود ماقت الف
 ماقملا ىف هيلع بجاوو

 ربتعي ضورفلا ليطعت ناف
 ىرولا اهميقيال دوحلا لتم

 ماقي مهيلع بجاو دلب

 امهفاف ىضوف كرتتال سانلاو
 انقطنت بهذملا دعاوق

 رهبام يلجلا قحلا نم ىرت
 نارقلا ىف مامالاب هللاف

 هلحم ىف كلذ ىتاي فوسو

 ابجو دقام لوقن انهاهو
 عقو طرش اندنع مامالا نذإ

 لقن اميف (عبرأ) يبنلا لاق
 عفري صن دودحلاو ءهيفلا

 هرربلا ءاملعلا دنع نيدلا ىف

 نطفاي مانالا نم هريغل
 مادمالو هنذاب ال ١

 مامإام نود

 يفولا اهمارمل طرش نذالاو
 مارملا كلذب نرماي نل

 رفك اهل كراتو اهل اكرت
 ارظناف مامإ الب اوردقول
 مامه لصيف مامإ اهل
 امنأ دق ةردق عم كراتو

 انعجراف راتالل كاذب

 رطفلا قلاخ ةمكح نم كلقع

 نايبلا حضاوب انرمأي
 هلصف ىف ٠٠٠ هلصأب ٠٠ انيبم
 ابترت دق ذ ىلع امل

 عفر لوق ىف ةالصلا ةحصل
 لحتال مهاوسل (ةالولا ىلا)
 عبتت تاعمجلا تاقدصلا

٢٦٨



 رمالا اذه ةالو ىلا ىنعي
 مالسالا ىف دحلا ماقيالو

 ارم الو اذكه تاعمجل او

 رسعي لب ادبا قرف سيلو
 دحاب يا دحا . مؤي الو

 اننأ امهمو هنذاب الا
 راثالا ىف مامالا رمأيو
 هماقم ىلع هؤافلخ مه

 مامالا رمأي مل نكي نلو
 ارمأي نا يأ لماعلل سيلو
 مامالا ننأام اذا الا
 هنذإ مامالا نا ىلع اذه

 طرتشيال انبحص ضعب لاقو
 كلملا دبع مايأ مهليلد

 ملف ىوزن ىف ليق اضيرم ناك
 رمع خيشلا ىرولاب ىلص ناكف
 مامالا هرماي نا ريغ نم

 ارضاح يلع نب ىسوم ناكو
 ارم دقام عرف اذهو تلق
 راصحلا ةدم يف مهب ىلص

 ملعلا لهأ ضقنلاب لقي ملف
 رمع ساق هيلع هلعو
 ارم الو حضاو لوق كاذو
 امع انذإ فانحالا طرتشاو

 رداف نوكت تسيل مهريغل
 مامالا كلذ نذاب الا

 اررحم ىضمو اصن ءاج ذا

 رثالا حص نيح كاذ قيرفت
 دنف الو هناطلس ىف ناكام

 راصمالا ىف لامعلا اهميقت

 هماكحا نم نوكي مهمايق
 مامتالا هلامع ىلع ناك

 اررح دق انهام مهفاف هاوس

 هرما حصف ةحصل طرش

 طقس هنا ةعمجلا ىف كلذ

 كلمملا ديسلا ديمح لجن

 ملالا لقث نم ةالصلا ىلا جرخي

 مالعالا انه اضقن ري ملو

 ارداص كانه اضقن ري ملف

 ارمالا كاذ رداف يلع نع يأ
 راتالا ىف ءاج نذا ريغب

 مكحلا لوحف دمحا بحص نم

 اورضح نمم توكسلا عسوو

 اررحم انمظن ىف ىضم دقو

 امتح هوبجوا اطرش سانلل
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 اناك باب لك حتف كاذو
 دحال اضيا عنملا نوكي الف

 ادحأ لاقي اهنم نعنميال
 روضحلا ىلع مهثحي ناك
 دق كاذك هدعب ءافلخلاو
 ارمأ اهيلا يعسلاب هللاو
 اردعت دق كاذب هنال
 بابلا قلغ عم روضحلا فيك

 اناب اطرش ةعمجلا عماجل

 اد تهالل ةعماج اهنال

 روهشملا اهريخ لينل اهل
 دجو دقام ىلع مهعينص ناك

 اركنم مهنع بابلا قلغ ناكف

 اركنتسي نلو اهل مهروضح
 باحصالا نع عنم هقلغ لب
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 ةعمجلا ىف ةعامجلا طرش

 افخ الو اقباس انرشأ دقل
 ىرولل كاذ ركذن انهاهو

 اعد عاد نا لوقلا طسب نال

 ربكالا كيلملا هللا نم دهع
 اعرش دق مهلام نونيبي

 هعامجلا اهل ةحص طرتف

 هعامج ىف ءادنلا عمس نم

 دعاوقلا ىف عامجالاب كاذو

 دقعنت ةالصلا رياسك تسيل

 هعامجلا مدعت دق نكت نلف

 نانثإ ىفك دق ضعب لاقو
 امهقوف امف انانثا هلوقل
 مامإل عم نانتل لب ليقو

 لدي دق نارقلا رهاظو
 باطخ اذو اوعساف هلوق ىف

 لقن امل ةعبرأ لب ليقو
 هعبرأ الا كي مل نا لوقي
 بجت دق ةعبسب لب ليقو

 لب ليقو

 رشع ينثأب ةبجاو لب ليقو
 بجت نيرشعب لاق كلامو
 الد دق مهلام يردأ تسلو

 افرع الوق لامجالا ةروصب
 ارمالو هقح نينيبم
 اعرش لصال بجاو كاذف

 رثالا لهأ ملعلا لاجر ىلا
 اعد دق عاد ناك نا اميسال

 هعاضم مهنودب اهنا لب

 هعاط لك لجا اهناف

 دجام ربح لك نم هريغو

 دهع دق عمجب لب الك ذفلاب
 هعاسلا ىتح ةعمجلا تسيلف

 ناهرب نم هيدل امل اهل
 املعلا هاور اذك ةعامج

 مالعالا ةمئالا نح ءاج

 لقعلا ىداهت هل نا كاذل

 باتكلا اذكه عمجل ءاج

 لجالا ىداهلا نع دوعسم نبا نع

 ه فعبتم ةبجاو اهناف
 بسني دق ةمركع ىلا اذو
 ةعيبر ىلا بوسنم كاذو
 ركذ اميف ادحاو ضعب دازو
 بهذ نيثالثل هنع ليقو

 الدع هوأ ر دق ايأ ر ناك مأ
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 الاق نيعبرالاب ىعفاشلاو
 رمع نينمؤملا ريمأ مهنم
 بحصلا ضعبو انموق ضعبو
 احلاص اليلد مهلدجأ ملو

 بجت نيسمخب لاق مهضعبو
 ىلع تسيل مهيلعةبجاو

 الو نينامتب ضعب لاقو
 ام نود(١)ريتكلا عمجلاب لاقو
 ريثكلاب ماقت مهتجح
 دقعنت حيحصلا ىلع اهنكل

 مامالا عم ةتالت مهو

 دحأ اهنرضحي مل نكي نلو
 نايبصلا عم اسنلا اذكهو
 اسنلا الا مهضعب زاجا دقو

 الف اوضفنا دق موقلا ىرت ناو
 اورضحي مل مهنأك مهمكح ذا
 تلطب امل رهظلا مامالا ىلع

 عقو مارحاب اوضفنا مه نلو
 متت هل مهضعب لاقو

 ها لاق لعاف ريثكلا عمجلاب لاقو هلوق(١)

 املعاف ثيدحلا لهأ مهو رصح
 ريشبلا يبنلا انيداه دهع نم

 درو عمجلا قدصي هيلع امب
 مالعأ لحاطف نع ءاج دق

 دبعالاو يأ نورفاسملا الا
 ناهربلا حضاول دقعنت مل

 ىسر ىدنع هلصا فالخ ىلع

 الج مارحا لبق نم يا ةعمج

 ركذي كاذب مهروضحامف
 تبث نمم نكو مهفاف مهتعمج
 عمج نيح هتعمج هل تمت

 متا اذو ةبطخ دعب نم
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 ىرشلا مرحيو عيبلا مرحيو
 ام دعب ناذالا ناك اذا اذه

 عنم عيبلل تقولا لوخد اذك
 عنام هنم عنمي اذا امك
 ابهذي نأ بطاخم هنال
 لغاشملا نم عيبلا ادع امو

 هادعامو صنلاب عيبلا
 ةمكحل يا عيبلا صخ هللاو

 دسف نانثا عيابت نا فلخلاو
 امرحي مل هنيعل هنال
 يراشو عياب مثإ هيفف
 املعلا نيب فالخلا اشنمو

 نمب صتخت ماكحالا هذهو

 لحي مهل اسنلاو ديبعلا امأ
 ىلج قحلاو نايبصلا اذكهو

 ارملا كنع نكرتاف ناذالا دعب
 امرحام عدف تقولا لخد دق

 عقو دق هيف ناذالا كي مل ول
 عطاق لوقي عيبلل تقولاف
 ابجو دقام رداف ةالصلا ىلا

 لداجت الف عونمم ميعيبلاك

 هادها امل وهو هب سيق

 ةمالا ىف ىدهلا لهأ اهلقعي
 دقعنم عيب رثكاللو ال مأ

 امزل امع لوهذلل ناك للب
 راكنا الب اعيابت اذا
 ام داسف ىلع ىهنلا اذ لد له
 نملعا ادنلا ةباجا همزلت

 لظح دق مهاوس قح ىف ناكام
 لمعلا لهأ نيدلا ىف هفرعي
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 ةعمجلا تقو

 اتبت امم ةالصلل تقولاو
 الف اتوقوم لاق اباتك تناك

 نايبلا ةياغب هنيب

 امبسح نيمالا ليربج رمأ نع

 ادرفا اتقو ةعمجلل نلو

 رهظلا تقو ليق دق اهتقوف
 كولدلل ةالصلا مقا ىف

 فرعي لاوزلاب تكولدلا اذو
 ليمت امدنع ثيدحلا ىفو
 ررغلا ثيداحالا نم ةدع ىف
 الدب تناك رهظلا ةالص . نمو

 تلدبأ دق ىتلل تقو كاذو
 ىدهلا لهأ نم عامجالاب كاذو

 لطبتو هلبق حصتالف
 امف تاف دقو طرش هنال

 نع تقولا لبق زاوجلا ىتأ دقو
 ررغ ارابخأ كلذ ىلع ىور

 تخسن دق اهنا لوقن نكل
 تضراعت ةلدأ لقت ناو

 ليلدلل ريصملا بجوف
 لدأ اندنع ليلد الو

 املعاف كلولدلل اولص لوقي

 اتقو كاذ ةالصلل عرشلاو
 الصف دق ىفطصملا كاذو بير

 لوزت امسلا طسو نع هانعم
 رثالا ىف ةادهلا اهب انءاج دق

 الصح لاوزلا دعب اهتفوو
 تبث دق لوق حيحصلا ىلع اهنم
 ادغ اهتقو رهظلا تقو ناب
 لعفت تسيلف تقولا جرخ نا
 امسر تقو ريغ ىف مهتالص

 نبتستلف لبنح لجن دمحأ
 رصم ريخ ىفطصملا يبنلا نع
 تخسر امل كولدلا ةياب
 تطقاست دق مغرلاب اذإ انلق
 ليصأتلا اذل مهفاف جراخ نم

 لصف لوق وهو باتكلا نم
 املعلا هيضتريال اهميدقت
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 لزي مل باتكلل سايقلا مث
 انملسن انسل اننأ معم
 ادروأ اميف نعطن اننكل

 اهل خسنلاب لوقن اننأ وأ
 تتا ةحصب لوقلا ىلع اذو

 عبراف تدسف هيلع نمو

 حجرو نيتعكر ىضقت ليقو

 لدب اهنأ ثيح نم اقباطم
 انملعا ةلدالا طقاست

 ىدهلا ىف زوجي امب مهدمحأ
 اهقفلا ماركلا بحصلا ىور امب

 تبت ناك نإ دمحا ىور امك
 عد عيمجلل ريخاتلا اذكهو

 عمج اعطق نوكت الو ىضقت

 حصالا وهو عبراب اهاضق
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 ءادنلا

 درو دق ناذالا ىفام ىضم دقل

 بجوام هيف ركذن انهاهو
 ناذالا اهل ةحص طرف
 ةالصلل يدون اذا لاق

 افقوت اهل يعسلاب رمالاف
 افقوت بجاو هيلعام ذا
 ىفطصملا لعف هيلع ىرج امك
 افلخلا هيلع ىضم اذكهو

 عامجالاب حص دق ذئنيح
 هحيحصلا ةنسلاب اذكهو

 تقولا لوخد لبق نم حصو
 رجفلا لبق رجفلا ناذأ لتم
 عنم دق ناضمر ىف نكي نلو
 لب زوجيال ةعمجلا ىف ليقو

 دقو ةفيف . 7 اج

 امه ناناذأ
 اناك اناذأ اروزلاب ماقأ
 هعمجلا لضفل هب مهثحي

 عقو راكنا هيلع نكي ملو
 طقف ادحاو نا تفرع دقو

 دمتعيف زياجو بجاو نم
 بتك هللا امك انتاعمج ىف
 نارقلا هدروأ انل امك

 تاريخلا بهاو ركذل اوعساف

 افرع بوجولابوادنلا ىلع
 افخ هيف امو بجاو .كاذف
 افرشو هبر هيلع ىلص
 افولا بابرا ةاقتلا هبحصو
 عازنام نود باتكلابو
 هحيضوت انهاه تفرع امك
 يتفم ربح نيدلا ىف هدروأ
 ركن ريغب سانلا وزاجا
 عفدني دق رخأ ىنعم كاذف
 لق ربنملل مامالا ىقر اذإ
 درو اندنع كاذك مههجاو

 انملعاف ةبطخلا هدعبو
 العفتلف اذكه مامالا اذه
 املعلا لوقي نامثع لعف نم
 اناهربلا عف سانلا ةرثكل
 هعمس دق نم راثالا ىف هاور

 عبت هل نمو دمحأ بحص نم
 طرتشا دق هل عرشلا ىذلا وه
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 ةبطخلا

 ي أ ةعورشم ةحص طرش ةبطخلا اندنعو

 دقف ارطش نكت مل ول اذكهو
 بطخت يا (امياق كوكرتو)
 درو ضعب عم(هللا ركذل اوعساو)
 يداهلا ىبنلا لعف اذكهو

 اولصو اوبطخي مل نا ليقو
 اوعقو مثإ رحب ىف مهنكل
 اورفكيوأ ةبوتلا مهيزجت
 دق بوتلاف مهتزجأ لقي نمف
 عقو اطرش اهل تسيل لقي نمو
 بطخ ام دعب ةالصلا ىتا نمو

 لدب تسيل اهنا لدي وهو

 لخد تقولا ام دعب نم اهبطخي

 نمكف اهدعي مل نإ هنأف
 دق هيلعام رادقم اهدحو
 يلعل ١ دمح اهلق ] ىف ليقو

 نم لكل دهرافغتسا اهدعبو

 ارق ةيأ كاذ دعب ليقو
 درو ىوقتلاب ءاصيالا كلذك

 دمحت الب هبطخ لكو

 ةعمجلا ةالصل

 امك رطش مهضعب عم اهنال
 ه

 اقدص دق ده نم تعبتا اذا عبتاف

 ا لوبقمب اهبوجو حص

 لوقي نم ليلد وهو
 دصقام مهفاف ةبطخلا هنأب

 بجت

 داشرلا يلوأ نم ءافلخلاو
 اولوت امدنع | زجأ عبرأ

 ركذي ماقملا ىف هارأ فلخ

 دعي ريفكتف الوأ هل يزجي
 عمتساف هاتفك ناتعكرلاف
 بجع الو اذ هازجأ انمامإ
 لدتساف كاذبف نيتعك ر نم

 لعفام داعأ لبق نكي نلو
 نكز لوق ة ةبطخ نودب ىلص

 لمكا يبنلل ةالصلا

 ننملا ىد كيلملا هللاب نما

 ارتكأ . اذكه نيتيا وأ

 دريال ىدنعو مهيعفاش نع
 دهششنتالو ال ءانت الو

.
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 ءامنذنج دي لثمام هناف

 ملكلا ريسيب اهيف ظعولاو

 ربنملا قوف (فاق) ارقي ناكو
 رصتقا نا هفينح وبا لاق

 موقت دق صالخالا ةروسو

 رثالا ىف يراوحلا ىبا نع هوور
 ىتفلا رشبملا نبال هظفحي
 ادبأ اباوص اذه ىرن الو
 يداهلا لعف فلاخ هنال

 برعلا دنع ةبطخ يمستالو

 لصفي
 هيينانلاو

 ناتبطخ بحتسيو
 امهالوأ

 حصالا وهو ةدحاو لب ليقو
 عمو اندنع بهذملا وه اذه

 ىعفاشلإو

 هبجاو

 دقو سواط لوقي ةعدبو
 ) ١ ( قحلا لها هيلع هدرو

 درو دق يبنلا نع للب ليقو

 ءابنالا ىف هوور دق كلاذك
 مأسلا راذح يأ ليطي الو
 رثالا ىف املعلا هاور امك
 ركذ نا فاك ركذلا ريسي ىلع

 موسرم اذك ةبطخ ماقم
 ربالا انردب تلصلا مامالا نع

 اتبت اذه هنع اديعس ىنعأ

 ادنتسم انه هل ىرأ الو
 دابعلا ىف نبطخي ناك دق

 بتكلا ىف اهاوس الو انصالخإ

 لعفي ذا ةتكسب امهنيب

 هيئاج اموي لضفلاب ةدايز

 حضتم لقنب لسرلا ديس نع
 عبتلا ىعازواو كلامو اطع

 لصؤم هبهذم ىف كاذو
 ليلد هل كاذ ىلع لهف
 عد كيو كاذل نافع نبا نم

 اركنم تناك نيدلا ىف ةدايز

 درو مهرخص ليلس هثدحأ
 قلخلا اذه ةاده مهنال

 ماقملا اذل مهفاف هلعفال
 دريال يبنلا نع ىتا امو

 خلا نامثع ىلع كلذ نوملسملا در يا قحلا لها هيلع هدرو هلوق(١)
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 دجامالاىلوالا بحصلا نم وهو دعاوقلا بحاص كاذ دروأ

 ىدهلا لها عم حجارلا وه امف ادرو هيف نالوق ذئنيح

 القن دق اذكه ائيش لوقي الو ةفيفخ ةسلج سلجي

 رمالا لصف سانلل اركنم ركذلا يا ضعب أرقي ليقو
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 ىف دعقيالو امي اق بطخي

 تفيبس وأ اصع ىلع ادمتعم

 ىري عيارذ عنم هلعو
 مهل اراظنأ لوطأام هلل
 هتبطخ ىف بيطخلا اذ مكحو
 بطخي نيح بيطخلا اذ رهجي

 رمأي يبنلا نا ىتا دقو

 ادعب دق نمل وعدي اذكهو

_- 

 ةارهتشا كانه هغولب ارح
 قبسالا لاقملا ىف اهيلع اضيأ

 رهاش لاقم ىف يبصلا ىفو
 الملا كاذ نبطخي ذا ههجوب

 فيرشتلا نم وهو هسوق وأ
 هالعا امو هلجا امف

 ارمالو ايدتقم مهب نكف
 بدؤي الو ىهني الو الك

 ركنب نكي ملو هوحنو
 ىوتسا امفيك ضقنال ةياور
 عقو عنم هريغ نم نكي ملو
 ىتا صقنب سيل ديازو

 حجر دق لاقم ىفدحت ملو
 دمتعم هجو وهو طايتحالل
 اركنم ارمأ سانلا ءيجيال يك

 مهلدا لهجلاو قحلا رونب ودبت
 هتوعد يعماىسل فلاخم

 بجي دق امك بحصلا تصنيو
 ردصي لازيال هيف ىهنلاو
 مانالا نم هاف هب نمل

 ادنسم ءاج هيلا نبرقي نا
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 رمع نع اضيأ كلذ يور دقو
 يلعو اضيأ نامثع اذكهو
 بهذي اضيا ثدحا نكي نمو

 دعي الو هتبطخ ىلع ينبي

 مامإ ةبطخ ىف تمي ناو
 اعبرأ نوكت انرهظ اهنوضقي
 افقو ثيح ةبطخلا فناتسي

 غرفام دعب ثدحأ نكي نلو
 امامل مهيلع نفلختسي

 ارفاسملا فلختسي هل سيل
 قبس امبسح يبصلا اذكهو
 بطخي مامالا ريغ زياجو

 مامالا اهب ناك زجي نلو
 ىلصي هدحو يبنلا ناك

 ا١)لمكأ هارأ هباستئالاو

 ارضحي ىتح بيطخلا بطخيال

 مامتالا بجو دق

 اعرو امامإ مهل اوبصن وا
 افرعاف ليق كاذك مهماما
 غلب ناك اهرخا ةبطخ نم
 اماقأ انه نمم هطرشو
 ارضاح كانه ادبع الو الك

 قح ناكام عبتاف فالخلا نم

 اوبصن دق نم ريغ يلصي ناو
 مالعالا ققحام ىلع ىلوأ

 لكلا ماما وهو نبطخيو
 الع لان دقف هباستئا نم
 ىرولاب يلصيل مامالا اذه
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 ةبطخلل نيعمتسملا مكح

 بطخي بيطخلا ماق امدنعو
 بطخ نم هوجولاب نولبقتسي
 راقولا مهيلع اوتصنأ دق

 سانلا باقر نوطختيال
 لقت الو اسطاع تمشت الو
 اعنم اضيأ مالسلل درلاو

 رشبلا ريخ نع ديعولا هب ءاج

 هعمجلا ىف اغل نم ظح وغللاو
 املسم اموي ذؤي مل تصنمو

 دعب ناك ول تاصنالا بجيف

 لنتثتمم ادبع نوكي .هناف
 لاحلا كاذ لثم ىف مهناف
 مامتها ىلع وأ اهولخد دق
 لابقالا ىوس مهنم ىغبنيال

 درو صيخرت ساطعلا ىف ليقو
 لقن دق ساطعلا ىف ليلدلا نا
 هل ةعمجال ءاج دق اغل نمو

 يلصي نا حصيال ثيحب
 روضحلا عقي مل هنأك
 مدهنت هقبس روجا ىنعا

 برغتسي الو مهلك تصنأ

 بدالا اهل اومزال سولج مهو
 راعش اهب مهل ةنيكس

 سابللا بيطا نم اوسبل دق
 لصح وغللاف تلعف ناف تصنأ
 اعفر مالكلا ميرحت ناف

 رذ كيو مالكللو انلامف
 هعنم دقوا هاطعا اعد نمو

 اممتم ادغ هظح لاني
 دجو مهنع اذكه مامالا نع
 لصح هرجاف وغللا رجه دق
 لادجام نود ةالص ىفف

 ماقملا كلذ ىف اهلوخد
 لاحلا ىف هب اوماق ىذلا ىلع
 در مالسلاو سطاعلا تمتف

 لصح دق سايقب مالسلا ىفو

 هلعف دق نإ جرخي هنكل
 لدع لاقم ىف دوعي مث

 روجالا انه تعاض لقو لبق
 مدهت كانه وهوغلب اضقن
 امزلام ىهنلا اذاي انه مزلاف
 حضتم لصاب ءاج هتالص
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 لطب هنع دهوغلب هلضفو لجالا رجالا هتاف دق هنكل

 باوالا نع ءاج هديعو باقرلل يطختلل عنملاو
 رثالا ىف يبنلا نع انل ىورت ررغلا ثيداحالا نم ةدع ىف
 ةيرم نود كاذ زيجأ دقف ةجرف دسل ناك اذا الا
 هيضقلا عف رطضا دق اهل هينيع ةجاحل اذكهو
 اقدص لصال اموي هعنمن اقلطم ىطختلا نم ىذالا نا
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 ةعمجلا ىف ةماقالا

 هماقالا اهل ةحص طرشو

 املعاف اهيلع ىداهلا بظاو دق

 راتخملا بظاو هيلع امو

 فلخ ىفو فلس ىف لزي ملو

 حص ضورفلا رياسك اهناو
٥ 

 بجوام لك دأف تبجو دق

 همامالاو رداف ناذالا لثم
 اصملعلاو هدعب ءافلخلاو
 را ربال ١ ةمئالا هبحصو

 فرع لكلا ىلع بجاو كاذف

 حضتا كاذ ىف قحلاو انسايق

 برالا لين ىلع هلل دمحلاو
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 ربنملا

 " نوكي اهطورش نمو
 ه مامالا بيان وأ

 بشخ نم يبنلا م ناك
 ر هلحم بارحملا نميأ 1 ناكو

 جرد ثالث ىلع
 ٠ اك ٠ هولع

 لع ىغبنيال هزن نا هيلع
 ال ر -. ٠ - ٠ ١ ٠

 راتخملا بصنم قوف ديزن

 ىرولريخ نم قيدصلا لزن دق دخ نع ق دصلا ل :
 .ل أ قورافلا هدعب اضبا ,ة

 : ِ ديسلا ماقم "

 يلاعملا 7 , ه
 ٠ ع و

 1 د 7 ريرغلا كلذ ردي الصالا ىار نمو

 ي عم هنا نظ ,

 . ر دقو ايربكلل ىعدا ق
 اذ مهللا تكذاعم الجلا اذ ١

 ربكالا مامالا بطخي هيلع
 رولا ىف هنع بوني ن ١

 بطخ خ نإ هيلع ىقري َ :
 " ا نمو نيط نم حصي باشخ . ,
 جرع نم ىدهلا ىف كاذ بحاي
 | را هديزن انل لهف
 نع ن ز رعب ىده ن دبعي 3
 الملا ديس م ناك داز ن

 57 كاذ سأنلا ىف 7
 رلا ديىس كاذب 77

 قيدصتل ١ يلوا لاح اذكه قيدصت أ ل

 . بابرا ردقو ردقل
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 ةعمجلا ةالص ةفص

 ناتعكر ةالصلا ةفصو

 هعمجلا موي رهظلا تقو نوكت
 قبس امبسح مامالا بيان ول

 هماقالاف ةبطخلا امهلوأ
 ناذالاب ةبطخلا لصتت

 ةالصلا تماق دق لقي ناف

 هربنم نم بيطخلا لزنيو
 امرحا دق هدعبو اهجوم
 هعمجلا ليق راتخملا ىف فلخلاو

 حبسب اهل ينثي اهدعبو
 حيحصلا ىف كاذ عيبرلا ىور
 هيشاغلا تاذ أرقي لب ليقو

 العالاب ىفطصملا ارقي ليقو
 هيشاغلا تاذ أرقي اهدعبو

 اهقف لاجر ةداق هاور
 درو ىلوالا ىف ةعمجلاب ليقو
 دمحأ هاور رحبلا نع وهو
 يوءاسنلاو دواد وبا اذك

 الاقي نأب نكمم عمجلاو
 العفاف تنأ تئش نا اهلكب

 مزليال هنلا ىدنع نقحلاو

 اعساو اركذ نارقلا نم ذخف

 يناثملا عم ىلتت ةروسب
 هعم يأ مامالاب يهو رصملا ىف
 قدص دق لوق ضورفلا رياسك
 همامالاف نذاام دعب نم

 ناكرالا ةنلات ةماقا

 هرهظم نم لضفلل البقتسم
 املعا دمحلاك نارقلاب ءاجو
 هعكر ةالصلا نم اهب يضقي

 حجرال ١ ليلدلا بسسح اهراتخي

 حيحصتلا حضاو هاورامو

 هيناثلا ىف مكلذو انيبن
 ىلوالا ىف مكلذو دمحأ عم

 هيناثلا ىف مكلذو مهدنع
 اهبن اوشاع نيدلا ىف ةمئأ
 درت ىرخالا ىف نيقفانملا مث
 دجما ١ هيقفلا وهو ملسمو

 ءابنالا ىف لوقلا كاذ ركذي
 الادج الو ىلص اهلكب

 البق اف حيحصلا وهو دمحأك

 موقأ لوق وهو ءيش كاذ نم
 اعماج ءاج ريخلل هناف
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 ىلع هضعب صختخن انلامف

 استئالا مارملا ناك اذا الا

 راثالا ىف كاذ تدجو دقو

 استئالا نهركي ضعب لاقو

 ىرولا هنظي نا فوخ لوقي

 يلج وهو اهل ةنس نظي

 قاحسا نع ءاج لاقم وهو
 هالاقام روهمجلا فلاخو

 الدعأ هارأام اذهف ضعب
 اسسأ دق رخا ىنعم كاذف
 رايخالا املعلا ضعبل الوق
 اسدقت ارظن ماقملا اذ ىف
 اررق دق ابجاو ارمأ كلذ
 لمك ءاهقف نع ىتا يار

 قافالا املع نم ىزورملاو
 هانعم رهاظ فالخ وهو
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 ةعمجلا لاصخ

 حص ةعمجلل نأشلا نا ثيحو
 املعاف موي لضفأ اهناو
 ايقتالا نيملسملا ديع ناكف

 ركذت ريخ لاصخ هب تفح

 ركذن نكلو ةريثك يهو

 مدآ... قلخ عمج لاقي اهنم
 ركذي اوحب هعامتجا اذك

 برعلا هيمست ةبورع ناك

 اوقبس نيذلل اموي ناك دق
 ىفطصملا لوقي هيف اوفلتخاف
 ةعاطلا مايقل وهولبقي مل
 ملو مهيلع اضورفم ناك دق

 فالتخا ىف هيف اولازي ملو
 مهءاوهأ اومكح دق مهنكل

 رظناف انيصعو انعمس اولاق

 اللجم ابيط اموي ناك دق
 الو انل عبتت هيف سانلاو

 ىراصنلاو دوهيلل تسسلاف
 نمزلا ىف نيقباسلا اوناك كاذل
 قبسف اريخأ ءاج ىتف مكو

 هيلع تعلط موي ريخف
 امدآ هيف ليلجلا قلخ دق

 حضتم صنب ىداهلا دمحأ نع

 املعلا دنع مايالا هذه ىف
 ايلوالا ماركلا نيدلا ةدمعا

 ربتعي افرش نم هب امل

 رصتقن دق هيلع اهمهأ
 محارملاب دعب فحف هيف
 ريسلا كاذب تءاج امك هيف

 بجع الو هب ريخلا عمتجاف

 اوقسف ذإ هب اولض مهنكل
 افرعاف انيده هل اننكل

 مكتحا الو مهب قح هل مقي

 فاصنالا ىلا يا اوليمي ملو

 مهءابنا مهنيد نم اوضفرو
 ركفلا يفاصب مهيعاسم وملا

 ىلإ. .. انداق قحلا ناف بير

 اراهج دحال تعبر دق

 نقبسن عيمجلا . ىلع اننكل

 قحل اكرات لوالا ىرت مكو

 هيلإ لم ةعمجلا وه سمش
 امئاق دوجولل الصأ ناكف
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 املعاف هيلع بات دق هيفو -

 اطبهأ لاقي ضرالل هيفو
 دحالا دبعيو نوكلا رمعيف
 لوسرلا مدآ تام هيفو

 هباجالا اهب ةعاس هيفو
 ملاعلا عيبرلا كاذ ىور دقو
 الضفأ ليق مويلا اذه ناكف
 رخالا ىف مدا قلخ ناكو

 رمعلا لياط دعب هيف تامو

 انيعبس ىوس افلأ لب ليقو

 انيعبرا نود افلا ليقو
 نفد دق اهيفو ةكمب تام
 دقو فيخلا دجسم دنع ليقو
 ةرخصلا لايح سدقلاب ليقو

 ابجوا دق هب مدا قلخف

 لصو دق ذا هب هتوم كاذك
 سدقالا بانجلا ىدل هب لح
 نكي مل موقت هيف مهلوقو
 لزي مل لالجلا ىذ عم اهملعف

 نييعت نكي مل ثيدحلا ىفو
 ارركت دق مويلا اذه نال

 بجعالو ىرولا نع تيفخأ دق
 رشبلا لك ىوس قلخلا اهملعي

 امظع دق هرمأ نأش كاذو
 اطسبني نأ لسنلا اذه لجال

 دشرلا يلتجيو قحلا فرعيو
 لوقنلا كلذل تدروأ دق
 هعامجلا مكلذ ىور امك

 هبارتسا الو اعرش ةعوطقم

 ملايعلا لضافالا هريغو
 الضفلا هاكح جحلا عسات نم

 رهاش حيحص لوق ىلع هنم
 رثالا قح ىف ءاج افلأ شاع ذا

 انيتسام نود افلأ ليقو
 انيملسملا لقن لاق كاذك

 نشظطفاي رداف سيبق ىبأ ىف يأ
 دنسلا حص لهو دنهلاب لاقي
 ةيرم نود ليلخلا دجسم عم

 ابيط اموي ناكف هفيرستت

 لزي مل ماقم ىلعأ ىلا هب
 سدنسلا طيرو زخلا للح ىف
 نبتساف باتكلا صن افلاخم

 لزن دق باتكلا صن هبامك
 نيمالا هب ءاج امك اهل

 اركنتسي نل ثيدحلاو ماعلا ىف
 بتك دق كانه رس هناف
 رثالا ءاج اذكه اضيأ نجلاو
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 رظنلا ىف ديعبلاب سيل كاذو
 ينيدلا ماظنلا قداص لتخاو
 ةعاسلا ىف املعلا نيب فلخلاو
 رباج لوقي ةعاس رخا

 فرع عمج هحجر يذلا وهو
 امك عاشام كلذ ىف ليقو

 رظطفلا تخاسل اهب اوملع ول
 نينيع يذل رهاظ كاذو
 ةباجالاب صتخت ىتلا ىنعأ
 رهاطلا ليلجلا ربحلا هناو

 فرنشلاوليلجلا لضفلاب نيدلا ىف
 املعلا فالتخا ردقلا ةليل ىف
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 ندبلا فيظنت لسغلا نا ثيحو
 لستغملا لاح لاوحالا دمحأو

 هعمجلا مويب بجاو لسنفلاف

 ملتحم لك ثيدحلا ىف مزلي
 ىف روكذملا ملتحملا كلذو
 بجت هيلع اهنال كاذ

 مالسالا ىف تايعامتجالل

 افرعاف اهنم ةعمجلا ىف لسغلاو
 املعلا دنع فاوطلل كاذك
 همركأام عرشلا اذه هلل
 رومالا ىف يقرلا ىلإ اعد

 نادبالا ةفاظن ىلا ىتح

 الاق ضعب مويلا قوقح نمو
 لستغاف ةالصلا قح نم ليقو
 ايعرش اهبوجو له فلخلاو

 بجو دق , رايتخالا ىف لب ليقو
 لوالل ىرولا ضعب احن دقو
 يناثلا وهف بهذملا اندنعو

 الب ىلص نا عامجالاب ليق ذا
 ارمع عم يأ نامثع ىف كاذو

 ليلد اميل ليلد وهو

 بسن فورعمو ةنس ليقو

 نردلا نم وأ راذقالا خسو نم

 لفتحاف هيف ةايحلا بيطأو
 هعفر دق ىبنلا ىلا انعيبر

 فرعاف غولبلا وذ ثيدحلا صن

 برغتسي الو بجاو لسغلاف
 مانالا ىلع ماكحا صوصخ

 افصلا لها عم نيديعلا ىف كاذك

 امهفتلف هلف كاذ وحنو

 همكحأامو هلجأ امو
 رونأملا ىف حص القعو اسح
 ناردالا خسو نم اهلسغو

 الاستغالا تشعام يخأ مزلاف
 لثتما دق ىتف زاف دقو اهل
 ايوسلا جهنملا عارف ناك
 بدالاو مهفاف قالخالا مرك يأ
 لمكلا ليبس ىناثلا ىلع امك
 نافرعلا ةمئأ هققح

 القن الوق هتزجأ دقف

 ارهش دق اهماقم ةيضق
 لوقع ىتف لك

 بهذ دق ليق هيلا كلامل
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 كلذ هل ليق

 ىتأام لك سيلف
 ربخلا
 اكاذك

 بجاو

 ةورملا ىف كلذ بجاو لب
 قالخالا مرك ىف اذكهو
 هقح يلع هلوقك

 متح ابجاو لياقلا دري همل
 املعلا دنع ليلدلا لقنو
 عبتاف لاستغالا لها حدمي

 هيافكلاب كراتلا ننؤيو
 لستغا نم هرخا ىف لوقي
 احضوأ دقام رحبلا ثيدح ىفو
 لسغلا اذ نع لئاسلا هلأسي
 يف رهطالا هنكل ال لاقف
 مثأي مل لستغي مل نكي نمو
 امهفاف لاقملا اذه ىلع ىنعأ

 مزتلا مثالل بجاولل كرتلاو
 دهج ىف ىرولا ناك مكربخأ

 بجو

 حوفي مهحير ذإ

 رشبلا ىداه لوقي اولستغاف

 الو مهيلا ريخلا ىتأ ىتح

 بايثلا رخافل اوسبل دق

 ربتعي مومعلاب سيل لاقف
 اكالهلا بكري مل هكرات

 ةنسلا ىف مهدنع بجاو وا
 قالخ ىذ لك ىف هفرعن

 برعلاقلخ ىدل فورعم كاذو

 مزلدق ض زفأبجاووأ ضرفلاك
 املسف ىتأ اذه ىلع اصن
 عمجلاىفاصوصخلاحلا لضفال

 هيانع ىلع اهل هؤوضو
 لثتماف لاعفلا لضفأ لسىفغلاف
 دق لقن مل نا انبهذم

 لعفلا لصأب هبوجو نعو
 فتخي مل مكلذو هناكمل
 ملعاف هيلع بجاو ريغ ذا

 امتحت بجاو ىف بجاوو
 مثأ دق دبع بجاولا كراتف
 دح ىندال رسع مهرقف نم
 لقن اذك مهدجسم مهب قاض
 رظن وهو يأ لسغلاب انيبن

 ثعو وا ثبخ نم مهب امل
 رذق ثعو لك نبهذيل
 الزن مهيف ريخلا ناف كش

 باعصلا حماوج اوللذو
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 لقن هصن دواد وبأ اذك لمع لك ىهنلا اذاي اوفك دقو

 بترت ىلع اضعالل لسغي بنجلا لسغ لثم اهيف لسغلاو
 لامكلل كاذب ابستكم ىلاوتلا ىلع اهل اغلابم
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 هعمجلا ىلا حاورلا

 ركشي لازيال روكبلا نلا
 روكبلا ىف هلالإ كراب دق
 دق ةعمجلل حاورلا كلذ نم

 رهظلاب اهتالص نكت نلو
 ةالصلل ناسنالا غرفي
 اهل ىلوالا ةعاسلا ىف حرب نمف
 ابرقت هندبب هنأك

 امناك هبيقع حري نمو

 نرقاب امناك اهدعبو
 ةضيب امنأك اهدعبو

 ابرقت ةضيبب نم نيأف
 تاعاسلا ددع داري لهو

 ربخلا رهاظ بسحب معن ليق
 تاقوالا لوأ لضف دارأ

 بتارملل تاعاسلاب نيب

 ىرولا ديس لاثملا برض ذا
 احضاو ايلج هنع هلقعن

 امك اهب مهمامتها ضرفلاو
 بسني عيبرلل لاقم اذو
 الوالا اهيف كالمالا .بتكتو

 الول نوكت نأ ديرت الأ
 تاعاسلا هذه تاظحلو

 رهظي لازيال هيف ريخلاو
 ريخلا ىعاسم ىلا اميسال

 درو دق اميف عراشلا هدارأ
 رمالا لاصخ نمروكبلا ناك

 تاريخلا لضاوف نحنميف
 اهقفلا ضعب هيوري ربخ ىف
 ابصنم العأ لان دق هناف
 املعلا هاري ىدهأ ةرقب

 نبتساف ةجاجد هدعبو

 ةيحضتلا ىدل ءاج هنابرق

 ابهذ هارت هندبب نمم
 ةاورلا رهاظ بسح كاذ نم

 ربتعم اهيف مار لب ال ليقو
 تاقثلا نع اهريخأ ىلع

 بيافغرلاب نايبلا ىف ءاجو

 ىرس قربام هللا هيلع ىلص
 احجار ناك تاقوالا لوأ ذا
 املعلا لاجرلا انم هلقعي
 بهذي عيبرلا كلذ هيلا
 العو الضف فورعملا لوالاف
 الول نبهذافا نوبتكي نم
 ةادهلا اهفرعي ةفيطل
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 لاوزلا
 لياق
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 مهدنع اهلوأ

 نيمرحلا مامإ اذك
 اذا مهدنع اهرخأ

 قدصي اءزج ةعاسلا اوربتعاو
 ةعاس ىف ادغ كيتا لوقت
 احار مت ظفل هيلع لد

 فرعت حاورلا ةقيقح نل
 لاوزلاف حاورلا لوأ ذإ
 راهنلا لوأ ودفغلا امك
 هللا لوقي رهش اهودح
 تاعاسلا انموق ضعب لاقو

 عراشلا راهنلا تاعاس دارأ
 بحأ مهدنع ريسملا كلذل
 املعلا ضعب لوقلا اذه درو
 تاعاسلا هذه دارأ ول ذإ
 هسماخلا ىف يأ ةالصلا تناكل
 رهتشا امك هلبق حصت الو

 برعلا دنع تاعاسلا قلطتو
 ىراط رمأ تاعاسلا ىف دحلاو

 ىفطصملا بحص نا متملع لهو
 نم حاصاي اوبهذي مل مهنال
 قبس ىلاعملا ىلع مهناو
 لامعالا لضفا نوكرتيال
 رثالا ىف كاذ ءاج دق معن تنق

 دعق

 لاقي هبحصو كلام نع

 لضاف وهو ىضاقلا نيسح اذك

 دق ربنملا ىلع اموي مهمامإ
 اققح اميف لقالا ىلع ىتح
 ةيانعلاب موهفملا ىلع اذك

 احابصم ىدهلل هذخف اهل

 اوفرعاف اعضو لاوزلا يلي امب
 لاقي انهاه فالخ الب

 راكناام نود لاوزلا ىتح
 هارت دق حاورلا كلذك

 تالالا اهب ىرجت ىتلا يه

 عطاق كاذ ثيدحلا رهاظو
 بحتسم ىحضأ عولطلا عم اهل
 امهف اضيا ماقملا نمامب
 ةالصلا ىذل اديق انعراش
 هسداسلا ىف اذكو لاوزلا لبق
 رثأ نم لاقملا اذه ىلع لهف

 برغتسي مل وهو لقالا ىلع
 راثالا ىف ققح دق كاذك
 افرشالا ماقملا كاذ اوكرت دق
 نمهفاف ةالصلل عولطلا تقو
 قبسا لامك لك ىلا مهو

 لامكلاب سانلا ىف اوفرع ذا
 رصبلاو مولعلا لهأ هعفري
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 نيدلا ىف اودقف دقام لوأ
 رحسلا تقو نوركبي اوناك
 اننيركبملاب تاقرطلاو

 اركب لاقي دوعسم لجنو
 اوقبس دق هل ةثالث ىار
 عبار ىنأب سفنلا بتاعي
 لاحلا اذ ىلع يا اديعس تسل
 هعمجلا ىذه لاصخ ىف لوقلاو

 للجلا اهلاصخ نم انركذامو

 اعقو دق ىهنلا ىف دصقل كاذ

 نييبتلاب ءاج روكبلا كرت
 رثالا ىف ىتأ مهرجف دعبو
 انيداغ اهل جرسلاب صتغت
 ارخأت دق ناكو اهل اموي

 قرتحي همغب لزي ملف

 عماط قىلاعملا ىفو ةعبرا
 لاجرلا لضافأ اذكهو
 هعسي نل اندصق ذا هكرتن

 لفتحاف اريسيالإ هباب ىف

 اعرش دق امل انيدهي هللاو
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 ةالصلا ىف عوشخلا

 بجاو هلالل عوشخلا نل
 مقت مل هنود ةالصلا للب

 رهظو عوشخلا سفنلاب موقي
 دبعتلا ىف دوصقملا مئالي
 الو ال عوكرلاب عوشخلا سيل
 رشبلا اذه نم نوكسلا هنكل

 اراصبالا عفرتال نأ ليقو
 يلصملا ةمه عمج ليقو
 اهاوسام عيمج نع ضرعأ
 ندبلاو اضيا بلقلا لعف ليقو
 عشخ دق هارت ىذلا صلخملاو
 ماقملل ماظعالاب ماقو
 لاقملا ىف صالخالاب ناكو
 نيدلا دومع تناك اهنال
 عشخاف عوشخلا اهدومع مث
 الاق دق مكاقتل مكريخو

 ماوقلا وهف دومعلا نا

 ال لوقعملاو سوسحملا كلذك

 رهاظوهف سوسحملا ىف لوقلاو
 عراشلا لعج لوقعملا ىف لوقلاو

 ىداع لك ىداعلا ىف لوقلاو

 هللا نيد دومع اهنوكو

 بتار رمأتالصلا ىف كاذو

 ملعاف نوكت هريغب امك
 رشبلا حراوجل نوكس هنع

 دمتعم حضاو ليبس ىلع
 الضفلا دنع دوجسلاب نوكي
 ربتعت ةالصلا ةئيه نسحو
 اراص فيك دوجسلا عضوم نع
 لعفلا نسحب هللو اهل
 اهادا اصلخم نوكي ىتح

 نكس لكلا اهل نا نوكسلا لثم
 عبتا دق ىدهللو هبرل

 ماظعالا ىف ضحملا نيقيلابو
 لاعفالل مهلا عمجو ءاج

 نيمالا نع حص ربخ ىف

 عبتاف ىمشاهلا { يبنللو
 الاقملا حضوأ اضيأ ركذلاو

 ماقملا نوكت دق هيلع

 االنثم ماوقلل نم هلدب
 ربانملا هب تماق ىذلا وهو

 عقاوملا
 دارملا

 يهانملا

 نم هل اربتعم
 اذذ اصن مهدنع

 نم زرح اهنال
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 عنمت مل ناو اهلهأ عنمت
 تدغ دق ءابه يهو اهميقي

 يف لضفلا لامك بحصلا ىأر دقو
 ءايشالا عماج دومعلا نل

 ىفطصملا يبنلا امدنع كاذل
 ىلع لومحم دومعلا ىوس امف

 هتعيب ىلع اوعمجا كاذل

 رظنلا اذه رمأ لجأامو

 ابجو رمأ عوشخلا كلذل
 ةنيكسلاب ةالصلا ىلع لبقأ
 حراوجلا نكاس نوكت امك

 درت رطاوخ نم كيلعامو

 بجاولل ايدؤم اعشاخ نك

 حصي مل قاطي سيل ىذلا امأ
 دبعاو تعطتساام عبمج عفداف

 مارحالا ةريبكت ىدل رذحاف

 لزي مل حور بلقلاروضح ثيح
 برقا اعرش ناكمالل كلذو
 قمر روضحلا حور نم ناكف

 عقو دق كاذ ناصقن نكي ناو
 هب داز دقف دازام ردقو

 ةالصلا رياس معي نأو
 ربتعت نيلفاغلا ةالص اما

 م ( رحا اب ٥ >>صلا دسفتقف

 عيضملا نم تءاج ىتلا يهف

 تتا ريابك نم هيلع امل
 فرشالا مامالا ىداهلا ةفيلخ
 ءانبلا ىدل ضفخلاو معقرلل
 افلختسا دومعلا ركبابأ ىلو
 المح دق هلو دومعلا كاذ

 هتنج ىف نمحرلا هلزنأ
 ىرظن ىف هلوطأامو ىدنع
 ابهذم عوشخلا ريصف اهيف
 ةئيه نسحو ابلاقو ابلق
 حلاص دصقب اصلخم هلل

 دجت دق كانه سواسو نمو
 بصانملا عفرأ كاذب لنت

 حضتم ىنعمل هب انفيلكت
 دبعتلا ىف صالخالاب كبر
 ماقملا كلذ نع لغاش نم

 لقع امك ارهوج ةالصلا يذل

 تاظحللاو

 قدصي رابتعا ىف وهو كانه
 عفدنا قحلاو كالهلا هناف
 هبتناف امئاد ةالصلا لضف
 تاريخلاب لعافلا ىلع داع
 رهتشا امك مهل ءانع ضحم

 ماقملا بجاو نع ةلفغ عم
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 ةالصلا رياس ىف ىذلا امأ
 املعلا دنع مارحالا ملس نا
 ہهسفت دق اهعيمج اهناف
 يلصماي مارحالا ىدل عشخاف

 لفاغ لك رذعي دق عرشلاو
 عنتمي ةالصلا ىف لوخدلا نإ

 بجاو نع لفاغ دصق نياو
 لفغ هيهالم ىف هارأ ىنا

 مرج الو مكاقتأ مكريخو

 رشبلا سفنا لمكت :ىقتلاب ذا
 ىقتلاب لاجرلا لضافتتو
 متأ الابرس لقاعلا سبليلف
 يقت دبع نمؤم اما سانلاو
 رهظ دق عوشخلا هنم ىقتلا نا

 تا تبلاب ءوبتال لفغي
 املعاف كاذ عبات اذا الا
 دمعت يأ هنم كاذ نال
 يلصي نمل لصأ هناف

 لهاست اذ نرذعي سيلو
 عفدني مل تباث دصق ريغب
 بعاللا لاحك وهللاب لخدي
 لطب دق ةالصلا مكح هبجاو

 مركو زع نيدلا ىف ىقتلا نا
 رفظلا كردتو ىبقعلا دمحتو

 ىقتا دق هبرل نم زوفاي

 ملع دق سابللا ريخ ىقتلا نم
 يقش سبج هنيد ىف رجاف وا
 رهب دق لوقعلل رس كاذو
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 ةالصلا لجال ةالصم ىف سلج نم لضف

 ربخ ىف طابرلا لضفأ ءاج دق

 لجالا ركذلا سلجم موزل مث
 يلصت امسلا كالمأ هيلع
 اثدحأ نوكي وأ موقي ىتح
 الف ريخلاب كالمالا كل اوعدت
 ىف كالمالا بقاعت ىتأ دقو

 درو ادوهشم رجفلا اذه نارق
 رصعلا ىف مهنا ىراخبلا ىفو
 اليق ةالصلل نودهنيف
 ىدهلا ةعامج ىف مامالا عم
 هيليللا كئالملا ج رعتف

 ردصي لاؤسلا امدنع كاذو

 ملعال هناو مهلأسي

 اودجو دقامب هنوربخيف
 اوحجنتيك ىفطصملا اولص لاقو
 منغملاو ةحص مايصلا ىفو

 رظتنافتالص نع(١ةالصلا وه

 لقع طبارم همزالي نمو
 لجالا هماقم ىف مادم
 اثدحلا كاذ عارو مقت الف
 الكن ادبع تاريخلا نع نكت
 فرعارجفلاىف عمجلاو انتالص

 دهش نمو دهاش لج ركذلا ىف
 رجفلا ةالص ىف مهام لتمك

 اليصفتلا عف نولصي ىنعأ

 ادرو دق مهنود لب ليقو

 هيضقلا نع اهيراب ربخت
 ربخلا دافأ دق كاذب هنم

 مكح تحال لاؤسلا ىفو مهنم
 اودهش مهيدل هلامو مهنم
 اوحلفت اوكز كاذك مكدصق ىف

 ملعلا عيبرلا ىور رفس ىف

 ها (قبط نع اقبط) ىلاعت هلوق دح ىلع دعب نعمب انه نعف ةالص نع: هلوق(١)
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 ةالصلا يه انم

 دق نيدلا دومعب ةالصلا ثيح

 ركني سيل نيدلا ىف اهقحو
 املعلا اهارد دق طورش اهل

 ماقملا ىف لوقأ انأاهو
 اقلطم حصتال ةالصلا نل

 نطاوم ىف عنمت اهنكل
 لبالا ىوأم ناك اناكم ىنعأ

 عضوم ليق نعطملا ىف فلخلاو

 ىتم هل تعجرام لب ليقو

 لعج اهليل عضوم اذكهو
 رهاظ لوق وهو هيف تيبت
 هرزجمو ةلبزم هلثمو
 لقع معنملاو مامحلا اذكهو
 هلبزملاو اهساجنأ لبإ ىف

 رذقتسيام لك اهيف عمجي

 افخ الو ةرزجم ىف كاذك
 قلخلارورمف قيرطلا امأ
 اقلطم رورملا اهيف مهلو
 يدعت مهقح نم مهعنمو

 اليلق مهرورم نوكي نلو
 اقلطم هارأال اذهو تلق

 يراحصلا ىف لاق ضعب كلاذل

 دمتعم حيحص عامجاب تحص
 ركنتسيال ميظعلا اهنأشو
 املعاف لامكللو ةحصل
 ماركلا الضفلل اهبنم

 اققحام ىلع ةعقب لك ىف
 نطاعملا رياس كلت لوأ

 لمكلا لاجرلا
 عنمت ةالصلا هيف اهبارش

 ىتفاي هيلا تداع تبرشام

 رهاطلا كاهن هيردي هانعم

 هربقملا لتم قيرطلا ةعراق
 لهج نم كرتاف عيمجلا ىف هانعم

 هلصحم هلف ثيبخ لك

 رذقلا هيف حصيال نيدلاو
 افرع اهيف يهنلا ىنعم ناف
 قحلا قح ءادا نع لغشي

 اققحت مهقوقح نم كاذو

 يدعتلا ىف نيدلاام مهيلع
 اليصفت هلعجن نأ حص له

 اقلعت هب مهضعب لعو
 رارملا كلاسم ىف زوجت
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 قحأو ىلوأ ثيدحلا رهاظو

 ىداولل اوقحلا قيرطلابو

 مجه مت هب ىلص نم ناف
 ببس ضقنلل ناك رفي ناو
 اهل لاطبإ ةالصلل مدهلاو
 بجو دق ةالصلا مامتا نال

 عنتما اهضقنف الفن ولو ىتح

 متحنا ىداولا مجه نا اهضقنو
 دحاو ادب وجني سيلو

 مدهل ادبأ ببستت

 لوقعملاو سوسحملل يهنلاو

 نظيال يك ةربقم ىف كاذو
 لهجلاب ادبعم اهيضتريف

 درو لوق ىف مامحلل يهنلاو

 تاروعلاو ساجنالل عمجي
 دراملا ثيبخلل ىوأم ناكو

 لخد نم لوخد لجأ نم ليقو
 درطي مل ذا لوقلا اذه درو

 هربقملا ىف نصخري مهضعبو
 اهيزنت ههرك مهضعبو
 ءارهزلا ةبعكلا حطس قوفو

 بدأ وس تاذ ىف لب ليقو

 ريدصقلاب ليق حصت الو

 قح وهو ىنعمل ءاج هناف

 دابعلا ىلع هموجه فوخ

 مثأ هب يقب نإ داو هيلع
 بجو دق هيف ةالصلا هكرتف
 اهلطبت نأ كاهن دق هللاو

 بجع الو اهب هلوخد دعب

 مظع دق رمأ سفنلا لتقف ال وا
 دشارملا نم ىداولا ىف عنملاف

 مثالا رحبب ىمرت وأ كنيد
 لوسرلا دصاقم هظحلت

 نملعا اهلها ندبعي لهجلاوذ

 دحا لك ىرولا نم هلقعب
 تاقثلا :تلاق هيف فشكت

 دحاولا كيلملا ةنعل هيلع
 لصح ىهنلا اذل ىلص نم لغشي
 در كاذ نا قيقحتلاو كلذ
 هرزجملا ىف ه اوصخر دقام لثمك

 اهيجوت هيهنل اوهجوو
 ءارتما الب اضيأ ةعونمم
 ةبعكلل نهجوي بجاوو

 ببسلا اذهل اهوركم ناكف
 ريهشلا ربخلل هوحنو
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 عم كنالاب ةالصلا نع ىهن
 هبشلا كلذكو ساحنلا اذك ‘

 رانلا لهال ةيلح ناك ذا
 ىلحتلاو ديدحلا كلذك
 عنمت ساحنلا عاونأ كاذك
 ريدصقلا ةفرعم درت نلو
 رصعلا ضرف دعب حصت الو
 ابرغت نا تعرش نا اذكهو
 رحلا ىف تفقو نا اذكهو

 علطي بورغلاو عولطلا دنع
 رمع ىنعأ انقوراف نع ركذي
 ةريهظلا مياق دنع تكتاذك

 عقو انهاه ةالصلل معنملاو

 اليف دق ةيسنم ىضق ىتح
 تاقوالا ةثالث ىف كاذو

 املعاف ع ولطلاو بورغلا دنع
 ىف فلخلاو ةعمج موي ريغ ىف
 حصي رجفلاو رصعلا دعب ليقف

 يتلا اذك انتايسنم كاذك
 ببسل ةالص لك اذكهو

 تاومالل ةالصلاك كاذو

 لزالزلاو فوسكلا اذكهو

 رشنت نيح ةالصلا عنمتو

 ملعاف سمش عاعش اهناف

 عنم ارط ندعم نم ههيبش
 هبنتجتلف رمحالا هب يىينعا
 رافكلا الهجلا ةاغطلا نم

 لخ كاذل عونمم لكلاب
 اوعنتماف مكلك ةالصلا اهب
 ريسفتلا ىف صاصرلا هناف

 رجفلا ىف اذكو بورغلا ىتح
 ابجو عنم علطت تعيرشوأ

 ركن ريغب امسلا دبك ىف
 عفري لوق ناطيشلا نم نرق
 ركذ دق ىلصي ناك نم برضي
 ةلملا لهأ هيوري ربخ ىف
 عنتماف لاقي اهلكل اعنم
 اليصفتلا مهفاف اهنع مان وأآ

 تاقثلا نع القن اهلكا

 امسلا ىلع توتسا نيح اذكهو
 فصنم لك دنع كاذ دعبام
 حضتم لصا تنئاوف اضق

 تبثم لاقم ىف اهنع ماني
 بجع الو تتا هللا لبق نم

 ةالصلا هذهل نعنمتال

 لياوالا هب لاق افزاوج
 رهظت عولطلا ةرمح برغلاب
 مكالاب نرهظت مل نكت نلو
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 لصتا برغلاب قرشملا نم وهف

 فرعاهنرق سمشلا ضعب ليقو
 ةالصلل عناملا حجارلاو
 ملعن اهارن انسل نكن نلو
 ىدكلاو لابجلاب تراوت دقو
 ربخلا هيلع لد ىذلا وهو

 الف سمشلا نم بجاح ناب نا
 بجاحلا كاذ باغ ثيح كاذك
 فرطلا لاقي سمشلا بجاحو

 برعلا هتراعتسا هجولا بجاح نم

 ءانزلاب فرعي ىذلا وهو
 نوها ليق حاضيالا ىف لوبلاو

 عفدي دق نمب سابال ليقو
 اعفري نأ هب ىضفأ نكي ملام
 جرخي ملام لوقي مهضعبو

 ىري اذك طياغ ىف مهضعبو
 لعف هتالص ناك نا ليقو

 رعشي لوق وهو داسف الف
 قضي مل اذا

 ىتفاي لصف تقو قضي نلف
 بهذي لب الف ارض فخي ناو

 لاقي اذك تقولا جرخ ول

 لصح ناك مهدنع نرق لوأ
 :فرصني هيلا مهفلا ىذلا وهو
 ىتأي نيح لوالا وه ىدنع
 مجني نيح كاذب اهعولط
 ادب اهعاعشو ماكالابو
 رثالا كاذ بحو ملسم ىف
 الملا ىف نزربت ىتح لصت
 بياص لوق وهو متي ىتح

 فرشلا كاذ هادبأ اهصرقوأ

 بدالا بابرأ قيقحت ىف سمشلل
 رهظي اءدب كاذو اهبجاح

 دجوي اميف طياغلا هلثمو
 ءايشالا ىذل نقاح هانعم

 نسح

 جرحلا كاذ عفر لابملا نم

 لمع هللا هفلكام لثمك

 اورسسيف الأ اننيد ريب
 ققحملا انمامإ ىدل تقو
 ىتا هنم انه رض نكي ملام

 بهذملا هاكح اذك هتبخا

 لازيال كبر نم فطللاو
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 لوخدلا نع ىهني هنكل

 مجه نإ نكل طياغلا كلذك
 ال اسدق هب ىرجملا ري ملام

 لخد دق ذا هب رض هلان وأ

 بجاو ريغب هنع نجرخيال
 رمتسي هيلع بجاو ذا
 لالجلا ون هاضريال رضلاف
 رعشلا صقع حصيال كاذك
 لوصالا ىلع هعرف دري

 لاجرلاب صخ يهن كاذو

 رعشلاك ليق بايثلا كلذك
 دنسملاىف املعلا ربح هاور
 ابايتلا انريمشت نع قىيمهنلاو
 ناسنالا رعش در كاذك

 اركذ دق املعلا قافتا هيف
 هيركتلاب ءاج يهن كاذو
 رعشلا صقاع يلصي نم نال
 لعف دق اميف ءاسأ هنكل

 ىدهلا لهأ نم عامجالاب جتحاو
 رذنملا نبا اهديعي لب لاقو
 نكي مل ناو اهلجال ناك
 العف دق نمب صتخي ليقو
 رهاظ بسح لوالا ححصو
 دمحا بحص هيلع ىذلا وهو

 لوبلل انقاح ةالصلا كلت
 متيلف ةالصلا لاح ىف هيلع

 الاب اموي ناك وا طياغب
 لجالا عرشلا نم بجاوب اهنم
 بياصلا ليبسلا ىلع هعطقي
 رض هانع وأ ةالصلا ىلع

 لاوحالا رياس ىف هقلخل
 رظناف ةالصلا لاح هيل يأ

 لوسرلا نع يهنلا هب ءاج
 لالحلا نم كاذ اسنللو
 ربخلا صن ىهن هنع اهصيقعت
 دجمالا مامالا سابع نبا نع

 ابايترا الو صقعلاو مكلاو
 ناهربلا اذل ةمامع تحت

 اركنتسي نلو يهنلا ىلع ينعأ
 هيزنتلا ةهارك هب ينعا

 رثالا بسح هل تمت هوحنو
 لمعلا كلذب يهنلا مداص ذا
 ادصقملا رداف ةحصلاب لاق نم

 ىربطلا سكع ورصبلا نسح نع
 نظطفاف . ديق ريغب اهديعي
 القن دق اذك اهلجال كاذ
 رهاشلارينتسملا ثيدحلا كاذ

 د تققتلف هبحصو دمحأب
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 نارقلا ةيقب اذكهو

 املعلا دنع ةالصلا اهنال
 يلج رمالاف ركذلا نودب امأ
 ىوسالىناتملاد ضورفلا ضعب
 حصت ليق ةياب اهضعبو
 ارسيتام بجوأ دق هللاو

 انوهأ ناك نحللا هيف كاذل

 راصبالل بلق نم لكو

 املعلا فالتخا هيف اهضقنف
 عقو ضقنلاو كاذب يهل اهنع

 نم لتمك هنيع ضمغي نمو

 هل ناك ءيش عوقو فخي ناو
 سفنتلا نع هفنأ ضبقو
 دمع نع اقشنتسم نكي نمو
 كرت دمعلا عم هنا كلذ
 بلط نود نم ءاشجلا ىتأ ناو
 ضقني لاقي اقلطم خفنلاو
 املعاف انيهن هنع اننال

 ىدهلا عراشل دصق نع برشلا يف

 بؤاثتلا اهل اضقان سيلو
 عقي هيف دمعلا رما نال

 يناثملا ىف كاذ دشأ نكل

 لمعلا لاجر نيدلا ةداق عم

 دق اضيأ لكلل اهضعبو

 حضتم لوق وهو ثالثب وا
 ارصبلا لاجرلا انم همهفي
 انطفلا رابتعا ىف ةالصلا ىف يأ

 راحبلاو ضرالاو امسلا وحن

 املعتل هوهل نم هب همل
 عرش هللا اذك اهنع ىمهل اذإ
 نطفاي كانه هفرط بلق
 اولعفاف ةالصلا لاح ىف فرصي
 عفري لاقم ىف كاذ وحنو
 اطخأ اموي هاطغ نكي نمو
 هلمكلا لاق نينيعلا :ةيطغت

 سجنم وا به حير نتن نم
 ىدنع هنم ةالصلل ضقنلاف

 كش نود نم الغاشت هتالص

 بلط هل اذا ضقنلاو ضقنال

 امك لكالا عمو يلصن ىتم

 ادفتساف اهحضوأ ةمكحو
 بياص لاقم دمعلا عم الا
 عيضم اهل وهو اهل كرت
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 مسبتلاب حص دق اهضقنو
 ضقتنا لكلاف هقهق نكي ناو
 درو ضقان ريغ قازبلا اما
 نفديو نقصبي لامشلا ىلع
 ارذعت دق نفدلا رمأ ناك وأ
 همامعلا دلقي مل اذا لهو

 ادرو دق امل ضقنلاب ليقف
 ةنسلا فالخ مار نا لبقو

 ىصحلاك اضيا ةيحللاب ثبعلاو
 ىفك ناكام تفكلا ىف ىضم دقو

 الو ضمي هليلحإ مقي ناو
 انكسي ىتح كسمي مهلوقو
 نكس كاذ نكي مل نا ىرت الأ

 نارينلل ركذي مهلوقو
 ىضتري امم كاذ لتم سيلو
 ضراع :يال اموي تفتلتال

 ىودلا هيف اوظحال اونوكي ناو
 رمالا كرت تظحال ىننكل
 جرخ هنم اللب نظي نمو
 ضزع دق كاذ ليللاب نكي ناو
 ءارو نم ليلحالل كسمي
 هذاخفأ ىلع ليق دق هارجا
 ضبق دق ناك ليلحالا اذا لهو
 عقي ملام اضقان لوقأ تسل

 موقالا لاقملا ىف ءوضولا نود
 ضرع ىتم املعلا دنع كاذب

 دنسب اناتأ دق صن هيفو
 نجهتسيال كاذو هقاصب

 اررق كاذ لجرلا راسي تحت
 همالملا هقحلت هقلح ىف

 ادنسم هوور صن نم كاذ ىف

 ةيرم نود كاذب >اهضقنف
 اصخل فالخ هيف هبيلقت
 افرعاف ةادهلا نع احضوم

 البنلا نباي هيلا نتقفتلي
 انطفتلف احضاو هارأ تسل

 نطفاي لق هكاسمإ ىتم ىلا
 نانجلا لغاش كاذ ناف

 اضرعام نكرتاو يضملا لب
 ضراف وأ لفان ةالصلا لاح

 ىور نم لك كلذ ىور دقو

 ركف حيحصو لقعب رظناف
 جرح هيفام ليلحالا رظن نإ
 ضرتفه وأ اهب ناك الفتنم
 ءارجالاب سجو هباوثأ
 هذه نم هنظام نملعيل
 ضقن دق رمأ ةالصلل كلذ

 عفر دق صنل بقثلا ىلع اموي
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 لعفلا لاحب رعشلا صقع دق يلصي ىتف سابع نبا ىأر
 رعشلا كلذ نللحي ماق
 لعفام هيلع ءرملا ركناف

 دقو ىلص نم فوتكملاك لوقي
 رعشلا كاذ نم دوجسلا ةمكحلاو
 فكي نم لثمف هفكي نلو
 ىتم هباوث ىطعي لب ليقو
 عنمي هيلع هصقب كاذل

 درو دق يهنلاو عاضيال ريخلاو
 لخد دق ةالص كرت ىون نمو
 لب ةينلاب دسفتال ليقو

 عقي كرتلا ةين نإ ليقو
 تاينلاب لامعالاو فيكو

 دصقام مت ضرفلا يلصي نمو
 لدبلا مزليو ريفكت هيلع

 مزل انه لدبال لب ليقو
 رثالا ىف كاذك ةبوت هيفكي
 بلج متالل ةينلا هكرتو
 امب هبلق لغشأ نم لكو
 اكرت دق اهل هنل كلذ

 هلل اعجار بوتي ىتح
 لقعام الا ناسنالل سيلو

 ىرن ال اعيمج اهنع لفاغو
 بلق روضح ىلع اهلدبي

 ربخلا قداصل اديؤم هنم
 لسرلا ريخ نع ثيدحلا دروأف
 درو اصن اذك هرعش صقع
 رهتشا اذك هبحاص عم دجسي
 فرع قحلا ىف كاذك ةحراج
 اتبثت دق اذكه هعم دجسي

 عيضم مكلذنل هصقاع

 دنسلا ححصم صنلا كلذب
 لصح دق كاذب اهداسف اهيف
 لوالاموقلا ىكحام مهفاف كرتلاب
 عقر اذك اهب يا ةالصلا مده
 ةادهلا نع كاذ ىضم امك
 دسف هلعفف هل ةيدأت

 لعف نكي مل ضرفلل هنال
 مثأ دق نكلو ريفكت سيلو
 رظنلا اذه ىف هالص هنال
 دق ارمأ كراتلا هنال
 امده كلت ةالصلا نم سيل

 اكله يدنعو لاحلا كلذب
 يهانملا يذل هباكترا نم

 لقن انه ربخ ةالصلا نم

 ١ارصبلا لك دنع ةالص هل

 برلا تابجاول ابقارم

 بجو
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 لطبي ةالصلل دادترالاو

 رفكلا ىذ نم نيدلا حصي الو

 اعجر اموي مالسالا ىلا نلو

 الو .... ايناث ملسملا هنال
 بجو هنال جحلا لدبي لب
 امده دق هل هدادترا نإ

 راركتلا ىف ةالصلاك موصلاو

 رمعلا ىف بجاو نكر جحلاف
 )١( لوالا نكر لوالا ةجحف
 ءامغإلاب ةالصلا لطبتو
 ) )لمعلل طبحم ء ايرلا نا

 عطق لقعلل ءامغالا كلذو

 مك ملعيال مث يلصي نمو

 اتبثأ هيفو كش اذا نكل
 لعجيلف ةعبار ىف كش نم
 ذإ ... ثالثلل تبثأ هنال
 ةين رناتو ةنلاث اذكه و

 انلوعي نظلا بلاغو
 مامإ عم ناكام اذا نكل
 )٢( اندجسي وهسلل هدعبو

 نيح رفاكلا هنال

 اذ نم مهللا كذاعم

 اعرش اميف هيلع لدبال
 دقام ملسأ نم لدبي

 نم هيف سيلو ةرمب
 العا جحلاو موصلاو هتالص
 راثالا ىف كاذك لدبال

 رظنلا يفاصب مهفاف ةرمب
 لعجا ىناثلل ىناثلاو هنيد نم
 ءايرلاب لطبتام لثمك
 لسرلا ريخ عراشلا نع اصن

 عرش هللا اذك اهطرش لقعلاو
 ملع لصأ ىلع اهداعأ ىلص

 نيمختلا هتبثيال نيدلاو
 اتبث دق هل ىذلا ىلع ىنب

 لمعلا لهأ دنع اثالث كلت
 ذخأ اهلصف لصالا اذ ىلع كش
 هينالع ةلوبقم ةدعاق

 انبلغي نظلا امهم هيلع
 ماقملا كلذ ىف هدلق

 يلجلا قحلابو مهفاف

 ايناث جحلاددجي هيلعو هلك كلذ مده دقو لوالا همالس لوالا هجح لعجا يا خلا لوالا ةجحف هلوق ) ( ١

 ها ملعا هللاو ىناثلا همالسال
 مامالا هلمحي امم هنافمامالا عم هيلع دوجسال روهمجلا هيلع ىذلا اندجسي وهسلل هدعبو هلوق ) ( ٢
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 تفتليال دودحلا ىف تكنلاو

 مارحالا ىف كشام اذا الا

 تي ملام ةالصلا لخديال

 نارقلا ىف وهو كشي نمو

 جرخ دحلا كلذ نم هنال

 دعب نم هيضم اوححصو
 دوجسلا ىف كشام اذا لهو

 ملسي ملو تايحتلا ىفو
 يناتلا حيحصلاو يضمي ليقو

 املكت نكي نا ةالصلا ىفو

 . تونقلاك نيما ىف رمو

 عنتماو مالكلا نم هنال

 مالسالا لوا احابم ناك

 حص عوشخلا ةياب اذكهو

 يقاب هولعج نولهاجلاو
 ملعيو مهفلخ يلصي نمف
 عنتمي اهب اقلطم نحللاو
 اريغ اموي ىناعملاام لكو

 حتفوأ نيملاعلا مال ركسك
 عنتما هحتف نيدلا موي لادو
 ارسكام اذا كايا فاكو

 ابلق امهم دبعن نم نونلاو

 فرع هلثم نيعتسن نونو
 بلقنا مض اذا تمعنأ ءاتو

 وأ هيلا
 ةدعاق هناف

 تبثي هعم كلذ

 مارلا
 تبذثتساف هل اذل همارحا

 يناثملل كشلاب نعجدريال

 جرح ليق هيضم ىف سيلو
 دح يأ نمض نم هجورخ
 دوعقلا ىف كشلا دنع ناكو
 موقالا مارملل دوعي ليق

 ىناعملا مهفتلف مهضعب عم
 امده مالكلاب ةالصللف

 الضفلا ءاملعلا دنع حصي
 عفش نم لك ديس نع صنلاب
 مالكلل عنملاب هخسنو
 حضتملا لاقملا ىلع هل خسن
 قاقشلا ةداق فالخلا لمها

 مزلي هيف ضقنلاف مهتونق

 عقي ذا اهضقني هضعبو
 ارذحاف كاذ وحنو اهلصأ نع
 حضتم نحل ماللل كلم نم

 عقو اذا هب عقاو ضقنلاو
 ارم الو شحاف نحل كاذف
 ابنتجاف شحاف نحلف ءات

 فرشلا رارحاو نيدلا ةداق عم

 بجو مهعم هب ضقنلاو هانعم

 .م 2 .ه
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 نيبت نع ماكحالا ىده ذخف نيه ريغ ةالصلل ضقنلاو
 اعيضم ادغ اهل هناو اعقو لغش كاذ لاقي الو
 بجنلا لضافالا دنع اهحالص بجو دقو اهحالص نم كاذ لب
 لضافالا انرابحأ نم كاذب لياقلا دنع لوقلا هجو كلذ
 اعنصا اذكه كاذب هنيقي اعقي ملام يضملا نسحالاو
 تبثتساف نقيت نع كلذ تبثي ملام نظلل تفنتلتال
 الصح انظ هولاقام حيبت ال نييلوصالا دنع ةدعاق
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 ةعامجلا ةالص

 بلطي عامتجالا نا ثيحو
 ابجوأ فيرشلا عرشلا كلذل
 مالسالا ىف تايعامتجالاو
 لمشلا عامتجال فافتلالاو
 هعاط لك لضفأ ىتأ دقو
 ملعاف عامتجالا رسل كاذ
 باتكلا رهاظ هيلع لد
 الب هبوجوب ضاق لقعلاو
 اندنع ةالصلا ىف عامتجالاو
 افلخت نم راتخملا دده دق

 الزانملا قرحي نا مهو
 بجاولل اوعيض دق مهنال
 اراهج ىدهلا لمش اوقرف دق
 ادرو ميظع لضف مهتافو
 املعاف اذاول اوللست دقو
 دجاسملل صوصللاك نوتأي
 مهيلع مهغارف اومكح دق
 هعامجلا ىلع اونماضت امو
 متأ الاح لقاع توفي ملو
 انيرشع نع مهردلا لبقيال
 لقاع كاذف نكي ناف
 لزي مل ىذلا قدصلا لقاعلاو

 برغتسي الو ايندلاو نيدلل
 ابجنلا رابتعا ىف عامتجالل
 مانالا نماضت ىلع تلد

 يلصن ذا نيدلا ىف اميسال
 هعامجلا ىف ةالصلا اننيد ىف

 ملسم لك ةيغب هناف
 باوالا رهطملا ةنسو

 القع اعبط هيف ىنعمل بير
 انلد اعرش هيلع امل ضرف
 افرع هنع نيدلا ىف امب اهنع
 العاف كاذك نكف مهيلع

 بكارملا اوبكرو
 اراربالا ةعامجلا اوكرت ذا

 ىدهلانيع لزي مل عامتجالا ىف

 امسلا بر ىدل ارهج اوسلفاف
 دراملا ثيبخلاك وأ ةيفخ ىف
 مهنيد ىرولا نيب اورقحتساو
 هعاطلل ايعاد اوباجأ الو

 ملع لصأ ىلع ناكمإ إناكام
 انيف اموي شاعام ةسمخو
 لفاسلا ليبسلا ىلا ىعس اذا
 لمكالا ماقملا ىلع ارباتم

 ء

 - : ال
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 ريسي هده ىف ةماقم

 ادعتسم قيرطلل كيلف
 لازي الو لضفلل بغري
 هعامجلا ىلا اراسم نكف
 فطعنت بولقلل بولقلا اهب
 هينيدلا ةوخالا تبثتو

 هيافكلا وأ نيعلا ىلع ضرف
 ريهشلا ىلع ةيافك نكل
 مزل اينيع ناك ول هنال
 ةءاربلاب كاذ ىف لقي ملو

 نكي مل هنا لدي اذو

 حيحصلا ىلع
 يداهلا يبنلا

 هيضرملا ةمالا

 فلس نع فلخ هيلع ىضم
 درو ةعامج ىف ةالصلا لضف

 هل نورشعو عبس اهنأك
 اهالص نمك اهرجأ هانعم
 اهدعب سمخ لثم ثيدح ىفو
 ىرولل ليلجلا اهردق عفري
 املعلا نيب كلذ ىف فلخلاو
 لوالاف ديقم هنأ مأ

 فرع دق لاحب لمشلا عمجتو
 هيضرملا ةلاحلا كلتل مزلاف

 هياور ىف ليق دق ةنسوأ
 روهمجلل فورعملا وه اذو
 مثأ دقو كرات نم نأربن نأ
 ةيادهلا يلوأ نم انفرع اميف
 لامعالا لضفال هكرتل

 ننسلا بورض نم رابتعالا ىف
 حيج تلا ةلدلا هتبثت

 داشرلا يلوأ نم ءافلخلاو
 هيضقلا ىف ةجحلا وه اذو

 فلسلا ريخ ةريس ىلع نكف
 درفنملا قوفت نورشعو عبس
 هلقعن ددع ىف اهرجأ يأ

 اهازج هل نيرشعو اعبس
 اهدعت امنيح اءزج نورشع
 اركش دق نم نيأو اوركشيل
 امسر ذا اقلطم الضف ناك له

 لمكأ لاجرلا ضعب ىدل لوق
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 هعامجلل تكراتلل مكحلاو

 اهبلغأ ىف لاحلا كاذ ناك وأ
 لاحلا سيسخ دبع هناف
 هنم نأربنال اننكل

 ىتم اكرشم راص دق هناف
 باتتسي كرتلا ىف لب ليقو
 قحتسا ةءاربلاف رصأ ناو
 عبت ىذلاو مامالا ىرت نلو
 ىدهلل نيرمشم مهارت

 بونذلا رياس نيبنتجم
 ابجو دق مهنوع اذكهو

 ريثكلا مهوأ اليلق اوناك
 أس دق نمل سابع نبا لاق
 اماوص هراهن ىف ناكو
 هعامجلا دهشيال هنكل

 الماك ارهش رانلا ىف هل لاق
 ريرضلل لبحلا يبنلا دش

 الو رادلا عساش ينإ لوقي

 رهاظ يلج رذع هناو
 معن لاق دقو ادنلا عمست له

 رصبلا ريرض ىمعا هنا عم
 لاحلا حيحص ناك نم لابام
 اعابسلا اكش ةياور ىفو
 رادلا ديعب ىمعأ هنوك عم

 هعاطو ةماقتسا ىلع يهو
 اهبهذم نمروهشملا هناو
 لامعالا لضاوف هضفرل
 هنملعا اهركنأ اذا الا
 ىتأ انل ارتاوتام ركنأ

 باعي الف ءاف نكي ناف
 قطن دق هارت قفرلاب كاذو
 عبتتلف مهل قحلا ىلع هل
 ادعلا مغر ىلع قحلا اورهظأ دق

 بوجولاب نوكت مهتعاط
 ابجعتستالف مهدنع نوكلاو

 ريكن الو عوبتم قحلاو
 التبت ذا ليللا موقي نمع

 اماوق هبرل لزي ملو
 هعاطلا يهو ةعمجالو الك

 الئاسلا كاذ بيجي انل يور

 القن دق انل اذك يل دياق

 رداق تنأو رذعال لاقف
 ملع دق لوق ةصخرال لاقف
 ررضلا ىف ةصخر نم دجي ملو
 يلابي الو ارهج اهكرتي

 ىعار اضيا ماوهلا ةرثكو
 را ذحالا ليالج هذهو
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 قفانم اهكرات ىتأ دقو
 ىرولا ىف قافنلا مولعم ناك دق
 هينيع ةلدا هذهو

 رثكأ قيرف جتحا دق اهب
 ريرضلل ةصخرال ناك نل
 ارضاح اريصب ارداق ناك دق

 بجي مل نا ناذالا عماسو
 (ضرم وأ اذكه فوخلا الا)
 ليلد (مهعم لصف) ىفو
 نيعت اهل ةلدأ كلت

 ريرضلا ىف ءاجام اولمحو
 لاحلا كاذل يضتقي تقولاو

 بيضخرتللو مزحلل ناكو

 نامزلا كلذ ىف اهكرت لب
 نإ ناذالا عماسل هلوقو
 دجسملا راجل يأ ةالص الك

 ليللا
 اورذحاف هلالا

 قفانملاب ةالصلا

 قداص لوق وهو فالخ الب

 هيضقلا ىف رابحالا اهعفري

 ركنتسيالو حضاو كاذو

 ريصبل ١ نم كرتلا ةلاحام

 ارهاجم ارباكم اهكرتي
 يبنلا نع ةلطاب هتالص

 يضر ريغ هرمأ ثيدحلا صن
 ليلع مهنيدو مهلامف

 نيب يلج اهيئافك نكل
 ريخأتلا ىف رجزلل هوحنو
 لادج الب حضاو كاذو

 بيهرت وأ ريرضلل لاقام
 نارفكلا ةمالع مهدنع

 نكز دق لامكلا يفن اهتأي مل
 دصقملا

 لمعلا كاذ ىلإ مهرادب ردق

 هعاضبلا رثكأ اضيأ رجفلاو
 ليلدلا ىف ءاج دق امل مهفاف
 رفختال ةمذ كلتف كاذ
 ققاشتال رجفلاو انءعاشع
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 اوقبتسال امهيفام اورد ولو
 نايبصلاو لاق دق اسنلا الول
 هللا ىف ةريغ كلت هلل
 رايخالا اهب ماق اذا اذه
 ىرولا ىف لوهجلا ناك اذا امأ

 عقي مل لوهجلا فلخ اهكرتف
 درو رذع الف ادنلا عمس نم
 ىلوت ىذلا ناك اذا نكل
 ىدهلا حابصم بطقلا لاق كاذك
 فخي ملام ادبأ هيلع سيل

 افخ الو اهرضحي فخي نلف
 املعاف ةالصلا يداهلا ننس نم
 كرت هناف كاذ كراتو

 لوسرلا ةنسل كراتو
 ءادنلل عمسي نم لكو

 افرعاف نيمالا يداهلا نع ءاج

 عقت ةعامجب ةالف ىفو
 ملظلا ىف يأ نيشاملا اورشبو
 دجاسملا ىلإ يثملا اورثكا دق

 ادصق دق ىذلا هللا ريازو

 متح ماركا روزملا ىلع مث
 املسم هلالا ىقلي هرس نم
 ىتم نهيلع اموي نظفاحي

 اوقلطنا

 نارينلا

 كانه اوبح امهيلا
 مهيلع تلعشال
 هاوالا ديسلا هافطصم نم

 راربالا ةمئالا مه نمو
 ارظناف ديعو ال مامالا وه
 عمتساف ديعولا كلذ هيلع
 دبالل هنم ةالصلا لبقتال

 الصأ هارن طرش اهل الهأ
 ادسف نم وأ رابجلا عم امأ

 فقو ىتم هب دجسم بارخ
 افولا ىف يا انبطق كاذ حضوأ
 امزل رمال سانلا دجسم ىف
 كش نود نم يبنل دمحأ ةنس

 لوقنملا ىف ءاج دق هرفكف
 ءارتما الب راج هناف

 ىفطصملا ىبنلا ىعس هل ىنعم
 عفر دق لوق نيسمخ نع كاذ ذا
 مكحلا دنع مايقلا ىف رونلاب
 دجامالا ايقتالا ناش كاذو

 اوملعتل ادغ مهيشم ءازج

 ادجسملا يغبي اضوتام دعب نم

 ملع دق صن وهو هيريازل
 امزتلا تاولصلا لعفل ادغ

 اتبث ثيدح ىف نهب يدون

٤١٧٦



 اموي نيعبرأ ىلصي نمو
 درو ىلوالا ةعكرلا هتفت ملو
 الف رانلا نم اقتع اهب لان

 ىرولا ىف اروجأ سانلا مظعأو
 عضومب نرصتقيال هانعم

 ىراصنالا رباج ثيدح ىفو
 رثك مهعامتجإ ناك املكو
 املعاف عامتجالا ليلد وهو
 ءاسنلل راتخملا صخرو

 يداهلا هارد دق رمال كاذ

 ناطيشلا ليابح اسنلا نا
 دحاو ماقم ىف اوسيل سانلاو
 اسنلل يبنلا رخأ كاذل

 رمأ ناكام دعب نهرخأ
 الاوحالا ىرولل ىعري لازال
 لجأ نهنم فوفصلا زخاو
 لاجرلا نم هدعبل كاذ
 اسناي نقبتسا لاق هنأك

 عنتمت روخبلل تباصأ نمو

 رماي ناك بيطلابام دعب نم
 لاجرلا عم نهنم بيطلاف
 اسنلا لياوأ ىف كاذ ناكو
 ادرو دق اذكه نعنم دقو

 امول اموي قلي مل ةعامج
 دحي سيل هلضفف اشعلا نم

 ةادهلا دنع اهلخدي

 ارظناف اهيلا ايشم مهدعبأ

 عمتجملا دجسم نع هنوكس
 راربالا كئالملا اهبتكت

 راكنإ الب ناهرب مظعا
 رهش دق كاذك مهرجأ رثكي

 امركالا يعاري قدصلا لقاعلاو

 ءابنالا ىف ءاج روضحلا نع
 دابعلا ةمحر وهو نهنم
 ناسنال اب ء اوخغالا هبأ دو

 دراملا نيعللل ىعسم ءوسلاو

 اسوسوم مهلخدي نأ راذح
 رشنلا لك اعدو روضحلاب يأ

 الالضلا بلتجيام عطقي

 لقن صن ىف فوفصلا لوا نم
 لاوحالا هذهل ايعارم
 اسبتلي مل وهو ريخالا ىلا
 عقر اذكه ةالصلا رضحتال
 اورظناف ءاد وهف طالتخالاو

 لابولا ىوه مهيف ثعبي

 اسسأ لوق ليئارسا لا ىف
 ادهع رمأ لاجرلا ةريغو
٤١٧



 بلطي ةالصلا ىف عامتجالاو

 فرعاف اناتتفا رملا نمأ نا
 املعلا ربحب ىلص ىفطصملاف
 امان دق هدنع يبص . وهو

 أ نع (مكل يلصأ) ىفو
 نيميلا نع درفلا فقيو
 ىفطصملا لعف ليق ناك كاذك
 تبث اذه رحبلا ثيدح ىفف
 بجت ةيرقب ةتالت ىفو

 ناطيشلا ذوحتسا اهوكرت نلا

 هعامجلا ىف ضرفلا ليلد وهو

 هيصاقلا لاقي بئذلا لكايو
 ةعامجلاب لوقي مكيلع

 لثم ناك دق ناطيشلل بئنلاو
 ادرو دق ىتلا ةعامجلا نا

 املعا قحلاب فرعت ىتلا يه
 اددعت ول لطابلا ىلع ناك
 برقأ مهعم ذوذشلا ىلإ وهف
 املعاف ريثك هلهأ قحلاو

 لفتنملا يلصي نأ زاجو
 ضرذقفملل راتخملا صخرو
 ةالصلاب تويبلا اومركاو
 يلصت ةعامج دجاوو
 يف ريخلا ناف رمالا ةياغو

 اوبلطاف ةاتف وا يبصب ول

 فلتخي ملو لفنلاو ضرفلا ىف

 املع نم ىور رحبلا ةلاخو
 اماقملا كلذ هنم لانف

 سسؤم تبات لصأ حضوأ
 نيم ريغب هفلخ دوخلاو

 انصتم ىفطصملا لعفب نك
 ىتأ اضيأ سنأ نع اذكهو
 بختنملا يبنلا نع مهيلع

 نايعالا هدروأ مهيلع

 هعاطلا كلت معنل اهناو
 هيوار خيش هاكح ربخ ىف
 ةياورلا ىف حص دق هلوا

 لسرلا ريخ هب انل هبرضي

 ىدهلا ىف ىا اهعابتا لع ثح

 ىمحلا نع جراخ وهف ذاشلاو

 ىدهلا لهأ هلوقي ةرثكب
 بسنت يا ةلقل هترثك

 امهفتلف ددع مهيف لقول

 لقني صنل ضزفلا ىلوأ فلخ
 ىضتقي عادل لفنلا ىلوأ فلخ
 تاقثلا نع ءاج ربخ ىف

 لضفلا لجال مهدنع لخدي
 فرعاف تماق ريخلل ةعامج

٤١٧٨



 ةالصلا ىف مامالا

 ديس ةالصلا ىف مامالا نلا

 لمكالا ماقملا ىف دهوعبت دق

 بصنم لجا مهيف هبصنم

 ماظن يلع هنولثتمي
 قحأ ىراقلا هقفالا ناك كاذل

 نم قحأ مهأرقأ لب ليقو
 الاق ضعبف ارقالا ىف فلخلاو
 مكح امب مهفرعأ لب ليقو

 هل اظفح مهرثكا لب ليقو
 الب اتوص مهنسحأ لب ليقو
 ىف هقفلاو ائراق يبأ ناك
 لجالا ىراقلا وه ىرولا ظفحأو

 رهظ رسلاو لوقعملا وه اذو
 اوقبتسي نا سانلا وعدي كلذ

 رشبلا ريخ نع حدملا هيف ءاجو
 يبن سانلا ىنف نوكي نا داك دق

 الو... هتوص نسحل نرظننال

 املعاف عيمجلا ىوح نكي نلو

 رفاسم نع ميقملا مدقو
 هريغب لستفغم اذكهو

 قحأو ىلوأ ةجوزلا ون كاذك
 ملعاف ىلوأ ريصبلا اذكهو

 دهشن كاذب نحن هموق ىف

 لمعلا ليلج ىف هوبحصو

 بترلا العأ نيدلا وذ ىقر دقو
 ماقملا اذب هنوعبتيو

 قطن دق لك كاذب هريغ نم
 نكز دق لاقم وهو مههقفأ
 ىلاعت هقحب مهفرعا
 ملع لصا ىلع هب انباتك
 هلقنن اذك ارقالا كلذف
 الضفلا ضعب كلذ ىأر نحل
 فرعاف اذه حص دق ةرديح
 لصح هنم انه .نحل ال ناك نا

 رهب اراهظا لقاعلل كاذ ىف
 اوققح يف امم كاذو هظفحل

 المح =
 امظعالا ماقملا

 رضاحب يأ كاذ مؤي الف

 هريخ ىف اوتسإلا لاح قحأ
 قطن بطقلا انل هب بزعأ نم
 مكحملا لاقملا ىف ريرضلا نم

٤١٧٩



 دجوام زوجتال ضعب لاقو
 عقو ىمعالا نم اقلطم ليقو
 ادرو ثيدح ىف تزاج ليقو
 سبلملا ىف ول لضفالا مدقو

 لضفلل لب رداف موزل الب

 نكي نا حصت قساف فلخو
 لخدي سيلو فلاخم اذك
 لقتال لصف ىلص اذا نكل
 امؤي نأ قسافلا رمأتال

 دهع دق لاقم ىف ريرضلا ريغ
 عفر بطقلا هل هصقنل عنم

 ادصقملا رداف لوضفملا هنكل

 سفنأ نسب وأ لامجلا ىف وأ
 لكش يان بولطم لضفلاو

 نكز امك اهدسفيام تأي مل
 لمكلا هاور دق اداسف اهيف

 لعف نم سئبو لص هل ارمأ

 اما نإ هفلخ يلصت نكل

٤٢٦٤٠



 هوحنو يبصلا ةمامإ

 املعاف يبص نم زوجت الو
 لفتناف زوجت لفنلا ىف ليقو

 بجوام لك ملعي نا طرشب

 امهفاف ضورفلا ىف زوجت الو
 عنتمت قافتاب ضورفلا ىفف
 لفن هيلع هضورف ىنعأ

 ىتم انموق ضعب زاجأ دقو
 هاوس نكردتال نا طرشب
 هعامجلا بجاو لطعتال يك

 يلعلا اهحبر لين ىف ندهتجاف

 ىتم اهب مهورم ىتأ دقو
 ملو رشعلا ىف يبصلا برضيو
 هعابط اهفلأت يك كاذو
 له حصت هتالص لقت نلو
 هل حصت دق زاوجلاب ليقف

 ننا نإ ليقو ىمعالاك دبعلاو
 ىف يلصي نا هل نذأي نا ليقو
 هححص دقو هتالص تزاج

 ةالصلا ىف نيمآ ىتأ نمو
 امظتنا اميف كلذ ىضم دقو

 افشلا هيف درت نا هيلا عجراف

 املعلا هتور اذك ةمامإ
 لقن اضيأ انل اذك هءارو

 بجي عورشم لك نم اهقح يف
 املع :فلخ قهار اذا الا
 عفر اذك لفتنم هنال
 لدع وهو مؤيال كاذل

 اتبث دف مهل لوق اهلقعي

 هامك نارقي نم دجت ملوا
 هعاط لك لضفأ اهناف
 لزنم لك لضفأ هب لنت
 اتبث صنب اعبس اوغلبام
 مقتساف ةالصلا بجاوب مقي

 هعانتما ادب ىتم نرجهيو
 لقن دق فلخ ءاسنلاب مؤي

 هلصح اهنم رجالاو ةدابع
 حضتم لوق كاذو هتالص

 نمق ننذالابو تحص هديس
 يفو ناك هنذإف اندجسم

 هحجر ذإ صلاخلا بهذلا ىف
 يتالا اذه فلخ لصت الف
 امظنم ارهوج يهانملا نم

 افشكنا هيف هارت هلصأ نم

٤٢٦١



 افرعاف ثحب رم عيمجلا ىفو

 ىضم ىمعالاو يبصلا ىف لوقلاو
 نمب لاحلا صقان مؤي الو
 مياقب دعاق مؤي الف

 الب حص دعاقب مياقو

 مياقب دعاق زاج ليقو
 لفتناف زوجي لفنلا ىف ليقو
 الدع مامالا ناك نا ليقو

 اعم لفنلا ىفو ضرفلا ىف كاذو
 مايقلاب ةالصلا لخد دق

 يلصي مياقب دعاقو
 ادعق ناك رذعلاب اذا اميف
 اعجطضملا هب ىنعأ ميانو
 قبس رذعلا ىفو عنملاب ليقو
 لوضفملل زيجملا ةجحو

 لدأ الو هب ركب وبأ ىلص
 اعقو فوع نب ورمع ىنب ىفو
 لعفلا اذه لصأ كاذ ناكف
 اهمأ دق ةشياع اذكهو

 ةفيذح يبا ىلوم ملاسو

 ىدهلا لهأ هلاقام ىلع هنم
 ريهشلا بهذملا ىف اهدسفأ

 ىعم هنم اهضقن ناك كرح
 افولا بابرأ كاذ ىف هلاقام

 ىضقنا هوحنو دبعلا اذكهو
 نكز دق مامت لاح ىلع ناك

 ملاع هيقف لوق ىف ضرفلا ىف
 المهم هيف ديقلل نكف ديق
 يملاسلا مامالا نع هسكعو
 لني مل اماقم لنت دعاق عم

 ىلصتال ليق الإو زاج
 اعقو دعب دوعقلا اذا الا
 مامالل دوعقلا ىف رذعلاو

 لدعلا لاجر نم قافتا ىلع
 اددش دقام حيبي دق رذعلاو

 اعمسا هزاوج ىلص دعاق عم

 قح هارت نا هلبقاف انل لوق
 لوسرلا ةيضق لضافب
 لقع هل نمل حص ىتم اذ نم
 اعمس دق نم لك لأساف كلذ
 لصأ لجأ ىدنع هناو

 اهلضف يردتو اهدبع ناوكذ
 فرعتلف املعلا بطق هاور
 ةمالا مارك رايخأب مأ

٤٢٦٢



 هل سيل ىذلا فلخ تزوجو
 مرج الو هرزو لك هيلع

 املعاف هنم هيلعال مثالاف
 يضر هب امهلعف اذا الا
 رصأ وهو املسأ هاوبأ وأ
 اناك لالح نم هاوبأ ولا
 مهف سانلا رباكأ نم دقو

 ىلع اموي نمدق يبرعلاو

 هلدع انفرع لصأ ىلع بأ

 ملع دق لوف زوجتال ليقو
 حلصأ ماقملا اذل هريغو
 الحز ىلعت ابصنم نيدلا ىف

 بجع الو ىمتنا هموق ريغ وأ
 لصحدق كانه فلخىلع تزاج
 لقني صنل ةمامإ هنم
 ارب هارت له هيوبأ نم
 ىقتا دق هبرل نكي نلال
 حبقأ عرفو دساف لصالاف
 اراكنا الو ارب نكي نلاال
 امهيلع ادغ مثالا لب ءيش
 ىضتقي لالضلل هاضر نلا

 رضأ هرمأف رفكلا ىلع اموي

 اناب لصأ مارحلا نم وهو
 ملع لوق مهريغ نم قحأ
 البق صنل سانلا مجاعأ

٤٢٢٣



 ءاسنلا ةمامإ

 امب اسنلل عرشلا رمأ ثيح نم
 افرعاف مايخلا ىف نهنوكو
 لاجرلا ىلإ نزربتيال

 اسنلاب لاجرلا ةنتف نال
 امك نوموقي نهيلع مه
 ءاسنلا انمؤتال كاذل

 دهاش ىوقا نهنيد صقنو
 ءاسنلا اسنلل مؤت لهو

 ىف هيلإ افنا انرشأ دقو

 ولو ليق ةأرما مؤت الف
 طقف لفنلا ىف زاوجلاب ليقو
 اسىنلل ءاسنلا نم اهزاجأ
 رثالا ىف انل ىوري هنكل

 ىفو ضرفلا ىف نهمامإ تناك
 لاقي اهنيمي نع نكف

 رهش لوق ىف نهنع نزربت وا
 لجالابطقلا هححص ىذلا اذو

 رابخالا دهاش هيلع لد

 اسنلا ةمامإ تزاج لقي نمف
> 
 همامإ ةأرما انحنم نيح

 املعاف نهباجتحا نم حص
 افولا لهأ عم لاوحالل نيفخي
 لامجلاو ةنيزلاو لاحلاب

 اسسأ اميف لاجرلا لضفو
 املعا نهيلع مهل ةجرد
 ءارتما الو قحلا وه اذو

 دجام نبااي نهلقع صقنو
 ءابنالا هب تءاج مهل فلخ

 فرعاف هنم نقحلاو انماظن

 اوكح ىخايشا كاذك اهلثمب

 ركذام مهفاف نوكت ىتفلاك وأ
 لمعلا باطقا دنع حيحصلا وهو

 راثالا ىف لاوقالا رهاظو

 ىتاه ىف ىرأ انلثم نهو
 هماكحا اهحنمن ىتفلا لثم

٤٦٢٤



 الاجر ةأرما مؤت الو
 لقف اسنلا اولو موق ياو

 امك مكرمأ نهولوتالف
 امدقت ىذلا لاحلل كلذ
 افرعاف نهل ىداهلا صخرو
 ننؤي الجر نذختيو
 يبنلا نم ةصخر كاذ ليقو

 ىتفاي نهل اعنم ىراالو
 ارم الو ةمحر عامتجالاو
 ىضتريالام نلعف اذا اما
 لاحلا اذ ىف لاجرلاك نهف

 الامكلا اهلضف ىف تفلب ول
 لقن ىداهلا نع صن اوحلفي نل
 ىمعلاىلاجىفطصملا يبنلا لاق
 املعلا ةادهلا لوق نم نهيف

 ننسلا هنكح صن ىف نهل

 ىتا نهيف صوصنلا نم امل
 ارظنا كاذ ىفو نمرحي فيكف
 اضرع دق امنيأ هنم نعنمي

 لالجلا بجاو قوقح فرعاف

٤٢٦٩٥



 ةالصلل مامال ١ رايتخا

 دق ةالصلا بصنم نا ثيح نم

 مالسالا ىف لضفالا هل رتخاف
 هناميإ هب ناز عرو ىف
 ةالصلا بجاول اظفاحم

 اريخأتلا دوعت نكي نلو
 انيذللا نم راص هناف

 هريقحلا مهايند مهلغشت

 يراوجلا عم مهيهالم ىفف
 اولغاشت مهل سلاجم ىفو
 مهاوه اشي ىتم اهنوتأي
 اهنورخؤي تقولا لوأ نع
 اونواهت دقف مهرظتنتال
 نمف لضفلا ىف ءاوتسالا دنعو

 ادغ ذإ اتوص نسحالا هدعبو

 ربتعي اهجو نسحالا هدعبو

 بسحلا وذ نمدقي اذكهو
 الهأت نا ناطلسلا مدقو

 لزنملا ىف يأ لزنملا بحاصو
 عررالا مث هقفالا هدعبو

 قباسلا وهو مالسالا ىف نسلاو

 امدق ليمجلا قلخلا بحاصو
 لضفلا لجال يا .اوحاشت ناو

 درو هيف امب هردق تفرع
 مارحلا قلطم نع ةفعاذ
 هنارقأ اهب قاف ةعاطو
 تاقوالا لوا ىف اهميقي
 اريثك هراظتنل بجيال
 انيدلا قوفت ايندلا اولعج دق
 هريبك ةليلج اهنوري

 ىرارسلا ىدل مهروصق ىفو
 لغاشل ىدهلا نيد نع كاذو

 مهاوهأ مهنيد ىف اومكح دق
 اهنولعفي تاقوالا رخآ لب
 اونماام مهنأك . مهنيدب
 نسالا ليق دق لضفالاف قحا

 ىدهلالهأعم عوشخلا ىلا ىعدأ
 ردق سانلا ىف لجالا هدعبو
 بسننلا يذك هلصأو هموق ىف
 الملا ىف قحأ هناف اهل
 لمعلا اذ ىف ميدقتلاب قحأ
 عشخالا مث رهطالا اذكهو
 قداص دبع مدقالاو هيلا
 امرح ارمأ ناك ءاذبلا نا

 لكلل حلاص معارتقالاف

٤٢٦



 اباجعإ مهحش ىرت نلو
 حدقي كاذ لك اربك ناك وأ
 قحأ اندنع عروالا ملعالاو
 تهرك دق ةعامج اميأو
 اوهرك دق هل ضعبلا كي ناو
 الزنيل ههركي ىذلا الإ

 اعفريل هسفن دارأ نمو

 ادصق امم بوتي نأ هيلع
 همنالا هذه ىف ىتأ دقو
 اورظنتلف مكبر عم مكدفو
 ىنزلا دالوأو دبعلا كلذل
 نيينعلاو يصخلا كلذك

 عرست دق ىرولا نسلأ نال
 يقاب كاذ نال اوحلص ول
 امظعالا مامالا نا ىتأ دقو
 ىف حبصأ نمو ىضاقلا هلثمو

 يتمأ لافس ىف لازتالو
 املعاف موقي ىلص نم كاذك
 الو .... نونجمل ةماما الو
 لضصح فلقال رذع اذا الا

 ىف زوجي هلثمب فلقأو
 مهل داتعا دق توملا اذا امك

 مهنيد حصيو هوكرتيلف

 جرخي مل نم لك مؤي الو

 ابابلا كاذ دس ءاير نع وأ

 حبقي رمأ كاذ لب مهلضف ىف
 قطن دق ثيدحلا صناذب امك
 تلطب دق هتالص اهمامإ

 هزنتلل وه مهل هكرتف
 العفام هل سيل هلحم

 اعيضم ىتف ىسمأ هريغ نع

 ىده نع ءان ناك رصا ناو
 همالا ىذه دفاو اهنأب

 رهظي رس وهو نودقوت نم
 انل نومؤيال بارتسملاو
 نوكت ىتم ريابك ونو

 عرسأ مهيلا يهف مهيلا
 قاقشلا قلطم يعاود كرتاف

 املعلا هاري ناك ىتم ىلوأ
 فرشلاو ىدهلا لها نم هانعم
 ةلملا ىف مهنود نم مهمأام

 املع هنم لضفأ مهيفو
 الملا اذ ىف هوحنو تلقال
 لظح ناكام حيبي دق رذعلاف

 فرعاف اذه قحلاو امهرذع

 ملع رذع مهلف نلاتتخالاب
 مهل اذكه راذعالارياسو

 جرخم نم هلامم اجهلا فرح
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 رنالا ىف يور ناحل كاذك ررقملا جرخملا كاذب الهج

 اعفر لوق ةعبسلا نم ىنعأ اعطق دق هل وضع نم كاذك
 عطقنم قرعو لوبلا سلسك عطقنت مل ةساجن ون كاذك

 لاقي هعنم كاذ وحنو لازيال مدلا هن
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 ةالصلا ىف فوفصلا

 ةحص طرش ةالصلا ىف فصل او

 بجع الو اذكه ىف ليق لفنلاو
 ىداهلا يبنلا لعف نم ناك دق

 لك ىف اذكه نوملسملاو
 ىرن اميف دحا فلاخي ملو
 ىف ضزفلاك هنا حيحصلا لب
 املعاف كاذ سايقلا بجوأو

 دبعت امه لفنلاو ضذزفلاف
 افخ الو دحتم امهانعم

 هعامجلا ىف لفنلا انزجأ ناف

 لجالا انيبن نع ءاج حدملاو
 متملع ول لاق عيبرلا ىفف
 ماهسلاب نوبرضت هانعم
 ءامسالا ٍ بتكت ماهس يهو

 جرخ اهيا عيمجلا اهب ىضري

 ماهتسالا ريسفت ىف ليقو

 اودلاجت هلوق هيلع لد
 هفلابملا جرخم كاذ ناكف
 يملاسلا دنع حصالا لوالاو

 حضتا ىنعملاو دعبيال لكلاو
 قبسي مل ىذلا فصلا وه ليق
 امت فص لوأ لب ليقو

 تلص ضرفل ةعامج اذا
 بجو مهدنع عامجالاب ضرزفلاف
 دابعلا ىف ةادهلا افلخلاو
 يلصت ةعامج اذا رطق
 ىرج دق فلخ لفنلا ىف نكي ناو
 فرعاف اموي هتلص ةعامج
 املعلا لج هيلع ىذلا وهو

 عفتري يلي اهب

 جرح الو هل لوكوم مكحلاف

 ماهسلاب يمارتلا هناب

 دراو مكح
 هعراسملا بجوي اثح ءاج دق

 ملاعلا هيقفلا ربحلا انمامإ
 حجر دق اضيا لوالا ىف فلخلاو
 يقتلا انمامإ ىلا دهريغب
 ىمسي اقلطم مامالا يكل
۔ ٤٦٢٩



 عقت مل نا هيف ضعب دازو
 قبس دق ةالصلا ىلا نم ليقو

 فرع امبسح لوالا حضاولاو
 ةمذلا صالخل هيلا عراس
 اعراسم ابجاو ىدؤت ىتم
 همامإ نم برقلا لين هيفو
 اقلغنا امهم حتفلاب ادعاسم
 اباقر الو افص قرتخت مل
 دحأ ىرت الف لابلا يلاخو

 املس اضيأ دوجسلا عضومو
 اهلوا ىتا دق فوفصلا ريخ
 مالسالا صياصخ نم فصلاو

 اولخ دقام دق نيذلل كي مل

 هللا يهاضي انفوفصبو
 بجاو ةالصلا ىف صاصترالاو

 ربخلا صن انل ءاج دق كاذب
 اددش فوفصلا ىف لالتخالاو

 اندقفتي يبنلا ناك

 لقني هنع قورافلا اذكهو
 فلتخت فالتخالا ىف ىتأ دقو

 بحص نم ةلمج نع ىتأ دقو
 ىتا دقو

 انبلا :

 عمسا هلالخ تاناوطسا هيف

 قح وهو ىلص رخالا ىف ناك ول
 فرصني هيلا ركفلا ىذلا وهو
 ةمحرلا لينب هللا عم زفت
 اعماج ميمعلا ريخلل تحبصأ
 همالك ىده هنم اعمتسم

 اقفوم ىدهلل باب هيلع
 اباحصأ انهاه ىذؤت تسلو
 دعق مأ ماقأ نيلصملا نم

 امحدزت نلو ىذؤيام لك نم
 اهلضفي اندنع ناك كاذل

 ماركلا هلاو
 اوور دق يبنلا ةمأ ريغ نم
 هاا١لعاام كاذو هكالما

 بياص لاقم وهو اوتسالاو
 رثالا باطقأ هيوري احرصم
 ىدرلا كاذ بنتجاف ديعولا: هيف
 انملعا هسفنب مهفوفص

 لقعي رمأ ناميالا ىف كاذو
 فلسلا مالعأ هاور مهبولق

 يبر هيلع ىلص دمحم
 انع لالتخا اذا مهنيب

 اوملعي مل مهو مهنيد ناكرا
 املع الاقم هل اوللخت

 دمحال

٠ 
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 مزلي ليق كاذو مهفوفص موقي نم مامالا لعجيلو
 هافواام هارن ىدهلا ىفو هإ١ا)عاام ماظنلا كلذو

 لكلل ىدهلا ىلع اظفاحو لمشلل اعماج اماظن ناك
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 نيمومأملا بجاو

 مومأملا بجاو عابتالاو
 اولعف امهمو اومدقتي مل

 جرخ دق مامالا نع هنال
 هب متاي لاق ثيدحلا ىفف
 اقبس دق هوهسب ىذلا الا

 ىلإ هاس نم عوجرلا مزليو

 مهفاف مامالا عبتي هنمو
 ارق دق مامالا لبق نم ليقو

 لقف ىلوالا ةعكرلا ىف اذا الا
 اعجر اموي دحلل نكي نلو

 هاريام ثيح نم هعبتي

 عفر دق مامالا لبق نكي نمو

 دسفت نيترمب لب ليقو
 دمتعم مامالا نراقي نمو

 املعلا ةا دهلا ضعب هححص

 اربك مامالا اذإ اوربكف

 لغتشا هوحنو ساوسوب نمو
 ادح ... ادع كي مل نا ضقنال

 عقو هنال ضقنال ليقو
 دهشي (مامالاو ردابت الو)

 موقلا لك مامالل عبتي
 لطبم ةالصلل كاذف ادمع

 دسف انه اندنع ةالصلا ضرف

 جرع انهاه هيلعام لحناو
 هلعف ىف هب ىدتقي هانعم
 اقحلي ىتح كسمأ هماما
 املعلا بطق لوق ىف هداعأ

 يمترت تءاج نيدلا ىف ةقيقد

 لدي كاذ ىلاام رظناو ديعي

 اعسش هنع مامالا دجوف

 هارأ دق هيلع ىذلا اذو
 عنص امب اهدسفأ هسأرل
 دجوي لاوت الب هعفري
 دق داسفلاف لعفلا ىف وأ لوقلا ىف
 املعاف لدي كاذ ىلع امل
 ارهتشا ثيدحلا ظفل اذكهو

 لصح انه هل قبشلا ىأر ىتح
 ادعام اذا عقاو ضقنلاو
 عقر انل اذكه دمع ريغ نع

 دح هنقبسيال يا كاذب
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 اهبني نأ موماملا مزليو
 مزلي ليق حيبستلاب كاذو
 اماقملا بسانيام ليقو

 دعق نا نيتناق اوموق لثمك
 اودعقا اذكه مايقلا عضوم ىف
 اريبكت يخأ هربك كاذك
 درو اهظفلب تايحتلا ىفو
 امامالا هين دق هبامو

 هب مامالا هبن دقام نال
 املعلا نيب فلخلا مصالا ىفو
 ادغ نا مامالا نود مهيلع

 عيمجلا ىلع ضقنال ليقو

 رجحب اضيا هومر نا كاذك
 هاهاضامو حنحنت اذك

 اهس دق مصا وهو ال فيكو

 انوردهيو هنوكزرتيا
 اهس دق مامتلا تايحت نمو

 املسام ىتم
 حجرالاو هديعيال ليقو
 دراولا ثيدحلا صن ايفتقم

 ىف ... دراولا نواعتلاب رمالاو
 امك سانلا لضافأ اومدقو

 هديعي مث

 ها .اهس يا وهللا نم يا اهل :هلوق ) ( ١

 )١( اهل ىش ىف ناك نا هماما

 ملعت دق ةدابع هنال

 اماق رمأ نارقلاب كاذو

 دجس ناك وأ مايقلا عضوم ىف

 اودجساف تكاذكو نيدعاقلا ىف

 اريبخ نك ريبكتلا كرت نل
 دريال لوق مامالا هبني

 امازلإ ىرج امكح هديعي

 هبتناف طقف هيبنتل ىرج
 املعتل تضقننا هوكرح نل

 ادرو لوق كاذب اهبتنم
 عيسولا اهحالص نم ناك ذا
 رهش الوق هل ذبجلا اذكهو

 هارأ انأ اهحالص نمو

 اهبتني مل حيبستلاب ناكو
 انولعفي فيك ما هتالص

 اهبنيلف ميلستلاب كاذف
 املع دق اذكه مامالا كاذ
 حجرأ هل ليقام لوأ
 دجاملا مامالاب مامتئالا ىف

 فصنملا رينتسملا باتكلا صن
 املعاف ءادتقالا لجال رم
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 لهجلا ليهأ مهب يدتقي يا
 لعفام لثم لهاجلا لعفيف
 مامالا ىلع هللا ةمحرو

 الوالا ىثشغت نيميلا ىلع مث
 درفنم يأ هدحو يلصي نمو
 ادحأ رجي وأ مهعم لخدي
 رتتسا مهنع مامالا كي ناو
 رهظ مهل هسار امهم سابال
 لياحلا كاذب ىوكلا تناك وأ

 لصأ نع اذكه ةالصلا ىف ول
 لقن بطقلا انل اذك انملاع

 مانالا ديس لاق لزنت
 القن اثيدح همهفا لوالاف
 دسف اذه هلعف فوفصلا نع

 ادمحأ مانالا ريخ نع كاذك
 ردجلا لاثمأ نوكي لياحب
 ربلا ريخ نع راثالا ىف كاذك
 لضافأ ةمئأ نع سابال
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 ةالصلا ىف مامالا عم لوخدلا

 ماركلا ةميش راقولا ثيح

 رماي انيف راقولاب عرشلاو
 لضفلا ىعاسم ىف ىلوأ كاذو
 ةالصلل بوت اذإ اذل
 نئمطمو انكاس اهيلا شماف

 ام ضقاو اهنم تكردأام لصف
 هعكر اهنم كردأ نم ناف
 لضفلا ميظعلا هللا نم الضف

 متمقام متنا ةالصلا ىفف

 امدنع ةالصلا ةئيهب اونوك

 قبسام اومتأ ةياور ىفو
 اضقلاب ءادالا نومسي دقو

 هادأ يأ نيدلا ءاضق لثم
 اهمامت هكردأ ىذلا اولاق

 ام ثيدحلا رهاظ ىف نكي نلو
 دق ةالصلا رخا لوقن نكل
 لوالا وهف ةالصلا لواو
 بجع الو همتي هتافام

 دهشي دق هب لقعلا ىذلا وهو

 اكردأام اهلوأ لب ليقو
 ادرفنم هضرف ىلص ناك نم

 لقف هيلصت تماق ةعامج

 مانئللل فورعملا نقزنلاو

 رقوملاو روقولا نمؤملاو

 لقعلا مكحب بولطم . نيدلاو

 يتات اهيلإ ايعس نكت الف
 نطفاي راقولارون نم كيلع
 املع ثيدحلا صن نم كتاف
 هعمج هيلا اعطق اهريخف

 لضفلا كاذب نم ىذلا وهف

 اوملعت اميك ةالصلل نوعست
 املع رس وهو متيعس اهل
 قح كاذ لكو هل مكمامإ

 ىضتري نيبملا قحلا ىف كاذو

 هاكح نم هاكح نكي نلو
 اهمازلا ىري ةداعا الف
 املعلا ضعب دنع هيلع لد

 دنف الو اهلوأ ال كرذأ

 لعفي ذا اهرخا اذك هل

 بجو قحلا به ذملا ىفىذلا وهو

 دصقن اعبط قحلل انناو
 اكسمتسا اذهب ضعب هقح ىف

 ادجو ىرخأو ةعامج ىف وأ

 لذنتميلو مهعم يلصي هل

_ ٤٢٣٥ _



 ىرولاىداهنعع رشلا كاذب ءاج
 ررغ ماكحأ هيلع تبترت

 رجالاب ةنوحشم ةسايس
 هريغ ىف وأ دجسملا ىف كاذو

 اوحلفاو اولتتمال نيذلا زاف
 هعامجلا عم لفن هل وهو

 ةنس ءادا هيوني زاجو
 الول ىلص

 حبصلا
 جرح الو اهب مهعم لخدي
 ىلصو ةعامج ىف هالص
 نيتعامجلا لضف هل ناك

 ىتفلا نجحم ثيدح اذ ليلد

 ملعاف مهعم لصي مل هار
 ىلب لاق املسم تسلأ لاق
 نكت ناو مهعم لصف لاق
 هلماش ىف بطقلل اذكهو
 لحرلا ىف ايلص نيلجر ىف

 درو دق ثيح هيف انيالو

 دحأ اضرف يلصيال لوقي
 نيترم يلصيال دهانعم

 ىلفتنا هنأب ىناثلا ىف يوني لب

 ناكام هضزرفف

 ىف ةعامج دجاوو

 ارهش دق ىدهلا ىف ماظن وهو
 رصبلاو مولعلا لهأ اهفرعي
 ركشلاب مكلك اهولباقف

 اوحجن مارملا ىفو مهبر عم
 هعاطلا كلت لبق ىلص ناك نا

 تبثم هيلع ضرف اضقل ولا
 الفتنم ادغ دق ريخالابو

 )١( حجنلل ةنسب مهكراش
 جرع مث هضرف ىلص ناك نا
 الضفلا زاحف دعب هتنس

 نيترم هاتؤي هرجأف
 ىتأ دق حيحصلا ىف هنع كاذب
 ممالا ىداه راكنالا ظلغأف
 الف يلهأ ىف تيلص ىننكل

 نطفاي مهفاف كلهأ ىف تيلص
 هلقان عم ءاج اثيدح ىور
 لضفلا لينل ايلص لاقف
 دنسلا حضاو حيحصلا رثالا ىف
 دجوي صن نيترم مويلا ىف

 نيم ريغب ضرفلا ةينب
 لصح لصفلا هلو مامالا عم

 ها كلاذ دعب هضرف ىلصي ماقو رجفلا ةنس مهعم ىلص يأ )١(

 _ _ ٤٣٦



 ددعب اضيأ صتخيال كاذو
 ىدهلا ىف لاثتمالا كاذب زاف
 بجع الو اذكه رصح ريغب

 ىلص ناام صصخ مهضعبو
 هالص ةعامج اذا اما
 ادبأ هار ىذلا ىرأ الو
 عم نظلا ءوسل يفنلا ةمكحلاو

 اولخد دق مهكردا نكي نلو
 مارحالاو هيجوتلاب لخدي

 ابجو ضرفل اضقلا ةين ولا

 )١( المكي ال ناو لفنلا ىون ناو
 ةريخالا ةعكرلا ىف اذا الا
 (٢)تعكريودهلاىف ةالصال ذا
 اضقلا تبثا نيا نم لقت نلو

 ىف كلذ نركذي مل ىفطصملاو
 رشبلا ىداهلفنلا ركذ صخ للب

 امل ركذلاب لفنلا صخ لوقأ
 بجاولا دعب لفنلا كاذ ناكف

 ابجو دق امل ايدؤم ناك
 اضق يقب دق هيلع نكي ناف

 دقو ىلص مهكردأ ىتم نكل
 ادجو دق نم دنع ىلص ناك ذا

 بترلا العأ هب لنت هلصف
 الفن انعم هالص هلهأ ىف
 هاكح اذكه يلصي الف

 ادجوام مهعم ىلصي نكل
 عقو دق عامتجا ىف باوتلا لين
 لخدي لاقي دق هيلع اهيف

 مالم الب لفنلا ةينو

 ابجنلا هاكح لوق ىف هيلع
 الضفلا ضعب زاجأ هتافام
 ةعكرب اهعفش هكردأ
 ةلملا لهأ ضعب زاجأ دقو

 اضرتفم نيلصي ىذلا فلخ
 فرعاف هيقف لك ىور دقام

 رظناف لصأ نيدلا اذهل وهو
 املعا ضزفلل ءادالا نم حص
 بلاغلا ىف همكح اذهو ىقبي

 ابغر هيفو لفنلاب ماقف

 ىضتري لاحب مهدنع هاضق

 ها بجي مل لفنلا لصأ نأ ىلع ءانب ءاملعلا ضعب كلن زاجا تافام يا لمكيال لفنلا ىون ناو هلوق )١(

 لفنلا ىف ءاملعلا ضعب زاجأ يأ ةلملا لهأ ضعب زاجأ دقو هلوق )٢(

 لفن وهف بجي مل رتولا نأ ىلع ءانب ةعكرب رتوأف رجفلا تفخ ناف ثيدحل ةعكر
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 افخ الو ةعامج ىف كاذو
 بتارلا مامالا ىف اضيأ ليقو

 اركذ دق اذكه هعم لصف
 املعلادنع رصعلا ضرف صخو

 رصعلا بيقع لفنال ثيح نم

 برغملا ضرف ليق داعي الو
 امدنعو هديعي لب ليقو
 املس متو ةعكر دازو

 املس نيتعكر نم لب ليقو
 حصا مهدنع نيلوقلا لواو
 ربخلا ديق ىلع ىنبم عنملاف

 (ةليل ىف يا نارتوال) لاقو
 لدتسا ىضم اميف زاجأ نمو
 رتولاو اشعلل يلصي نمو
 اشعلا نيلصملا ىلع هب ىنعأ

 رتولا دعب لفنال مهلوقو
 رتويو هديزي لب ليقو
 نكي نإ ديعي اشعلل ليقو
 دصقام لاني ريخلا دصاقو

 رابخالا قلطم هيلع لد
 ننملا كلت ىلع هلل دمحلاو
 لضفلاب هدابع ىلع نم

 نم تافام ىرد دقو ىتأ نمو
 اقحلب ىتح يضملا ىف عرسي

 افزرع درف عم يلصيال ذا

 بجاولا ىف ةعامج نع موقي
 ١ رهتشا حيحصلا ىف هأ رأ الو

 املعا رجفلا اذكو داعيال نا
 رجفلا دعب رجحي اذكهو

 بهذملا ىف اذكه زاج ليقو
 املعاف ماق مامالا ملسي
 املعلا اهاري ةيحت الب
 املعتل اهقوف ديزي الو
 حنج دق مامهلا بطقلا هل امك

 ربتعت راهنلا رتو اهنا نم
 تبتم لاقم ىف لصت الف

 لقن دق مولعلا لها نع لكلاو

 ركن ريغب هلوخد زاج

 اشف دق حيحصلا ىف لوق رتولاو

 رب دبع لوخد نعنميال

 ركذي لفن لكلاو هدعب نم

 نكز دق لاقم وهو نرتوي مل
 دهع امياد ةالصلا ىف ريخلاو
 راثالاو ةنسلاو ركذلا ىف
 ننسلا كلت نم حضوا انلامو

 لدعلا كيلملا هلل ركشلاو

 اققحم املعلا هاور مهب

٤٢٣٨



 نمسولجلا ىف مامالا كردأ نم

 درو تافام متيلو لخدي
 دق عوكرلا ىف مامالا كردأ نم

 درو اهيف ةعكر تاوف ىنعأ
 ام ىضتقتو هعفر دعب لخدت

 عقو دق عوكرلاو تيتا نلو
 ىتفاي تغلب لضفلاو تربك
 افرعاف مايقلا ىف لوخدلا حص
 حص دوجسلا ىفو تايحتلا ىفو

 اماماا كردا نم هناو

 ال مت اضيا ريبكتلاب لخدي
 )١( لب ليقو نكردتسي هل الو
 لقف هريغب ناك اذا اما
 نم رماي ىفطصملا نلا حصو

 رثالا ىف اذكه ديق ريغ نم
 اولخداف ةالصلا ىلا متئج نلا

 ) ٢)املعاف امامت اهودعتالو

 اكرلدا نم هلوق ىنعم ناو

 املعاف عوكرلا كاردا هانعم
 مامالاو ةالصلا ىتأ نمو

 نكز اهل كردم مالسلا لبق

 دنس نع حص ثيدحلا بتك ىف
 دمتعي عفر لبق نم هكردأ
 عقو دقف لخاد عوكر لبق
 دنسلا لوبقم ةداقلا نع لقن
 املعلا هيلعام اذه كتاف
 عمتجا لضفلاف تلخد دق هيفو
 ىتأ دق ائيش تأرق نكت مل ول

 افولا بابرأ دنع عوكرلا ىفو
 حضتم يلج وهو هلوخد

 امامت كردم عوكرلا لاح

 الغتشم يأ نارقلاب نوكي
 لخد دق مايقلا ىف امهم كلذ

 لمعلا لهأ عم كلذ نكردتسي
 نلخدي ىتاي نيح ةالصلا ىتاي
 رصبلا لهأ قحلا ءاملع نع

 اولتتماو اودجساف دوجسلا ىف نا
 املعلا هتلقن هنع كاذك
 اكردتساف ةعكر ةالصلا نم

 اممتي مل عوكرلا كردا نم
 مالي الف لاح ىلع اهيف

 همزنليام ليقو نارقلا كردتسي نا همزليال يا نارقلا ىلا دياع ريمضلا اذه نكردتسي هل الو هلوق )١(

 ةالصلا كردأ دقف هلوقلا ارظن متكردأام كارداب ةمات ةالصلا اودعتال يا امامت اهودعت الو هلوق )٢(

_ ٤٢٣٩ 



 عنصام لثم لخادلا عنصيلف
 لخد ءاج اذا هنا لد دق

 بطقلا دنع نيتدجسلا نيبول
 عفرلا ديعب هفوقو ىف وأ
 رابخالا ىف مومعلل. كلذ
 اومتكردا اذإ دوعسم نبا لاق

 اوربكتلف ةالصلا رخا ىف
 ىرخأ نربك نسولجللو

 لمهي سولجلا كلذ نكل
 اولاقام هسولج ىف لوقي
 امك تايحتلل اعطق ديعي

 اتافام ىضقام دعب كاذو

 ارم الو نملسي اهدعبو
 ام ديعي نأ لخادلا رمأيو
 ارقام نكلو ةدايزالب
 ال .. ناك وأ هردي مل نكي ناو
 لعفيف كردتسم هنال

 لغفف اهيف لقتسا هنأ ال

 عفر بطقلا انل اذك همامإ

 لقن صن ىف هاقلي عضوم ىف
 بتكلا كلتب انل هعقري

 عنم نود حص عوكرلا نم
 راتخملا رماوا اولبقتلف
 اوملعاف سولجلا ىف مامالا كاذ

 ركذي كاذك مكمايق لاح

 ارمالا نفرعاو ملكت الو
 لقني لوف دتعي هب سيل
 لاقملا تبثأ كاذك هيف
 املعلا طق حرص دق كاذب

 اتابثل يا ميلستلا ةيحت
 اركذ مهنع راثالا ىف كاذك

 امزل رمال ديق الب تاف
 ارهش لاقم اهيف همامإ
 الصح دقام ارقيلف همهفي

 لقعي رمأ وهو اهنم تافام
 لقع دق لصأ وهو اهيف ءاشام
 لفتنا اهب انه له مامالا عم

 رنال ىف القن صوصنلا هب تءاج

 لمعلا رابحا دنع ليلدلا هب
 املع دصقب كلت ىضق دق ذا

 افخ هيفامو لصالا ةينلاو
 ةيضقلا ىذ لصأ ضقن نيأف

٤٤٠



 دحالا هلإلا ىلا تعفر دق
 لقنو الفن نوكت لب ليقو

 رمع نبا لوقلا اذه درو
 هالصام لفنلا حصو

 ىرولا ضعب هب لاق ىذلا وهو
 امدق فاعرلا هباصأ نمو
 ج رخي مهنع فاعرلا بحاصو

 امب دتعيو وضولا غبسيو
 مامالل جوحاام لكو

 مرج الو مهيلع نفلختسي
 انعط امل قورافلا ىلا رظناو
 يقبام نممتي همدق

 افلختسي نا مامالل حصف

 وضولاضقنىف كاذ صخي الو

 افرصناف اضرم سحأ اذإ

 ىدنع

 اهيف حيبأ ام لتق ما روأ

 نم فلخ يضوتملل اوصخرو
 مميتلا ون نوكي ولو ىتح

 ابنج اموي مامالا كي 7
 (١)اصخر ضعبو لكلا ةداعا

 نأ هيلع بجاو مامالا للب

 دصقمب تيدأ دق ةيضرف

 لبق دق صنب بطقلا اهليلد
 رظناف لاق كاذ كيلا سيل
 هارأ اذكه مامالا عم
 ارهش دق مهضعب عم هريغو
 اممت ةالصللو ىتف هنع

 جرح هيف سيلو وضولا ىلا
 املعلا لاق ةالصلا نم ىضم

 ماقملا نم يأ فارصنا ىلا
 ملع دق فينحلا نيدلا ىف كلذ
 انيع ةالصلل فوع ليلس
 يقشلا كلذ نعط سحأ نيح
 افرع تانه اهضقن نا ول

 ضرعي نيح ةالصلاو هيف لب
 افلختسا لاقي اهيف مهيلع
 اهيجني اهكاله نم نسفنلاو
 نكز لوق مميت اخأ ناك
 مهفاف حصي ةبانج اخأ

 ابوصالا ناف سانلاب ىلصف

 اصخل الوق نحن ديعنال نأ
 نكز مهنع كاذك -اهديعي

 لوق وه امك مامالا ةالصب هطبترم مومأملا ةالص نا ههجو ديعنال نا صخر ضعبو هلوق )١(

 س ٤٤١



 فراعلا انيف كانه اهلعفي فقاوم ىدهلا ىف ةالصللو
 ررض نم نزجعي وا اهلعفب رما عرشلاام لثمك .اهلعفي
 املع هيف رذعلا هعطتسي مل امو هيب ىتا عاطسا ام لكف

 عازنام نود حص كاذو عاطتسملا بسحب هلعفي

0
 

٤٤٢



 رتولا

 باحصالا عم ضزفلاب رتولاو
 هسداس ةالص ءاج هنال

 معنلا رمح نم لجأ هناو
 حيحصلا ىف كاذ عيبرلا ىور

 ربخ ىف سمخب رتوأ هلوقو
 عطتست مل نا لاق ثالثبو

 هدحاوف عطتست مل نا لاقو

 ربخلااذهيف سمخلا بحتسملاف
 عطتست مل اذا يموت اذكهو

 اورتوتال ىتأ دق ثيدح ىفو
 عبسلاب وأ سمخلاب اورتوأ لب
 برغملا ضرفب ا!وهبسشتالو
 ادنسم ىنطقرا دلا ده اور دقو

 مسقم ثيدحلا اذه احن دقو
 ىف ثالثلاب هوراتخا انبحصو

 هرخالا كلت لصفي له فلخلاو
 امل اهلصف ضعبلا بحتسا دق
 رمع نبا هاور دقام مهليلد
 ىنثم ىنثم ليللا ةالص لاق
 رتوأ لوقي احبص فخت نلو

 هم

 باجيالا قلطم ىف قحتلم
 هسياكالا بهذم ىف ىتأ امك

 ملع دق صنب اهنم مكل ريخ
 حيجرتلا ىلوأ نم ةادهلا نع
 ربتعي اعرش بوجولل رمالاو
 عرش اذه ضرفلا ىفام لثمك
 هدعاقلا كلت لصأ مهفاف كيفكت
 رثالا باطقأ هاور اذكهو

 عبتاف دوجسلاو عوكرلا ىلإ
 ركذي يهن وهف ثالثب يأ
 عرشلا ىناعم اضيا اوبقارو
 بهذملا ءاملع ضعب هاور

 ىدهلا ىف تاقث لاق هلهأو

 مكحي يلجلا ظفللا رهاظب
 يفو قيقحتب ىدهالا انبهذم
 مهفا اشعلا ةنس كلت نوعدي
 لمكلا ءايلوالا ةادهلا لعف
 هرخآ تناك ثيح مالسلاب يا
 املعلا ضعب كلذ ىف هاور

 رثالا ىف ثيدحلا ةعامج دنع

 انتتساب جي مل ليلد وهو
 ركشاف هلاللو ةذفب

. ٤٢٣



 رمع نبا ليق هيلع لزي ملو
 هتجاح ضعبب ناك اوور ىتح
 بحتسادقىدهلالهأ نم ضعبلاو
 دمحأ هاور دقام مهليلد

 رتوي ثالثلاب يبنلا ناك

 حصي نيليلدلا نيبام عمجلاو
 لصفي سيلو انايحأ لصفي
 هدحاوب اندنع زاج رتولاو
 ربخ ىف نوكت ليللا رخا نم
 رباج اضيا رتوا اذكهو

 عم حجارلا ىلع بجاو رتولاف
 فانحالا عم انبحص رثكا
 عيبرلا عم بجاو ريغو
 انموق نم يا روهمجلا عم نكل
 هلحارلا قوف هالص لقت نلو
 بجي مل هنلا لدي وهو
 اناكام ىلع لومحم كلذ
 رتولا ىف اوفلتخا عيبرلا ىفو
 بجو ضرف مهضعب لاقف ال مأ
 ةسداس ةالص ىدنع هنوكو

 رتوي مل نم لاق انم سيلو
 رخا ثيدح ىف قح رتولاو
 ابجيال نأ حاضيالا ىف راتخاو
 له فالخلا ةدياف ترهظف

 رمأ ىداهلا هب امل الثتتمم

 هتياور نم ىراخبلا ىف رمأي
 بجورتووفلصفلا نوكيال نا

 دنسملا هاكح ىداهلا ةجوز نع
 ركذي لوق نملسي الو
 حضتملا نايبلا نم حضاوب
 لعفي يىيبنلا ناك اذكهو

 هدراو... يمشاهلا يبنلا نع

 رمع نبا نعو سابع نبا نع
 رهاظ اذه زجاعلل لاقو

 عبت لجلا هلامك انرباج

 فالسأ نع ليق اميف هيلع
 عيمجلا عمال ىبحص ضعبو
 انبحص ضعبك ابجاو كي مل
 هلعاف مولن الو انيبن

 بهذملا ىف يا كاذ تفرع دقو

 انايبلا مهفاف بوجولا لبق
 ركذلا لها دنع ضرف وه له

 بجع الو ةنس ضعب لاقو
 هسفانملا ىف باطقالل نذؤي
 ربخلا صن كاذو دمحأ عم

 رهاش بوجوب ءاج لكلاو

 ابجنلا ضعب كاذب ايفتقم
 لجالا هرتول كرات رفكي
٤٤٤



 هظلغملا ةرافكلا مزلتو

 ريسلا ىف ديعس لجن دمحاو
 يأ فكراتلا رفكيال هنكل

 ننسلا ضعب بوجو بجاو يأ

 رجح نبا نع ءاج كاذ لتمو

 ام سنج نم هلصا ديزملا مث
 ننملا بهاو هايا مكداز
 ال.... كاذو تقوم هنا عم

 الف تقوم لفنلا لب تلق

 عرش ضرفلل تقولا نا لوقلاو
 الأ ... انلق امب عوفدم كلذ

 عنم تقو ىفو تقو ىف حصي
 حبسب هلوا اونسحتساو

 همتاخلا يهو صالخالا اهدعيو

 ىف بطقلا رايتخا يسركلا ةياو
 هر قبلل ةمتاخ اهدعبو
 رتالاو مهفاف صالخالا اهدنعو

 دكؤملا ىف رتولا دع بطقلاو

 رثالا ىف امتح سيل يلع نعو
 الاق مث رتوأ ىفطصملاو

 نا لوقي
 ىدهلا لهأاي لوقي اورتوأف
 الف صوصخم ركذلا لهأب كاذ

 حص رتولا ناف قحلا بهذملاو

 بحيو رتو هللا

 هضرف نم عم كاذك هكرات

 رهش صن ىف بوجولاب لوقي
 يخااي مهفاف مالسلل درلاك

 نقيتساف هب ادكؤم ىنعا

 ربتعملا مامالا عضولا ىف هاكح
 امك لوقعم وهو هيلع ديز

 همزاللاك مهدنع اهناو

 يفو هل رظنل هلوا

 هركذ الاقم ردقلا ةروسو

 روس ىرخالا ىف ثالثلاب لوقي
 دكاف هل نيدلا ننس نم

 بجي ملو اذكه مكنم كلذ

 ادرو اذهك دوعسم .نبا نع

 القن لوق بارعالل نوكي
 حضتا دق املعلا دنع لكلل
_ :٤٤٥



 لقف ةنسو ليق نلا

 رتولا اذهل تقولا لضفأو
 اذا هيضقي رتولل يسن نمو
 رفس ىفو رضح ىف هلعفن

 هب تايحتلا طاقسا زاجو
 ىلع لفن هدعب حصي لهو
 قبس دقو ال ليقو معن ليق
 نا عيفشتلا مزلي هيف ليقو

 رتولا عفشل ةعكر يلصي

 بجاو

 ىتفاي مهفاف رتوي هدعبو

 ىضم هرتوو ءاشام يلصي
 احبصا لاقي رتولا كرت نم

 افرعاف اعارذ نيعبس ردقب
 اعقو ميظع ناطيش كاذو
 دحالا ىلعلا هللاب ذوعن
 ىلع ةناعإ هللا لأسنو
 لالجلا اذ هللا نيعتسنو

 ديادشلا ىف ربصلا وجرن هنمو
 فيلكتلا بجاو ىدؤن ىتح
 املس مثأ هللا ىلصو اذه
 راتخملا دمحم انديس

 لمعلالهأ عم صيصختال لكلل

 رجفلا بيرق انليل رخا
 اذبنا هريغو اذكه حبصأ

 رضحلا لاح ىف كاذ صخي الف
 هبتناف اهل ىلوالا اهب ىنعأ
 الضفلا ءاملعلا ةادهلا يأر

 نكز لوق ىف لفنلا يلصي مار
 رجالا لفنل ىلص اهدعبو

 اتبت مهعم كاذ ريغ ليقو
 اضقني كاذل يأ هيلع سيل

 احبق لعفل ريزنخ هيلع
 افولا ىف يأ انل بطقلا هلقني

 اعمس لوق ريزنخلا ةروص ىف
 دسفم لعف لك باكترا نم
 >ا>7لپع دهل بجاو لك ءادا

 لاح لكب يا مايقلا ىلع
 دصاقملا ىذب لقت ىلع اموي

 فيرحت الو عييضت ريغب
 املظلا رانأ هب ىذلا ىلع

 راربالا هبحصو هلاو

٤٤٦



 لوالا زجلا خسن ه٠٠٤١. ةنس ةدعقلا ىذ نيرشعو دحاو حابص مت

 مامتلاو لامكلا ىلع هلل دمحلاو ماكحالاو نايدالا ىف مانالا داشرإ نم
 ةدكؤملا ننسلا هلوأو ىناثلا زجلا هللا ءاش نا هيليو

 هديب ىناضمرلا نسحم نب نسح نب دمحم هلل دبعلا ملقب

 دومح نب ملاس نب دبعلا همظان ملقب/٠.٠٤١ / ةجحلا يذ نم ىناث موي حابص ءزجلا اذه اذه حيحصت مت

 هديب

٤٤٧
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 .. ربدلا نم جراخلا حيرلا ىف لصف

 ........................ ةيونعملا ضقاونلا

 ............. مونلاب ءوضولا ضقن

 ................. نيفخلا ىلع حسملا نالطب

 ................. ريابجلا ىلع حسملا توبث

 ناهلو ١ ءوضول .........................٠
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١٩ 

١٦٢



٥٦ 

٥٧ 
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. 

٦١ 
٦٢ 
٦٣ 
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٦٧ 
٦٨ 
٦٩ 
٧ 
٧١ 
٧٢ 
٧٢٣ 
٧٤ 
٧٥ 

٧٦ 

 ........................... هايملا

 ....................... مميتلا ةفص

 .................... ءوضول ( ةيع دأ

٢.٧ 

٢١٥ 

٢٧ 

٢٢٢ 

٢٦٢٤



٧٧ 

٧٨ 

٧٩ 

٨٠ 

٨١ 

٨٢ 

٨٣ 

٨٤ 

٨٥ 

٨٦ 

٨٧ 

٨٨ 

٨٩ 

٩٠ 

٩١ 

٩٢ 

٩٣ 

٩٤ 

٩٥ 

٩٦ 

٩٧ 

 .................. ةماقالا ىف لصف

 ....................... ناذالا لضف

 ....................... ناذالا ننس

 ..................... ةالصلا تاقوأ

 ................. ... خلا ةيسنملا تقو

 ................. ادمع ة >صل ( كرت

٢٦١ 

٢٦٤ 

٢٦٦ 

٢٦٨ 

٢٧ 

٢٧١ 

٢٧٣
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 ........................ نارقلاب رهجلا عنم

٢٧٨ 

٢٨ 

٢٨٦ 

٢٩٥ 

٣٠ 

٣١ 

٣٤



 ٩ خلا نيديلا عفر ىف لصف ................... ٣٣١
 ٦٠ ةالصلا ىف تفكلا ........................ ٣٣٣
 ١ تايحتلا ............................... 0 ٣٣٤

 ٢ ةالصلا نم ميلستلل ...................... ٣٤١

 ٢٣ هماكحأو وهسللا .......................... 0 ٣٤٤
 ٤ ىطسولا ةالصلا نايب ................... ٣٤٩
 ٥ ةعمجلا ةالص ......................... ٣٥٣

 ٦ ةعمجلا راصمأ ......................... ٣٥٥

 ٧ مامالا ................................ ٣٥٩

 ٨ مامالا ننل ............................. ٣٦٨
 ٩ خلا ةعامجلا طرش ..................... ٣٧١
 ٣ ةعمجلا ةالص تقو ....................... ٣٧٤
 ١ ءادنلا .................................. ٣٧٦

 ١٣٢٦ ةبطخلا ................................ ٣٧٢٧١

 ٣ بيطخلا ............................... ٣٨٠

 ٤ ةبطخلا نيعمتسملا مكح .................. ٣٨٢

 ٥ ةعمجلا ىف ةماقالا ..................... ٣٨٤
 ٦ ربنملا .................................. ٣٨٥

 ١٣٧ ةعمجلا ةالص ةفص ..................... ٣٨٦

 ٨ ةعمجلا لاصخ ....................... ٣٨٨

ةعمجلا لسغ :م ........................... ٣٩١



١٤٠ 

١٤١ 

١٤٢ 

١٤٣ 

١٤٤ 

١٤٥ 

١٤٦ 

١٤٧ 
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١٤٩ 

١٥٠ 

١٥١ 
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 ............................ اسنلا ةماما

_ ٤٥



 باتك اذه
 مانالا داشرإ

 خيشلا ليلجلا : ةمالعلا فيلأتو

 سماش نب دومح نب ملاس
 ىنامعلا ىليامسلا ىبايسلا

 ةمكحملاب ىضاقلا

 ةيعرشلا
 طقسمب

 هاقبأ

 هللا

 1 ء

 ىلع ماظنلا اذه ىف مامالا ظفل انقلطأ :فلؤملا لاق ( هيبنت )
 كلذ ببسب ماقملا اذه ريغ ىف انيب دقو ةصاخ يملاسلا مامالا
 انديس ىلع هللا ىلصو ماتلا فرشلاو ماعلا ريخلل قفوملا هللاو

 ىلع مهيلعو هيلع ملسو هعابتأو هبحصو هلا ىلعو دمحم انيبنو

 مايقلا موي ىلا ماودلا

٤٥٦



 مقر ١ دسال ١ ع ١٦١ /٨٧

٥٦٢٢٧٦ : نوفيلت ةيطولاب ةثيدحلا ناولألا ةعبطمب عبط


