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 نيعتسا كبو . لكوتا كيلعو ‘حجنتسا كبو . حتفتسا كمساب مهللا
 معنو ىل وملا معنف يبسح تنأ .تمعناأام ىلعو تيلواام ىلع دمحلا كل

 . بصنلا

 هيحصو هلآ ىلعو دمحم انديس يمذلا يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلاو

 . نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلاو .نيعمجأ

 : ۔ تاقرولا هذه بتاك - فيعضلا دبعلا لوقيف ... دعب امأ

 :ىمسملا نامع ءاملع خيرات - عاطتسملا بسح ۔ يتباتك ءانتا يف يننا

 ءزجلا هنم ردص يذلا «نامع ءاملع ضعب خيرات يف . نايعألا فاحتا»
 نب دمحم يعملألا فراعلا لضافلا ديسلا يلاعم ةمهب - اعوبطم - لوألا
 ريخلا قيرط ىلع ددسو ۔ هتنا هظفح - يديعسوبلا دوعس نب دمحأ
 كشو ىلع - روكذملا باتكلا نم ۔ يناتلا ءزجلا نأ ثيحلو ؛ - هاطخ
 يف ۔ هتبا ءاش نإ - ثلاثلا ءزجلاب ءيدتبا نا يلماو .هفيلأت نم ءاهتنألا

 ىلإ رشع يداحلا نرقلا لوأ نم ءادتبا .ةبراعيلا ةلود ءاملع خيرات
 . ابيرقت - رشع يناثلا نرقلا ةياهن

 هيقفلا ملاعلا خيشلا وه . نمزلا نم ةرتفلا كلت ءاملع نم ناك املو

 هتمجرت بتكا نأ دصقلا ناكو . - هتنا همحر - يرفاغلا نانس نب فلخ

 امظن ۔ ةيملع ةورث نم خيشلا اذهل امل نكل ؛ هنامز ءاملع مجارت عم
 قاروا نيب نم اهضعبو .ةددعتم عضاوم نم اهيلع تلصحت - 7
 ۔ ةفدص وأ لوصحلا كلذ ناك ادصق ۔ كانهو انه .ةقزمتمو ةرتعيم
 ةعوطقملاو نبيتيبلاو تيبلاو ةلاسبرلا - هراتآ ضعب عمجا تلزامف

 ةيئاهلا ةديصقلاك .ميلعتلا ناوأ ذنم يدنع ناك اهضعبو - ةديصقلاو
 : ظعولا يف

هيلام يرهد ردغ نع الفاغ ينارأ يلام



 خيشلا مامعأ نم .يثاطبلا كلام نب تلص نب يدع خيشلا طخب يهو
 . هللا همحر - تلص نب دمحم نب ناطلس ةمالعلا

 رعش نم اهب سأبال ةلمج . دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمبو
 اهيلع لوصحلا رسعي باتك الو ناويد اهعمجيال .فلخ خيشلا
 رسيت دقو .ةبتكملا تاطوطخم رثكا ةعلاطمو ءاصقتسا دعب الإ .ةلوهسب

 ةبتكملا دايترال حامسلا نم هيلاعم هب لضفت امبو ۔ هلا دمحب ۔ كلذ يل
 .. ع ط

 . تئش تقو يا ق

 ضعب .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةبتكمب اضياو

 هنا الإ .تاعوطقمو دئاصق ىلع يوتحي رعش ناويد اهنمو .خيشلل راثآ
 هترتخا امم .هلقن تعطتساام يقابلا نم تلقنف ؛ قزمتم هرثكأ فسأللو
 .ددصلا اذه يف هيلا جاتحا امم .هتيقتناو

 ربهشلا ملاعلا اذه رتأ نم يدنع ةرفوتملا ةليصحلا هذه لجألو

 يف هتمجرت درفأ نأ كلذ يناعد ۔ لاثمأو ًاخيراتو ًاظعوو ًابداو اهقف
 عيمج لقن بعوتسا ال نأ اذه يف هلواحأ يذلا يلمع نا الا .لقتسم ءزج

 ةمئالم رثكألا ركذ ىلع رصتقا امناو ؛ اهيلع تعلطا يتلا هراعشأ
 يتلاك خيراتلاب ةقالع اهل اميف ةصاخو .دئاصقو تاعوطقم نم يدصقمل

 لئاسملا يف اهنم ناكامو .مهتاحوتفو مهعئاقوو ةبراعيلا ةمئأ حئادم يق
 .مهضعب ءاثرو .ملعلا لهأ نم هناوخاو .ءاقدصألا تابطاخمو .ةيهقفلا

 هلبق وأ .مولعلا هكاوف باتكك .هنامز يف ةفلؤملا بتكلا ضعيل هظيرقتو
 .يلاطيجلا ةمالعلل رطانقلا باتكك

 يف ةفلؤملا رثألا بتك كلذب تلفكت دقف .هيواتف ركذل ضرعتا ملو
 و “نئازخلا نونكم» و .راثآلا رهاوج» باتك لثم ؛هدعب اميف وا .هنامز
 هل لعلو .ةيرثن لئاسبر هلو .اهريغو ةعيرشلا سوماق» و .راثآلا بابُل»
: هلوق ليلدب انيلإ لصت مل نكل .تافلؤم



 باتكلا م لزنا نم نذإب باتكلا مت ةدعقلا يذ رهش يق
 باسحلا يف ئضم دق فلا دعب نم اهنيعست دعب تس ماع ىق

 تلعج .اهنم ذخآ رابخاو .اهمسرتا ةقباس ةمجرت هل نكت مل املو
 نعو هتايح نم ائيش هرعش نم ًاجتنتسم .اهنم سردا هتفيحص هرعش
 امبسح هرعش يف اهدصق يتلا هضارغأ نعو .اهيف شاع يتلا ةئيبلا
 : لوقاف ؛ كلذ نم يل رهظ

 : هبسنو هتمجرت

 بيدألا .عرابلا رعاشلاو . غيلبلا رثانلاو .هيقفلا ملاعلا خيشلا وه

 يذلا رفاغ ىلإ ةبسن .يرفاغلا ميثع نب نافلخ نب نانس نب فلخ يلاولا
 ىلإ هسفنب خيشلا مهبسنيو .ةريهشلا رفاغ ينب ةليبق هيلإ بستنت
 : هلوق اهنم . هرعش نم عضاوم يف شيرق

 بلطملا ديع لسن نم ارفاغ نا ليق دق

 بلطملا هالع نع ر _ صقي ًادج هب مركا

 بختنملا يبنلا يد اهلا با وهو ال فيكو
 بشنلا ال نميهملا ىوقت عم رخفملا وه اذه

 هلوقو

 روكشلا ركشل لب رخفل وأ ربكل يشرق ينإ تلقام
 رورغلا رورغلا وحن مهداقف مهلقع افه موق يف ريكلا

 روتف روبقلل ريصملا نع مهل ام رشي اشيرق نإ
روشنلا مانالا ممع اذا ًادغ ىقتلا الإ حلصي مهل الو



 ىرولا ىده مانألا قالخ نحت اني
 ىلعلاو دجملا ندعم شيرق نحنق
 ىدتها نم رضيال انم لض نمو
 برعي ديصل انلاوخأ انراصنأو

 هبلقو نامزلا نيع مهو نحنف

 : هلوقو

 : هلوقو

 ارولا ىلإ انوبسني ال اولقع ناف
 ارو ىقتلاو ىدهلا دنزام نكلو

 ار هيليعاب شاع ام هفلاخو
 ارورخذإ ىرولاو ىمازخلاك مهف
 ارونسو ىطس ادجم ىدنو ىده

 انيرفاغ هل انرص انيلا يناجلا رذتعا ىتم رفاغ ينب نحن
 انيرقاع هل انرص بنذلا وذ بات ىتم ةبصع انسل
 انيرهاس هنأشب ًامامتها انتب انراج ًارهاس تاب اذإو

 هلاوخأ ق هلوق نمو . ةلوؤخلا يريع . بسنل ١ يرفاغ وهف

 :نييريعلا

 انلاوخأ فرعت نا تئش نا

 ىقرام مهالول نيذلا مه
 ىرج لضف يداو اوار نا ام

 قطي مل ءيرما ركذ اووط امهم

 مهتنب نبل 3 همظان
 ناو مهنع هلام وذ

 هل وذ يشرقل ١

 هل نا ىجتريو

 هربع ونب رخفلا ولوأ مهف
 دجملل

 لاط

لىلخلا لآ



 : هلوقو

 هربع ونب يلاوخذ ناف ايكاب ىظل فوخ نم ينرت نا
 هريبع ادغ فوخلا ةدش نم بهار دباع نم مهيف مك

 : فيس نب ناطلس مامالا اهب حدمي ةديصق نم هلوقو

 اهارك ذيذل اهمظن يف ها نيع ترجه مديوخ نم اهكاه
 اهاذق نم هدو نيع تلخ ل اوخا يربع ءابآلا يرفاغ

 .ريشع يناتلا نرقلا لئاوأو .رشع يداحلا نرقلا ءاملع نم وهو

 ةمئأل هحئادم نم همهفأ نيذلاو .هتافو الو .هدلوم خيرات فرعا الو

 ۔هتلا همحر - دشرم نيب رصان مامأل ا ةمامإ مايأ ضعي كردأ هنا ةيراعللا

 دعبام ىلإ شاعو )١٠٥٠٩(. فلألا دعب نبسمخو عست ةنس قوت يذلا

 نيرشعو ثالث ةنس يف يفوتملا .فيس نب ناطلس نب فيس مامالا ةافو
 نب ناطلس مامألا هدلو ةماما نم اتقو دهشو .(ه٣٢١١) فلأو ةئامو

 ةنس هيف يفوتملاو .مازحلا نصحل ينابلا .فيس نب ناطلس نب فيس
 مامألا حدم خيشلا نأ ليلدب .(ه )١١٣١ فلأو ةئمو نيثالثو ىدحا

 : ةديصق نم هلوقب ۔ هتنا همحر - دشرم ني رصان

 ارصان ًانيعم هل ةهلألا ناك لداع كلم كلم بهذي تاهيه
 ارصان رصان ليلس هلإلا رصن ًادىشرم اليلد اذه يف كيفكي

 : هلوقو

 يكلام ماظتناب يهجو للهت اوار دقو اموي نولهالا يل لوقي
كلام نب فيس نب ناطلسب تلقف دشرم نبا دعب حدملا غاصي اذ نمب



 : اهعلطم ة ديصقي هاتر مت

 رتولا انراتوأ لبن ايامر انافك رتو ما ثداوحلل انيلع راثأ
 رصن ىجتري ىدرلا فرص نم دشرم ني رصان رصنلا يذ نيدلا ربصن دعبأ

 ربق ىلعلا ءالتعا دعب همسج ىلع ىوتحاف كلملا ةورذ نم ىوه كيلم

 : ةروصقملا يف هلوقو

 ايحو ازوف ناطلس هونصو دشرم لجن شرعلا هلإ ىطعا
 ابح نمو ىشمو اهيلع ىعس نمب لدعلا ارهظأ ناذللا امه
 اشن دق ام اعم ايندلاو نيدلا د ارم نم اناغلبأ ناذللا امه

 مت .كلام نب فيس نب ناطلس مامألا هتفيلخ هدعب نم رصاع مت
 ةمئألا يف هلو ناطلس نب فيس مامالاف ؛ناطلس نب برعلب مامألا هيدلو

 هئاثر نم لدتسنو - اهعضوم يف اهركذنس - ينارمو ةريثك حئادم ةثالثلا
 يردنال .نمزلا نم اتقو شاع هنا - ضرالا ديق - ناطلس نب فيس مامالل
 .هيبأل هئاتر ليلدب - يناثلا - فيس نب ناطلس هدلو مايأ نم هتدم

 .هنامز يف قوت هلعلو .ةدحاو ةديصق يف ۔ روكذملا - هدلو ىلع هئانتو

 رصاع هنأل .اهزواجت وأ ةنس نيبعستلا براق هنأ دعبي الف اذه ىلعو

 نب فيس نب ناطلس مامالا ىلإ هدعب نمف رصان مامالا .ةميا ةسمخ
 : هلوق هل لديو ٠ ملعأ هتناو .ناطلس

 انيعست هللا ىضري سيلام ىلا مك ىلا سفنلا اهتيا
 انىبعست زهان دق رمعلا ن اف ىنسحب ىأوسلا يل ديف

 ۔ هدلو ىلع ءانتلاو . فيس مامألا ءاثر يف اهيلا راشملا - ةديصقلاو

: يتاأيام اهنم فطتقن



 بطخ أدبأ هقوف نا ام بطخلا وه
 همض ناطلس لجن فيس ةيشع
 اندلا ىلع ةايحلا هنم تصقن نئل
 انه امل ءاضقلاب ءاضرلا الولو

 ةفيلخ فيس ناطلس نم تام امو
 بيشأ لك هل لضف نم لخي ملف
 ىلا ال ناطلس لجن فيس نبا كيلا
 ىدهلاو عئارشلا تاءارق مزالف
 ىقتلاو ملحلاو ملعلا ةالو لاوو
 ايلاخ يلوي نأ مامالل امف

 ةرورض كاذ وحن هتعد نا ىوس

 ةعامجو ةعمج تدعس همزالو

 برعي لآ يف هنلا كاعر نسحاو
 نسحم ريخ نك قاتسرلا ينكاس يقو

 مهنعو مهنم ريخلا اذه أدبمو
 مهنا لئابقلا ديدانص مركاو
 اوغرفتي يك ملعلا ةالو نعاو
 املعم نلعجاف نصح لك يقو

 بطخ انل كاذ لجأ نم ىسا لكف

 برت ىلعلا دعب باحصألاو لآلا نع
 وبرت هثيداحا هيلاعم ركذف
 برش الو ذيذل لكا هدعب انل
 وبحي ىرولا لك ريخلا تابه وذ هل
 وبحي نمو ايوس يشمي نمو لهكو
 ويصن اننايدأو انايندل كاوس

 بحلاو بالا اههاومأ نم تبنيل
 بح مهل كنم فلي ال مهدضو
 برلا هتاف ىار ارسك نا ملعلا نم

 برلا هبح املع هيلع ماقأ
 بلغ ةحجاحج داسآ لكلوحو

 بضعلاو لمؤملا زنكلا مهناف
 بحص مكلو مكل راج مهناف
 برد صلخم ىلا ناام مهركش نمف
 بطخ ادبام اذإ ىمظعلا كتربخذ
 بكس هعمادم لهج يذ ميلعتل

 بتكلا هدنع تممي مولعلا فونص

 : ىرخأ ةديصق نم هيف هلوقو

 ةعيقب بارس ايندلا امنكلو

 دشرم نبا نودجمألا ماركلا نياف
 ىار نمو تاقيض دوحل مهتوح

 مئان نهاري ثتاغضأو حولت

 مغارضلا ثويللا هانياو ناطلسو

مراضخ روحب اهيف توث أدوحل



 مهاترو مهحدتما نيذلاو .نيروكذملا ةعبرألا ةمئألا نا حيرص اذهف
 نب ناطلس مامألا رصع كردأ ىتح مهدعي شاع هناو .هليبق اوجرد دق

 : هلوقب هانع يذلاو - يناثلا - فيس

 محازت هيف لضفلا مثف مامهلا انفيس نبا مامالاب ءادتقا اذ نكف

 مئامعلا هيلع تتثيلامو ًاربغص ىشم ذم هللا ةعاط يف اشن مامإ

 : هلوقو

 () ناطلسلا رهاظ ناطلس لجن فيس ةلالس يف هتنا كراب

 ناطلس الو ةجح الو ق ح الي هالق نم هلا دعبأ

 وه لوذلا نأ : باوجلاو ؛ لوألا فيس ني ناطلس وه اذه لعل : لاقي ال

 . ۔ انه لاق امك .ناطلس نب فيس لجن ال . كلام نب فيس لجن

 ناطلس مامألا نب زيمي ملو .ءيراقلا ىلع هبتشي الئل كلذ ىلع تهبن امناو
 تام هنأ :وديدو : امهئابآ ءامسأو امهئامسأ قافتال . ينانلا ناطلس مامأل او لوألا

 يتآلا هلوق يف لعلو .هدلوم خيرات الو هتافو خيرات دجا ملو .مامألا اذه نامز ي
 هلفكي نم ىلإ ةجاحبو .اريغص هكرتو هنع قوت نافلخ نب نانس هابأ نا لديام
 : كلذ يف لوقي ثيح . هلوعيو

 ينالفك يلفاك ىراوت ةادغ ىرولا نم نيربخ اريخ هنا ىزج

 نالفك ًاعئاج يناكرتي ملو ازج الو ركشل ال هلالا هجول

 وحن هرمعو ةمامإلاب عيوب هنا يناثلا فيس نب ناطلس مامالا يف يتآلا هلوق نم لدتسي )١(
 : ةنس نيرشع

 (انيرشع وحن هنم نسلاو ىدهلا ماما كلملا كلم)

- ١٢_ 



 : هنطو

 .اهيلإ دانتساألاو .اهب مزجلا عيطتسأ يتلا .ةيفاكلا تامولعملا يدل نكت مل

 رفاغ ينب نادلب نم وه لهف .هتماقإ رقم وه يذلا .هنطومو خيشلا دلب نييعت يف
 رثكي يتلا ىوزن نم وا ؟ قاتسرلا ةيالوب رفاغ ينب يداو نم وأ ؟ةرهاظلاب
 .ةريثكلا هتاعوطقمو هرعش نم انيدل اميف دجن نأ ىسعو . ؟ اهب هتماقإ
 نم ريتك ركذب هرعش يف علوأ دقف ؛ هدلب مسا ىلع انلديو .هنم فنشتسنام

 هتماقإ رثكي هنا : هلوق نم موهفملا بسحو .سانجلا لامعتساب علو امك .نادلبلا
 اليلد يفكيال اذه نكل .هرصع يف اوناك نيذلا ةمئالا ركذب ابلاغ انورقم .ىزنب
 بصنم اهب هيلوتل وأ .ةمئألا هتمزالم لجال اهب همايق نا امبر ذإ .هنطو اهنا
 نمو : مهلوقك .يلاولا ىمسي .ةيرثنلا هتبوجا ضعب يفف .ءاضقلا وأ ةيالولا
 ناك امك .اعيمج نيتفيظولا دلقت هلعلو . نانس نب فلخ يلاولا خيشلا باوج

 ةالو سقف اذه ىلعو : يضاقلا وه يلاولاف بيرق تقو ىلإ هب الومعمو فورعم كلذ
 رطضا هنا : ىوزنب همايق تقو هلوق نم نيبتيو .ىضم اميف نيطالسلاو ةميألا
 : لوقيف هديبام ةلقل كلذ لعلو .اهنم جورخلا ىلإ

 لخد هلام جرخ تاذ نكل ريملاو ربخلا راد ةوزن

 لحذ اهل يبلق يف سيلو اهريغ ًادصاق اهنع ترسف

 : ارجضتم ابئتكم ناك هنا لديام يتآلا هلوق نأ الإ

 تانجو رهن اهب ةراد ةوزن نع نمحرلا انلدبا
 تانجو لريبارسو اياربلا ايالب نع عورد اهب
 تانجو سم انبف اهاوس اهيلع انرثتآ نحن نا

 : كلذ ىنعم يف ۔ هتنا همحر - يكلاملا خيشلا لوق نم بيرق وهف

 اركم نم لك نم انؤلكي هتناو انقزري هتناو مكل مكاوزن
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 هناطيتسا ةحئار هنم مشي يذلاو . هرعش يق نادلبلا نم ريثكل هركذ نأ ىلع

 : لوقي ةرات وهف .هنيعب دلب نييعت نع ةريح يف انلعجي اهب

 جرخ هلام لخد تاذ نكل ريملاو ريخلا راد يراد

 جرخ الو لدع اهريخ نم الخ نا ام طق اذه لجأل

 : لوقي مث ؟ اهمسا امو ؟ رادلا هذه يه امف

 رومعمللاو دعب جيريوصلاو () روصنملاو ثودحملا لها نحن

 : هلوقو

 ثودجملا انرورس ميمر ىبحن () ثودحملا نع انثدح حاص اي

 ثورحم عرزم لضفأ روصنم لل ركذلل انرشن لفاحج رظناو
 ثوروم سفنم سفنأ رومعم لل تعنلاب انروبج بارخ رمعاو
 ثوثحملا رئاطلا لثم عاصناف ىسألا اهي ترهن راهنا كيتاه

 ثوكنملا ينامز راقتفا رش اهريبخب تجلف جالفا دكيتاه
 ثوغردلاو لصلا ناسل اهيف ادلىتم ادغ نادلن كيتاه

 : لوقيف . ىرخا ةريح انيلإ فيضي من
 يرارق بيط اهبو يراد ةلجرلاب انا
 يرامتع او يجح ه للا تيبي دعب اهيلاو

 رارقو نيعمو نويع تاذ ةدلب

 رامنلاب تاقساب ريخنو عورزو

 رارضخاو نسح تاذ يعارمو يفايفو

 )١( قاتسرلا ةيالوب ناتدلي . روصنملاو . ثودحملا .
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 : هلوقك . لزانملاو نادلبلا نم اددع ركذي وهف

 دلخلا نكسم نم هنأك نكسم يل رونجلا ةرفح نم

 دلخلا ال نعظلاب يننذؤي هنل ىوس بيع هيفام

 نم ةبيرق عايض وا ةنكمأب هرارقتسا ىلإ ريشي يتآلا هلوق يف وه مت
 : هلوقك ‘ىوزن نم بيرق هدلب نا . هنم ردابتي امم ىوزن

 بيرق عايضلا نم اهاوسب يلامو ىوزن رادب ينوكس ام
 () بيرغ مأ ىدنلا وذ ناميلس مأ لقاه دادم نيا ىوزنب انأ له

 ىوزن ىوسب اهريغو عايضلا نم هلام نا : - ملعا هتناو - ينعي
 اممو .نادلبلا هذه هيف ركذ يذلا هرعشل يضارعتسا دعبو . اهنم بيرق
 ام وهو .هدلب يه اهنا نئمطا نأ ينلعجي امم .رومعملل هركذ نم يتأي
 وأ .ىلهب ةيالوب رومعملا دلب وه له نكل .انئاملع ضعب هيلإ راش
 ىوزن نم بيرقلا وهف .هرعش نم لاوحألا نئارقب انذخا اذاو .اهريغب

 امب نظلا اذه ىوقتيو .ريميعملا مسا لب .رومعملا مسا لمحيال هنكل
 خيشلا نطو نا :يديعسويلا يلع نب دومح ديسلا لضاقلا فراعلا هعقر

 رم ىلع ريغت همسا لعلو .هربق اهب نا : ليق ىتح .ريميعملا» وه فلخ
 : هلوقك . لوالا الإ ركذي مل وهف .ريميعملا ىلإ رومعملا نم .نمزلا
 رومعملا ىلا هنقوسي نأ ريدق ىوزنب يل قزرلا قئاس
 رومغملا لهيوجلا نيع انأ يناف تدقتعا اذه ربغ ىتمف

 : سانلا نم ٥هاوكشو هرجضت هنم نبيتي يذلاو . هلوق هنم حرصأو

 رازا الو روزا ال اديرف ادرف رومعملا ىرذ يق ينورذ
 رازإ الو تيقبام صيمق اياربلا ةطلاخم نم يلامو
 رامخ لي ءادر هنم يلف فاك كاذ نم يل رم دقامو

 )١( ملع مسا 3 بيرغ .
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 : هلوقو

 ندف العا يف ءاولحلا عدو نيلو ازيخ رومعملا نم لك
 ندف تتاف ناف انادان لح ولو ركذلا لماخ ديعسلاف

 : هلوقو

 ىمس امك وهو ع وجلا ودع ىمسي عرزم لضفأ رومعملا ىرذب انل
 مس نم قضاب هاب ؤر دنع تدغ يتمعن دساح نع هتأر ىتم

 ىوزن ةيحانب ءاوس .كانه وأ انه هدلب تناك اياو لاح لك ىلعو
 ضعب كلذب يندافأ امك ‘يطرقلا دلب صخألابو .رفاغ ينب يداوب ما
 .يطرقلا يه خيشلا دلب نا :هفلس نع هعفري .ةليبقلا هذه نايعأ

 .اهنم ةبيرقلا ةلجرلا دلب نكسو ؛نايحالا ضعب يف اهنم لقتنا امبرو
 : لوقي ثيح . ابيرق ةلجرلا ركذ رم دقو

 يرارق بيط اهبو يراد ةلجرلاب انا

 اهنم جرخي مت .ىوزنب ميقيف . يلصألا هدلب نم لقتني نأ عنام الو
 .قاتسرلا ةيالوب يذلا وأ .ىوزن نم بيرقلا وه ءاوس .رومعملا ىلا
 وه هدلب ىلع فرعتلا نا : هلك كلذ نم انينعي يذلاف .امهريغ وأ
 كلذ يف توح يتلا .ةمخضلا ةبتكملا كلت .هتبتكم ناكم ىلع فرعتلا
 نيع دعب ارثأ تحبصاف .بتكلا سئافن نم تاطوطخملا فالا ناوالا
 هذه الول .اهب يتلا بتكلا ددع نع الو .ائيش اهنع دحا فرعيال

 راشأ امك . روصعلا رم ىلع هتبتكم ركذ خيشلا اهب دلخ يتلا تايبالا
 : نيملسملا ىلع هدعب ةفوقوم بتكلا كلت نأ
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 اهناك نف لك يف بتك انل
 ملاع لك نمو ينم اهبح ىرج
 اسناؤم الخ تشعام يغتبا الف

 اهلثمب زوفي نا ىجرأ تسلو
 اهدع نوعبس مت نيئم نثالت

 اهنامز نأ ريغ اهيف بيع الو
 مجنا ةميركلا بتكلاو سمشلا يه
 تنعذإو مولعلا بعص يل لذ اهب
 ةصيوع تامهبم تالكشم مكف
 صقانب هنم قافنألا ال زنكلا يه
 ىرتشتو عابت نا يدعب تاهيهو

 ملسم لك ليلع فقو اهنكلو

 سفنلا يهتشتام لك نم اهي نانج

 سفنلا ىرج ثيح مهفلاو ىجحلا يكذ
 سنألاو يه يل لخلا معنف اهاوس

 سنا الو نج مايالا رباغ ىلع
 سخب نمث اهل فالا ةعستو
 سحن نمز اهب ينعي نم ةلقل
 سمشلا علط نإ رهزلا نوكت فيكو
 سمشلا ةعناملا يهو هحماوج

 سبللا ىلجناف اهرون اهيلا ىلجت
 سيللاو لفغدملا شيعلا ال رخفلا يه

 سنعلاو ريعلا هبر نم يرتشي امك
 سبع الو صخي اهيف رفاغ الف

 . عرشل ا نايبب نمو ت.فنصملا نم ءازجأ ةدع ىلع تفقو دقو

 : هلوق نمو .فلخ خيشلل ةخوسنم

 هبول مكحم باتك نم مك
 لفاغ انأو هتلكأ دق

 هضرأ مل زيربالاب تضوع

 هضرا ىلعلا وذ اهافك هنع

 : هلوقو

 ١ دلب اهدعا تسلف بتك اهب ام د الب

 ادلب هظح ةلقل اهيف نم نيغلا فيلح

 : لوقي ذا اديج اطخ هل نا يتآلا هلوق نم دافتسيو

 طوطخلا يوذ طخ هنع رصقي اطخ باهولا يناتا دقل
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 ةيعامتجالا هتايح

 نيتجوز هل نا : - هللا همحر - خيشل ا رعش نم هتجتنتسا ي ذلا

 .حبص ينب نم ةيناثلاو سسبع نم امهادحإ ناتجوزلاف سةدحاو ةيرسو
 : يتآلا هلوق كلذ ديفي امك

 حيص رهدلا لهأ مالظل امهانس ناتجوز يل

 حبص ءايلعلاو د جملا برو سبع امهادج

 ىدحا نا .اضيأ يتآلا هلوق نم لدتسنو .كلذ نم رثكا هل لعلو

 نارقلا تمتخ نأ دعب اهب جوزت .ناسغ نب رمع تنب يهو هتاجوز
 : كلذ يف لوقي ثيح ركبملا اهنس يقو 0 ميركلا

 مجنألا دع قوف اريتك ادمح

 نم نيرشعلاب هتنا باتك تمتخ
 اوجلا ناسغ نب رمع ىتفلا تنب

 اهلبق رشع دعب تس ماع يق
 رشلا وحنلا ملعتس اذ فالخو
 بهاذ ماطح ال ةيطعلا ىذه

 امي ىرشبلا اهلآالو اهمالف

 اهنوكل دابعلا بر اوركشيلو

 اهل ىحضأ اهلعب نانس ىتفو

 وي ناب نيملاعلا هلإ اوعداف

 ملعي ملام ناسنألا ملعمل
 مركتملا ديسلا تنب لاوش
 مركذلا ني مركألا داوجلا ني د

 مكحملا باسحلا يف فلأو ةئام

 ملسملل عفان ملع لكو في
 منهج باذع يف ىقليو ىغطي
 مظعألا ليزجلا ظحلا نم تلان

 ممذت مل ةدومحم مهل ًتنب
 ملعم ربأ اهقلاخ لضف نم
 ملؤملا ميحجلا رح ادغ هيق

 : ةيلاتلا تايبألا ضعب يق اهيلع هؤانت حضتي امك

 رمع تنب يتجوز ترقا دقل
 ىتف ناميلسل اهيلع نا

رمت دق ءاجرلا سرغ اهدنع وذ



 ةرشع ىدحا تمت ةيدص

 نأب تصوأ دق كاذ عم اهنأ عم

 فلخ ن انس ىتف هررح

 مث

 اذه رصان لجن رقأ

 هب ىوعد الو قح هل الو
 فلخ نانس ىتف هقمن

 ناب

 : ل اق

 رصبلا ولجت ةضف نم ةيرال
 رطخلا تاذ اهكالمأ نم ذفنت
 رطخلا مظع ىلا ينافلا هفكب

 لصو دق هيلا اذه هقح

 لص لطبلا مظعب قحلا مراصام
 لصو يداهلا ىلع ملس انبراي

 : هلوق يف اهركذ دقف اهارست يتلا ةكولمملا امأ

 ةيرس بلقلا اديوس تلح
 ةبوركم سفنلا اهتأر امهم
 اذا ىتح نعلا نبخس تنك

 ةرق انل اهيقبيي هللاف

 ترس انل اهتدهأ ءاضيب

 ةمومهم
 اهتكلم

 نيعلل

 ترس ةنوزحم

 ترق اهب ينيع

 . ناسغ نب رمع تنب يه هتاجوز ىدحا نإ : هلوق نم انفرع اذإ و
 ةريتك .ناسللا ةطلس اهنأكو .دمحأ تنب يه .رخأل ا هتاجوز ضعب ناف

 : اهيف لوقيف .اهتريس نع ضار ريغ وهف .هعم ماصخلاو عزانتلا
 اقنلاو ىقتلا يذ دمحأ تنباي الأ

 متلحترا انع ذم رشلا انمدع

 رهش ثكم متيون متنك ناف
 ام مكير متعطا انيف ولو
 ءام دورو فاعن انكلو

 ليبس مكل قالطلا ىلا سيلو

 ۔ ١٩

 امالكلا يعمتسا كلعب نم

 اماصخلاو عزانتلا انقرافو

 اماعو ًاماع اوتكماف ؤلكلانه

 امانم مكتقرف دعب انفرع
 اماح هوركملا هلوحام اذإ

امامحلا ىقلي انضعب نأ ىلا



 هيلعاف عرصي يفيلا ناف

 انلبق متنسحاو متبت ناو
 ام مكيلع مالسلاو اذهف
 يبلق ناك مكنم رشلا الولو

 امامس مهيقسي دهشلا دعيو

 امالم مكيف عمتسن املو
 اماهتسم ابص قوشلا باذا
 اماه تسم لئالغلا يفام اذا

 : امهو . اهيلا ةراشا نييلاتلا نيتيبلا يف لعلو

 لعجاو ضيبلا زاج بر
 يلتم ةرشع تربص

 :يشلا راعشأ ضعي نم ديفتسن

 : لوقي ثيح ةملاس

 العلا يذ نميهملا لضف نم يناتأ

 ايراوت نيدلاو نع فلخ امه
 عساو ةيربلا بر نم لضفلا وه

 ىلاعن تحت اهماه

 يلاعب و لافسب

 اهمسا ةنباو نيدلو قزر هنإ :

 نادلو امسلا يف احال نيردبك

 ينادلوام دعب بارتلا نطبب
 نادلو حزان ديعب صاقل

 : لوقي هتنبا يفو ؟ ال ما هدعب ناذه هانبا شاع له يردنال نكلو
 هملاس دلوم موصلا رهش عساتب

 تضم ةئام اهدعي سمخو فلأل

 هملاس رشلا نم
 هم لاس وه نا كشلا يداول الوقف
 اهريص برايف

 : لوقي اهاوس تنب هل تناك نا اهربغ ىقوأ اهيفو

 يذلا هلل دمحلا

 ٠ ۔ و . :

يتينب يل لوأ



 : هلوقو

 يتينب باقعلاب نمدهت الف يتينب تبرض براي كلجأل
 يتينب الإ لدعلا اذاي تكرابت يبقاعم تسلو ال يبيثم تسلف

 : لاقو

 ابطحت يك وا مانغألاو راقب الل شحتل يتينب نبرضأ مل
 ايطختو ميظعلا رجالا نم اجوز العلا يذل ةالصلاب بلطتل نكل

 دق ًاتنب خيشلل نا .ميلعتلا ناوأ انرباكك ضعب يل اهاور ةياكح كانهو

 اهرواش املف .اهبراقاو اهمع ينب نم اهؤافكأ اهبطخف :جاوزلا نس تفلب
 نم سيل سانلا رئاس نم صخش يف تبغرو .مهنم دحاوب ضرت مل اهوبأ
 ملف اهتعامجو اهبراقأ نم دحأب اهعانقإ لواحف .خيشلا مدخي ناك .اهئافكا

 نأ دبالو ‘هاضرت ال نمب اهرابجا ىلإ ليبسال هناو .كلذب مهربخاف .قفاوت
 نأ اهيبأ ىلإ اوبلطو .اهنم كلذ اودعبتساف .اهلضعيالو . اهاوهب اهقحلي
 يه تسلجو .اورضحف .مهعم صخشلا كلذ رضحيو .هلزنم ىلإ اورضحي
 كلذ تباصاف .اهي تمرو ةجنران تذخأو .اهنوري ال ثيحي ةفرغلا ةذفان ىلع

 تلعفف :اطخ ةيمرلا كلت نا :اولاقف .اهمع ينب نع هتراتخا يذلا صخشلا

 راثأ امم .هتراتخا يذلاب اهوبأ اهجوزف :اهنم كلذ اونقيت ىتح .رارم كلذ

 تابثإ نع افقوتم تنك دقو .برضلاب هل مهديدهتو .هيلع همع ينب طخس
 يف ةخوسنم هرعش نم ةعوطقم يف اهركذ خيشلا تيار ىتح .ةصقلا هذه

 ءزجلا وهو .دمحا نبا دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمب .عرشلا نايب ءازجأ ضعب
 : هذه يهو .رشع عباسلا
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 مكنم معلا ينباي اذه برضل ابأ
 ةعيطقو مكل ًاداعبإ نونظت
 لحار وهو يبأ يناصوأ كلذك

 ةرح كتايح عدصت الف ينب

 مهؤاسن لاجرلا تاروع حبقأو
 ارهوج غوصلا نم اهيلحا ديرأ
 هيشوو ريرحلا طير اهسبلاو
 انجلاو مركلاو لخنلا يف اهديقأ
 هشير نسح نم سؤاطلا اهرغ دقل
 تجوز ةريضنلا نا اوملعت لهف
 اهلعبو اهعد كعبتت مل يه اذإ
 اننيب لبحلا اولص ىقثولا ةورعلابف
 هلام لذبي موقلا ميرك ناف
 قراب حالام هلا ىلصو اذهف

 ركبلا ةداغلا ىلع اءوس يننوموست

 يرمأ مكل ودبأ فوس نكلو اشاحف
 ربقلا ةملظ يف هتنا مالس هيلع
 رمألا يلوأ يلو تنكام اذإ باعك

 رتسلا بلطم يف ليجعتلا ةروعلا يفو
 رفصلا يف بغرتو اهنع هعلختف
 ربغ ةجلخم فوص يف بغرتو
 ردسلاو حلطلا نم رم يف حرستو
 رقصلا بكنم يف زعلا نأ ردت ملو
 ايرصب ىتف تبحا ذم اهيبأ سارب
 رحبلا نم ًابيلج يشبح ناك ولو
 رضلاو عفنلاب بابسألا اوعطقت الو
 رسيلاو رسعلا ةعاس يف هموق ىلع

 رفكلا ةملظ يف ثوعبملا ىفطصملا للع

 درجم تسلو . ةعقاو ةصقلا نأ ةحيرص يهو .4 تايدأل ا تهتنإ

 ثدحت يتلا رومألا هذه لتم لعلو .اهل لصأ ال ةلوادتم ةياكح

 خيشلا بضغ أ ام يه . نامز لك ق ءاسنلا ضعب نم ۔ ايلاغ -

 : لاق ىتح هي عفدو

 فاتكالا وذ روباس وه امناو .ةريضنلا مايا اهل دوجو ال ةرصبلاف .يرصب ىتف وه سيل )١(
 وهو رصعلا كلذ كولم دحا .ةيواعم نب نزيضلا تنب يه ةريضنلاو .سرفلا كولم دحا

 نصحلا وذ وا .رضحلا وذ

 (منع اهفارطا سمشلا نرقك ةاتف هرما ةرضنلا ىلو ذا نصحلا وذو)
 ىلع هتلد يه نا هتلسارف - اليمج ناكو - ةريضنلا هتارف اهايا رصاح دق روباس ناكو

 دعب اهنا الا اهب جوزتو نصحلا لخدو .كلذ تلعفف .اهجوزتي نا هلخدو نصحلا ةروع
 سيل ةليوط ةصق يف .اهاعطقف نيسرف نيب اهبكرا ناب .هيدي ىلع اهعرصم تيقل كلذ
 . اهركذ لحم اذه

 



 ملثتم رجنخب ليلقلا الإ اسنلا تحبذ تردقو يل زاج ول
 ملظم ليل لثم دوسأي تفغش ىحضل ا سمش تكح ةدهان برذأ

 هرتنو هرعش

 اهضعب ةيرثن لئاسرو بطخو ىواتفو . ةريتك راعشأ ۔ هتنا همحر - خيشلل
 ءادتبا هنامز ةمئا ضعب ناسل ىلع اهبتك اهضعبو ؛هتابطاخم يف اهبتك هنع
 كلذ عبتن مت .ةيرثنلا هرانآ نم ءيش ركذب الوا ءعيدتبنسو - مهنع باوج وا
 .هتلا ءامش نا هراعشأ نم يشي

 همحر يملاسلا نيدلا رون ةبتكمب اهيلع تعلطا يتلا ةماقملا هذه رثنلا نمف
 هللا همحر - يرفاغلا نانس نب فلخ خيشلا اهكاح ةماقم هذه : اهناونعو ۔ هتا
 هنانج ةحيرقل هنم ةبرجت يريرحلا مساقلا يبأ ةمالعلا ةماقم لاونم ىلع ۔
 هتاماقم ىدل تناكف .نايبلاو ةحاصفلا ءادبإ نع طبثملا .ناهلبلا ةمسب موسوملا

 زكرم يف ةديرخلاو .ءيلآللا طمس يف ةزرخلاك .ةيكذلا هعئادبو .ةيلجلا ةهيدبلا
 . يلاوعلا

 رمعلا ناوفنعو .بابشلا ناعير يف تلم : لاق لاهنم نب ثراحلا ىور

 نيب لزا ملف .رافقلاو يفايفلا بوجو .رافسألاو ةبرغلا ةمزالم ىلا . باطتسملا
 .جورمو بسابس عطقو .جورمو فوكعو .لالقتساو رارقتساو ؤلابقاو رابدإ
 لين يق : مادقألا مادقإ نع .مالظلا سدانح مكارت الو .مامغلا فناكت ينينتيال
 اذا تنك لب .راطوألا بلط يف راطقألا بوجو .راطخألا بوكرب يلابأ الو .مارملا
 تمكارت اذاو .كلاخو كمع نبا انأ : هل تلق .كلاحلا ليللا مالظ روجيد مهلدا

 اهب تعضوو . دالبب تللح امهمو .اهرايت بابع يف تنك .مئامغلا نوج فسك
 ربخا نا ايراطواو يبرام ىوصقو .يراثدو يراعش لوأ تلعج .داوج جرس
 .اهلخو اهتفالسو .اهلطو اهلب و زيمال.اهريبثو اهباضه كلامو .اهزيما ةيجس هنك
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 ملعو .يرما نم ةريصب ىلع (الإ) ميقأ الو .اهرطامو اهماتقو اهناخد نيب قرفأو
 .اهريمأ ةحاسب تللحو .متعملا ةنيدم تجلو نيح قفتاف ‘ يرضو يعفن بابساب
 .اطخلا روصقم .اطملا جوعم خيش انيلع مدق ذا .رتتسملا هتيوط رش ناحتمال
 .راطوألا حجن ىلع هتيؤرب لءافتي . راصبألا يف قئار .رامطألا يلاب نديوش هداتقي
 قتر قتفو .هيتبكر ىلع اثج مث .حامسلا لازنتساب ةضرعم .حاصفم ناسلب ايحف
 : .ارعش دشنأو .هيتفش

 ادتحمو اعرف باط يذلا مكاحلا اهيأ

 اديزم رحدلا لجخي يذلا لئانلا اخأو

 ىدتعاو راج اهبطخ ثداوح نم يل ثرا

 ادب نا بحسلا حضفت ةحار بوص ينقساو
 ىدتغاو رضلا يف حار يذلا ينداش يل ساو

 ادمرس دمحلا ىستكي هبام نآلا انسكاو

 ادلخم ميعن اذ ادغ اني ىحضت لع

 سبعو ههجو بطق ‘تاصنألا نسحب اهنقتأو .تايبالا ريمألا عمس املف
 هيدان لهأ ىلع رشنيو .هتدحمقب ثبعي لعجو ؛سكنلعاو نزحلا هردصب فنثاكتو

 رهاظب هتيوط رس نيبتو .هماسح لولف خيشلا نابتسا املف .هتدبرع تاحفن
 هذهام .يقاعلاو لمآلا نظ بيخمو .يقايفلا لقسعاي : هل لاق .همالكو هرظن

 ةاساؤمب تبلوط كنأك }مالملاو موللا اهب بجوتسي و .ماركلا اهاباي يتلا ةيجسلا

 .هلابن حامسلا فقوم يف قشرتالو .هلاون ىجريال نمل ابت .... نيمرحلا يدهاش
 اذه نا : لاق .هتاحفن مومس هداؤف فاغش حفلو .هتاملك مس ةروف هلاغ املف

 دعب هايإ هلوانو .همك نم ًامهرد هل زربأ مث .ماقعلا ءادلاو .مازللا ءالبلا وهل

 لولح ىتح كلثمب تينم الو .نيع هب كل ترق ال هذخ : هل لاقو همضو همنل
 الو جاربأ دمحلا ديشم يف كل تمس الف . لقاب ةفيلخاي تاه : هل لاقف ؛نيحلا

 : ضراع نم رظتنتو .ررشلاب يمرت داكت نيعب هقمري كلذ دنع نديوشلاو .لقاعم
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 حشر نم هلماام باخو .هتالصب زوفلا نم سيأ املف .رردلا حوحس لباو هماهج

 .تيمكلا فيزن ليامت هيلا لئامتو .تيمكلا ةمحمح كلذ دنع محمحت .هتافص

 .ماهبالا تكرت ةضراقك كارأ .رارغلا ماهجلا لظو .رافقلا عملياب : هل لاقو

 هيخوت ةأفاكمو . كدفر نم نديوشلا ظح نياف .مارحألا نع تلهذ ةيلصمو

 من نم ىثحلا ههجو ىلع ىثحو .ميلا اهذبن ةتوح بارطضا برطضاف .كدصقل

 صغ دق ناسلب لاقو .هبابرو هباصم مامغ عشقناو .هبارطضا نكس نأ املف ؛منو

 قازرأب لفكت نمب مسقأ :رابغلا حافل اهايحم حفلو .رابعتسألا ىجشب اهموقلح

 .ريغلا مأو .ربكلا ىدحإل هذه نا .اركنم ًائيش ريذبتلا لعجو .ارمألا نود هدابع
 رفغتسأ انأو .نبسلفلا نيذهو كنود : هل لاق مت .ريخلا نع ينغي اهريخم ناو

 ىلإ ةيسنلاب .يداعألا يب تمشأ نأ الول هتناو : لاقف .نيذ دعي ريذيتلا نم هتنا

 نكلو .كتمينغ لين نم بايإلاب تيضرلو .كتميل ىلا يتميرك تددم امل .يدايذلا در

 .مخرلا سرتفا مامحلا دجي مل نإ رقصلاو .مركلا يتأي ماركلا ردق ىلع

 .ةممذملا امهتلعف ىلع نيرصم .ةمدعملا امهتلاح ىلع اقلطنا امهنا مت

 بعاللا ديز وبأ وه خيشلا نا يل ليخف : لاهنم نب ثراحلا لاق

 نبلب ىذغملا هاتف نديوشلا ناو ‘لوغلاو ةاحمإلل رماقلاو .لوقعلاب
 وطخك امهرثإ وطخا تضهنف .ديص لك صانتقا ىلع ليحتملاو .ديكلا
 انيطمتسا نا املف .الملا رس عامتسال ىفختسملا وأ .الطلا رثا صناقلا
 نم جوعا ام هل ماقتسا خيشلا اذا .ي دوسألاو ضدنألا انمأ و .دفدفلا رهظ

 يدنع امهنافرع نم نظلا راصف .هاطخ نم امدق رصقام دتماو .هاطم

 .ديرملا ىلع مجنلا رارخنا امهيلا تررخناف .انينج ةغضملاو .انيقي
 نع هتقعو .همكب خيشلا تذخأ تثبل امف اديصيل ىوه اذا باقعلاو
 .ىهملاو ءايلل ًاصناق ىهنلاب باعل نم هتنا كلتاق : هل تلقو .همأو هدصق
 لبقاف .كاهد هب يذلا مزعلا عمقتو .كاهد لابرس علخت نأ كل نآ امفأ

 .هتوذج رتخلا افطأ دق مالكب ينرواحو .هتئيه ركملا للذ دق هجوي يلا
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 ىلع كاخا ملتال .بكترا ًابنذالو .بجي بتع ال ثيح بتاعلا اهيأ لاقو
 سنوي جرخأ يذلاوف فطتخا هميعن رئاطل يذلا نامزلا مل لب .فرتقاام

 .توبكنعلا جسنب ملسو هيلع هتنا ىلص ادمحم رتسو .توحلا نطب نم

 ةرمتلا هب تدجول .ياوتم ةرارق هبو .ياوام وه يذلا يتيب تلخد ول

 ادوجو دعبا ةرعشلاو .قويعلا طانم نم دعبأو .قونالا ضيب نم زعا
 .لفاحملا فوفحم .لهانملا دروم امدعب .قورشلاو قفشلا فالتئا نم

 .لاطم نجآ ياودج دروم ردكيال ى واه لك يب تبشتيو .واط لك ىنماي
 ع ومدلا لبسأو .ربعتساو ضهن مت . لاؤس حبق يقالخأ نسح ريغي الو
 : دشنأو رتناف

 هبئاون يلع تقبأ امف لاصو يتحار درب ىضن رهد نم هتنا يل

 هبئاصم نوكتام ىهدأ رهدلا نم مكلتو مائللا يدجتسا تيسماف

 هبئاحس نيفتعملل ادجسع تمه املاطو ارفص فكلا ينم حبصاو

 هيلاخمو هرهد هاملك نمل ايساو مانألل انثوغ تنك دقو

 هبئاكر ىلا تمأ نم باخ امف بناج لك نمنابكرلا ينمؤي
 هيراشم ليلق امع يبا رمعل تردكت اوفص قسي امهم رهدلا اذك

 نع تيضاغتو .هرهد بئاونل هل تيثرف : لاهنم نب ثراحلا لاق
 تلقو .يدازل اهترخدا تنك تامهيردب هتلصوو .هرهظو هاطخل هريكنت

 .ربسملل بهأتلا ىلإ تعجر مت .يداص ىدص لك قوفو اهذخ :هل

 : ةرعش ىنعملا يف تلقو .ريبمألا اذ اهكلام رادب ءاقبال : تلقو

 ىوطلا كبرضا اهب راسيلا كنع ىوطنا امهم ةدلبب نلزنت ال
 ةماقملا تهتنا
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 : هناوخا ىلإ هلئاسبر نمو

 ميحرلا نمحرلا هتنا مسب
 . نانس نب فلخ هللا ىلا عطقنملا نم

 .رهطملا نب نسحلا ديسلا اندلاوو انخيش ىلا

 نافلخ يلاعملا ةبترو وه يذلا

 ىحضا الاح اميسالو .لاح لك ىلع ىلاعت هتنا دمحأ ينإف .. دعب امأ

 ةيالولا نع ترص ينا تملع ناف :لاخ بعاتملا لقت نم وهو .يلاب هب
 ريهازا رهظيلو .كرظان كلذب رقيلف .لزغملا رارف الو اهنع تررفو لزعم يف
 يداعألا تامشل امف .جرخم ريغ جراخ هتنا دمحب ينإف .كرصان رورسلا

 همع نود .هلاح حلاصب ملعا ءرملاو .جرخم الو لخدم ينانج باب يق
 ىلع .ةحارلا رفص اهنم تنك نأ دعب .ةحارلا ىلإ ةحورلا اذبحو .هلاخو
 لاح يءانثو يركش قاوطاب هبانج ديجو .لاح لك ىلع مامالل دبع يننا
 رانب كلذ دعب هنأ ولو بيدأ دنع ناسحا قباس عيضي امف .لاح يأ

 .بيذأ ملؤملا ءافجلا
 .٥اوألا يينلا دمحم انديس ىلع هتنا ىلصو .هتلا ةمحرو كيلع مالسلاو

 هتل ا همحر هل باتك نمو

 ميحرلا نمحرلا هتنا مسب
 نانس نب فلخ . هتلاي ذئاللا نم

 نافلخ مالكلا عرض نم رد يذلا . هتنادبع نب دمحأ اندنسو انديس ىلإ

 . دعي امأ

 لاوحألا اهنع رصقت لاح يف - هتنا دمحب - يناف ينع تلاس ناف

 .ارفان ةيالولا نع ترص دق ينا تملع ناو 0لاوخألاو مامعالا اهطبغيو
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 فرخزب فرخزتلو .كنانج جلتيلف .ارقاب ايندلا هذه يف ةهاجولا نطيلو
 هتربخ شيجب قيضي نأ داكف .... براق دق مزع كلذف .كنانج رورسلا

 ىمسي الو ؤسانلا نم ريثك امهيف نوبغم غارفلاو ةيفاعلا ناف ااضفلا
 لبق كيفص قيس دقف :سايلاو سابتلالا نم لداعلا مامألا دوجوب ةيفاع

 هتنا دمحلاف .باسحلا ءاطعلاب .باهولا ميركلا نم زافو .باسحلا موي
 يف اكراشم ًايفص رتخا ناو .دمخأو بعاتملا باهش ينع افطأ يذلا
 . اهبضاخ ضيبلا يماح .اهبهاو نيعلا ريرق مدف .دمحا وهف لاحلا

 - هتلا همحر ۔ هل مالك نمو

 وه كئناش نا .ىلعألا فرشلا وذل كنا .ادب اذا حبصلاو ىجدلاو

 ملأ .ىدكلا نطبب هنطوم ىضريو ؤىريو عمسي نأ هل نآ امفا .ىندألا
 مل نئل الك .ابشلا بوهرم كماسح ناو ‘ىرشلا داسا كدنج ناب ملعي
 داهج يف درجف سىونلا سأك هنع رجتل وأ .انقلا فارطأب هنقزمتل هتني
 نأ اماف . اضقلا فرص ىلا رومألا بقاوع لكو .ىضتنملا كمزع هتنا ءادعأ

 تافينم مهرود نم حطحطف الاو .ىضترم ليبسف مهكالفا يراوج مؤت
 نحنو .ىقتلملا راحبلا ججل يف انيدل . مهنم ىشخت يناو .ىرذلا
 ةنسالا نيب نوئشنملاو .امسلا هلإ راصنأو .ىغولا ديدانص هللادمحب
 .ىدرلا ةاقالم هتلا تاذ يف هيلع ناه دق أرما كدونج ىلع رمأو .ابظلاو

 هداؤف فغشو .ايصو ةماقملا راد ىلا لام دق ءيرما عادو ايندلا عدوو

 دشار نباك اميسالو 0 ىذألاو ضيحملا تاوذ نع نيعلا روحلا ةقناعمب
 زاتجي فرطلاف ‘ىضقناو مرصت مايأ ةدم نع امب هنذخأت الف ىضرلا
 ءاناي سمشلا فشكت دقف .ايكف راتع هل قيس اميرو .الفلا راطقأ

 .ىدهلا ردب ىلا فسخلا شعتنيو .ىحضلا
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 : هللا همحر هل م الك نمو

 ىصحملا .ريصقلا عابلاو فوفكملا فكلا وذ .ريقحلا ليلذلا لوقيام اذه

 ءوس نم فئاخلا .ريصقتلاو طيرفتلا ةرثكب موسوملا .ريقنلاو ليتفلا هيلع
 بونذلا عيمج نم ىلاعت هللا ىلإ بئات ينا .ريصملا سؤبو بلقنملا

 ىلع مدان .يصاونلاو مادقألاب ذخألا ليق يديس ىلا عجار .يصاعملاو

 هللا ىلا ءعيربتم .يرازو ءوسلاب ةرامألا يسفن ىلع بئاع .يرازو فلاس

 نم هب ذيعتسم لوطلاو لضفلا ميمعب هل فرتعم .لوحلاو ةوقلا نم
 شعني نأ هيلا عرضتم .راج هل لذيال هنا هب ريجتسم .رانلا باذع
 يناغم يل لعجيو .ةيفاع ةيفاع يل بهي ناو ؤيتعور نمؤيو ؤ‘يتعرص
 ماتخ ضفأ نأ ينافاع وه نا هل رذان .ةيفاع رياغ ينم بابحألا
 نمحراي هابراي تاايف .تاقافلا يوذ للخ نم يل رسيام دسأو .تاقدصلا

 لك ىلع وهو ريخلا هديب نماي .ريصباي عيمساي ؛ميركاي ميلحاي 0ميحراي
 طحو . يتبوت لبقاو .ياوكش محراو ة ياوجن عمسا .ريدق ءيش
 .نيمحارلا محرأاي لعفاف لهأ هل تنأامو .. يماقسا فشاو .يتبوح
 هلآ ىلعو نيمألا يبنلا دمحم انديس ىلع هللا لصو .نيمركألا مركأو

 . نيعمجا هبحصو

 : هتلا همحر هل م الك نمو

 كعادخب دصقا .هنانبب يفك حفاصملاو .هنانسأب يل رشاكلا اهيأ

 .كجلف رمغي ًارايتو ئكججل عطقت ةنيفس يل ناف .ياياو كاياو .ياوس
 اذاو .كلانأ رسع كلانأ اذا نم .قفارملا ميمحلاو .قداصلا قيدصلا امنا

 .ًاريقحو ًامظعم كفلايو .اريقفو ايرثم كبحصي .كل انا لاف بطخ كعار
 .كسولج مظعيو .كلاشواب للبتيل .كلايذاب قلعتي نم قيدصلا سيل

۔ _ ٢٩



 .كلاومأ يراجم تعطقناو .كلابقإ موجن تلفأ اذا ىتح ‘كسولف شاتنيل

 هدئاكم ىهدأو .هرومأ بجعأ نم ناو .هناميا ف ثنحو .هناميإ نع دترا

 نأ .هيلع ةبرقلا فطعب كفطعتو .هيلا كناسحإ لعجي نا .هرورشو
 مركل ال .هئناسمو هحابص يق هنولتو .هئاهدو هعادخ مظعل كلذ لعجي

 .هلهجل ال هلضفل عداختي ميركلا ناو .قارعاو عورف يكازو .قالخا
 وهو .ناعتسملا هتناف .هلجأ نمو هتلا تاذ ف ربصلا سأك عرجتيو

 .ليلجلا يبنلا دمحم ىلع هتنا ىلصو ليكولا معنو انبسح

 . يراحصلا هتنادبع نب ايركز نب هئلادبع خيشلا ىلا هل سرط اذهو
 ًاقاذم ىبري لب .... راهزألا ضايرب .... .راجشألا ميسنب يرزي مالس

 .مئامسلا هتحول ةلغ ىدل .داهعلا ليبسلسب ابوشم .داهشلا ىذامب
 يتلا ةرضحلا ىلا ۔ هنبا ءاش نا - يهتني .مئاصلا ريجهلا هادص ىرواف

 ىلع عفرو .اهتنيمت مراكملا كلسب تمظنو .اهتنيط رخافملا ءامب تنجع
 .دحوالا ملاعلا ةرضح .اهؤانب مولحلا رهمب ديشو .اهؤامس مولعلا دمع
 نب هللادبع ربكألا انبحم .ايحملا قلطو نانبلا حمس .دجمالا ميركلاو
 لباوب هتشيع ضاير باصو .ماودلا اطشب هرمع عرز هنلا رزآ .ايركز
 .مالسلا هيلعو دمحم انديس ىلع هتنا ىلصو .ماعنألا

 . دعب امأ

 وه .افولاو صالخالا ناونعو .افصلاو ةدوملا ريطست ىلإ يعادلاف
 . ماودلا ةمسب هتنا ءاش نا ةموسوملا كتعلط نع فاشكتسالا

 ديدجت لواحن تمت .ماركألاو لالجألا دوربب كتلاح نع ثاحبتسنألاو
 ثعبت نأب .ةروكذملا ةفلاسلا كلضاوف ريثأتو .ةروهشملا ةقباسلا كيدايا
 ناك «ىنسحلا هتنا ءامسأ حرش يق ىنملا ىهتنم» : ىمسملا باتكلاب انل

 ديب كلذ نكيلو .كاشاحو ادهج كلذ يف لات الف .كاوس دنع وأ كدنع
. برعلا يبأ نب دمحم برقالا بحملا



 نب برعلب نب دمحم نب ةعمج خيشلا ناسل ىلع هنم سبرط اذهو
 . ىوزنلا هتناديبع

 ميحرلا نمحرلا هتنا مسب

 رظاونلا ءادص ولجت ةيعدأو .رظاونلاو قوربلا قورت تاميلست
 هلولا بئاكر اهلمحت .مالقألا ةنسلأ اهرصح نع رصقي ةينثأو .رئامضلاو
 ىلا هتلا ءاش نا يهتني .قارتحألاو دجولا ةادحبي ةودحم . قايتشألاو

 هلابقإ سومش تلاز ال خيراحصلا رمع نب ديعس نب رمع يعملألا ديسلا
 ةيهافرلا ضاير رارقب هتعلط نينافأو .ةقرشم دوعسلا ءامس قراشمب
 تضاخو .رافقلاو بسابسلا عماري سيعلا تسطوام .ةقروم ميعنتلاو
 راتخملا يبنلا دمحم انديس ىلع هتنا ىلصو .رارغلا لآلا عمالب ضوخلا
 .راردملا رطاملا ....

 . دعي امأ

 دمحي ۔ اناف .انم لاحلا ةيفيك هنك مارو .انع مركملا مودخملا لأس ناف

 ةكم هلإ لاسن انأو .دوسحلا اهب ءاسيو .دودولا اهب رسي لاحب ۔ هتنا
 .كلذ لتم يف مظعملا مودخملا نوكي نا . ىفطصملا دمحم ثعابو .افصلاو
 .رغصألا مداخلا دنعامو .كلام نب فيس نبا لضفب نابكرلا تنغتام

 مالسلاو ةيحتلا ديدجت الا .مالعالاو رابخألا نم ءيش .ربكألا بحملاو
 كسبرط لوفقو .ميركلا قئارلا كباتك مودقب لقألا مداخلا ىظح دقو
 تراحو .راكفألا لفاوق هتحاصف حصاحص يق تهات يذلا .ميسولا قئافلا

 اقطنلا بولق هتنابا قورب نم تلجوو .راصبألا حمالم هتحالم ضاير يق

 ةحيرق هلتمب حمست مل سبرط .اغلبلا هوجو هتغالب ايحم نم تلجخو

 ريصيو ؛اديلب ةحاصفلا ديبل عدي ؛نابآ اذإ سق هلكشب ءاج الو نابحس
 ىلع هل انررخل .نآرقلا ريغ يف دوجس انل ناك ولو .اديبع ةغالبلا رارحأ
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 لسرم هب هاف ولو .اقاذم يذاملا لجخيو .اقارشا حضلا حضفي .ناقذألا

 انم رحس رفس نم هلاي .هنامز لهأ ىلع هتجح نوكي نأ داكل .هناسلب
 . لالحلا رحسلا وه اذهف سبابسأ لباب رحس نم هب لصتت ملو .بابلألا

 اهرارق تداج .رارعو ىمازخ تاذ ةضور امف لالزلا ةلزنم لزنملا رمخلاو
 .راحسألا ميسن اهرشن ىدهأو .راهزألاب تنيزت ىتح .راطمألا مهر
 ملو .رطاخلا نم ةحيرق ناك ناف .اركذ هنم ىلحأ الو .ارشن هنم بيطاب

 .هلهن دورو دعب .هللع ىسحت نم مداخلا مرحت الف .رتافدلا نم القن نكب

 انا مث سيروبح ناتيح سملقو ؤيرورس ذالوف سيطانغم هنا دجو ناف
 ىدهاف .اميمذ ًازرخ هيلا انيقلا اناف راذتعالا ةياغ انخيش ىلإ رذتعن

 .فلكتلا ناسل هادبأ يذلا باوجلا اذهب كلذ انفدرأ مث .اميظن ارد انيلا

 ىدهأ نمب لاجملا اذه يق انهيشأ امف .فسعتلا ملق هروطسب ىرجو

 ردق ىلع ىدهملاو .هيف امب حضني ءانإ لك نكلو لآللا ىلا .فدصلا

 كلذ يف انلوع دقف انللخ ددسو ؛كيلا هانيديأ يذلا انراوع رتساف .هيدهم

 يبنلا دمحم انديس ىلع هتنا ىلصو .هتنا ةمحرو كيلع مالسلاو .كيلع
 .٥اوذلا

 : هل م الك نمو

 . ي وزنلا يرقعلا يمايرلا يريفخلا دشار نب رماع نب ناميلس هلحن
 ميحرلا نمحرلا هتل ا مسي

 .راختفالاو ريكلا سابل نم درجختملا .راقتحألاو لذلا ءادرب ىدترملا نم

 .يفخلا يبأ نب رماع نب ناميلس مامألا مداخ .ريقحلا ليلذلا دبعلا كلذ

 . نيمركألا خياشملا ةلمج نم .نيملسملا مامإ انالوم سلجم يمزالم ىلإ

۔ ._٢٢



 . دعي امأ

 كلذ يف .فيعضلا مكمداخ ةديصق ةءارقب متلضفت مكنا ينغلب دقف

 ىلحتملا انأ ينأ .روضحلا خياشملا مهف ىدأ هناو .فيرشلا سلجملا

 خايشألا مهف نا ؛مويقلا يحلا مكمحر اوملعاف .روكذملا راختفالا كلذب
 نكل .رتتسا امو رهظام هتىو .رهظام قولخملل نأل .مولم ريغ كلذ يق
 فيخس هللا لضف نم هسيل مكمداخ نا ؛نوملعتالام هتنا مكملع اوملعا

 نوكأ نأ هتناب ذوعأ ‘نيدابلا نيب راختفألا كلذ ءادرب يدتريف ؤنونجم الو
 كلذ لعف نم نا دقتعأ لب نيلعافلا نم كلذ لثمل ىفلأ نأو .نيلهاجلا نم
 نكل .نيع ةمعن الو هل ةمارك الو .نيسلف لوقعلا قوس يق ىوسيال
 !دصل ءالج .... ينم قافتا ناشلا ةريقحلا ةديصقلا كلت مظن يف بيسلا
 .نيروكذملا فخسلا لهأ ءامسأ اهانمضو ... راكفألاو ناهذألا

 .... ىلإ اهمظن انيسنو . باتكلا ةمئالم ةماقم اهتمدقم انلعجو اهانعدوأو
 ةركن مسا وه يذلا روبنزل مذلا ساسأ ىلع اهناينب انديشو .باهش
 اذهو .مامتلا ىلا رخفلا لاونم ىلع اهرئاس انجسنو .مامه نب ثراحلاك
 ةمدقملا ةقدصلاو .ياوعد ىلع ةنيبلا وه هتنا ءاش نا لصاولا ساركلا

 .يرجهو يتعيطق اورجهاو سيرذع هتنا مكمحر اولبقاف ياوجن يدي نيب

 : هتلا همحر هل مالك نمو

 ميحرلا نمحرلا هتل ا مسي

 ءافش هيلهأ ةلسارم لعجو مالكلا رحس انل لحأ يذلا هتل دمحلا

 .مالكلا نم بولقلل

 ةرواسمي مسجو .4 ميلس بلق نم م الس ىنس ي دهأ يناف .. دعي امأ
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 ءاغلبلا ماظنو .مويلا اذه يف ءاحصفلا مامإ ىلا .ميلس قايتشألا شقر

 اشني مل يذلا ميركلا لب .مونلا هتيؤر ىلا ًاقوش نويعلا اوفجت يذلا
 ىتح .ركشلاو دمحلا ميظع هتالص ىندأب ماق الو .ركسلا همرك بئاحس
 .رحنلاو رطفلا مويك مايألا تراصو .. .رحبلا هتابه حاضحض يف قرغ
 هيف تعبشأ يذلا موزلا نباب ةيربلا نيب فورعملا هننادبع نب دمحا كلذ
 .هبلط يف ىجزا راخف ياف .مورلا ةهيبش هريغ يف تربص ةادغ دجملا ...

 .مراكملا راكبأ ىلا قيش .ميرك دجام نم هب مركاف .هب تريح حير تبه
 .انمهفف هنافرع تايآ حلاص انونص انيلع الت .ميرك ىءارت بعاك ىلا ال

 ىسوم هءاجل . ردقلاو ءاضقلا انفعاس ولو .انمهف ةديمحلا هتافص انارأو

 . ناديم يف ايراج ايف .ردق ىلع انلاصو

 : ءار نم ةملكلا ولخت ال هل مالك نمو

 هركاسع ترصن .يبرعلا انسيئرو .يبرعيلا انيرس رقم فرعن
 .هفراعم ترسو ؛.هفراوع تراسو ؛هراطقأو هروغت ترمعو .هراصنأو

 بكر دورو هفرعن ؛هربانم تعفرو :هرجاتم تحبرو .. .هرورس ىرسو
 ىترف .رقاعلا رضلا روط مهرقعب اسبرو .رقافلا رقفلا مرعرع مهرسأ
 انرمأتفأ .ركابلاو حئارلا مهفرصل ربعتساو .رقاعملاو قرافملا مهرضل
 كدفرف .مهبكر جيرفتو .مهبرك جيرفتو .مهرسع ريسيتو مهرسك ريبجتب
 . كروصقو .رماع ءاجرلا بابرأ رمزب كعيرو رماغ ةيربلل

 : ميم نم ةملك ولختال هل مالك نمو

 مامإ هلمعو .ةماركلا ةدام هماودو . ةمالسلا ملس انالوم ةمالس

 ملعم هملعو ؛مالحألا سبرغم هملحو .لامآلا رجتم همركو لامعألا
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 ميدع .هلاجم ميظع .هلاحم بيهم .ماغرضلا لجخم هما دقاو .مالعألا

 ىمهام هكلم ميدأ .هكلاسم ةقوموم .هكلامم هدومجم .هلاقم حيلم .هلاتم

 . هأ . مامه دجمو . مامهم مهو .ماهتسم ماهو .مامغ

 : هل م الك نمو

 يل نكف .ًايفعتسم اليقتسم كتيفاو .نينمؤملا ماظنو . نيملسملا مامإ
 تانامضلا رتاوتم ىلع يلثمو .ريسع رانلا ىلع ربصلا ناف .ايفشم ال ًايفاش
 تدبأو .يمهف تلقثأ قئاقد رومألا هذه نم يلع دلوت دقو .ريدق ريغ
 ةزاجإلا كتلاس نإ .راتحم ددرتم .راكفألا مسقتم انأ اهو .يمهو يسواسو

 رظناف يسبل رحبب تقرغ كلأسأ مل ناو .يسفن ىلع كلذب تيرزأ ءيش يق
 نينمؤملابو .قيفشلا قماولا ةفطع يلع فطعاو .قيفرلا محارلا رظن يلا
 . هأ . ميظعلا يلعلا هتناب الإ يقيفوتامو .ميحر فوؤر
 .هايإ هالو لمع نم مامألا ىفعتسي هنأكو

 : هتد ١ همحر هل م الك نمو

 .هزيلهد مزلف .افافعو ةعانق هدنع يتوأو .افافك قزر دبعل ىبوط

 .هسينأ هفحصمو .هسيلج هباتك لعجو ؛هزيرباو هرهد نيجل مراصو
 لضافلا ةنتف نم هتلزعب ملسو .لوضفلا ساندأ نم هسفن رهطو

 .ةعاسلا مايقو هتناب ريكذت وأ .ةعامج وأ ةعمج روضحل الإ سلوضفملاو
 وهف ‘فوهلم ةتاغاو روتوم ةرصن وأ .فورعمب رمأ وأ ركنم نع يهن وأ

 .راعشأو مكح جئاتنو .رافسأو بتك فيلح .رافسألا هجو ودبي ذم
عجمهو :مالظلا روجيد نج اذا ىتح .راربألا ءاملعلا نع ترتأ لئاسمو



 نم ًاظح هسفنل رهظتساو .هالوم ةاجانم يف ذخأ .مانو هعجضم يف لك
 .هتافو موجه هر وطف لعجو .هتاوهش نع هماص مويك ايندلا لعج .ةالص

 .ميظعلا لضفلا وذ هتناو ءاشي نم هيتؤي هتنا لضف كلذ

 ۔ هللا همحر - هل مالك نمو

 يأ كولس نم هيلع مهام كفرعأل .لإ تبتك نيذلا موقلا كئلوا امأو
 . .ةورذ تلع ال ملعاف ؛نيقيرفلا يأ كلس يف ماظتنالاو .نيقيرطلا
 كئلوأ نا . بئاونلا لفاوق كرورس ةحاسب تلح الو ‘بئاصملا علاوط

 لهجلا حاير اهفطتخا دق سفنأ .تالاثح الإ نمزلا مهنم قبي مل موق
 نبجلا لكافأ اهطبثو .تاربخلا ىلا ةعراسملا ءامس ءاقترا نع وتعلاو
 كاسمألاو لخبلا لئابح .. تاراغلا تنش اذا مادقألا مادقا نع لشفلاو
 مهلاعفأب نيذلا .. مالعأ نم مه الف ‘تاربملل نبعجتنملا رمز ءاويإ نع

 عراوق مهب عفدت نيذلا اهاطس بابرأ نم الو ‘ىدتقي تاحلاصلا
 مهراهن ءوض ىلا ءابهشلا تنع اذا نيذلا اهادن ءانبأ نم الو .ادتعاألا

 نا نونظيو .نيلوألا مهئابآ تيص ةورعب نوكسمتسم مهنأ ريغ .ىدتهي
 مأ ؟ فلخلل فلسلا دجم عفري لهو .نيلفسأ اوناك ناو مهل عفار كلذ
 نم تخسن دق ةنظ كلت :فلعلا نم اهتامأ لكاام ءافجعلا نمسي له

 .اهتابن ةموثرج نكامألا ضاير نم تثتجاو .اهتابتا ةيآ نوكلا فحصم
 . هأ .هلاجب الإ يجوعاألا امو .هلاحب الإ ءرملا امف

 ميحرلا نمحرلا هتنا مسب

 ضحم كنم تفرع نآلا رهظأو حضوأ ام ىلع ريكا هتنا .ربكا هتنا

 . دحوذل ا انريرحنو . دجمأل ١ انديس ‘ دابعلا نبي نم يل ةقفشلاو .دا دولا
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 يلا لصو دقو .لالجو ةباهم مانألا نيبب هاسكو .ىلاعت هتنا هدعس
 اركذم .نيبملا حضاولا حصنلا لمحتملاو .نيمألا كلوسبر - انديساي

 يذلا مكحلا سلجم يف عايتبالل ضرعتأ ال نأ .املعمو ًافرعمو .ًامهفمو
 .هماربإ و هضقن ةورع ينيميبو .همامز كلمب كلذ ينيح يق ىلتبم انأ

 ةنج ينع هتنا كازج : تلقو .ًاروبحم تززتهاو .ارورس كلذب تشعتناف
 .يضيضحل كعافي نم لومأملا اذكه اذكهف .ارورسو ةرضن كاقلو .اريرحو

 قفانملا نا امك حصنيو ملعي نمؤملا ناف .يضيرمل كنوناق نم وجرملاو
 .باوصلاو قحلا وه هنع تيهنو هب ترمأ اميف كلوقو .حضفيو تمشي

 تالضم نم اناياو هتنا كافاع - ينأ ريغ مغ . ريغ .بايلأل او ىهنلا يل وأ نع رتؤملاو

 الو ارس كلذل ضرعتأ مل . - ءاوغألا تاقبوم كاياو انبنجو .ءاوهألا
 دهاشم ۔ هتلا كدعسأ - تنأو .انانج الو ًاناسل هي تردأ الو .انايع

 كلت بحاص تمواس ينتعمس له .يتعقيب ردص يق دعاقو يترضح

 ينقاراو ... ينبجعا نا ينا .ةيوط رامضاو . ةينداقتعا ىلع مترظن امك

 اهتددر الاو .... ريغ اهعئابو يل اهيرتشي نم تيصو .اهؤانتقاو اهذخأ
 لعجو .نايدلا كلملا كدعسأ - يننظت مأ .ميلم ريغ انأو اهبحاص ىلع

 امم .نانجلا غراف .نامثجلا يلاخ ؤرما يننأ - نانجلا فرغ ىلا كريصم
 .ينع دعتيت نيح تفخف .راردألا ءايقتألا رايخألا ءاملعلا كلذ ق هرثأ

 تفاهتأو .ءاوشعلا طبخ تاهيشلا يواهم ىلإ طبخا ايندل نم جرختو

 كلذ ملع نا هتناو ال .ءاوضألا ىلإ شارفلا تفاهت يهانملا يف عوقولا ىلا

 .نوصمو نوزخم ينانج يف هظفحو ‘نونكملا يردص يق هتنا لضف نم

 نوعيبي اودارأ اذإ رمألا ةالو ناو نوعلمو دعبم رجاتلا ريمألا نا
 يف دجوي دقو سنورتشملاو نوعنابلا ملعي ال ىتح كلذ يفخأ ‘نورتشيو
 ناكو بوبحم نب دمحم هتنادبع يبأ نع .بوسنمو رتؤم راثآلا ضعب
 نكلو .مهسفنأل اورتشي نأ مهيلع سأبال نأ .مهسفنأو ءاملعلا لجأ نم
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 .نايعلاب اندهاش دق اناف .انناوأك ناوأو .اننامزك نامز يف كلذ ىسع

 ءاش نم الا .ناوألاو رصعلا اذه لهأ نا .ناذآلاو بولقلاب انعمسو

 كلاملاو كولملاو ةقوسلا ةحماسملا يف مهيدل ءاوس .نايدلا نميهملا
 ةكربب مث - لجو زع ۔ هتنا لضفب كلذو .كولعصلاو يناقهدلاو .كولمملاو

 رقصلا نيب لدعلاب ىواس يذلا .نيملاعلا بر ةجحو .نيملسملا مامإ لدع
 نعو انع هتنا هازج .روصهلا ثيللاو عولخملا حذيلاو .روفصعلاو

 ۔ هتنا كدشرأ - كفوخ مأ .اريض الو ًاسؤب هيراد يف يقل الو .اريخ مالسألا

 .ينم لهجلا باكترال املس كلذ نوكي نأ تيشخف .ينس رغص نوك يلع
 ءامس ملس الو .رغصلا ةعيم لهجلا ىلإ نوكرلا ببس سيل هتناو ال
 هدانع لهأ نم ءاشي نم هي لذخي هتنا نالذخ وه امناو .ربكلا ..ةيادهلا
 .لحتسم كلذ يق ةماقالاب .... كل هتبا رفغ - كل ليخ مأ .... هادهو

 غلبأو سيدوخيص عوقو يدولمأ زهو .... . لحلاو دقعلا هيف ينكلمو
 .اميتي و املاح ينلفك دق هتناو ال .يرانيدو .... .يرايتخاو يناحتما ق

 .نيرمألا ملسأل قفو ؤرمأ ينأ ول يرمعلو .... .اميقسو احيحص يناوآو
 .مانألا نيب نم لومخلا سابل تسبلأل ‘نيرطخلا ةفاخم نم دعبأل وأ
 نع .رذحلا يصايص مصعت ال نكلو .ماهبإلاب هيلا راشي نمم كا ملو
 حصفتو .نيقيلا راهن نع كشلا مالظ ليل يلجنيسو .ردقلا يداوع روست
 يبنلا دمحم انديس ىلع هتنا ىلصو نيرجاتلا حبر نع باسحلا ةنسلا
 . هأ . هتنا ةمحرو كيلع مالسلاو .هاوألا بيذملا

 . ىرت امك عضاوملا ضعب يف عاطقنا نم اهيفام ىلع ةلاسبرلا تمت
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 . هتلا همحر ۔ هل مالك نمو

 ميحرلا نمحرلا هتنا مسب

 هل مراصك هتنا ىلع لكوتلا لعاج .نانس نب فلخ : لقألا ديعلا لاق
 بهاذملا ركذ يف هيلا راشملا .نايبلاو فشكلا باتك يق تدجو ينإ .نانسو

 ىلا ةدئاق .قحلاو لزابلا ةعلاض .قحلا نع ةدئاح لئاسم .نانبلاب
 يف ًاداحلإ اهنمض نم نأل ............. كلام ىلا ةبوسنم ةقزمتم .ىدرلا
 ىلع ًابذكو .نيبملا نآرقلا يف هتاملكل اليدبتو .نيتملا ةوقلا يذ تافص
 .لالحلا باب يف مارحلل الاخداو .لالخلاو لئامشلا نيز دمحم انيبن
 مودلا قئادحل ةيمستو .راقعلاو رامقلاو بعللاو ...... ضعيل اليلحتو

 اهلآ ىلإ اهنع دشتو .لاجرلا اهنم كحضت تافارخو .رافغلا تانج مساب
 مهوعبات سكنيلف احيحص ةمئألا ءالؤه ىلا اهبسن ناك ناف ؤلاحرلا
 اذه نم اوأربيلف الاو .مئامغلا ماهجب اورتغا مهنأ اورقيلو .مئامعلا
 ىلع اندنع ناف .بصلا نم يلخلاو .بضلا نم توحلا ةءارب لطابلا
 .ةعماد ءايمع لطابلا نبع عدت .ةغماد قح ججح ليطابألا هذه لاطبا

 .مامإ و دئاق لك ديلقتب ‘لوفغلا اذه مومعو ؤلوقعلا عابتا ةلق ىلع هوأ
 هيف أربتي مويل انثعب اذإ فيكف .مامأو فلخ لك نم لطابلاب ءاجولو
 عئابلاو .يرتشملل نارسخلاو حبرلا هيف نيبيو عباتلا نم عوبتملا

 دقانلا دنع فيزلاو ديجلا نيبيو .ريصنلا لقيو ىلوملا مدعي كلانه
 هرشع ىلع ضعلاو .هسمش لوفأ لبق .هسفنل ءعيرما لك رظنيلف .ريصبلا
 . هأ ةسمخو

 .كلام نب فيس نب ناطلس نيملسملا مامإ ناسل ىلع هل مالك نمو
 : هل رفغو هتنا همحر
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 كولمملا هلاب قتاولا . كلام ني فس نب ناطلس : نبملسملا مامإ نم

 لحملا بحاصو .عسوألا نميلا ..... نسحلا ني دمحأ ىلإ ؛كلاملاو

 ؛عفرألا ماقملاو .عنمألا

 : دعي امأ

 انمهفف .فينعتلاو قفرلا نبب عماجل ١ .فيرشلا كياتك اندلا ىهتنا دقف

 .٥هاوحف انفرعو .هانعم - هتلا دمحي -

 - نانشلاو ةوادعلا كنيبو اننيب مسحو :نايدلا كلملا كظفح ۔ ملعاو

 ى وقتب هانرمأو .ايضرم الدع ايلو ايلاو هيلع انيلو .انشيج انتعب امل انأ
 لاتقو .مانصألا ةدبع داهج ىلع هانطلسو .هاوألا هيبن ةنس عابتاو .هنا
 اولتقو .اندوقع اوتكنو .اندوهع اوضقن نيذلا .مالسألا نيد ءادعأ

 مهءامد نا . لالجلاو ةمظعلا وذ مكحو .انلاومأ اوفطتخاو .انلاجر

 ىنفي وأ ‘نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي ىتح ؛لالح مهلاومأو
 كنا . )١( مساقلا نب ليعامسا ةلاقم تلق ناو ؤنورخآلاو نولوألا مهنم

 .مهاندأ مهتمذب ىعسي .مهاوس نم ىلع دي نيملسملا ناو .مهتنما دق
 .ةرجهلل ١٠١٩١ ةنس دلو .نميلاب ةيديزلا ةمئأ نم . دمحم نب مساقلا نب ليعامسا وه )١(

 نبو هنيب تناكو ١٠٨٧١. ةنس تامو ٠١٠٧٠ ةنس نميلا رئاسو تومرضح ىلع ىل وتساو

 .رافظب مامالا يلاو اهكرت يتلا عفادملا ضعب ببسب .ةداشمو تابطاخم ناطلس مامالا

 مامالا مالك نم رهظي اميف نييلاغتربلا ةدراطمل نميلا ةهج ىلا بكارمو شيج زيهجتيو
 .نودجاو انمو .نوبتاع انيلع مكنأ . انغلب : لوقي ثيح .يذيزلا مامالل هتلاسر ي
 مهنفسل مهذخأو .مكباب ىلع نيكرشملا باقر بكارم يضاملا ماعلا ف انمادخ عطق لجال
 زهجن مل انك ذا ... اليبس كلذ كاهتنا ىلا دصقن مل نحن اناف .:. مكبانجل ةدراولا
 انزهج نكلو .كمكح لها مد ةحايتسا الو . كتيعر ةراسل انيلاخم ذختنو انيكارم

 كلملا ءادعأو .ناتوالا ةدبع ريمدتل رتاوبلاو مذاهللا انددعاو .ركاسعلاو شويجلا
 امب يردت تناو .نيمالا هيبن ةنسل ءايحاو .نيملاعلا بر ءاضرل انم اضرعت .نايدلا
 كفس نم .نادلبلاو نكامألا رئاس يفو :نامع لحاوس يف لبق نم مهاياو اننيب ىرج
 هي لحت عضوم لك يف مهذخانل اناو لاومالاو كالمالا بهانتو الايصلا ةرثكو ءامدلا

 . ه¡١. هاشلا يردنب .نوريجو جنك نم ىتح هاشغتو .مهيكارم

 . (نايعالا ةفحت تئش نا عجار . راصتخاب هنم دارملا)

 



 لاومأ فاطتخاو .نيملسملا برح ىلع ميقم وه نم نمؤت نا كل سيلف
 .نينمؤملا

 سانيمل هنا انباحصأ غلبف .يطقسلل هنأ تركذ يذلا بكرملا امأو
 هتنا باتك مكح هيف عبتن مث .رابخألا هنع ءيبتسنل هب اوتاف .ينمرألا
 اذه عاتم ناو .نيملسملا ةمذ يف اسانيم نا انغلب املف .رابجلا زيزعلا

 ءاهتناو . كباتك لوصو لبق هليبس انيلخ .نيدحوملا دحأل بكرملا

 دصقي ملف .روبزملا ناينابلا بكرمو . - روكذملا - ليعامسا بكرم امأو
 ةبتعم الو حانج مهيلع سيلو .امهبابرأ اوفرعيل الا امهبانج انباحصأ
 ناتيروانلا امأو :هبكرم رسكف .مزهنا ىتح .عزفلاو فوخلا هلمح نميف
 امهبابرأ هدنع رقأ .يضرلا اننيمأو .يلولا انيلاو ناف .امهتركذ ناتللا

 نبملسملا نيبراحملا ......... ةمذ يف مه نيذلا .نيكرشملا نم دحأل امهنا

 ىلع .رئارسلاو نطاوبلا مكحب ال .رهاوظلا مكحب نوبطاخم نحن امناو
 لبق رحبلا يف قرغلا امهكردأ لب . الصحي ملو اندالب يف اعقي مل امهنأ

 ردنب دصقو (') نتفراق نم ءاج هنأ تركذ يذلا بكرملا اماو الصي نا
 مهلتقف .هزييمتو هلهأ ةفرعمل الإ هوضرتعي مل انباحصأ ناف .ندع
 .ريبك بكرم يف كباحصاو .ريغص قروز يق ولبقأ مهنأل .كدوشحو كدونج
 نم لحيال ام اوفرتقا اوناك نا انباحصأ نا : لاقملاو مالكلا ماتخو
 .مهترجز و مهتيهن ينأل .ةحاسلا يقن .ةحارلا رفص كلذ نم انإف لاعفلا

 .هايا مهتغلبأ ءيش يف فاصنالا مهنم دارأ نمف ؛مهترذحو مهتفوخو
 زوجب ال ءيرجتلا اذه نا : كلوق امأو .هتنا باتك مكح مهيف هل تذفنأو

 هكلم يق راهق مصاق .رابج كلم ىلع ارجتن نأ هتناب ذوعنف :هلعف غ وسيالو

 يهو نيقراف ايم فيحصت هلعلو .همجعم يف عضوملا اذه توقاي ركذي ملو .لصالاب اذك )١(
 .هفلؤم . ركب رايدب ةروهشم ةنيدم
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 - هتلا دمحب ۔ انتريس لب .ضبقلاو طسبلا هديبو .ضرألاو تاوامسلا

 عجار كلذ يف لضفلاو .ةروكذم هيبن ةريسو هنلا باتك عابتاب و .ةروهشم

 ةرخآلاو ايندلا يف هتمعن متي نأ لوئسملا وهو .انيلا ال .هتنا ىلا

 . هأ . انيلع

 ناسل ىلع . نسحلا نب دمحأ يديزلا مامالل هيتك هل سبرط نمو

 . ناطلس نب برلعب مامألا

 ميحرلا نمحرلا هتنا مسب

 نب برعلا يبأ نيملسملا مامإ .ناطلسلاو ةردقلا يذب قتاولا نم

 دمحأ نب دمحم نيدلا ردب .مركالا سيئرلاو .مظعالا ليقلا ىلا .ناطلس
 ميظعلا قلخلا يذ .دمحم انيبن ةيرذ نم دودعملا () نسحلا يبأ نبا

 نم رهزلا أدبو .مامغلا رهز تمهام .هيلع هتنا ىلص .نسحلا قلخلا يذو
 .مامكألا

 . دعي امأ

 نم اولكأي ال نأ .ماظعلا تاداسلاو .ماركلا كولملا ةداع نم ناف

 .مهارذب ذال نم اوسرتفيالو إمهدصق

 لقعلاو .لماشلا لضفلا وذ .رخفألا انيفصو .ربكألا انبحم انربخا دقو

 اقح مكبانج ىلع هل نا .لماك نب رماع نب ديعس نيدلا فيفع .لماكلا

 ناك دقو .ماوعألاو روهشلا هيلع تتأو .مايألاو يلايللا هلاطمب تلاط دق

 دمحا هوباو وه ناكو .مساقلا ني نسحلا ني دمحا نب دمحم هنا .يدنع اميف هباوص )١(
 مامالا هيلا بتك يذلا .دمحم نب مساقلا نب ليعامسا هيبا معو .مساقلا ني نسحلا ني

 .مهنامز يف نميلا اومكح نيذلا .ةيديزلا ةمئا نم ةعبرالا ءالؤه لك .فيس نبا ناطلس
 . هفلؤم ه١) .ةرجهلل ١١٣٠ ةنس تامو ١٠٤٧. ةنس دمحا نب دمحم دلوم ناكو
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 لاضفالاب هولماعتو .ماظعالاو لالجالاب هولباقت نأ مكلاثمب قيلألا

 نم ركنت ةيجس هذهف .هلالح عنمو 4 هلام ....... نع الضف .ماعنألاو

 وهل اذه نا .نيلسبرملا ديس ىلإ يمتني نمي فيكف .نيلفسألا ةقوسلا

 .بابلألاو لوقعلا ولوأ هبرغتسي يذلا رمألاو .باجعلا بجعلا

 بسنلا ىلع الاكتا ىوقتلا كرتت الف هنيد نبا الإ ناسنالا ام كرمعل

 بهل ابأ حيبقلا لهجلا عضو دقو سراف ناملس مالسالا عفر دقف

 بصانملا رخف هعفري مل ءرملا اهب ىوه اذا اياجسلا تايند ناو

 وه .رماع نب ديعس .رماغلا رخفلاو .رماعلا بانجلا اذ انبحم نأ ىلع
 اهب ضفخيو .نيمركألا نينسحملا ركذ اهب عفري انيبم يبرع ناسل ود
 .هلاقم فوخ فوس . هلام لاطم ءارو نكي مل ولف .نيمرجملا نيئيسملا

 داسآ نحنو فيكف .هقر نم قاتعلاو .هقح ءافو ىلا ايعاد كلذب ىفكل

 ىنفت وأ .فيحلاو ملظلا رداوب هيف ىضرنال ؛هليعر ناسرفو ٠؛هليغ
 بنجتو ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلاو .فيسلا لالظ تحت انحاورأ
 . هأ . ىدرلا فلاتم

 نميلاب يديزلا مامألا ىلإ ۔ هنا همحر - برعلب مامألا ةلاسر ةبسانملو
 مامألا مايأ . نانس نب فلخ خيشلا اهلاق ةديصق ىلإ ةراشألا انب ردجت

 : هذه يهو .ةفيرط ةياكح نمضتتو برعلب

 لقني فيرط ربخ ىلا خصاف لقعي نمم تنك نا يعماساي
 لهجي .ال ارهاظ اباتك يكازلا اننامغ كيلم ىلا فيرشلا ثعب
 لزنملا باتكلا دهش هياوصبي يفاش اياوج هنع هباجأف

 لجخت لطاوهلا بحسلا اهل تداك ايهاوم باتكلا لمح نم لانأو

 لمجيال انيس الاقم هيف ارهظا نأ هل امهؤازج ادغف
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 لعشم قيرح ناطلس نبا فك ىدن يسانلا لماحلا تيبب ىروف

 لسرتسم هنطبو مانألا نيب ادغ نا ةكم كيلم فيرشلا ىهدو

 ليذلا حامرلاو مراوصلا ضبنلا هلوحو مامحلا سأك ىستحا ىتح

 لسبرملا ىدوأو اهب لوسبرلا ىزر ةيكم ةصق نم اهل بجعاف

 لدعي نأام قحلا قيرط نع وذ ىضترملا مامألا لضف ىلا رظناو

 لذعلا لوقيام هيف هذخاي ملو ىلوملا ىقتا نم فيرشلا نا
 لتيتملا كسانلا بايللا مركلا ندعم فيس نب ناطلس نبا كاذ

 لضفأ ةطيسبلا رهظ ىلع نمم هنا الإ طق هيف بيع ال
 لبسم دعاورلا رحب نم نتعا ام هميديو هكلم ىقبي هتاف

 ىلع خيشلا اهأشنأ يتلا ةمئألا لئاسرب اهتقحلا كلذلو ةديصقلا تمت

 . مهناسل

 : هتلا همحر نبملسملا مامإ ناسل ىلع هل سبرط اذهو

 . دعي امأ

 يلثم ناو .ةبتعم هيلعاف عينصب اضرلاو .ةبطعم ملظلا ةفراقم ناف
 متسلتخا دق متنأاهو .ايماحم هميرح حابتسيالو .ايعار هماوس سرتفيال
 دنع اوشخت ملو .لاومألا ذخأو .ءامدلا كفس نم .متملع دقام انتيعر نم

 .نيبملا يباتكب مكيلع جتحم انأ اهو .لابئرلا ةلوص نم نيرعلا جلوت
 .ادوجوم كلذ نم ناكام لك اودرتل نبيرقملا تاقثلا نم دودعملا هلماحيو

 هب ىجري امل بحملا اهيأ ردابف .ةدوقفم كلذ نم راص امل ةميقلا وأ لنملاو
 اميف مركم .انيلع زيزع كناف .ةفلزلا ىندأ هدنع لمؤيو .ةفلألا ماود
 الا متيبأ ناو .كقاقش ىلع كتقفاومو .كقارف ىلع كتبحص رتؤن .انيدل

 .مكدغو مكموي ةبقاع مكيلع ناهو ؤمكديب لصح دق ام ىلع رارصألا
 ةينارهزلا ةيصعلا ةلوص اويقتراو .ةيناطحقلا ةلودلا ةمدص اورذحاف

 . ه نوبلقني بلقنم يأ اوملظ نيذلا ملعيسو »
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 نيملسملا مامإ ناسل ىلع هل سبرط نمو

 . دعب امأ

 ىرتفا دق نا انغلبي دق انا .اناقوو هراكملا نم كاقوو .اناياو هتنا كافاع

 ىلع اباتك بتكف .نيباذكلا نم رشأ انع روزو .نيكافألا ضعب انيلع
 ةودحم .باذكلا اياطم ىلع هلمحو .انمقر هيبش مقرب همقرو .انمسا
 ملحلا يذ .مركملا كلملاو .مظعألا ناطلسلا ىلا سباوصلا دض يداحب
 دوجلا فيلح .ناميلس هاشداب .عساشلا عيديلا مهلاو .عساولا
 نا .... نبملسم ينوتأو يلع ولعت الأ :باتكلا ءادتيا ناو .ناسحألاو

 يل وأ ايو .نيملسملا رشعم ايف .نيرساكلا نم اهينرقل نوكنس هاشلا هذه
 ثيغ () ناميلس هاشداي نع ....... اذهب بطاخيأ .بايلألاو لوقعلا

 .مامغلا نم رطقلا لزنمو .مالعلا كلملاب امسق لب ال .كولعصلاو ميتيلا
 نم هتلاض تحنس الو .اننامُغع رطق نم هليس رجي مل باتكلا اذه نا

 نأ ديري ؛ميمنب ءاشم زامه 0 ميثأ كافآ ةيرف وه امناو .انماوس حرس
 ةوادعلا مهنيب يرغيو .ناآنشلاو ءاضفيلا ۔ ةلت - دمحم ةمأ نبب عقوي

 ىبأت نكلو .نمحرلا ةعاط نع ليمو .ناطيشلا ىومهل ًاعابتا ناودعلاو
 لبجلاك نوكت نا الا .ةنيصحلا ةعيذملا مهيابلأو .ةنيزرلا كولملا مولح
 كلذ ىوس ناك ولو .فصاوعلا هفسنتالو .فجاورلا هعزعزتال يذلا
 عنمو .ءاقدصألا لاح لاحتسالو .داسفلا ضرألا يف رهظو دالبلا تلطعل

 نهذتو .ماهفأو ناهذأو .مالحاو لوقع كلذ ىبأت نكلو .ءاقبلا لوط
 مها نم ناو .ةساردو ملعتو .ةسايسو ةسارفو .ربدتو مهفتو .ركفتو
 اوئبنتست نأ .يضارتلا اهب عسيالو يضاغتلا اهيف نكميال يتلا رومألا

 .هاش ردان فيحصت وه .هاشداي مسا نا : نظا تنكو . سراف ضرا كولم نم هلعل )١(

 : لوالا همساب هرعش نم نيتيب يف هركذ خيشلا نا تيار مث
 هاشداب اياربلا يف ىمست نا كنعفني ال
 هاش لقع هلالا نيد يف لقعلا كنم ناك نا
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 .هفقلت نيأ نم هنا .مكيدي نبي هلصوأو .مكيلا باتكلا اذه لمح نم

 ءازج ىزجيو .هرمأ لابو هفرخز نم قاذيل .هفطتخاو هلوانت ينأو

 مهنم رتغيف .باذكلاو نيملا لهأ اهلثم ىلا دوعي الئل .هركمو هتديكم
 انظفل هلصوأو . انباتك ناميلس ناطلسلا غلباف :بارس قارقرب كولملا

 اذه لثمب رتغي نأ .مظعاو لضفأو .مركاو زعأ هنا : هل لقو .انباطخو
 .ةدحاو ۔ هتنا دمحب ۔ ةملكلا ناف ؛لابب هنم هقدص رطخي وأ .لاحملا

 .لاعفلا ليمج الا اننيب رجي مل ناو .ةدماخ هنيبو اننيب قاقشلا ةرمجو
 عفرو .لاغترب ناطلس برح هحالصو انحالص ق ...... .لاقملا نسحو

 ....... دق ىذألاو ةلذملا توص

 ضايب نم ىرت امف .اهنم لقنأ يتلا ةقرولا قزمتل مالكلا عطقنا انهو
 يذلا مامألا وه نم خيشلا حرصي ملو .كلذ بيسيف .لئاسرلا هذه ق

 دعيب الق ؛لاقتريلا ناطلسل هركذ نم ردايتي اميفو .ةلاسرلا هذه بتك

 مامأل ا هنأ وأ . مهيرحيب أدب هنأل - هتلا همحر - دشرم نيب رصان مامألا هنأ

 .رصان مامالا توم دعب مهبرحل رمش يذلا .كلام نب فيس نب ناطلس
 مهل مقت ملف .هيدي ىلع ؛مهرياد هتنا عطقو .اهربغو طقسم نع مهالجاف

 . () نامع يحاون يف كلذ دعب ةمئاق

 حرطمو طقسم ىلا أشيج سبراو .لاغتربلا برحب ادب دق ۔ هتنا همحر - رصان مامالا ناك )١(
 يصقشلا ديعس نب سيمخ ةمالعلا خيشلا ةدايقب كلذو ه ١٠٤٣ ةنس ةورح مهيرحل

 .نامألاو حلصلا هنم نوديري لاقتربلا لسر هتتاق .رشوب لزن ىتح راسف ۔ هتنا همحر -

 نم دحا ءاج مث .اهب مهتايار ترشتناو .حرطم اولزنو .لاجرلا نم هعم نمب ضهنف

 نم مهيديا تضيقام كف ىلع خيشلا مهحلاصف .حلصلا ء ارجإ طقسم نم لاقغتردلا

 نم هنوديريام ءارش ىلعو مهنع فيسلا عفر ىلعو (نينوكلا ادعام هلعل) حرطمو طقسم
 .مامالا ىلا سيمخ خيشلا عجر .كلذ مهنيب مت املف .عيبلل ةللحملا ةعتمالا نم قوسلا

 . قىزر نيا نع القن . ها . هيعس ركشف .كلذي هرخاف

 ۔ _٤٦



 :فيس نب ناطلس مامألا ةمجرت يف . مالعألا يق ۔ يلكرزلا لاق

 نم نييلاغتربلا درطف ؤى وزنب دشرم نب رصان مامألا ةافو موي عيوب
 .هدالب ءيطاوش اهب ىمح .ةريثك انفس ىنبو .مهتضبق يف تناكو .طقسم
 .ةيقيرفا لحاوسو دنهلا دالب يف نييلاغتربلا زكارم مجاهو

 : ۔ ةيخيرات قئاثو يف - نايج لاق

 دنهلا نم هتلحر يف نود .وهندوج ليونام سقلا يلاغتربلا ةلاحرلا نا
 : هتمجرتام 0١٦٦٣ ةنس يسرافلا جيلخلاب ًارام .لاغتربلا ىلا

 ءافتقا ىلع ارتجا لب .هدالب نع انئالجاب فيس نب ناطلس فتكي مل)
 يف انجعزاو .ةسابممب انرصاح ذا .انل ةعباتلا دالبلاب ىتح .انرنأ

 . (يبمب

 .همانأ ق نامع ةكلمم ترهدزاو ةريتك ةيلاغترب نئافس هنفس ترسأو

 يف ريسي .مهنع بجتحم ريغ هتيعرل اعضاوتم .امزاح اعاجش ناكو
 . هأ .مهتداحي و سانلا ىلع ملسيو ٠ هدحو قيرطلا

 مامألا اهبتك يتلا .ةيتآلا ةلاسبرلا هذه تابتا ماقملا بساني اممو

 اماهلتسا .نميلا ماكح نم هنظأو .هنامز ماكح ضعيل .ناطلس نب فيس

 جنرفالل هتدضاعمل .هل باتعلاو ديدنتلا نم ةلاسبرلا يف ءاج امم

 هيبا ةلاسبر ريظن يهف .مامألا باحصأ ىلع - لاغتربلا مهب دوصقملاو -

 نب دمحأ ينميلا مامالل - هتنا همحر - كلام ني فيس نب ناطلس مامألا

 : ناطلس ني فيس مامألا ةلاسبر هذهو - تمدقت دقو - نسحلا
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 ميحرلا نمحرلا هتنا مسي

 فيس نب ناطلس نب فيس نيملسملا مامإ .ينغلا هتنا ىلإ ريقفلا نم
 . يبرعيلا

 دحوألا سيئرلا ملاعلا لضفألا لجألا .مركألا يلاعلا بانج ىإ
 هتنا كملس .يبنآلا حلاص نب نسح يريزولا يبحاصلا يريشملا .دجمالا

 .يبو رما لك نم

 . دعيو

 هئالآل ًاركذو .هفئاطل لئالجل ًافارتعاو .هفراوعل اركش هتنا دمحن اناف

 غيزلا نم اصلخم ًاداقتعاو .همعنو همرك فلاسب ًادادتعاو : هفطاوعو
 ىلع هتنا ىلصو .هفراطم ... عينصلا هعنص عيمج ىلا ادانتساو .هفلاتمو

 برغلا يف .قحلا ناسلب قطانلا .قلخلل ةمحر ثوعبملا دمحم انيبن
 انب قذعو .رومألا ديلاقم انيلا - لجو زع ۔ هتنا ىقلا امل اناو .قرشلاو
 لك ىلإ ناسحألا انيلا ببح .رومأمو رمآ نم ةمألا حلاصم ريبدت نم
 يي هعضوم ءيشلا عضو يف اندصاقم ددسو .روهمجلا مج نم ناسننا

 لازنالف .روكذملا رمألا نم اندنع هعضوم ريغ يف هعضو ذإ .رومألا عيمج
 فيرشلا كباتكو .ًاعزفم انيدل ۔ هتنا ءاش نا ۔ انيحملو ....... ىلإ راتخن

 مكتحامس نم تركذام تركذو .لصح بلقلاب هيناعم مهفو لصو ميركلا
 نم متلعفام اذبحف .انبانج نم ناك نميف مكتمشحو مكتفأرو .انباحصال
 .مكفورعمو مكتمشحو مكتفأر نمو ؛مكسقفنأل ناسحالا

 انباحصأ ىلع هتنا ءعادعألو .متطرف دق هتنا بانج يف مكنا : انغلب نكل
 .نامزلا فلاس نم انل برح جنرفألا نا اوملعت مكنظنو ؛متدضاع دق

 متاطخأو متاسأ دقو ... ناكم لك نم مهيرارذو مهلامو مهلتق لحتسنو

 ةميخولا هبقاوعلو .ريتك هوركملا نم مكنم عقو دقامو .مكسمأو مكفلاس يق
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 نابجلاو داسآلا كلهنو .ريمعلا ناكملاو رادلا برخن امك .ربشي هلعافل

 فيسلاب هتتج نع هسأرو الوذخم هتنا ودع لاح لعجنو .ريمذلاو

 مكماظعتسا اطخب .ينامعلاب هتنا ةمعن اورظنت نا متمر مكلعلو .الوزعم
 رمأو ردق نا ريسيو هتنا لضف نم انيلع لهس كلذف .ينامألاب و مكسفنأ

 .مهاوه مهيلغ نيذلاو ..... مهاوس نم ىلع دي (نوملسملاو) .هتنا هي

 ميقلا هتنا نيدو .كالهلاو فلتلاو لالضلا ىلا ايندلا عمط مهداقو

 هلزنأ قحلاب اذكه .زهي هبحاصب الو . ىفتكي همضعببالو .ازجتنيال
 .... لزن قحلابو

 لأسن لب .......... نوكب رمأ نم هتنا هردقي امو ........ ىلوأ اني هتناو

 نمل . هتمحر انمعت ي ثلا ......... هتنج انلخ ديام انل رسف نأ هتل ا

 نم مهيلع بوضغملا ريغ .نيحلاصلا هدابع نم هقزريو هقحتسي
 ةبوت هبر ىلا باتو :اطخا امم هسفن ىلع مدن دق نمل اميس امل .نبحلاطلا

 نسحملا ديعسلاو .ةيناف اهريفاذحب ايندلا نأل ....... ىطس امم احوصن

 الإ ةوق الو لوحالو .داعملا مويل هلوسرو هتنا ةعاط .يف .دازلا دوزت نم
 . هلآو دمحم انديس ىلع هتنا ىلصو ميظعلا يلعلا هتناب

 اميسال .ةحضاولا ريغلا تاملكلا ضعب فذح عم ةلاسبرلا تهتنا

 . عضوم نم رثكأ يف مارخنا قاروألابو

 نأ نودب . ةيرتنلا هلئاسر ضعب نيودت نم نآلا انيهتنأ ذإو

 هيواتف نألو .مالكلا انب لوطي نأ ةيشخ .هيواتف ضعب ركذل ضرعتأ
 نم دجأ مل ينا اميسالو :لصاح ليصحت انه اهتابثإف .رثألا يف ةدوجوم
 نم ريتك يدنع لصح دق هنألو :اهنم ةيفاو ةلمج عمج ىلع يندعاسي
 تبثأو .اهافالتا نأ يغبني .راصق تاعوطقمو .لاوط دئاصق نم .هرعش
 مايقلا يل حيتت يتلا .لئاسولا مدع عم .ناكمألا بسح اهنم هراتخأ ام
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 ىلا .هديب ذخألا ىلا .يلثم هيف جاتحي يذلا .اذهك لمعل ًامدق يضملاو

 هل لهستو .هنامز لغاشم ضعي ىلع بلغتلا نم هنكميو هلهؤي ى وتسم

 ةركاذمو .تابتكملا دايترا كلذ يف امب .لمعلا يق ةرباثملاو دجلا ىلا قيرطلا

 اهيلا عجري ءاملعلل مجارت وأ .ةقباس عجارم كانه تسيل ذا .ملعلا لهأ

 .ثحابلا وأ فلؤملا

 ليق .هتازيممو خيشلا تافص ضعب ركذي ملن ناو دبال ءيش لك لبقو
 ملاع هنأ لب .بسحف رعاش وه سيل ذا .هراعشأ نم يل رسيتام نيودت

 .هنامز لهأ نيب ةيملعلا هتلزنم هلو .هرصع ءاهقف يروهشم نم هيقف

 ءاملع نم هنا : لاقب . ىرخألا هتازيمم نمو .هنارقأ نم ملعلا ي وذو

 دقو .ليبقلا اذه نم .ءايشأ هنع رثؤت دقف .ةسارفلاو فشكلاو رارسألا

 : هلوق اهنم .هرعش نم عضاوم يق هسفنب كلذ ىلا وه راشا

 هناش ًاميظع ةرم عقوتم ؤرما اناف سرفت يف ناك نا

 هناش ىرجي لذلاب نم زعلل ىلتبيو زيزعلا هل لذي رما

 : هلوقو

 ىطخلا ةعرسم تامقنلاف هتنا ر وني اونري سرفت يف ناك نا

 اطخلا نع نوفعاو انعاسا دق دمعي امم انيوت لبقاف براي

 : هلوقو

 رومت نهل تاوامسلا داكت رومأ هلألا ءاىش نا ثدحتس

رومتو تببص بوبح ال ابظلا ةدي صح لاجرلا ىحضت اهب روما



 ۔ يناثلا - فيس نب ناطلس مامألا توم دعب ثدحام ىلا ريشي هلعلو

 .نامع يف رشلا ضقتنا ۔ هتنا همحر ۔ هتومبف ه ١١٣١ ةنس يفوتملا

 .بورحلا نم مهنيب ىرجامو قارتفألا ببسب .ناوهلاو لذلا اهلهأ قاذو
 كلذ ىلا ريشي امك ربغصلا ناطلس نب فيس مايأ .نامع مجعلا لوخدو

 : هلوق - ملعأ هتناو -

 اردحت هيتلقم نم ايناق امد ارمع ةميالا دعب ؤرمإ يكبيس
 : هلوق ىنعملا اذه لثم يف اضيأ هدو

 هنسلا ىذه يف ثدحيام رش نم ىرولا قالخ نمحرلاب ذوعأ
 هنس ادحا مهنم نذخات مل هملعا ام سانلا نملعي ول

 : ضرالا ديق ناطلس نب فيس مامإلا يف هلوقو

 رصاق فصولا نهنود ةرومأ عقوت ىتأ مايصلا رهش اذإ

 رصاق خاسوالا م نيدلا بوثل ىحضأ بوتلاب ءرمأل ىبوطف

 . ه ١١١٣ ماع ناضمر ٣ ق فيس مامالا ةافو تناك

 : هلوقو

 لوالا عيبر ىنسألا انرهش نم ةرشع عبرأ دعب نم ىضم امهم
 يل و وأ ودع يق انايع هعناص هللاام ىلإ رظنا روهشلا فصن

 : هلوقو

 ريقحلا ('ا)يرماعلا نالف نبا يق انسحم نكي لقع اذ ناك نم

 ريفحلا برت زنكلا مضي امك هب رس شرعلا برل ىسع
 ربفخلا اهنع زجعي ةمادن نم شخي هتلق امع داح نم

 ىلإ رشي هلعلف .يناثلا ناك ناف .نيتملكلا ىدحا ل حضتي مل .يرفاغلا وأ . يرماعلا )()

 نيو هنيب ةرئادلا ةيلهالا بورحلا كلت ضاخ يذلا .ي رفافلا رصان نب دمحم خيشلا

 يرفاغ لطابلا بزحتلا ىلإ نامع لها قارتفا ناك امهببسبو .يءانهلا كرابم نب فلخ
 .ي وانهو
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 لاتق ثدحف .همظن نم وهو تيبلا اذه أرقي مونلا يف ىأر هنأ : اهنمو

 اذك . ناطلس نب برعلي خيشل ١ توم كلذ دعي ثدح مت «ندرفهد» ق ميظع

 : () اذه وه تيبلاو .هنم لقنأ يذلا لصألا يق

 بيشي ديلولا سأر هل داكي بيجع دالبلا ق رمأ ثدحدس

 : تييلا اذه مونلا ق ىأرو

 كئامب مهيلع دجف شاطع مانأل ١ ن ١

 ةلئاعلا دج .ديعس نب دمحأل هلاقام .ىنعملا اذه يق هنع ىوري اممو

 سأر ىلع هدي خيشلا عضوف .ايبص ناكو “مدأ» يف هيقل امل :ةكلاملا

 : هل لاقو يبصلا

 هوخا هرصاح برعلب مامالاف .هتلالدو هازفغم هل . مامأل ا لدي . خيشلا ه ةظفلب انه ريبعتلا ) ( ١

 ىتح هتماماب كسمت مهضعب ناك ناو .لوزعم وهو .نيربج نصحب .ناطلس نب فيس
 كل لقنا نا نسحتسا .ةمامإلاب فيس هيخا ةعيابمو .ةمامالا نع اذه هلزع يفو .تام
 : هصنو . رتالا اذه

 ةماما نع هلاس نمل .يحنملا دمحم نب دوعسم ني يلع هيقفلا خيشلا نم باوج

 ىلعو . .بيبر الو كش الب ةتياتو ةزئاج يه) . .كلام ني فيس نب ناطلس نب فيس مامال ١

 بيغملا ق درلاو .رافغتسالاو ءاعدلاو .ةيالولاو دايقنالاو .ةعاطلاو عمسلا هل ةيعرلا
 ؟ال ما لدعلا ةمئأ نم هريغل بجتام لثمك .هيلا ةاكزلا ميلستو .هيف عقي نم ىلع راكنالاو

 :قيفوتلا هتابو باوجلا

 لزع نم رضح نمم هانعمسو دهانباعو هانظفح امم هيلع نحنامو اندنع يذلاف

 ۔ ىلاعت هتنا همحر - ناطلس ني فيس هيخال ةمامالا مهدقعو . ناطلس نب برعلب خيشلا

 نالو .ةمامالا نم هيخأ لزع دعب .نيملسملل أمامإ هب يضارتلاو .كلذ يف مهنم قافتا عم
 رمغ ىلع هلزع ناك ولو .كلذ اودارأ اذإ - اهراك وا اعئاط - عفدلا مامإ لزع نيملسملل
 هتاكز ناطلس نب فيس مامالا ضيقي نا :يدنع زئاجو ةمامالا نم هجرخي امم هنم لعف
 نم هجرخي امم يش هبلع حصي مل ذا .هتيعر ىلع هل امىف هرمال دايقنالاو .هل ءاعدلاو

 . ه١ ملع١ هتناو .نيملسملا دنع ةمامالا

 خيشلا لزع رضح نمم هانعمسو : هلوقل ةيضقلا نم دهعلا بيرق ملاع لوق وهو

 . ريدتق .خلا ...
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 .ةيعرلا يف هتبا قتا

 دمع «نايعالا ةفحت» ق ۔ هتلا همحر _ يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا لاق

 : ةصقلا هذه هركذ

 .ناطلس نب فيس هلمعتسا ... هدشأ غلب املو .بشو مالغلا اشنف
 نم اه دحيم مل ةيافك هنم دجوف .راحص ىلع ٥ الو مت . ةيافكل ١ هنم دجوف

 .اهلك ر ومذلا هيلا ضوفو .هتلود فيس هلعجف .. هربغ

 ١١٠٧١ ةنس نبي اميف .مدأ يف هب خيشلا ءاقتلا ديدحت نكمي : لوقأ

 ناك ددعس نب دمحأ مامأل ا نأل . يرحتل ا ةهج ىلع ١١١1١. ةنس ىلإ

 كلذو .رهظ ةملك اهعمجي .ه ١١٠٥ ماع بجر ٢٥ دحألا موي هدلوم

 . ضرألا ديق - ناطلس نب فيس ةمامإ تقو

 وهو .لاق امك رهظتف .ةيبيغ رومأ نع رابخألا وه : ليق . فشكلاو
 يهو .ةسارفلا نم وأ سةطساو الب ةيبيغلا رومألا فشك وهو .ماهلألا نم
 : ثيدحلا هنمو .روصلا راتأ سبرفت ببسي بيغلا نم فشكني ملع

 . «هتلا رونب رظني هناف نمؤملا ةسارف اوقتأ »

 - ةغللا ق ۔ فشكلا : - تافيرعتلا ق - يناجرجل ا فيرشلا لاقو

 نم باجحلا ءارو ام ىلع عالطالا وه :: حالطصأل ١ يقو باجحلا عفر

 .ا دوهش وأ ا دوجو .ةيقيقحلا رومألاو ةيييقلا يناعملا

 ): هرعش)

 غيلب بتاكو .عراب رعاش . هقفلا يف ةيملعلا هتلزنم ىلإ ةفاضالاب وه
 قيقر ۔ رثنلا وأ رعشلا يف ءاوس - سانجلا يف ةقينأ ةقيرط بحاص
 علوم : اضيأ هتاعوطقم يفو .لاوطلا هدئاصق يف لوقلا ديج رعشلا
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 يف هرعش رثكاو .ةعوطقم وأ ةديصق هنم ولخت داكي ال .اربثك سانجلاب

 .انايحأ ةغلابملا نم ءيش عم ليلق مهاوس يفو ةبراعيلا ةمئأ حدم

 رهدلا نم ىوكشو باتعو .تايناوخاو ءاثرو ةمكحو لزغ اضيأ هلو

 ودبيو .موجنلا ملعب ماملإ هل نأ امك . مهضعب نم مربتو .سانلا نمو
 سانجلاب هعلو نمف :سفنلا عضاوتم فيشقتم .لاملا ليلق هنا : هلوق نم

 : هلوق

 يلحم سانج الب بسع ضيرقلا مظن

 يلحم ضيضحلا ناك هارذ ينوكس الول

 : هلوقو

 ىوح كاذل يلبق ادحأ دجأ ملو ةيروت سينجتلا نم ينعنمي مل
 : لوقي هب هتيانعو هدنع رعشلا ةلزنم يقو

 ع دوأ كلملا كلام هيف ةمكح نم مكق فيرشلا رعشلا مذت ال

 عدوأ مهفلا ي وذ نم لقعلا رحسي الزج هزربأف هتلق نا هلال

 : لاقو

 رعش تيب نم ىرولل فطعاب ربت فولا لذب سيل كرمعل
 رعس صيخر هيف رعشلا سيفن ىحضأ رهدلا اذه قوس نكلو
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 : هلوقو

 روصلا نسحا يف ائدبم هل نكف رشبلل هيدبي ىتفلا لقع رعشلا
 رصب ىلع كه نم نيدلاب رضأ ةقفلم تافارخ هنع دوت ال

 ركبلاو تاحورلا يف ريداقملا كنع هليزتال الغش هريصت الو
 ركفلاو ناهذألا ادص اهي ولجت ةلقصم لقعلا فيسل هرصأ نكل

 رطفلا رطاف يصاعمب هعابط تئند ارما الإ هب مذت الو

 ريغلا ثداح نم ةنج هل ىوقتلا ل عج ىتف الإ احدام ىرت الو

 : هلوق هعضاوت نمو

 يناز وأ ةيربلا يذ نم قراس ىلع هسفن لضفملاب اموي انأ امو
 ينازوا ففخي ارش يل متخيو ىلعلا وذ متخي ريخلاب امهل ىسع

 : اضيأ لوقيو

 : ةمئألا ضعبل هلوق هدي تاذ ةلق ىلع لدب اممو

 رورشلا سم نم لكاقوو رورسلاب كير كاسم

 ريصي اهعجرم هتل ةطقل مهارد يذه
 ربسكلا يهاولا رباجاي اهيلو تناف اهذخ
 ريقف مدع وذ وهف ديهز اهطقالل عفداو

 ريسا ناع دبعم و هف مظنلا برل رفغاو

٥ ٥



 : كلام نب فيس نب ناطلس مامألا يق هلوقو

 اند داغتو ةرم ق انحو ارت ةداع ديعلل مويل ١ ليق كنم انل

 انيداص رقفلا ةلغ يوريف انل اهلسر ناديمب اهيرجم تنأ لهف
 انىداه ثداوحلا وجدت ىتم تنأو انلامت مامغلا نض اذا تنأف

 : اهي هحدمي ةدصق نم هلوقو

 ىوجنلاو رسلا ملاع هلإ كالك ًايجان هراكملا لك نم قباو مدف

 اوضن مقسام ربغ نم اهي تودغ ةقاف ليبارس ينع ًايضان نكو

 ىوري ملف ارحب مأ ماض ري ملو هبابع ضيغي ال رحب دنناف

 : هتاحوتف ضعب ةركاذ اهيف لوقيو

 ى ولأ ىغولا ءاوتلا يف يمك لكب الحسم لحاوسلا راطقأ تخودو

 ىوح بشع اهل اهيلها عمادم اشئاطب تيوح ىصقألا نميلابو

 : لوقي بكاوكلاو كلفلا ملعب هتفرعم نمو

 دعمس ت وحل ١ تمت سو .ل او ثحبلل او ر وثل ١

 دعب ىدجلا اذك هنازيمو شبك سحنلاو
 دعس يلاقم عمساف ج ازتمأ اهادعامو
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 : لاقو

 ناودعلا ةيصع براحو مصاخ

 ريب وأ ةمضقلا لح اذإ رذحاو

 الباقم ناك راودلا ام اذا رذحاو

 و هلوقو

 سداسو رشع داحو رشع نات

 ىضترملا مامألا ىقلن يكل انرس
 هبر ناك كاذ عم هنكل
 انماث ناك سمشلل هنا عم

 بعت نم انلان ام انلانف

 اعدوم ارس كالفألا ق لعل

 اهن ءرملا اهيأ بذكت الف

 حارفأ ق أ

 : هلوقو

 ناطرسلا وأ ازوجلا يف ردبلاو
 نالف نبااي توحلا يف وأ يدجلا ج

 نارسخلاو لذلا فوخ ردبلا س
 نامزالاو مايالا ةدم لكل

 : بكاوكلا

 رهش ادعس يذلا توحلا علاطلاو

 رشع يناثلا يف وهو عوجر اخأ

 رظن طق امهنيب نكي ملف

 رظنلا انالوم هجو نم انتافو
 رطفلا ىدبن نم نهيف هعدبأ

 كلذ نمف اهنم هرعش لخي مل .ةهاكفلاو ةباعدلا يفو .ةيماعلا لاثمألا يف ىتحو

 رخشأ اصعك الإ هاجلا ام

_ ٥٧_ 

 : هلوق

برضت الو ءادعألا هي دده



 اهب دده .رخشلا اصع لتم ةبيهلا : مهلوق وهو ًايماع الثم مظن دقف

 ( . اهب برضتالو

 : هلوقو

 هسفن قرحيو ًارون سانلل ءيضي جارسلاك ءوسلا ملاع

 : مهلوق لتم وهو

 هسفن قرحيو هريغ صبوي جارسلاك نوكت ال

 : هلوقو

 ادهس مونلا نع تلدبأ انلو دلجو ًامظع مايألا انتكرت

 هنم يقاب نالف : ضرملا وأ لازهلاب اناسنا اوفصو اذإ . ةماعلا لوقت

 : هلوقو

 قشاع دبك ىرولا لاق امك ىكاحت ةحيرق كاذ لجا نم دبك يلو
 :اولاق قزمتو ىلبلا هيلا عرسأ دق هوحن وأ ابوت اوفصو اذإ ةماعلاف
 . دبكلا يف قشعلا نا : ءابطألا لوق لتملا دكؤيو .قشاع دبك هنأك

 . داؤفلا ق بحلاو
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 اهنأ هنم نجأ ىرت نأ نع كنونجمل ربصأ

 : اضيأ هنمو

 طرستف اولح نكت ال

 اذ نمو اذ نم ذخ هكال

 3 ساانلا ىرأ يلام

 انلا بحأ نع نورتتسب

 اودغ ساانلا ىرأ يلام

 نبعتتال ةلمرلا نجاع اي
 ىرت نأ يف عمطت ال كاذك

 عاتملا لك دوعلا لمح اذإ

_ ٥٩ _ 

 ارم الو ال

 نيلاحلا الكل

 رقو مهنأك
 رمأ نا س

 ةمزح مهنأك

 نجعنت نأ تاهيه
 ون بنيز ةميوق

 دعب زجعيأ

 قرعلا

لقاعلا



 : هلوقو

 مجرلا يف نيفلي دق نئازخلا نا

 يف نوزخملا لاملا نئازخلاو .قيقعلا يف نئازخلا : ةماعلا لوقت
 ةراجحلا هيف ىقلي يذلا ناكملا ۔ ةماعلا ةفلب۔ قيقعلاو .ضزألا

 .امهوحنو ةلايزلاو

 : هلوقو

 اهليغو «اجنف» ك هايإ و تنأف الماع هنل ملعلاب نكت مل اذإ

 ليلذلا نم لذأ ينأ ىلع ليلقلا نم لقأ ينأ ال

 هيشاام وأ .رهقلا وأ ضرملا وأ رقفلا هب رضأ اناسنإ اوفصو اذإ اوناك
 .ليلذلا نم لذاو .ليلقلا نم لقأ نالف اولاق .كلذ

 اعذج هيف اولخدأل طايخ م س يف يل ةلفغ سانلا ىأر ول
 اعدج يءادعأ فنأل ًاعدجو ًاقىفوتو دادس ىرولا هلإاي

 : هلوقو

 دعرلا نع تممص له قربلا نع ىمعأ تنك نا

. دعرلا نع ءامص .قربلا نع اروع : ةماعلا لوقت



 عدخب اهلماعم لب ع ذجب ايندلا رجان اي
 عدخ دشأ نعدختو . ........ ندصعتو نرجنتلف

 : لوقي هباحصأ ضعي عم ةباعدلا يقو

 راسي كيلا ىرسي نأ رطاخ ىتف رشبأ
 راسيو ةنمي ري خلاب كنم ءيلتمتف
 رامح كنع فخو بيبر كنع ناب دا

 : لاقو

 يناتلاو ىنم دق هنأكف ناماب ىدرلا نم مانألل نم
 ناتا دقفي اهنم ىسألا ران احلاص تلصأ مايألا ىرتام وأ
 يناثمو ثلاثم عامتساب ال اهقيهن عامتساب وهلي ناك دق

 يناثم عبس نمض مئامتب نيعاب باصت نأ نم اهذيعيو
 يناشبو يتزعب كولملل نم يوتسي اهاطم ىلع نيح لوقيو
 يناشب قيقعلاك يعمد لاس نإ اورذعا لاق اهتامم دعب كاذلف
 نانرج هراد يف ابر ًاشحج اهن هضوعي نأ لأسن هناف
 ناسلف هلقت لقأ دفر هلواف كاذ ءارش دارأ اذاف

 ناوخألا رئاس ضرحو لخبت الو يهاولا هرسك كلذب ربجاو
 ينامي زازتها زتهي فرعلل هعدت امهم رحلا ميركلا نا

 : ديفيام خيشلا راعشأ ضعب نمو

 لصفنا وأ عطق هدسج نم ًائيىش نأ ىتح .هباصأ اديدش ًاضرم نا
 ىلإ هتقبس هدسج نم ةعضيلا كلت نأ يأ .هلبق بارتلا يف نفدف .هنم
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 حدمي اهلاق يتلا هتديصق نم ةيتآلا تايبألا هذه يفف .هتوم لبق بارتلا

 : كلذ ىلع لديام يوزنلا يرقعلا رماع نب يلع خيشلا بيبطلا اهب

 دوقب مانألاو الايخ تملا
 اهلاصو نود لاح دق نكي مل نأك

 بهايغ تحت ردبلا كيرت ةاتف

 ًاححصم تنك لبق نم ينرت ملأ

 تمدعأف تاتداحلا يلع تلاصف

 يمظعا ضعب ىرثلا يف يليبق لحو
 ةدش طق هقوف الام تقالو

 يتضرمل املو

 هرظن مدعل نم يطل حاتا

 رماع نيب يلع ىلعألا رخغملا اخأ

 ا رب هتلا د ارا

_ ٦٢ _ 

 دوجس لوفألل يجايدلا بهشو

 دوجنو الفلل رفق بسابس

 ديمي بيتكلاب ناي طوخ ىلع

 دوكر نهلام يقابس حاير

 دويقو اهل لاكننل يضوهن

 دولجو ًاعم يل موحل تدوأو
 دوحل هتوح يمسج ىري نا ىوس

 رورسلا لابقإ

 ديحو نيملاعلا نييب وهو ادغ
 ديرف وهو مقسلا شيج درشم

 دودج تماقو

 ينيوشي رانلا ميحج تاه

 ينيوكت رانلا رحب نأ نم
ينيلعتو ينيلغت كاسع



 .هلجرب رسك وهو .هباصأ يذلا ضرملا اهيف ركذ ىرخا ةديصق هذهو
 :ةيلاتلا ةديصقلا يف هلوقل جرعا شاع هنأكو

 بشخلا نم دوع ىلع يثمت تيشم نا بساكملا رزن ى وقلا يهاو تنأو

 : هلا همحر لاقو

 طت هي خيشملا بكارلا اهيأ

 باهشك وا باقعلا لثم يهف
 تخاو براجتلا اهكسس تصلخأ

 وي اهب ملي نا نع اهنم زع
 ح اهب ذإ طقسم وحن ادصاق

 اط ءيرماب اهتيفاو نإ نجرع
 نع تزجع يذلا كلملا فيس نباب
 نم تلجخ يذلا حمسلا داوجلا

 اب هل رقملا مرقلا ربزهلا
 مغلا جرفت هب يذلا مامهلا

 خت نا زع يذلا يكازلا يلولا
 ادعألا برهي هب يذلا ميركلا

 لا يف تفلتئا هي يذلا مامألا

 اتشم ةيحت ينم هنغلبأو

 يداهم راهنلاو ليللا عطقأ
 ينادم اميدق يل نم ينالق دق
 اسح يبام مظعل يل ىنثرو

 اميف دمحلا كل ىرولا هلإ اي

 ۔ _٦٢٣

 ءانجو بلعذ تيرابسلا يو
 ءامس ديرم ىلع هتلسرأ

 ءابآلاو تاهمألا اهل ترح

 ءايعإ وأ كانه لالك ام

 ءايلعلا تماقتساو ىدهلا ل

 ءاجرألا اننامز يف هب تب

 ءاحصفلا هلضف فاصوأ هنك

 ءاونألا هفك فاكو حس

 ءادعألا ىدرلا قزام يف قبسل

 ءاوأللا فشكتو انع ة

 ءاشحفلا هيلقب امون رط

 ءاونألا تنض نا انع هم

 ءامظلاو اهياغ داسآ دي

 ءاودألا همسج تخانأ ق

 ءابدح ةزانج يبحص نبي

 ءابرقالاو نالخلا ينافجو
 ءاعنشلا ةمللا كلتو يد

ءانتلاو مهيلع ضاق تنأ



 فت مهيف كلام قلخلل تنأ

 ينم تئش نا فيس نبااي نعمساو

 يف ىرأ لاقو ىسالا يوحن ءاج
 آ دقو وادم يل نآلا وه مت

 صاقتنا يف اهعاجوا موي لك

 يرمعل اهنم ماظعلا ضيهمو
 جتلا نع ينبجب يبنملا لاقملاو

 يل دساح نم كاتا روز لوق
 احبحص كنم ءاندألا ينودسح

 وق عمتساو مهلوق وحن حصت ال
 يلع نبا ريجملا يناتأ دق

 جرلا يذ ربيجتي ىرت اذام تلق

 دي وا مويلا اذ ريبجتال يل لاق
 هارتفاام ال حيحصلا لاقملا اذ

 اقرو تدرغام مالسلا كيلعو

 ءاشتام وأ ديرت دقام ل

 ءاكذ هتكح الوق يلجر ربخ

 ءاودلاو ىسألا حص ول اجرلا اه
 ءامغلا جرفت نأ يرمعل ن

 ءامن حصت نأ مالعايو

 ءانهلا قحو ًةارياج ادغ دق

 ءارتفاو هومم بذك ريب
 ءاضغيلا يل هئاشحأ وشح

 ءاويألا يتضرم يف مهاذقو

 ءايه هوردقام هيدل ال

 ءاطمق ةبلح يف انتوحو
 ءاليلا اهاوق ىلبأ دق يتلا ل

 ءاودألاو مالكلا اهنم لم

 ءاوهألا هيب تلام دق دساح

 ءاقرو اهديرغت وفقت ء

 اهتقباسك ىرخأ ةددصق هذهو

 : فيس ند ناطلس مامأل ١ اضيب ١ اهيف رك د دقو

 دقو مالظلا نج ذإ سفنلا يل تلاق

 مهلفاك تنأ ساني لوقت اذام

 نأ بساكملا رزن ىوقلا يهاو تناو

 يعمتساو دشرلا تيده الهم تلقف

 بلا دحألا دحاولا نا نيتملع اما
 ىتا دابعلا قازرا لفاك راص دق

 _۔. ٦٤ -

 برطضم راكفألا نم رحد تماع

 بكسلاب ءاونألا تنض ىتم ًابسك
 بشخلا نم دوع ىلع تيشم ينمت

 برا ظقيتسم ةنطف يذ لاقم
 بركلا بهيغ ىلجم ميحرلا ر
بذكام ربغ ًاقدص ركذلا مكحم يق



 الو ىنغلا ىرثا ةبلاغم نع ال
 ةر دقم ق ازرأ يه امن 3 ١

 لذج اذ هيتوا امب ينغلا ىحضا
 هنقاف ء اسايل ا وذ ءاس امير و

 هن تقثو دقام عم يناو اذه

 س بهاوملا رحب ىدن يف لمأل
 هل نامزلا ناد يذلا يبرعلا

 برذلا ديسلا نبا برذلا ديسلا

 ىتم مانألا ثايغو مامغلا ردب
 لجر يننا الين ظحلا نم يبسح

 هيهاوم مدعي مل رحبلا رواج نم
 هتعاطب اوجرن يذلا مامألا اذه
 مش عمجم صفح يبأ ريظن اذه

 ىلع ءاهنلا سمش تعلط نم لك لس
 هحراوج هنم تقطن ول كرىخت

 هب ءالجلا ىجري ىتف هاوس ال نأ

 سيمخ لك رجب

 بدج يق ءاسأيلا وذ شاع ةلذل

 بهشلاب ءارضخلا تنادزاام ليق نم

 برضلا يف مسلا نا ردي مل ثيح نم
 لعو
 بشي بش لفطلل لقي نا نم دوج نم
 بجنلا ةداسلا ليلس فيس نب ناطل

 بطعلا نم هيجنم كلذ

 بجل نعرا
 برزلا ديسلا نيا برذلا ددسلا 1

 بغسلا ةروف تفاوو بوطخ تنج
 يببس هب الوصوم راص ىرولا نيب
 بهي مل باغلا ربزه رواجي نمو
 بترلاو زوفلا لين نميهملا نم

 بلصلا يدباع ينفمو نينمؤملا ل
 برعلاو مجعلا عيمج نم هتاوش
 بخصلا حصفتسملا ةقلقل لبق نم

 بيرلاو لهجلا يجايد تمهلدا اذإ

 : هلجر يف هباصأ يذلا ضرملا ركذ دقو اضيا هلو

 رشبلا ىلوماي دمحلا ينم لكل
 نم ريبخل ١ ي وحن ليقأ دقلو

 ايف مىقبتال مايألا بون
 ىلبلا ءاقيإ ءرملا د ارا ول

 ينلان دق امب رس نمل لق
 اشحلا قش وا نيدخلا مطلاف

 ۔ _ ٦٥

 رض لك نم تئرب يلجر نإ
 رش لك امدق تيساق امدعب
 ربص سوبلا ىار نإ ادبع معن
 رفظلا مار يذلا يف هادعل
 رفنو رورسلا كنع ىضم دق

رقس وحن ىدرلا ساك ستحاو



 ءيرماب تامشلا كنع عدف وأ

 ةرافك هل كاذ ىسعف
 اندلا فرص نع كنا ىرت ما

 الماك هنم ظحلا مىقلتلف

 ىدرلل دوسحتلو

 ىرت ال سمر نطب وىقلتلو

 يذلا دجملا اخا فيس ىتفاي
 نم ىفغيبلا شيج درش يذلاو
 تحبصا دق هلدع نم يذلاو

 ىرولا يف هالع دوط يذلاو
 ينتيوآ يذلا ىالوم تنأ

 اجلم نم يل كالول نكي مل
 ىرولا ىلوماي روماملاب تئج
 ادغل ىضور كرطق ادع ول
 اذل ركش اذ كا مل نئلف
 امو تشعام كاذ ىسنا تسل
 ام رشع ءيفاكا نا يلايتحا ام
 امك الإ هل يتافاكمام
 ىلم كوسكا فوس ينا ريغ

 وأ كعوط يف سفنلا ىضن الو

 نم يالوماي هتا كازجو
 ةذل نم اهب تئشام لكل
 نخت هت ا ةالصو

- ٦١٦_ 

 رتعف تاتداحلا هتقلزا

 ركش نا ىزاجيف رابتخاو
 رزو ال الك كيو ع انتما وذ

 ردكلا رملا هباص ىقستلو

 رفس نع

 رفم وأ صيحم نم هيف لكل
 رذنلا ىنغت ول ترذنأ دقلو

 ردصلاو هنم داريألا دمح

 رهق دق اميدق ناك امدعب
 رصهلا ثيللا ىدل ءاشلا يعتري

 رخمشم لاع خماش

 ربغلا سارفأ يرثإ تدع ذا

 هيدل ىوأم الو ال
 تفدرا مث

 ميىشهك يدوع رهز

 ىدحإ اهب تئج دقلف
 باذك تلق اميف انأ

 ةور ذل ١

 رقتسا

 رخأ
 رظتحملا

 ربكلا

 تاد انز

 رمعلا بابسا مايألا مرصت
 رهنو ندع تانج هلضف
 ردتقم كيلم دنع امركم
رمهنم ءامب نزملا ىمهام



 ةيراعيلا ةمئال ةحئادم

 ضعب الإ - هتنا همحر - دشرم نب رصان مامألا يف ًاحيدم هل دجا مل

 : نيتيبلا نيذه اضيأو ؛باتكلا لوا اهتركذ يتلا تايبألا

 نارهز ينب نم ليلاهبلاب ناصغالا رهاز نيدلا حبصأ
 ناظقيلا هلبشو فيس نب ن اطلس مت دشرم لجن رصان

 . ليلقلا الإ رصان مامألا مايأ نم كردي مل خيشلا لعلو

 : روكذملا مامألا اهب ًايثار ةديصقلا هذه هل تدجو . معن

 رتولا انراتوا لبن .ايامر .انافك رتو مأ ثداوحلل انيلع راثأ
 ربسلا هملك ادغ مولكمو ليتق ةليلو دوعي موي املك اهل
 رطسلاو ةهيركلا موي ىطسلا بيهم رفنضغ رطس وحم اهيلع ءاوس
 ورمع هتعاس ريغ ارمع جري الو ةدم ةدايز ديز نلماي الف
 رصق ىرذلا تاخذاب نم هناص ولو رصقلا رمعام لوط نم ىتفلا ىراصق
 رصع هتدم موي نم هتعاسف هدوفب ريتقلا حال نم رصعلاوو
 رصن ىجتري ىدرلا فرص نم دشرم نبرصان رصنلا يذ نيدلا ريصن دعبأ
 ربق ىلعلا ءالتعا دعب همسج ىلع ىوتحاف كلملا ةورذ نم ىوه كيلم
 رصعلا هلآ ىلع ىنخا نم ةرصعو تجد اذإ بوطخلل ردب ناك دقو
 رطق هتحار نزم نم همع دقو هتدجو أرطق تات نا ىدن ثيغو
 رمسلا انقلا هيئناش يف تعنص امب هرهد رماس قطن ماحز ثيلو
 رسألاو دوجلا اهي هنم الع ةادغ اهرسأب نامع ءايلعل تنادف

 ورمع هتارج عم ارمع كي ملو متاح داج امب امتح هدوج ىرذ
 ركذلا ايحلا تيمل ايحي هب لحملا رماع لضفلا رماغ ايحملا رغأ
 رشبلاو مسبتلا هنم ىنملا لينل هنيمي نم ىدنلا بالط رئاشب
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 املسم ريعبلا يتاي ناب ريدج
 انلبق دشرم نبا داشرإ رشن تضم
 همامغ رهز نلفاي نا ثيغلا اذك
 مشاغ لك نم مالسألا ةلغ ىفش

 تسبرأف اقح قحلا دوط دطاو

 العلا ةربابجلا قحلل ربجاو
 الزنم كلملا ةورذ نم الع املف

 ارداق سيلام رادقألا نم هاتأ

 امثام تاي مل بيجلا يقن ىدواف

 كلام نبا نبا ىلع ذوخام حبصاو

 ارضان هفالخلا دوع هب ىحضاف

 ردجلا هتيحت ىدبت ناو هيلع
 رشنلا

 رهزلاو بالا اهدعب هيلع لدي
 رمغ هرئارس رمغ ةرغ يخا
 رغ ةدئام يهو تيس راد هب
 ربج مهرسكلام ىراسك اوحضاف
 رسنلاو حطنلا هئايلع نم رصقي
 رسنلاو رقصلا هوج يف هعفد ىلع

 رصألا هفك نم هتنا لبح رصي ملو
 رصألا هدعب ىلعلا بابسا كلميل
 رضن قرو ةرضن نم هب فحي

 يبرعيل ١ برعلي نب كلام ني فيس ني ناطلس مام الل هحئادم

 جنزلا نادلبل هتاحوتف ضعب ةديصقلا هذه يف ركذ دقو - هنلا همحر

 م امغلا ريوغلا ىضغ ادوج داج
 لبو فانكاب اعبرم ىرتعاو
 عبر مسر ىقس ةمار ىدلو
 ايت هنم ىبرلا بسحت رطام
 ىطم املك

 صناف هتبصا قوقحلل ابص وا
 ىشو داربا هنم ضورلا ىستكاف
 تامغن هراطا تنغتو

 بابح يرس هنم رهنلا ىرسو

 ٥ادن تمزرا

 ۔ _ ٦٨

 ماهرو لماه هيف ىمهو
 ماجسو لباو نزملا ايح نم
 مارآلا هدنع دسألا عرصت

 ماظنلا هارعام دعي ىجسار

 مازرألاو قاربالا اهاديا
 ماهجلا اهنم لهتسي ابص ب

 ماشلاو اهؤاعنص اهلحت مل
 ماهتسملا ميتملا اهنم ماه

مالس مار فك نم اهترعذا



 اعام لثم هندل نقناعتو

 اهيلع تعبرام لاط هعبرأ
 وس مهل مقي ان موق نيب
 ناسح يناغملا سلح ناوغو
 هولجي جاد حنج

 طوخ هلعت بيثكو
 بي نأ دديملا انرهد ىبأف

 رهد بئاوش هنود نم لاح
 ام ىنملا لبح نا نظ نم رغ
 اج دقو هيف تيدان ليل بر

 ماملالا مكنم بلقلا ملا
 مكنع لسن ملو انع متولسو
 يعمدو مكنع ولسلاب يل فيك
 ىتح طق مكيايبق تماقتسا ام

 يداوب متيدف مكدو نم تمه
 ىتح رجهلا رفاظا ينتسبرض
 فشي نا طارقب بط ممأ تمقع

 لابج هتلمح ام ول مكب يب
 ءان تاربغم ىدو ريغت مل

 حال ةلاقم نع لك يعمسم

 ينلمي املو يلدع

 لعلا برع نع يبرعيلا ىنث نإ
 فيس ناطلس هلالا فيس كاذ

 ذإ تبرعا هلضفب يبرعي

 مامت ردب
 ناب

- © 
 بم
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 مارغلا هيف لاغ نم ابح قن
 ماستبا اهيف ناعيرلا رفغثلو

 مادم مهنم ندي وأ قوسف ىق
 مالكلا نهنسح فصو نع لك

 ماظتنا هنم كينضي ميظنو
 ماهس ىطخت سيل هيفطع نيب
 ماود انيدل مكلايذل ى
 مالغلا بيشي اهليباقع نم
 ماصفنا نامزلا نم هارعل

 مانملا وندلا نم روزب د
 مايه مكاوه نم عمدلا اعدو

 مالسلا رورسلاو شيعلا ىلعف
 ماهك يربص فيسو لهتسم
 ماقسألا متيقو ينتلقت ذلقتأ

 ماهلاو ىبرلا هرمع يف ماع
 مامحلا محي ناب يلؤس راص
 ماقع ءاد ىءاودا نم هب ى

 مادهنألا اهدهت نأ تنذأ

 مالظ وندلا ىحض يف اهعقن

 مالك هيف لوذعلا مالكف
 ماسو هلالم مكاوه نع
 ماوللا ينانث مالم اه

 مالسألا ىلعأ هايلعي وذ

ماتغألاو ءابرعلا هتمجع



 ملحو ملعو هلك مرك
 انع يداعألاو مدعلا مسح

 قصلا اهنم ماح ةيامح انامحو

 قلخي مانألا اذ قوف امسو
 فلخ كناش مامألا يناشت لق

 ًأدارم لانت نل تئش امل مر

 ارس هيلاعم يف هلل نإ
 يف هؤادعا نونظلاب تمجر
 هابح كوللا ةرغ هكلم

 هنم ميلاقألا بلخم تملق

 ابلا هب هلآلا لطبا لطب
 ذنلا هئناش فنأ لذلا مغرأ
 صلل لهو ةادعلا هلضف تمتك

 يف هنا ىوس مماذ هنشي مل
 سيق نبا ملح مامألا ملحب ول
 امامإ ميحرلا ءىرابلا رظن
 انلق نيينلا متاخ تدع ول

 يداعالا موحل ىلإ مرق تنا
 ٥ادن مانألا ينغي داوجو

 رب ضرعلا اربم فيفعو
 احناو مكحلا مكحا دق ميلعو
 اقللا سيبق امناك حيصفو

 كملا نع اهجو كنم هتنا مرح
 تلجت ًادوع هلالا نيدل مك

 فافعو
 ماسحو هل رماغ لئان

 مامحلا موحتام ثيح نع ر
 مامس هنم داهشلا معط باش

 مانو هتبلط بالط نم
 مامر كنم مارملا لابحف
 ماهفألا همهف : نود ترصق

 ماجرلا اهتوتحاف هايلع لين
 مالع كلام كلملا ةزع

 مالقألاو فويسلا تافهرم
 ماكحألا هب تمكحأ ذإ لط

 ماغرلا هيتجابيد ىفعو ل
 ماتكنا حصي اهوحص ق ح

 مامذلا ىفوت هيدل دهع لك
 مالحأ هنأك ىحضأ سيق

 ماحرألا هريظن نع تمقع

 ماتخ فيس نبااي لسرلل تنا
 مادقألا هل وهتال مرق
 مامغلا دوجي امع ًأادمتسم

 ماثآلا هبايث سندي مل
 مارحألاو لالحلا هيلا ل
 ماظنلا هردص سوماق سوم

 مارح رهش مايالا هنم هور
ماكالا هرهز هجو نع دكب



 امل كيضع ءادعألا دق دق

 وأ اننيد يلك تملك املك

 رتب ءربلا مهرمب اهتمهرم
 يباقع نم اعورااي ةايح مع
 ني نل شرعلا اذ نا نظ نمل لق
 عطقا تمت ءامسلا ىلا البح دم

 ۔دع هليعاف تناع ام وأ

 تسم ادغ دبع رايد يف امفأ

 رك مهداق داوفلا يماسبو

 بعر لكافأ مهب هوتاف

 ادلي ةدعي ًاطقسم اودفو

 مزع طقس طقسمل ىورا مث
 اهنم لهذت داكي يهو
 بلا عفدأ امل اعفاد نكي مل

 اكلا ردقلا هنهنين املو ال

[ 

 رفصألا ينب فك نامع نم تدغف

 ر اد

 روم ناتيفك اهضرا نع رام
 للف لالج اهنع لنلجتو
 مهاتاف مهنع لقعلا همهب
 فوتح دوعر مهيف تمهمه

 ىرلا نأب عيشملا يوارلا اذهيأ

 نإ ويدلا ةقرح نم ىفشي سيل
 يذهو نىلقلا الك نم هذه

 ۔ ._٧١

 مادقألا كيرحل مهتمدق

 مالآلا ىدعلا نم اهتملا

 مالظلا ءيضي اهئوض نم لكل
 ماع نيداعملا نم هاطس ل

 مالع رصان وهو هرصح
 مارملا ضيفغيام ضاغ له نراو
 مالظألا امهيف ثاع ما كان

 مانصألا هدوبعم نم اديع

 ماوسلا حابذلل ديق امك اه

 ماهبلا ربزهلاب عير املثم
 ماجس سوسقلا عمد اهيلع ن
 مارض هنم نيملاظلا طقسا

 مالحالا ركذت نيح ةبيه
 ماربيو عفادم اهيلع ر
 ماطالاو ناتيكلا اهنع نئ
 ماكالا كدكدت هنم داك
 مازهنالا اهزه دق ةرفص

 ماعط رارملا هل دهش دعب
 ماظعالاو لالجألا انيلع ه

 ماهيؤألا هي ترفصا ام ةونع

 مامهم هكلم يف مامه نم
 ماوألا هادص نم ليه دق

 مايخ قارتسإلاب انم نقرحا
مارتال يتلا مكلت مرإ



 لجن

 هلس مراص

 فشي هب لحم ثيغو باغ ثيل
 صلا دصت سايب ارسق تدصتساف

 امدق ناك ريسا ىفلا مهابسو ٠
 بي ادغ ازونك مهنم ىنتقاو
 ساب مهقاذا ةسابممبو
 مهنم زاف ةزافم ىف دقلو

 ىمك لكب ةولك ازغو
 مهيف رجمز رابجنز ىدلو
 بان هنم مهيان ييمميو

 مهنم ختما دق اخم يف اذكو

 الفف ةدعب مهنم مىنتناو

 ط مد مك بدنم باب ىدلو
 دافف راش لك

 وحني كلفلا يراوج ىجزا مث
 حي ملو اهنم ميرحلا حابتساف
 اه ىلإ طونم اهماه ممه
 ركن لك يف هلالا دنج نحن
 انيضتنا بورحلا قراب ءيضي نإ
 اسيطو سيطولا محاج دقي نإ
 فتالو كنع لاوخالا لالخ عد

 في وا مدآ نبا صخري امنا

 الآ ةدع

 ۔ _ ٧٢

 ماجحألا هدنج شاج جلي مل
 مارم يلاعملاو دشرلا هلوذ
 ماغدنا يداعألا يف ريغ هل ن
 ماتيألاو ةادعلا يقسيو ى

 مادطصألا ادب امهم هنع دي

 مالعلا مهنم عمدلا جز
 مارهب لب نوراق اهنم ره

 مانصالا هب تئيس اسيئب ا
 مالزألا هب تلز زافمب
 مالثنا رارغلا هنم نثي مل

 ماصتعا هنم جني مل رجز دعر
 ماتهنا ىضملا نع هبني مل
 ماضتال هميض لبق مظعأ

 مالعأ اهنأك ىءارت دك

 ماصمصلا هلام لامو ل
 مادعإلا هدعي نم هادع ف

 ماوعلا اهجاس جيينسمل

 ماقم هيلع اهنصح ىوس نصح

 ماهوألا اهنود نرح ىهسلا م

 مالعإ هل انراكنإ ناك
 ماهلا اهنم ضيبي رتب ضيب
 مادقألا هنسطي الام هنم

ماسي ذا هعابط اميس هيل



 ماس لئاضفلا ةورذ ىلا مه امسا لضافأ رشعم يذ بر

 ماح رخافملا نع مهامح دق نايق نيا هنود لضفلا ىنتقا

 ماسجالا مسجت نأ رورفغف ميسج ريغ ناك لعفلا اذاو
 مامت ردب موجنلا رهز رد بي امك ضيرقلا ردبت اهكاه
 مايألا هليت مل ركذ لعي مكنم لئاضفلا مين تجوز

 هحدمي اضيا هلو

 بابرلاو ىوللا ركذ نم دعو بابقلاو ىنحنملا راكدا لخ
 بابرلاو بنيز ينافم نك عبرذ نع سيعلا مامز نتثاو

 بابرلا ةاوش ولعت ةمهب ىوهلا عابتا نع اومس خمشاو

 بابرلا نحل كعمس ىبطي نأ ىوشلا حنج نحل اضيب ىثحتساو
 بابرلا باكسنا بوحلا مئاظع ىلع ايرج نيعلا عومد بكساو
 باصو مامس اهاراصق نإ تلح ًاداهش ايندلا نم رذحاو

 باصو هيلع قدولا ىمه ًاضور هرشن ىكح قلخ اخأ نكو

 ںاشو هنم لفطلا سأر طمشأ فقوم اطس كينيعل صن او

 باشو اهيف قدام نم يزخ نم اهب وجنت ةبوتلا صلخاو
 بارغلا ودع كانغم ىلإ ودعي لزي مل يذلا فتحلا ردابو
 بارغلا روكب رمعلا ىدم اهل ارثوم ىقتلا لامعأل ركباو
 ب ارغل ا كنم ره دلا ںاشأ دقف اصل ١ يغو وهلل ١ مراصو

 بارغلا قيقد ال باتم ولح اطخلا ضايب مرخ ىلع ررذاو

 بارغلا مكشب ىوهيام رطشا يرتمي نأ سفنلا ليصف مجلاو
 بارغلا تايناغلا بح ساف نم هلاغ ءيرما ركذ نع دعو

 بارغلا مظع نهاو نم نهو ىوهلا ران رح نم ادغ ىتح

_٧٢۔



 فندم ةرك وذ هنأك
 ىلتاي ال عمدألا ذفنت

 ابراغ هب بحلا قلتعا
 ةمه يرذب هنع , لعتساف

 ام لك نع سفنلا ماجل لعجاو

 ىوه اهاوه يف ىدامت نمف
 الو اراعش ىوقتلا كل لعجاف

 اهلاعفق نطاب ىلا رظناو

 ذعتساو ىرولا ىلوم ىلإ اجلاو

 البلا فرص عفدي يذلا وهف

 البقم ىتا ليللا ىرت ناو
 ارثؤم ىلعلا بر ىلا عرضاف
 نقوم يجح يذ نم ابجعاي

 اهيغ نع سفنلا دري ال مل
 لزا مل يننا الهم سفناي
 ىوقلا دهي ًاعور يب فيكف

 اندلا فرص شط نم اعزاجاي
 انوحن لزت مل ايازرلا نا
 هشاتنت فوس ىتنا نيا لك

 الو اهاطس نم وجني خيش ال

 هلين اهمكح يفام نايس
 ىمحلا بيهملا لبشلا وبأ الو

 هنل ىري رابج برف

 ةتغب ىدرلا فرص هلجاع

 ۔ ٧٤

 بارغلا هيلع ىولا اطملا

 بارغلاو ىمحلا راكذتب
 بارغلا مارغلا لذ نم

 بارغلاو اهنود ىوضر
 باقعلاو ىدرلا ركذ ىتفلا يدرب

 باقعلا تاخماش نم ًافدهتسم

 بابحلا مأ كلذ نع دكلغشت

 بابحلا سملب اهنم ررتغت ال

 بابحلا ديك رش هزعب

 بابحلاو ريمح ال هدبع نع
 بايحلا نييحلا نبي باطو

 بابحلا نغالا لصو ىلع هل
 باسحلا موي لوه ىقلي فوس نأ

 باسحلا ءاطعلا ىزجي نأ ءاجر

 ںاهأ يءالطصا دنع ررش نم

 باهأ يب ىظل ىعاد ادغ اذإ
 بابعلا فاخن امم انمامأ

 بايعلا ودع مايألا ىدم ودعت

 باقحلا اهنم رفصب ةيهاد

 باقحلا هيلع دش رغص وذ

 باقحلا تاذب القع حجارو

 باقحلا افيه جلمدلا ةمعف وأ

 بابكلا ةاويش نم الحم العا

بابكلا هيلع بحصلا تلاهف



 يتلا زونكلا كلت همحت مل
 ىرثلا لولح نم هتقو الو
 تطخ كلم ربخ نم لئاسو

 ىدنلا نوته لاضفم ريخو

 ىدهلا مامإ فيس ىتف تلق
 هفك نم مادقملا ع ورذلا

 يذلا يحيرألا يعذوللا

 ىمعلا لهال قحلا حضوملا

 تريح وذ ريرحنلا ملاعلا
 يذلا ديعبلا قبسلا زئاحلا

 يتلا نافجلا فيضلا معطملا

 هدصق ىنملا لسبر ًاتعاب اي

 ةبيخ اذ عجري نا تاهيه
 ىدنلل دهعم بانج لكاذ
 هفك الئان اياربلا مع

 ىمعلا يجايد حنج اجد ناو
 انمايا نرص نماي كيدفي

 هفك رصي الين مري نأ نم
 ىرولا كيلل فيس نبا نا
 لمآ مكو دجلا لبتقم
 يذلا زارجلا بضعلا وه اذه
 ىطس يف هترخافام

 مار نمل لقف
 هتاواسم نع ءايح نقاف

 ىدن وأ
 هتاماسم

 بابكلاو ىصحلا دع ىلع ىبرت
 بابكلا موكو درجلا قباوس
 باكرلا صوخ ديبلا يف هلجرب
 باكرلا ةادد بحس نلمحت مل
 باصنلا باطتسم ايحملا قلط
 باصنلا لثم مالسالا مراصل
 باصنلا متتسم هادن عرز

 باصنلا داشرلا سمش ىمك اذإ

 باقنلا هيقفلا بل همولع
 باقنلا هنم لضفلا هجو فخي مل

 باوجلاك ىدنلا موي اهبسحت
 باوجلا كنع سؤبلا ىنفيس رشبا

 بانجلا كاذ ممي لمؤم

 بانجلا بيحر قرخ دجام نم
 بانجلا داهولا ىقسي اذكهو

 بانجلا سارب ران هيارف
 باله ماعك هوادج ضيفب
 باله هتفداص زازك يذك

 بابذلا هنم بني مل دنهم
 بابذلا هيلع نط ىلعلا لينا

 بارق هيرظان نع هفخي مل
 بارق هنم طق تناكف موق

 باقعلا يماسي ال ىرابحلا خرف
باقعلا ولعت ءارضخلا ةورذف



 يذلا يرمشلا مامألا اذه
 امك الإ ءادعألا هراضام
 هواش ىغتيملا اذهنأاب

 ىدجلا موي كولد تقزمو

 ىرولا معااي فيس لجناي
 هلاضفإ ىده نم الضفماي
 ىغولا مارض بش اذا نماي
 ادب ذم يذلا دعسلا بكوكاي

 ىطسلا بيهم رغثلا مساباي
 ايحلا دهع فلخأ نم فثيغاي

 ىنملا ىراصقاي وكشا دكيلإ
 هنود ىسا بلقلا ثرو دق

 هتريص كيف ءاجر يلو
 نل كاودجو هنن شاحو
 امدعب ينتشعنا يذلا تنأ

 يذلا بيدجلا دجلا بشوشعاف

 هناخ قماو رحل ثراف
 ارما ليمجلا عنصلاب زاجو
 ةسايم لايشألا ايل اهذخ

 اهل هيش نايتا نع زجعي
 اهداشنإ نايا اهنأك

 العلا يذ نمو كنم اهب وجرا
 هبان ظقيتسم اهحقن

 ةرم يخأ ركف اهكاحو

- ٧٦_. 

 فرت دهايلع شيجب
 حينب ردبلا انس راض
 تيغتباام يقاسب لز

 كنم رفولا بح رئب نم
 دانو طحق لحام اذإ ًادوج

 عابرو ىنثت يدنع
 باغ ثيل نم ناوحقإلل لتقأ
 باغ سحنلا علاط هانس ءوض
 بارحلا نيعرادلا يف تمطح نا

 بارحلاو ىلقلا ىدبأ نم فتحو
 باذعلا لمر ءابعأ
 باذعلا نوه حورلا ينم كيدفت

 بابحلا هنم عطقت ةنيفس
 بابحلا دادع ناك ولو ىقبي
 بابجلا لثم مايألا يننريص
 بابحلا هيلع ىلوتسا دق ناك

 رهدلل ردغلاو
 باد نبا قاف كبادآ رشن ي

 بابشلاو ابصلا لايذا رجت
 بابشلاو اهماين ينب بيش
 باوتلا هيف حش تارف بذع
 باوتلا لين نيرادلا ةقاف يف

 باهش يجايدلا حنج هنأك
 باهش هيوتني رمأ لك ي

 بانو

 دع نيد

باد هن امز



 يذلا لاقملا رعشلا نم هل

 تمه يقاوقلا دولما زه نإ
 اهل اهيبش دع نمل لقف
 اكردم علض اذ ىرت له مأ

 ىار ول مساق يلع نباو
 اهل ءايح سارلا سكنل
 ةدع ىرشلا ثيل اهن ضراف

 يذلا فيرخلا عرز اهناف
 ىدتهاام ىلعلا وذ يلصو اذه

 هركذ نم لسيرلا ماتخ ىلع

 باتقلا لادجلا موي هب ءاش
 باتقلا باكسنا لثم ةبيجم

 بانو يجوعا ىواستي له

 باجو هنع راس عيلض .واش
 بانو دوسم نيب اهداشنإ
 بانو سرض فكلا هنم ضعو
 بارضلا معط نرقلا اهنم فاعي

 بارضلا نيملاعلا رعشو ىجري
 بانا نم هدبع نم هيلإ
 بانلا وأ عئاض ءابك لثم

 : هحدمي ًاضبا هلو

 ةجح لك ديس نم ىرولا كادف
 كل .ادقع ذم ىغبلا دقع رنانت
 اهروهش نأك ايندلا كب تحضأو
 ىرولا نم تملع دق اميف ظحي ملو

 سيمخ ةادعلا وحن هل جحي

 سيمخو حلاص انيف ةمامالا
 سيمخو ةعمج انيدل ارورس
 سيمخ سيمخلا ثيلاي كلثمب

 : ًاضنأ هحدمي هلو

 ارعرع فانكاب لالطأ ركذ نمأ

 اهرجه كوحن ما حور مأ ماا
 رياحب ولسلا كنم تددي ماأ

 هبانب ضوضعلا رهدلا كبان ماأ

 اردحت لكيتلقم نم امد تللط

 ارجهتو ىوجلا كاشحاب حارف
 ارحب لآلل ءاديبلا ىلع َفطف

اركوبح مأ هاسؤب نم لكبانف



 لزانم عومدلا ينم تلزنا معن
 بئاكر ولسلا ينم ترحس دقو
 ههجو ةلازغلاك لازغب , تدخ

 اهردغل تاتداحلا يلإ تشاجو

 اهدهع ضيبلا درخلا نأ كرمعل

 امهسأ صخشا رهدلا ىسق ناو

 رتعم لك يف شرعلا هلإب قثو

 امميم نيملسملا مامال نكو
 هل تزربتسا يذلا يماسلا فيس ىتف

 ضراع دوج هب ادوج نلدعت الف

 مئامح هوار امهم ىدعلا نأك
 ةوخنو ءابإ الإ )وبا املو
 رذت ملف هيلع يتاتام رمدت

 اهركذ نع ىتم اثيداحا اوحضاف

 ابصلا اهليذ اهب ثرح هضور امو
 اضهان وجلا يف نتعاف اضراع ادب

 ارجاز رونملا قربلا هب حالو
 اطقطقم حس مث ادزم ثدف

 عقاف رفصاو ناق رمحا نمف
 اهريبط عجر ءانغلا مكلت امف

 صصخم بح ءاونألا اهي ترجأو

 الو هقئالخ نم ارشن بيطاب

 ىلإ مشف رورسلا نادجو زع ىتم
 يتلا هليعافا يلوق تقدص دقل

_- ٧٨_ 

 اركنتو اهمسبر ىفعت يمعنل
 ارحسم برطملا يداحلا اهرثأ ادح
 اريصتأ نأ ربصلا ينم ددجف

 ارمحأ عمدلا رداغ بوطخ شيجب

 ارمعم ميقيال مامغ لظك
 ارفنم اصخش نهنم ًاديأ نكف

 ىرعلا قثوتسم هنم البح كسمتل
 ىرتعا وأ ليلجلا بطخلا كمأ ىتم
 اريمتحو رازن تمسأ دق رخافم

 ارديح ساب هساب عم نضرعتالو

 ارصرصو لطملا ماح اهسأر ىلع

 ارصرص كلهلا نم احير مهل راصأ
 الإ ىرذم مهل
 ارقهقو دانعلا يفخم همزع ىنث

 ارزعم مامغلا بوص اهباص دقو
 ارركم اليل سمشلا ءايض درف
 ارجمز تمث دعرلا هيف مهمهو
 ارهزاو يفلا ءاجرا مجناف
 ارضخأو رورسلا ينقي ققي نمو
 ارركو ءانغلا ناحلا درفملا
 ارهنا عير دق ميألا يزجك ليلظ

 ارظنمو ًاقلخ هارم نم نسحاب

 ارفظتو كاذب ىظحت هريراسا
ارطعم ميسنتلا رشن اهرشن ىكح



 كلام نيا نبااي تنأ يكلمو يسفنب

 ي كمساك شرعلا برل تنأف اننهد ف :
 : , يد نم ذخ ىدهلا مامإ

 رتوم نكف دعو الب كتتأ

 ارشعمو الاخو ًامع اهعبتأ

 .77 ب ىرولا ديساي بدلا كيبا مساو

 رصيق رصق اهل لثم نع رصقي

 رثؤم اديدج مكايلع ركذ دجت

 اصنل د نم اهذخأ و ةتي حتف رك نذي و هحدمي ًاضد : ىراصنلا دي ن ذخأو ة

 رصنلاو زعلا هب نورقم ربصلا وه
 اهب لبق ىتفللام ةمدص مكف

 ةتيب ةارشلا عنص نملعت ملأ

 ىمعلا يل وأ دونج نم اهيفو اهوتأ

 اهميرح اوحابتساو اهوكلم دقو

 اهجوربو اهراوسن مهنود نمو
 يتخا رظنت نيعلاو ىحض اهوتأ

 اوسوجي نأ نع مهدر امف
 ةيرهج ةونع اهولخد ليلب
 ودباكو ماركلا ربص اهب اودباو
 مهناك اولوف اهنم مهولجاف

 هملظ مهل دم سؤب ليل مكو همالظ
 7 ىلبي سيل ءانت اوزاحف

 مهعنصب نيملسملا نيدل اوداشو

 لام نب فيس ناطلس ىدهلا مامإ نام ني فيس قططلس ىدهلا ما
 برحلل راس نم نكيلف اذك

 ىذالاو سؤبلا نم مهافاعو مهافع

_ ٧٩ _ 

 رهدلا هليزيال اقلخ هريصف
 ربصلا اهلباق نيح أراهج تلوت
 رزن ددع فين عم ةئام مهو
 رتبلا ةدنهملا اهيدياب فولأ

 رمالاو يهنلا اهلها يف مهل راصو
 . ةيطخو رضخ ةيفطقو

 من مهعبتيو حتف مهمؤ
 رفكلا . اهفلل ناك فولا "

 رمغ ةيحان لك نم ىدرلا رحبو

 رم رقم اهمعط باعص روما
 رجم لفحج اهرتأ يادع ريمح

 رجف هحضواو حيبص مهل هالح

 ركشلا بجي هلاثمأ ىلع امنغإ

 رسنلاو رفغلا اهنود تيص اعم

 رعذ هلقلقي اموي الو ميظع
 رخفلاو دجملا ىرولا نود هل ديدم
 رطق هعبتي سيل اقرب كنع عدو
رب محار هنإ اياربلا هلإ



 احدام تنك اذا حدماف مهلثمل

 مهسوفن مهنم شرعلا وذ ىرش ةارش

 قداص ةوزغ هنلا ليبس يف اوزغ
 رفنضغ روصه ثيل مهمؤي
 ادمحم تينع دوعسم ةلالس

 ايفاخ ناكام دعي نم انل ىدبت
 هلام عماطملا رزن ىذألا ليلق

 تكروبو يلو لاو نم دكروبف
 ًاحئادم ينم ترمعام نولويس

 مهيانجل همار ءانت اذهو

 نكيلف يناعد امل هتيبلف
 رخفمي نبملسملا ةارش اوشيعف

 هفيسب روغثلا طاح نم ةلودب
 رفسم قلخلا ىلع رون هلدع نمو

 هشطب ثيللا رذحي ثيل وه نمو
 ةرينم أر وديد هاليشو مي دأ

 رثن الو عيضي مظن مهيف امف
 رسخ هبقعي سيل حبر سفناب
 رجألا هب ًاطونم ارخف اهب اولانف

 رمذ مدقم لساب ءيرج عاجش
 ركذلا هل قحي وذ يعاسملا ديمح

 ردلا فدصلا نطاب يف يفتخي امك
 رحلا مأسي اهلاتما نم ننافأ

 رهزلا ةفراطغلا نارهز نبا ةارش

 ورمع اهب ودشيو ديز اهب ىنغي
 رهطلا ديسلا ىدنلا رحب ىدهلا مامإ

 ركشلا يل ال ىرولا نيب مهنم هل
 رهش ىضم نا دياز راهتشا ديزي
 رغث هل نم هل دمح نم لخي ملف
 رفسلاو ةماقألا لهأ هب ءاضي

 رحبلا قرغي هضيف ىنداب رحبو
 رهدلا بونلا ةملظ يف ىدتهي مهب

 : ۔ هتلا همحر - هحدمي ًاضبأ لاقو

 رفظلاو دييأتلاو رصنلا كلامس

 ىده حتفب ىرشبلا كوحن تلبقأو
 هترهش هنلا نابا نيبم حتف
 تعفتراو مالسالا سفنا هب ترس
 كرش نم كرشلا ةامح ىراصنلا حيو

 مهب ىدتهي لالض موجن اوناك

 رفظلاو بانلا ةادعلا كنم بانو
 رشبلا يدتهي امل ليق هلثمل

 رهش انمع روبحل انماعف
 ررس العلا قابطا قوف هب اهل

 اورصتنا ول راصنأ هنم مهمحي مل
اوردكناف كلهلا يواهمل مهعابتا



 مهروغت نم زيزع لك لذأ
 ةقهاش لك يلاعت نم اولزناف

 مهيغب مون ايؤر ريبعت راصو
 ةعطهم نيدلا شويج مهيلا تشاج

 مهنكاسم ي
 ةرطنقم ريطانق نم اوجرخأو

 ىتف ةارش اهولحو اهوقسوتساف
 اوجرخ ةبصع نم مهرد هل
 مهناك ءاجيهلا ىلا نوردابي
 هتلوص نرقلا لكت نرق لك نم

 ةتلجاعب ىرخألا ىرش راش لك نم

 ىف ًأاذاذج مهتردافف

 انتلل روس مه ةارشلا نإ
 مهراعش ابلغ ةداق مهب مركأ
 لبق مهب ادعالل سيل لئابق
 مهلثمت نأ ًاسوئي نودغت ال

 ةرخام رحبلا بابع يف مهب يرجت
 هرع ذأ يرمقلا قبست نأ داكت

 ةينبأ مالعأ اذإ ىتح

 ايح ردحت تلظ
 اورصتناو كارشألا لكلك اونهواف

 هب نيبي نبال ةراجتلا ىذه
 هب ءيجت كسم ال ةراجتلا ىذه

 ىتف برح نيصاعلا رفصألا ينب اوقوذ
 مكضقني مكايلع نطب مترقب

 “سننآ

 ةر د ا ل اسآ

_ ٨١ 

 رغثلاو تاماهلا مهنم تمشمهو

 ررد هعمد نقيهش اهيلع مهل

 ربع ىرولا نيب مهو اودغ ناب
 رطملاو حيرلا هالع مضخلا شيج

 اوردغ امو أدهع اوثكنام ءازج

 رصقلا اهناردج ادع روصق نمو
 رهزلا ىرشلا داسآ نارهز نب رصن
 ررد مهوراجحذ سانلا امنأك

 ردب مهمادق تدب موق بابش
 روخلاو نبجلا هنم مزعلا نراق ام
 ررضلاو ريضلا اهينبل لجعم
 روسلاو تايآلا دهشت مكلذب
 رعشلا ال تاماهلا هي نييت برض

 رجحلا ةعرقلاب تعرق امك الإ

 اوركذ نإ راربألا جرزخلاو سوألاب
 رسدلا اهحاولا تمكحأ دق ءارسد

 رمقلا ىجدلا باج امك راطف مار
 رذحلاو سينأتلا كرتشاو كارشألا

 رفظ ىبظلاو نيرع جيشولا اهل
 رده همد ميئل رده لك نم

 اورجت ذإ قافآالل ةلبج راجت
 رجتم دع امهم نيراد رودلل

 رفص الو اهنم بجر الخ نإ ام
رقبلا اهيااي مكديس قاثيم



 رمس يف رامسلا صصق مترصف

 اهب راحي بوعرخ لك متملسا
 اهتحفن بابلالا رحست هةبوبعر

 هدلاو بلق ديلو لفط لكو
 مكدهع ماربإ ىلع متربص ولو
 نأ كتايح نماتال رحلا رتاو اي

 هبقاوع يف لقعب ركفي ملو
 هتيرس ترسا ىتم فيس نبا نإ

 تدب رورغلا لها ىلع راغا ناو
 همئازع نم حيرب ةادعلا ىرذ

 هتفلح شرعلا وذ مهلذ يف ربأ

 هرصان ردقلا ليلج ميظع لكلم

 لكو الو بايه ريغ رطاخم

 كرتعم لك يف هتكيرع بعص
 ىتف ديرو يف اموي حمرلا دروا نإ

 افرش هب تداز ديس نم تكروب
 هرظنم ليق نامغ نامع امف

 ربخلا متللذا ام ربخ نع عاشو

 روحلا رظانلا اهنم ناز ىتفلا فرط
 رحسلا اهرشن ىدهاف تداهت اذإ

 رطفني روجيدلا لفط نم هيلع
 ريص همعط رم رصلا امنكل

 رتو لتاق مهسب هنم دكيمري
 ركفلا هرهد ايالب عقول تراح

 رفظلا اهرافظا ىلع حولي تبآ

 رذت الو ءيش ىلع ىقبت طق ام
 ربألا هقرخ اوفرت سيل مهبوتف
 ردقلاو فايسألاو هتنا كئالم

 رطخ ىرولا نيب هل رمأ لك ؤ
 ررشلا ىغولا ران نم رياطت دقو

 ردص اهل حامر رخآ ردصف
 اورهتشاو ردقلا ءافرش هباحصأ

 اورظن ناو اوساق نإ دشرم لجنو

 : كلام نب فيس نب ناطلس مامألا يف اضيأ هلو

 ارورسو ةرظن كير لكاقل

 دمحم راج سودرفلا يف كاقسو
 هد ىحضأ يذلا رصعلا دحاو اب

 امميم نينمؤملل الهنماي

 اريرحو ةنج انع لكازجو
 اروفاك اهجازم نوكي اساك
 ارورجم انرهدل رورسلا ليذ
ارورطم ابشلا يضام أدنهمو



 اروكذملا لداعلا كيلملا برعلا ىبا ايأ مامهلا كلام نيا نيا اي

 اروتاملا كسمأ كل ركاذ انأ يذلا يف يسفن كتدف لوقت اذام

 اروسكم ايهاو يلاحل ربج ىلعلا رغلا كتامزع تريد له

 اروفك ليمجلل يريغ راص نإ ركاش انا امناف تيأرام لق
 تمأ ناو تيبحام لكنركشألف

 مامأل ١ حدم ق ىرخأ ةدصق هذهو

 هتل ا همحر -

 هملاعم تفعت دق عبر ةولعل

 لامشو بونج احير هرواعت
 هنأك انفقو امل انل ىءارت

 هتاصرع يف عمدلا حسن انلظف

 ةدوع هيلهال له يرعش تيل الا
 تان دقو بيبحلا كاذ عجار لهو

 املاط ةشاشحلا يف ليلغ يفشاف

 حرقم كلذل نفج اخأ ينارأ

 متحم ضرف دهسلا نأك نيعو

 بلق سانلاب رهدلا نا كرمعل
 لا قرفي عمجي وا بلسي سكي ىتم

 اروكش توميال كبرب ىفكف

 كلام نيب فيس نب ناطلس

 همقار هدوجي مل روبز طخك
 همجاسو اير عجرلا شط هالوو
 همصاعم هتنمض مشو عجارم

 رطق ناتهتك

 همداع عمجتلا رصع دجاو لهو
 همساور بحملا نيع نع ةارمب
 همحاج علاضالا نيبام دقوت

 همئاول عاطتال يجش بلقو
 همزاول عاضتال يلثمو اهيلع
 همتآام اهتنراق دق هسارعاف

 همعاطم لظنحت بذعي ناو طيلخ
 همقارا كترواس نا سئتيت الو ةعاس رس اذا ًاحارفم لكتالف

 همزالم حابصلا حالام رشلا الو امئاد ءرملا هلان امهم ريخلا امف

 همراوص فوتحلا كتماسو كيلع لكلكب ءان رهدلا تيأر امهمو
 همراحم حابتست ال هذئالف كلام نيا مث هتناب اذئال نكف

- ٨٢_



 ىري نأ ضيبلا هقالخأ تبأ مامإ
 هنكر دهنن نيدلا داكو اناتأ

 ةياور لبق فورعملا ىرن انكو

 انكاس رهاوجلا كيلوي رحبلا وه
 هتابه بحس هبجحت مل ردبلا وه
 هبارق عوردلا نكل بصعلا وه

 اهعور دعب نم مايالا نطوا دقل
 ايرابت يرشو يرأ هتحارب

 اهنا ول رافق ىرسأ اذإ قيضت
 هركف بيغلا المي هيلع داكي
 ةمه مار اذأ يراجلا اضقلا نأك
 كلام نبا نبااب كاوان نم كل ىدف

 اديؤم نيمركألا نبااي تلز الو
 دنهم لك ءادعألل دكداتع

 اهدرو ةنسألا قرز ةيطخو
 لا رطمتف ىشحت فاوجألا ةيلاخو

 ىستكاو دعرلاو قربلا اهيف عمجت
 يمترت جوعأ لسن نم ةقباسو
 هءاضم لان فيسلا نا ول مزعو
 . تدغ دقل ناسللا قوقشم دوسأو

 مهفتحو دابعلا قازرا نوكي
 ىدرلا اهمدقي جنرفألا ىتا املو
 مهل تلوس ةينما مهترغو
 مهنم سمألاب تلنام مهفكي ملو

 همجاعاو هبرع ةريظن نهل
 همئاعد ليقصلا هيضاميب تماقف

 همجاوس انايع تميش ىتأ ذنمف

 همحازي نم ادب زم هيف كلهيو
 همساوم بغتال نكل ثيغلا وه
 همئاوس راضتال نكل ثيللا وه
 همئاهي عارتال نمأ عترمب

 همقالعو هدهش هنم هتلو

 همراضخ نهجشت مل هردص تكح

 همداوق قورطلا لبق هل ودبتف
 همئازع هتريدام ىلع ريسي

 همجالع جيلخلا ىدغت نإ . ورغ الو
 همغار فنألا عدجأ نهو كادضو

 همئاش وه نم فرط اليلك دري
 همطاول نيتنجولا تايماد مد

 همئاوح ًاناطب اليجس يداعأ

 همحاف ءوضلا خسني انوج قحلا اهب

 همواقم بهي ال يمك لكب
 هملاون بارضلا يف هتملت امل

 همذ اهلو هناصرخ هل نيدت

 همغالم سورطلا يف هتثفن امب

 همزامز نيقفاخلا مصت شيجب
 همداصم بوؤي ال ريزه ءاقل
هملاع ةيربلا لكام لتقلا نم



 ةضهن هتنا ىضر يف مهيلا تضهن

 مهسوفن تفطتخاف ادجم ترطو
 مغيض سئارف ىعرص اهب اوسماف
 ًارصان ناك نم رصنلا توفي فيكو
 هلهال الإ دجملا ذاي كلملا امف
 اهناك نيملسملا مامإ اهذخف
 لازيال ءانت كتسك

 عمطم لين هب ىفبأ هتلق امف
 اهرجا ضئارفلاو ضرف كحدمو
 يتمه رعشلا بحصتست مل كالولو
 ىلعلا كقالخا تدهاش اذإ نكلو
 ارعاش ءرملا حيصأ دق لئاق مكو

 هب ترصقام نيح الإ كاذ امو
 ًاكلمم رورسلا درب ًاسبال شعو

 ] ددجم

 هملاح هآارت املح مهتردافف

 همئامح ةازبلا نباب تفطتخا امك

 همداخ عورلا يف توملا ناك روصه

 هلاسم نامزلاو ليئريج هل
 همجاحم هانم نم ميمه ظحو

 همتال دجولا نم ىفشي هب بيبح
 همعان ليللا ًجدام هنم كسايل

 همئاع انأ رخاز رحب كدوجف

 هملاع تنأ امك رجح انتعرشب

 همئارك ىلإ اموي تبسن الو
 همطالت شاجف يردص يف طمطغت

 همصالغ تصغ لهجلاب ءيرما لاقم
 همئار انأ ام لين نع هتهاهف

 همراكم ديبت ال كلم ديلاقم

 : هحدمي ًاضبأ هلو

 ىوهتام نميهملا كاقلو تولع
 انرهد قر ىلإ ىدهأ يذلا تنأف

 انمدع مدعأ دوجلاب يذلا تنأو

 انقرط نما لدعلاب يذلا تنأو
 انتيص ضرألا ىلع ىضفأ يذلا تنأو
 ىفتكا ام مث ًاعمجا انامع تكلم

 محلا سؤكا تيقساف قاس نع ترمشف

_ ٨٥ _ 

 ىولبلا ةوه يف كانشي نم ىقلاو
 اوحم اهل حام عاطسا ام ىده روطس

 ىودج الو راصي دفر ال ةيشع
 ىودع اهب تملا وأ اهتقرط الف
 ىورن الو صقنال سانا انكو
 اوفك اهدحو انل يضاملا كمزع اهل
ىوصقلا ةدلبلا يف كرشلا ةامح ما



 تحيصاف دونهلا دنه ىلإ توزن

 الحسم لحاوسلا راطقت تخودو

 اشئاطب تيوح ىصقألا نميلابو

 ةقيقح فيس نب ناطلس لضفلا كل
 ايجان هراكملا لك نم قياو مدف

 ةقاف ليبارس ينع ايضان نكو
 هبابع لضيغيال رحب دلنناف

 ىوزن ىلع عومدلا يرذت مهيرارذ
 ىولا ىغولا ءاوتلا يف يمك لكب
 ىوحا بشع اهل اهيلها عمادم
 ىوعدلا ةيذاك هنم كاوس قحو

 ىوجنلاو رسلا ملاع هلإ لكالك

 اوضن مقسام ريغ نم اهب تودغ
 ىوري ملف ارحب مأ ماظ ضري ملو

 : هحدمي اضيأ لاقو

 بيشا كلامملل ريدملا معن

 هلضفي رقأ وذ فيس نبا كاذ
 هلاثم نامزلا يو

 ًاهلاسم تيتا نإ هادن لما

 ابذهم ماركلا تنب هب تءاج

 يف بيرغ دكلم

 ايراجت فيرشلا لقعلا ىلإ ىوآ
 ابراغم ماقأ وأ اقرش لح نم
 ابنارغ نودغ انيلايل هبو
 ابراحم تيتأ نا هاطس رذح او

 ابلاطم راخفلا تاراثب ًةرمذ

 : هحدمي ًاضيأ لاقو

 لهاوصلا تانفاصلا برب انيمي

 هب تعطق نم ريخ فيس نبا ناو
 دهاز دهزال فيس ىتف ناو

 متنم فرشال فيس ىتف ناو
 هلوصا نم يمتني كولم ليلس

 ۔ ٨٦ ۔

 لعانو فاح ريخ فيس نبا ناب
 لهاجملا رهظ ءاموكلا ىلعلا بالط

 لداع لدعال فيس ىتف ناو

 لضافأ مارك ءابآ ريخ لىإ
لساب نيعارذلا لوتفم لك لىإ



 هماهر ىرزا فكلا نوته لكو
 اقرشم رافلج نم هل مامإ

 ةدلب لك اهجرخ هيلا يدؤت
 اهرساب نامغ اكلم هفكت ملو

 اهناك تاشنملا يراوجلا ىجزاف

 ىنثناو دنسلاو دنهلا ضرأ خودف

 هشويج تشاج فورعملا نميللو
 مهلومخ دعي نيدلا لهأل داشف

 ابحاس نالذج مالسالا هب ىحضأو
 هلين نود يذلا دجملا وه اذهف
 اهناك نبملسملا مامإ اهذخف

 امنأك اهيت دولا وذ اهب ليمي
 امناك لاق لك اهنع روزيو
 أددجم لازيال ءانت كتسك

 ةلذو راقتفا ىشخأ اهدعب لهف

 حشاك ةتامش نم ىشخأ انأ لهو

 لطاوهلا تاليسملاب ادراو

 لكالا دمتسم اكلم قرلا لىإ

 لئابقلا ةارش اعوط هل ونعتو
 لصانملا يبان ريغ امزع درجف

 لئالد تاوذ مالعا ميلا مىلع

 لحاوسلا رب فتحلا سوؤك لعف

 لفآ ريغ هردب نميب بف
 لداجملا تاىلاع دجم لقاعم

 لذالذلا لضف دجملا ءامس قرطب

 لوانتملا دي زجع نم رصقت

 لئالغلاو الملا يف ىداهت بوعك

 لئامشلا ولح حارلا لومش هاقس

 لعاشملا رح هجولا رح هنم ىوش

 لدانجلاو ىرثلا نهر اهمظانو
 لقاعملا يماس فكلا نوته تناو

 لئاصألاو ىحضلا يف ىلتي كحدمو

 : هحدمي ًاضيأ لاقو

 مصاع يح ىدل الالطا يح ال

 قراب وحن نم حال قرب ءوض مشو
 لا عبارم قيقعلاك عمدب ؤرو
 تفع دق عريجالاب موسرل جعو
 اعمدا ةمونملا لالطاي لطو

 مصاعملا نوتم يف مشوك تدبت

 مصاوعلا قوف مصعلا ماصتعا كيري
 مجاو ةفقو نهيف فقو قيقع
 مساورلا ميسبر اهيفاوع رمب
محاج دجولا نم نونكمب منت



 اتفلت مسقاف يبيرغلا مساقلابو

 ةبابص جيجهلا ءاجراب جيهو
 أدهاعم داهعلا اهاورو اهاقس

 اهب يفغش نم ردا مل يتلا رايد
 لزت ملف انسح فصولا توفت ةاتف

 اهاوه ميلس
 يمد تردهأ ةنمد اهاوه تقلع

 ام نودف ىمعن دق يبلق دق دقل

 ىلعلا نع فيس نب ناطلس نثي ناف
 مراكمب ىلعلا قوف الع مامإ

 هكلم ناشام ناشلا ميظع كيلم

 همامت يمحي متلا ردبك ىمح
 ةمفنب اموق مهام ىتم مامه
 مهامر ًانظض ءادعألا مجر ناو

 العلاو مراكملل هتمن ميرك
 ةسيفن لك وحن ىقوبس سفنو
 فتعم هانغم ماام ىتم داوج

 ةعقب لك يف لح هادن ميمع
 لمؤم ىندأل ايندلا بهو ولو
 لئانب انع ءادعألاو مدعلا ىرص

 الئان ثيللاو ثيغلاب هتسق ناف

 ةملظ حنج يف حال ردب لثم ادب
 هقدو لبقأ ثيغلا ءيجم ءاجو

 هفك صح مداق نم هي الهاف

 همس قرافيال

_- ٨٨ _ 

 مجاوسلا عومدلا برغ هب حسو
 مهار دعب ابيص اهيلع بصو

 مساط ريغ ابصلا عبر اهب تدهع
 مئال ةمولب وا لوذع لذعب
 مغارضلا لاجرلا دابكأ تتفت

 مزاع ةيقرو قوراف قايرتب
 مجاحملا يماد ءارض اذ تحصاأاف

 مياعنلا لين ماوللا معني هب
 مئاوللا مالم يبلق ىنث مالم

 مراكالا مارك اهيف امرك
 مئاظعلا عفدل رخذ هنا ىوس

 مئامتلاب ال ضيبلاو انقلا رمسب
 مراوصلا نوتم مهنم قلع تمه

 مجارملا نانب يمدت هل دنجب

 مئاركب اومركا مارك دودج
 مرابض لك سفن اهيف سفانت
 مناغملاو ىنغلا دكارداب هابح

 مئامعلا لحم لك نم ضرألا نم
 مدان نس اهل عرقي ملو تناهل
 مراصو ءاجرلا لين هب طونم
 ملاظ نيع ىرولا يف يناف ًاسابو
 ملاظملا مالظ ايندلا نع منىلجف

 مئامسلا ريجه نم ثيفغتسم ىلع
مداوقلا شير مدعلاو ىدعلا رقصل



 مهتلخ تسدلا يف هينباو هتمش اذا

 رطامق ريرطمق سوبع مويو

 هفيس دمغاف هيف يرطمقلا ىشم
 هباج نيحانجلا يجوجد ليلو
 الع يوذ روصقلا العأ نم متياف

 مهفاضأ دارجلا لاثتماك فيضو
 هلاقق لاقتست ال ةلز وذو

 هدضب ميظعلا مرجلا اخأ يزاجي
 مهنع حفصلاك رارحألا ديعتسا امو

 هماق حنجلا كلاح ليل نهومو
 اهدقو مونلا هنهن دق ةرجاهو

 ةميمر ماظعلا ييحي نم دهايحف
 ةيرمع ةلود يف هرمعو

 ربحم ملعي ىدفت ةربحم
 اهضايح نم در ميهاربا لجن ايف

 ينناف ارب قحلاب امكح نكو

 ۔ _ ٨٩

 مئامعلا لالخ نم تلجت ةرودب
 مجامجلا قوف هيف مومجلا يشمي
 مداصملا رطمقملا شاشم يف ىطس
 مهاس درجأ فرطلا توفي فرطب

 متامب مهسرع ىراصق يلاعو
 محالملا يف هدرج هتبلس امب

 مئامسلا دعب نمالا لظب لاقف
 مئارج وذ ءىربلا دوق
 مراص ةحفصك ىقمحلا مرص الو

 مئاوقلا ماوق انهو اكش نأ لإ

 معاطملا ذيذل اهيف ارجاه ادغ

 مئاظعلا ضع هيراد يف هاقوو
 معاشقلا رمع قوف ارمع عئارشلا

 مظان لك عم ناسح اهب ىمهابي
 ملاعو ربح لك ًاروبح ديفت
 مئاه دروأل ميهلا دورو باذعلا
 يمكاح ةيربلا ءرباي كتيضر

هنأ



 ,{ ؤ فيس نب ناطلس نب برعلب مامألا حدم يف هلو
 تاعوطقملا هذه الا ةباتكلا تقو ينرضحت مل دئاصقلا ضعب

 : مامألا ءاثر ق ةدصقو

 برعلب ميركلا انالوم شط ىرز
 نم ربخ ناك هتسقام ىتم مامإ

 ةورم برو ركش اذ تنك نا

 ىجتري بئاونلل ارخذ هلعجاو

 علاو مراكملا نيربي وحن ىإ
 نع هافك يبرعيلا دصق مأ نمف

 هناوعأو رقفلا فئاخاب

 ىنملاو ىنغلا ندب نم يهف

 بكوك قلات وا قرب حال ام
 نمب تناز يتلا نيربيل قوش

 مئامغلا انيلع تداج ام لباوب
 مئامعلا هنم نيدوفلا ىلع تلاعت

 اروصنملا لداعلا

 اروصنملاو رومعملا

 7 امألا عط أ

 لعجت ال

 رص ىنملاو ىنغلا كارداب ىظحتل

 رصانملا نيعملاو يراوسلا نعم

 انمن دجت نيربيل ممي
 ينمأ نم عوجلا فاخي لهو

 بكوك ينوفج نم ردحت الا
بكوك يصاقألاو ينادألل وه



 فيس نب ناطلس نب برعلب مامألا يثري هلو
 - هتد ١ همحر _-

 هلهاب نامزلا ثبع القعم اي
 امظعأ اكلم ناك كب يذلا نيا

 ىفتقتو كولملا ديص هل ونعت

 ةفيخ صنئارفلا دعترت هيدلو
 هب ةفئاط نادلولاو روحلاو

 ىنملاو ايانملا موك اعم ىرتو
 هرومن عيمج تمت اذا ىتح

 تركنتو هتالاح تريغتف

 ةنسالاو لهصت ليخلاو

 عقري ال قزمت ةالولا اودغف

 عفريو ءاشي نم ضفخي رهدلاك
 عبتتو لاجرلا هلاق ام
 عبني هيدي اتلك نم دوجلاو

 عملت

 عملت ةميركلا هتحار حرس ؤ
 عرسي عطهي صقنلا هيلا قاو

 عرشي يلايللا ميش يف ردغلاو

 دسأ

 اوعزعزو هوكرح ًةريبت اومدص مهنا ول ركاسع هيلع اطسو
 عزعز فوصع ةلغلغم حير ىدرلاو ةينملا قفا نم هتتاو
 عبراو راخفلل لزانم تفعو ىهللاو بهاوملا نيع هل تكبف
 عبرا كلذ دعب وفقتو المك تضم ةئام اهدعب فلأ ماع يق

 عزفتو فثويللا هرذاحت ثيل لداع مامإ هكلامم ىوحف

 عزفن هيلالا بطخ انبان نا هنا الإ طق هيف بيع ال
 عرقت عراوقلاو حدفي بطخلاف هبتناو مدآ نبااي كنوفج حتفاف
 عفنتال ةلفغ وأ متام ؤ ىضم رمع ىلع الا اكبلا عدو

 عقنتال ةلغ ثدحي لازام هناف نامزلا بون ىلع ربصاو
 عفشت هيلل هايند ءاعفش اكلام هيف ناسنالا ىرت انيب

 عفشت ةلذملاو ةناهالا فك اهل ةيصان فيلح دعب راص ذإ

 انميهم عيطن نأ الإ يار ال

 اهلك ةطيسبلا كلم ول ءرملاف
 عبت جوتملا هدبعا ضعب نم
 اوع ب ةلالجلا اذ نميهملا ىصعو

- ٩١_



 (ضرأل ١ ديق) فيس ند ناطلس ند فيس مامالل هحئادم

 مالس قيقعلاب ىملس عبر ىلع

 هتاصرع يف لهنت
 تتأ نأ دعب هئاجرأ ىلع تفقو

 يعمداو هينكاس نع هلئاسأ

 عترم راثآ لآستلا عجري ملف
 هطوحت دامر امغلا فشك الو

 رمض نطعمو سارفا فلعمو
 هب انل تضقت امايا هللا ىعر

 ارئاز تئج املك ىملس يلايل

 اهمعي نغألا ميرلاك ىهذاو
 يبحاص لاق ىلملا يف تننتام اذا

 اورثآ نانبل نابهر اهماش ولف
 اهتاذ فصو يف ترذعا دقف اهعدف

 هنا ناطلس نب فيس اركاذ نكو

 هأدرو نيملسملا مامإ ليلس

 هساب ةدش دسالا فاخت عاجش

 اهظاوش ةادعلا ىشخت ةبيه هل

 ددعمتم بشوشخم يوق ديدش

 لحكتو ناهدا سيلف

 هناك ديلج دلج هنكلو

 ةقاف ربغ نم توقلا لاطم ليطي

 ةوقو اسابو اشطب يرفنشلا ىكح

 تحرب الو

 همه

 ۔ _٩٢

 مارغو ىوج هنم انفش ناو
 مامغ نهراٹآ ق مئامغ

 ماعو هيلع ماوعأ ةتالت

 ماجسو مهار ينم رحنلا ىلع
 مالس ريطخلا يحولا نمض امك
 مامح نهنأك ىرت فاثا

 مالسو هرهز قينالا لاضو
 ماين هنع سؤبلا دونج شيعو
 مالسو اهدنع رشي يل ادي

 مامر هنع ربصلا لابح لامج
 مانم بيطيال ىذه دقف ىلع
 اوماهو مارغلا ق اوحاسو اهاوه

 مالو اهل بيرثت دكتافو
 مازل ءانثلا ثي هل كيلع

 ماه لثؤملا دجملل وه نمو

 ماهر هنم لبولاب ىرز حمسو
 مالسو انل درب اهنأ ىلع
 مارح هيلع رجح اخرلا ناك

 ماشبو هكاتسي مراد الو
 ماعط ةامكلا محل هل ربزه

 مادإ هنم نشاتني امل سيلو

مامإ نيقتملل هنكلو



 شقرم شارف يف ىحضأ ءاش ولو
 املكو ايالقلاب هيلع فاطي
 ةديشم روصق يف ليلظ لظب
 سنا وا ميعن اذه ىار نكلو
 هسفن شرعلا يذ تاضرم يف بعتاف

 اهلوق قدصي ىوقت انل ىدباف
 اهنود . سانلا رصق دهز قئاقد
 ادب اذا روصه ثيل نم كروبف
 مميم داوج حمس نم كروبو

 بذهم ىقت رب نم كروبو
 ردكم ريغ هيف يدادو قيحر
 رفاو هنم يل دولا ظحو يدهعو

 هدصيل ىعس دق عاس برايو
 همارم مهس شاط دق ىأر املف

 ههجوو هيتجابيد ىلع نابو
 هلعفو اذه عنص نم ابجع ايف
 هديبع نحنو انع هعدصيا
 هئافو لها دو نع هعدخيا
 هنأك امالك ينع هفلبيأ

 نا يادص مصو ينيع تيمع الا
 يديقم مالظلاو يرون ءيفطاا

 ينرضيام يقتا يك ىجح يل اما
 ةورم لاجرلا رارحاك يل اما
 ةءورم بيطو ركش يل نا ىلب

 ۔ _٩٢

 مامشو اهنود ىوضر رصقي
 مان نيمركالا ميعن ناو
 مالم موري امع هنثي ملو
 ماظن تاحلاصلا ردل لاعف

 اوماحو نهلوح نم اوفوط نإو

 ماحز نيمدقلا لاهو جايه
 مارض عافيلا قوف هل بشي
 ماشت هنم نميلاو ىدهلا قورب
 ماتخ ءافصلا كسم هل نكلو
 مامت ءافولاو ءافصلا رديو

 مارم باخو يعس هل عاضف

 ماهس حيبقلا متشلاب هنم ادب
 ماتقو لجخم ءايح راتق
 مارك لاعفلا ضيب هؤاباو
 ماسن سيل عيبلل اننكلو
 مادذ نيعئابلل تثكن اذإ
 مالك يألا رحلا ديك ىلع

 مالك قيليال ينم هيف ادب
 ماون جازملاو يءام نفداو

 ماهب رضيام مىقوتت امك
 ماوس ليمجلا عنصلا ركذي دقو
ماود تامملا ىتح امهنيزي



 ء ٠ ٠ ١

 حنادم رهز نارهز ينب يف يلو
 : وضت ىدنلا طسو تدسشناأ اذا

 بقع نهدادعا نم كنودو

 , ان زتها ىسألا يذ عم تدلت اذا
 ٩ - ء

 " يلاعملا سورحم ىقباو مدو
 لهنا ام هتنا مالس هيلع

 ماظن سيفنلا ردلا ىوح دق امك

 ماتخ يكذلا كسملل ضف

 مارم نيعماسلا مومه ل
 ماسح ىمكلا فك يف زتها .

 ماغرو ىصح اهيلاق قرف
 مامر يهو ضزألا تافر :"

 : اضبأ هحدم هلو

 هنا ناطلس لجن ًافيس هتنا ىعر

 علا نع روصه ثيل هنا ىلع
 بابع ضاف رحبلاك مرك هل

 د هركاب ضورلا رشنك قلخ
 ممذم ميئل لاق هلعن ء

 دبعا ةيربلا نود هل نحنف
 ؤرما هناسحإ ركش نع لسي نا
 يتعاشإف هل لسن نكي مل و
 راش رذام هللا مالس ع

 دندلا يف رن ملف 7خ

 د كلملاو لاضفملا ديسلا وه
 " هعدرب سيل يلايللا لاوط

 _ و جرخلا ال راطقالا هب قيضت
 لحنلا تجم ام اولح همعط ىرز
 79 هنم سوبع بوطق

 ل نحن رم نامز امهمو

 و نحن هناسحإ انركش نعف
 هل مانألا نيب هرخافم

 لبو هل حسو ضاميإ حال ام
 لبو ال ةطيسبلا لك هل ن ١
 لبأو ريتخا كاذب كش ي تنك راف

 : هحدمي ًاضيأ هلو

 انل 2 ٠ ٠ لدعلا حضو ان

لذعلاو موللا كلذ نع هنثي ملو حضو انل ناطلس نب فيسب



 يذلا ههجو ىرن نا انمرح نكلو
 ىدعلا تمشأ اني اقح يذلا وهو

 ةفيخ لصول ا نع انمجحا نحن ناو
 اندلا الم هفك ىودج نا ىلع

 لهسلاو رعولا انرهد يف هب ءاضا
 لهس اندنع هريغ ءيش لك الإ
 لذع الو انيلع مول الف تامشلا

 لدع وا هنم انل جرخ يلتمي ملو

 : هحدمي ًاضبأ هلو

 هتأي نم يذلا لابلا وه اذه

 نم هترتس فئاخ هاتأ | ذاو

 عم نوعست اهلق عست ماع ق

 هداتسإ نع عانصلا دي تسنخ

 هل ماغرضب سورحم لازال
 ىتا امهم يذلا ناطلس نب فيس
 هنا الإ طق هيف بع :ال

 هحيدم رشع رشع غلبي تاهيه

 باوبأ ىنغلا وحن هل تحتف

 باوثا ىنملاو ينامالا للح
 باجع هيف عنصلل ادي فلا

 اوباج عئانصلا رخص مهنأ ول

 باغ مراوصلاو يلاوعلا رمسلا

 اوىاغو ةامكلاو دجامأل ١ به ذ

 بانطأ ىلعل ا ىرذبن هل تدم

 بانطأل او باهسنأل ١ هئانتو

 باصن مت ناك لضف لكلو تلمك كلامملا مهي رشعم نم

 باصن نانجلا امهل ىده ىرذب هونص ىقبيو هيقبي هللاف
 بارس ةالفلا رهظ يف حالام دمحم يبنلا ىلع ةالصلا مث

 بارش فينحلا نيدلل فصي مل مهالول يذلا بحصلاو لتلاو
 : ًاضيأ هلو

 فالآ هئاجرا ىلع يشمي ىتم يشمي يذلا كلملا اهيأ اي

 فاليإ ىرثلا ىلا كاهتنم ةمل حرل مهلا ىدرلا كاشغت اذاف

 فالآ امئاد كحورل مه ادونج ةحلاص لامعألا نم رتخاف

 فالخ لوقعلا بايرا دنع هيلع نأام يذلا يارلا وه اذه

 فالخو رخشا ًاقح هاوسو هعنص مكحا سونبألا وه اذه

_ ٩٥ _



 ناطلس نب فيس نب ناطلس مامألا هدلو يف - اضيا ۔ هلو
 : _ فيس نيبا -

 ابدجم ناك يذلا كاعرم بصخأو

 ىسألا وخأ نيزحلا كارمب رسو
 اهليذ ءانسح لك كيلع ترجو

 تعجرو دايجلا درجلا تمحمحو

 بناج لك نم بكرلا كيلا جاعو
 امنكلو

 مئامغلا

 ةعيقب بارس ايندلا
 دشرم نبا نودجمألا ماركلا نياف
 ىار نمو تاقيض دوحل مهتوح

 مهتيدح رشن ريغ مهنم قبي ملف
 رهاظ دري اندلل كنعدخي الف

 سمالم نيلب اهنم ررتفغت الو
 ىقتلاو لدعلا ىلإ الإ نحنجت الو

 ابذهم اميرك ارب انسحم نكو
 ةلجعو اشيطو الذر ابضغ عدو
 بيرقلل نهبحاصو
 امنإ سانلا نع ملحاو نوفعاو الا

 انهلإ وفعل اجاتحم ناك نمو
 ىرولا ىلع ظيلغ اظف نيفلت الو
 قزار تنا الو قالخب تسلف
 ايح اخا ايحملا قلط امساب نكو

 دعيم

 .۔_٩٦ -

 مهاس مت مهار اهنم كداجو
 مئامحلا كيف تافاكلا تددرو
 مجاو وه يذلا ءرملا كل شيبو

 معان نابلا نع دولمأ لام امك

 مساورلا قاتعلا سيعلا كب انينح
 مئالولاو ىرقلا كنم مهمعف
 ملاح نهاري ثاغضاو حولي
 مغارضلا ثويللا هانباو ناطلسو

 مراضخ روحب اهيف توت دوحل
 مئاطللا هترهظا يكذ كسمك
 مئامس دوربلا كايذ نمض ميفف

 مطالتم اهرحب مومس مثف
 مئال كل نم هجو ؤيقافعلا درو

 مساب كرغنو حاضو كايحم
 مداس بلقلا مدان نهبحاصف

 مداع لآلاو راصن ءاللف نكلو

 مراكملا متت اقح همكلذب
 متاك ظيغللو لاعف وفعللف
 مزالملا دادولا وذ كنع رفنيف

 مداه رهدلا كنصح فيعض نكلو

مئامغلا هنم نلجخت ايح فيلح



 ةعاس كبر ركذ نم نرتفت الو
 مهبويع رتساو سانلا ليمج رهظاو
 شا لب ىرولا بويع نع نفشكتالو
 هلخف كاوس نم نهركت امو

 نا نببحت يذلاب اياربلا قالو
 ارما نكو ًاطسوا اماوق قفناو
 أدكنم اليقث ًاحادلم كت الو

 ما نهبشت الو
 ائراق تشعام عرشلا نايبل نكو
 ىوه ههابشاو همزالي مل نمو

 الو اهنسحأا ملعلا نونف نم ذخو
 ةجحو ملعب الإ نيتفت الو

 ملاع نيدلا يف لز امهم ليق دقف
 نيهناو فرعلاب رمألا نكرتت الو
 ةريرسب نحصناف تحصن امهمو
 ةبيرل نبلطاف ارذع نيعبسو
 هنود بكانعلا جسن لحي امهمو
 اهنلا مراحملا كايا كاياو

 بئاغ لك ىسع وأ لعب ديقو
 انضوتم امئاص تييحام نكو

 ةمكح دلقطنو ريكفت كتمصو
 يرماوأ لابح مربت مل تنأ ناو
 انفيس نبا مامألاب ءادتقا اذ نكف
 هل يذلا فيس نب ناطلس كلذف

 تتبن ناليغ

 ۔ _٩٧

 مناغ كشال وهف هنركذي نمف

 ملاحو يا رغصا مهنم كبحي
 مزال كل اهمؤش بويعب لغت

 مرابض اي هتاف نببحت امو

 مكاح قحلاب لقعلاو هب يقالت
 مئاح فوخلاو توملا ريطو اعاجش
 مقان كنم كحاض لك سانلا ىلع

 محازت هيلع قيض يخا بردب
 مئانغلا هيفو اقح ىدهلا هيفف
 ملاس بسحي وهو كله ةوهب
 مئاهبلا هتهبشا ايمدآ نكت
 ملاع كتمدعال تفم لك امف

 ملاع نميهملا اناقو لز دقف
 مزال يهنلاو رمألا نإ ركنلا نع

 مهارملا حورجلا ىفشت ىسع قفرو
 مداقتم هيح يلو نم تتأ

 مئان بهام رتسلا نكتهت الف

 مراحملا نكهتنا امهم ىرولا رامد
 مثاف بيغ ملع ىطاعتي نمف
 مئاد كل هلضف راقو فيلح

 مزالم رابتعا ايشالل كحملو
 مذاه كيغ سيطف اهل نأل
 مكارت هيف لضفلا مثف مامهلا
مكارت نبح لك يف ىده نويع



 ىشم ذم هنلا ةعاط يف اشن مامإ

 هعبط ملحلاو ملعلا رونو بشف
 ىقتلاو لدعلاو ناسحالا هل نكلو
 مهطم لك ليخلا دايج نم هل
 ىلعلا وذ ءاش نا هاداع نمل سيلف

 ةمام نباو متاح هنع رصقي

 نم وهف هانملع بيع هب سيلو
 دتعم لك ىلع انوع هل اونوكف
 ىقتلاو لدعلا ةبتر نع ندعقي ناف
 ةرم ممذملا رهدلا متق ناو

 اندلاو نيدلا يف ناك لضف لك للع

 مكليو ةلالضلا نيطايشل لقف
 اننامع يف عمطم يداعاألل امف

 ىلعلا وذ ناطلس نبا لجن مهتقانف

 ظقيتم لوح هيبن مامإ
 هنا حمجي سيل رومالا ناصح
 الحار كلم نبح رش لك ادغ

 ىدهلاو يضابألا نيدلل تبناو

 اوعراسو هلالا عوط يف هوعيطف
 هسوؤك تراد لدعلا بارش امهمو

 انعيمج دلوو رامعا ضعب ولف
 ايدؤمو اصلاخ هنم ناك امل

 ننمان امل هالولف

 نم هب املف
 انسودي نا

 تللهت هلالا

- ٩٨_ 

 مئامعلا هيلع تثيلامو ًاربغص

 مئامغلا نلجخ هاندان دوجو

 مئاص وه مئاق اذ عمو عابط
 مئاص كلذو داع مكلذف

 مصاع ممذملا لذلاو كلهلا نع

 مصاع خيشلاو يسبعلا ةرتنعو
 ملاس صئاقنلا صنئاقن
 اولاس هتنا يف هالاو نملو معن

 مئاق كشال وهف نامزلا كولم
 متاق وه يذلا رهدلا هلدع الج

 مزاع وهاه شرعلا هلإ دمحب
 مزاع وه مجار مكيلعو مكل
 مزاخ رهدلا فلاس يف اهءاج امك

 مزاخ كال مطاخ لب لقاع اهل
 مزاح يارلا مكحم ىكز يكذ
 مزاخو نحمجي نا مجلم هل
 مداق كشال نيدلاو اندلا ريخو
 مداقو هلالا م لضفب فاوخ

 مدان كشال وهف هعطي مل نمف
 اومدانو تراد ثدح نم اوسلاج هل

 مساقو مانالا نيب بهاو هل
 مساقو يلع انم هل اقوقح

 مسانمو اعم فافخا رهدلا نم

 مسابم رورسلاب تهافو هوجو

بابرا



 ابراعيو ريمح ريخ هتنا ىزج
 انيرو انمأ فوخلا كاذ ربصف

 هءارج لعل ناميلس لجنو
 دمحم ليلس ناميلس كاذك

 أدعسم راص مهل رب يذ لك اذك

 ىقتلاو لدعلاو ربلا ساسأ اذهف

 ةركاش لضفلا يذ هتن نكي مل نمو

_ ٩٩ _ 

 مجار فوخلاب رهدلاو اوعياب هل
 محار ةيربلل فوؤر ميرك
 معان وهف ىهتشا اميف اهب نانج
 مغاب هانسحو هاوقت ىبظ يذلا

 مغار لطبلا اهل ناوضر ةعيبب

 معاز كلذ ريغ ىوغ باخو
 مئاعد ميعنلل هلالا ركشف

مئاع ددرتلا رحي يف كلذف



 : ۔ هللا همحر - لاق . يبرعيلا كلام ني فيس نيا

 فيس ىتف ناطلسب انامغ رشب
 لح مامهلا ناطلس نب مامألا لجن
 لا نكس نم ريخ يبالا يبرعيلا
 تجهتباو ءايلعلا هتعلطب ترس
 ةدعاص لامآلا تدتما هوحنو

 هدلاو كلملاب هل يصوي لعو

 ىوقتو ماركلا لجناي ملعلا مزالف

 رغ لجنك ىوقتلا يوذ سلاجو بحصاو
 تمجن اذا انصح رفاغ ينب لعجاو

 لا كلملا كلذ عم انل ًاناسل نكو

 ادحا ىرولا نيب هب نلدعت ال
 ىدني ةرخاز ارحب هللا همادا

 مكل دادولا اذ نانس ليلس الا

 مكل بحملا يف اذهب ىضرت تنا له

 فيسلاو فيضلاو ىدنلاو ىدجلا بر
 فيحلاو ملظلا يحام طسقلاو لدعلا في

 فيخلاو ناطيفلا يف لح وا عافي
 فيصلا يفو اتشملا يف كلامملا هب

 فيضلاو رافسلاو نيميقملا نم
 فيزلا كرات ايقت هار اذا

 فيرلاو لاحمالاو بدجلا يف هتنا
 فوجلاو ءاشحفلا م رهظلا رهاط بي
 فوخلاو عورلاب ةنذوم ءايهد

 يفوصلا دهازلا ميحرلا ميركلا لدح
 فوصلاك سانلاو سدنس هناف

 فورعمو دوروم ةيربلا نيب
 فورعم ريغ مكادن مسق دنعف
 فورعم دهز انيري هاسع نماي

 : هحدمي ًاضيا هلو

 دعرم ةيحالا عبراب للا داغ

 فراطم هيف رهزلل ىري ىتح
 ةشيعمو هب مايا هتل

 اتئاف عجري رهدلا سيلف اذ عد

 هباير حس ضرألا عاقب ىوري

 هبايرو اهحملب رورسلا مث

 هبابرو هداعس لصويب تناز

هب ىبحا ينتيل اموي لوقتف



 ىلعلا يذ فيس نب ناطلس حيدمف

 هل نم خابسلا ىلع نرذبي مل

 هنكل ىري بيع هب نا ام

 هبابحا نع ءرملا يلسي ىسمأ
 هياقن لالخ نم ءانثلا ىديا

 هباقنو هرهد سرافب ىعدي

 : هحدمي هلو

 لس ناف راخفلا بابرا دع نا
 امن ناصقن هيف مهارتعا اذاو
 سمتلاف مراكملا ىرت تدرأ ىتمف

 رخفم نع اوركسي نا ىرولا نا

 م بحملا ريرقتو هتميش دوجلا
 نم لك ءاد لخبلا نا دعيو

 ىدجلا ضايف هيباب ةوسا وذ
 زيممو قرفمف امهالكو
 وجب ىرزي هدوج مهنم لكلاو

 امركملل هيرج مهنم لكلاو
 ادمرسم مالسلا ينم مهيلعف

 ىتم مكحدمب وهلا ؤرما ينا

 هبابرا ام ريخ فيس نب ناط
 هبابرا لب تيده دازو هيف
 هباحص نيب هنم اهنبلطاو اه
 هباحص راخفلا وذ فيس ليلسف
 هباد وا هعبط نم ىرولا ن

 هب ىدوا هرمع يف هب مىلبي
 هب ىصوا امهالكف هدوج يف
 هباص وا هنامز دهش نيبام
 هيابع رعق ردلا ىفلا رحبلا د

 هبابع يرجب ىرزي ىلعللو ت
 هبابر ماكر يف قرب حال ام
 هبابر نحلب يغ وخا وهلي

 : هحدمي هلو

 نادلىلا كمودق نسحي تناز

 دلاو نيدلا ىرشب رايط تمنرتو
 هاو انايند كاذك نوكيال مل

 اوناد لب اهناكس مكل انعو
 ناسنا ىسالا بحص امف اين

ناسنإ مهنيعل تنأو اهول



 اضرلا ناطلس لجن فيس لجناي
 نأ تنأو هلالا يف كبحيال نم

 صلخم بحم نم دكيلا

 نم ردصلاو ةريرق هنم نيعلاف

 اهذخ

 رودبلا حرط ارما نا

 ناطلساي فثيغناي لب ثيلاي
 ناطلس الو رذع هل امف ت

 ناعمل مكالعي هداد ول

 ناعمل قفول مكضرا نم
 نالذج هبلق نكلو حرش
 نالذخ الو لذ هرهد نم
 نايب رومألا ماهبل امهب

 نانب فيرشلا ملقلا فرص ام

 هزع متناو هقحلي تاهيه
 ةداعسو ةزع يف مدو ملساف
 دمحم يبنلا ىلع ةالصلا مث

 : هحدمي هلو

 لا ديس ةماما نع يل الئاس ايا

 جلات نيلاوملا ردص هب الاقم

 اهساسا فيس ني ناطلس ةمامإ

 ةليل روناب اوتيب هعوط نمف
 اننيد ةمئل هالوت مامإ

 لفاسف هنع لطبلا امأ وهاهف

 هنمو هلالا لضف نم نحناهو

 هل انمع دقو هيلاون ال ملو
 مئاق لهجلاب ماق هيلع امهمف
 تفلاخت ءاضفلاب أدامر راصو

 ةزازع زعا يف فيس لجن شعف

 ىوع ىتم ةادعلا بئذ نم شختالو
 دعاص كدجو دوعسم كمجنف

 يلاقم ماركلا نباي عمتسا مانا
 يلاقم رحب هنم ىدعلا بلقو

 لالض لامر ال داشر روخص

 لالظ ريخب اوليق اهدعب نمو
 لاعفو هل لاوقق ةربخب

 ىلاعف هنم قحلا املو لازم

 ىلاونو هرمأ ق هرزاؤن

 لاونو لماش لدع غباوس

 لامشب تديال نيمي هتمر
 لامشو ابص احير هقيرفتل
 يلاوعو لصق رتب دكفحت

 يل ىوعو اندلا ءارحصب كيلع
لامك متل يف ىحضا كرماو



 القاعم فيرشلا لدعلا نم ديشف
 قدانبب ىمعلا ماسجا ؛مراو الا
 ابحاصم فيرشلا عرشلل تنك اف

 هسمشف فيرشلا عرشلا ءيراق نكف

 دجسعو نيمث .رذ ال زنكلا وه
 ةمامألا ءزج نارقاو الا

 هذه ركذ عدو ىرخالا ىلع لبقاو

 حلا يذ دنع يهف اندلاو وعم كارخاف
 اهلخب ديدس يار اذ ناك نمف

 اننيد ميوقتل انجتحا هلام ىوس

 ةلودب بانجلا سورحم قباو مدو
 لوزيال رادل مدقو

 هنا

 اهميعن

 لامك ءانب اهنع ارصاق ىري
 لابن قرزب مصا اهل لب ىدهلا
 يلابن بوطخلا م ءيشب انسلف
 لاوز تاذب تسيل ىدملا لاوط

 يلاوزو ةنوضوم ررس الو

 لالج ميظع ىلوم ىلع لدي
 لالج رز ردق يواست تسيلف

 لالخ يدر ىورش يهنلاو ىج

 لالخ ريخ لوذرملا ةيلختف

 لالخ لينل انجتحا ام برايف

 لالق ءلمب صقنت مل رحبلا يه
 لالق رمت تاميوي ضعبب

 : هحدمي اضيأ هلو

 همئاطل تضف كسملا رشنك مالس

 نم ريخ ناطلس لجن فيس نبا كيلع
 هسمش تنأ يذلا ديعلا كي أنهي

 هرايتو
 ثداح لك نم كيدفن انسفناب

 هرون فسخي سيل ردب كناو
 اديؤم افقو هللا مالس دكيلع

 هفالخب لقي نم الاقم ؤدكيلإ

 ارهاوج انيلع ىقلملا

 همئامغ احابص هتداج ضورلا وأ

 همئامع تثدل هتلا دمحن هيلع

 همراصو روصهلا يراضلا همغصو

 همراص دوجلا مرصي نا همعطمو

 همجالع نحنو رايت دلنناف
 همجالع نامزلا يف تمهلدا ام اذا
 همغار فنألا عدجم هاو كيناشو

همعاز لوقلا ضحاد معر كلذف



 : هحدمي هلو

 ةمحر بئاحس ايندلا ىلع تلطه

 ال ءايلعلا قماو فيس ناطلس
 ام فالخ حصو هب نامزلا ءيرب
 ىوس دهانملع بيع هب نا ام

 ميرك هاياطع تلزج ددس نم
 ميرك اهنساحم ةقئاف

 ميلس هدلاو تام امل ناك دق

 ميلس لب ىفاعم هب نامزلا نا

 ءاديغ

 ناشلاو ىلعلا وذ فيس ناطلس
 يناشلاو ىرولا نم دوسحلا ءاس

 : هحدمي هلو

 هلضفبو هلدعب مانألا مع
 هين امك دودولا هي ةهلألا رس

 القاعم داش ناميألاو نمألل

 ال نيدلاو اندلا حالصاب بص

 نم تبهو تنك رامعالا بهوت ول
 هئاقب لوطب وعدا يننكل
 همضل موسجلا هنكسم نا ول

 لاو لدعلاب ترج دق هنمو ال مل

 ينابلا معنف ىنبو ىرذلا مش
 نابللا طوخي يرزت ةسايم

 نانج بيطب ًارطش هل يرمع
 نانج هل وعدأ اذ فالخو

 نانيع لب نببص دق ىشح ينم

 نانيع ىرولا لك يف ناسحإ

 : هحدمي ًاضنأ هلو

 ىوهتام نمهيملا كاقلو تولع
 انرهد قر ىلا ىدها يذلا تناف

 انمدع مدعا دوجلاب يذلا تناو

 انقرط نمآ لدعلاب يذلا تناو

 انتيص ضرألا ىلع ىصقا يذلا تناو

 تناف

 ىولبلا ةوه يف كانشي نم يقلاو
 ىوحف اهل حام عاطسا ام ىده روطس
 ىودج الو باصي دفر ال ةيشع

 ىودع اهب تملا وا اهتقرط الف
ىىورن الو صقن ال سانا انكو



 ىفتكا ام مث ًاعمجا انامع تكلم

 محلا سوؤكا تيقساو قاس نع ترمشف
 تحبصاف دنهلا دنه ىلا توزن

 الحسم لحاوسلا راطق تخودو

 اشئاطب تيوح ىصقألا نميلابو

 ةقيقح فيس نب ناطلس لضفلا كل
 ايجان هراكملا لك نم قباو مدف
 ةقاف ليبارس ينع ايضان نكو
 هبابع ضيغيال رحب كناف

 يف هلو

 يراس ىجدلاب يدجو جاه ام
 اهب رازملا طش ةيناغل الو
 يندب ىلا يحور تمس ذم تمس الو
 ًامستقم يافك توحام لزي ملو

 لا ينب لوق ريغ ماذ ينشي ملو
 أدبا يننا الإ طق بعا ملو
 لجر يننأ يدودو اشيع نهتلو
 رشب يننا يدوسح اظيغ دؤيلو
 يمرح يق ءادعألا ةراغ تدع ناو

 ىتف راد داغوألا لئوم تدغ ناو

 اهل تلق ءابرحلا قلخ ءوسي ناو

 تعن نيدتعملا ءانب ديشي ناو

 اوفك اهدحو انل ىضاملا كمزع اهب

 ىوصقلا ةدلبلا يف كرشلا ةامح ما

 ىوزن ىلع عمدلا ىرذت مهيرارذ
 ىولا ىغولا ءاوتلا يف يمك لكب
 ىوحأ بشع اهل اهيلها عمادم

 ىوعدلا ةيذاك هنم كاوس قحو

 ىوجنلاو رسلا ملاع هلإ لكالك

 اوضن مقسام ريغ نم اهب تودغ
 ىوري ملف ارحب ما ماظ ري ملو

 : ةمئ ال ١ ضعب

 يراج لياس يعمد هيدهمل الو

 يراج ىوجلا حيربتو مارغلا ىحضأ
 يراطوأ دجملا ءامس لينل الإ

 يراطوا سايلا يف رضح يذ نيب ام
 يراق ىقتلا نافيضل اذه مايا
 يراق ىدهلا ناقرفل مانألا نيب
 يراع انخلا سبل نم ةيربلا نيب
 يراع اذ يرمقلا درغام فلأ مل
 يراف مهتاماه الطل يمراصو

 يراد ىجحلا بابرأل الام تناك

 يراد ىرولا تارادم يف ىهنلا فصن

يراف اوديش دقام برام دس يق



 اكهتنم مالسألا ىرت امهم سفناي

 هفس وذ لوقلا لطبب رامي ناو

 هعطقي سيل اعرد فوخلا يرعشتساو

 ىتف لالضلا ناديمب رايي ناو

 ةبئان كيتات نإ رمألا ىملسو
 قلخ نم لخلا نيزيام يرهظاو
 ةملاح ظيغلا دنز كنم يدمخاو

 اودغ هونب رهد نم نميهملا يل
 ىتف هلألا ءاشام ربغ مهيفام

 للز ادب وا رهد بان ىتم مهو
 ىتف طق فلا مل القثم مهعدا نإ

 ينفحتي لازام يذلا مامألا الإ
 هلئاضف تحضأ ي ذلا يبرعيل ١

 تبلطام ارهزلا ةلملا هي تلان

 مهلتاقم يطخت ملف مهتقشراو
 يذ حئادم ىنسحلا هحئادم تدوأ

 اقبع اعياض ًاكسم ضرألا بيطو
 يف اماوق ناك داج نإ
 ةقرشم سمشلا ءايض ىطغ لاصوا
 ةدئام كلملا اذه اورقا ىتح

 هدي يف لضفلا طارخنان تحصاف

 يراغ ىمعلا لها نم مشغلا ةعرسب

 يرام ىلعلا يراب يف قحلاب تناف
 يرام ابشلا يضام هنا ولو بضع
 يراب ىقتلا ناديم نحص يف تناف
 يراب ىرولا فانصأل هلا ىلإ

 يراو هل نيش نم نتيار امو
 يراو اكذلا داقو وهو ادن اذا

 يراه مهلهج نم فرج افش ىلع
 يراه ىوهلا عدر ىصعب هسفنل

 يرازو بطخلاب تماش ام نيبام

 يرازون لمح يف أارزو هدعا
 راكباو ىودجلا نم نوعب هنم

 راكباو لاصآ سلاجم ىولس

 راتواو ران نم نيلضملا نم

 راتوذ ريغ نم هتعلط يسق

 رايسو رامعو ىرسك فاصنإلا

 رايس ضرألا يف هل ركذ ليمج
 راتقاو فارسا بؤش الي الدع

 رارقإ ريخ هنم سانلاو دفرلاب
رارقإ يا هوضغبم ةرقم



 «مولعلا هكاوف» باتك نم ةعطقل اخرؤم ۔ هتنا همحر - هلو

 رهدلا رفسأ دق رفسلا اذه علاطب

 هرارقب ىدهلا عوبني رجفو
 ةرصع لح لكشم امهم هربصف

 ةبابص هيلا نف يذ لك ابص
 ملاع ملع هئانثت نم لخي ملو
 العلا يه مولعلا نا هي انرعش

 هسردب ةرامع تحضأ ىهنلا رافق

 هلضف هنك نع رابخألا ءيبنتسنتأ

 عبرا ماع هرببحت المكم ادغ

 دمحم لجن
 ةليضف لضف لين رداغي مل ىتف
 هلضف ضيف نم شرعلا هلإ هازج
 ةيرمع يف هرمعو
 كلام نب فيس نب ناطلس ةمامإ

 هتلاددع كلذف

 ةلود

 رفسلا رضحلا نع الضف هعلاطو

 رجف ىمعلا مهلدم يف هب حالو
 رصعلا هل لكشب حمسي مل رصعلا وف
 رثنلاو مظنلا هكلس يف امظتنا ذا

 رحس ىجحلل اهينث يف ةمكح الو
 رعشلا مكحلا ىفغتيملا راعش ناو

 رفقلا دلبلا هب ايحي ايحلا كاذك
 ربخلا ىدهلا ردبب ينغي مأ تيده
 ربحلا هفلؤم فلا عم نينامثلا
 رمعلا هل لاط لوطلا وذ رماع ىتف

 ردغلا هتميش ءانثأ ق ميش الو

 رزج اهدم زجي مل دوج زئاوج
 ورمع اهب ىسايو ديز اهب رسي
 رمألاو يهنلا هل داه ىدهلا ماما

 : هنم ىرخألا ةعطقلل اخرؤم - اضيا ۔ هلو

 رهدلا كتيغب كاقل رماع ىتف
 مئاع ركف نم رعشلا عيدب مورت
 امنأك ًامظن لاحلا قفو لكنودف

 لعلا هكاوف» رفس خيرات هب نيبي

 هدادم نوكي نا ريدج باتك

 رمعلا كل ةادعلا مغر ىلع دمو

 رمغ مرضخ اهرحب لغش جاومأب
 رفص اهنيب اذو ربت ىرولا ماظن
 رفس هل اهبش فلي مل يذلا "مو
ربح الو ناخد ال يلال قيحس



 اهبابل مولعلا تانيسح نم ىوح
 تملظاو بوطخلا نوج تجدام ىتم

 هنونف ضعبل يلاتلا ماسي ناو
 انفلا فك هربيحت تلمكأ دقو

 ةليل نيرشع دعب لايل سمخل

 ةجح نينامث عم ثالث ماعب
 ىنسلا رفسأام هللا مالس هيلع

 رقلاو رحلا هل الثم انري ملف
 رجف اهحضواو حبص هل اهالج

 رحس ىجحلل هولت نف هطشني
 ربحلا ملعلا ىتفلا كاذ هفلؤم

 رك اهينافل ىجري ال نابعشل
 رهطلا ىفطصملا رجاه ذم ىضم فلأو

رفسلا كلام نيا نبا لضفي تنغو



 : ديقيام خيشل ا راعشأ ضعب نمو

 لصفنا وأ عطق هدسج نم ًائيش نأ ىتح .هباصأ اديدش اضرم نا
 ىلا هتقسس هدسج نم ةعضتلا كلت نأ يا .هليق بارتلا ق نفدف .هنم

 حدمي اهلاق يتلا هتديصق نم ةيتآلا تايبألا هذه يفف ؛هتوم لبق بارتلا

 : كلذ ىلع لديام يوزنلا يرقعلا رماع نب يلع خيشلا بيبطلا اهب

 دور مانألاو الايخ تملا
 اهلاصو نود لاح دق نكي مل نأك

 دوجس لوفألل يجايدلا بهشو
 دوجنو الفلل رفق بسابس

 بهايغ تحت ردبلا كيرت ةاتف

 ًاححصم تنك ليق نم ينرت هملأ

 تمدعاف تاثداحلا يلع تلاصف

 يمظع ضعب ىارثلا يف يليبق لحو
 ةدىش طق هقوف الام تقالو

 يتضرمل ًاءرب هللا دارا املو

 هربظن مدعل نم يبطل حاتأ

 رماع نب يلع ىلعألا رخفملا اخأ

 ديمي بيتكلاب ناب طوخ ىلع

 دوكر نهلام يقابس حاير

 دويقو اهل لاكنل يضوهن
 دولجو اعم يل موحل تدوأو
 دوحل هتوح يمسج ىري نأ ىوس
 دودج رورسلا لابقإلل تماقو
 ديحو نيملاعلا نيب وهو ادغ

: ًاضبأ هلو



 دهف اهاوس تقلع ناف

 اكب أذاعم ينيوكت عدبم
 ببآ فئات كنبلا ين ١

 ينيوشي رانلا ميحج تاه

 ينيوكت رانلا رحب نأ نم
 ينيلعتو ينيلغت كاسع

 : ٥ذه يهو .4 ةروصقملاب ءادتيا هرعش نم تاراتخم ىلا نآل او

 اشحلا ءاترغ ءاروح ايعاك اي

 اهنكل ىري نيش اهب سيل
 ةنتف نيملاعلل اهناو
 ابكر دق اجد ردب ىلع ليل
 مهرم هنيفشي مل اهحيرج
 اهضرمم يف راح بيبطلا ركف
 اف قايرت هقراف اهمومسم
 الو مسو هفشي مل اهميلس
 ًاهبشم ىسما يسار يرت اما
 يتماق ءانحنألا فيس دقو

 الزقا تايئانلا ينتربصو

 دعلا نم وكشي نمف ىوكشام ريغ نم
 بطر ناك دق يذلا مسجلا سبيأو

 ادغو تيل بابشلاب قالو
 ةبيبش ًاخل تشعام لاطف

 ايضام عارذلا لوتفم سيرشأ

 نددعاف تبثتو امهم

 توطخ وا تيعس ناو

 ةيمد عمج ىمدلا نسح اهل ونعت ةمعان

 امدلا انم تكفس حالس الب

 ىقت يذو ىرولا نم ىوه يذل
 رمر بيثك ىقن قوف سئام بيضق ىلع

 هتيد يطعي يا ىدو داو هل سيل اهليتق
 ادو امقس هريغ نم ىفش اذإ

 د اقرلاو مانملا هافاجو قور

 ىقرلا ثفن الو ماجح مجحم
 اظن اجد دق ليل تحت ءاضا احبص

 يجلا نم اج دقام ىتم لب روتف الب

 اصعلاب تيشم يشما درا امهم

 ىصع لب هعطي مل ميركلا ل
 بص اسعو كاذ دعب نم اتعو

 ىسعو لعل كاىذ دنع ٥

 ةوق عمج ىوقلا دتشم ةرشلا لبتقم
 بهو اضيا ةوق عمج ى وقلا يلبح نم مايألا ثكنت مل

 لبجلا نم ةقاطلا . . 1

 ةوضخ عمج ىطخ نم ال عرذأ نم ةعبسو
 اطخ نمو ىعس نم روصق اذ ينع
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 اوه الإ وه الإ ندمحنأ امف انالومل ركشلاو دمحلاف
 ةوه عمج ىوه يفو ىوه يف عوقو نم ة اجنلا ىلا ببس اذه لعل

 ىأر نم نيعب ىتش هناولا شقارب وبا رهدلا اذكهف
 ىار هنم هيرام يذلا اذ نم ىصع هنم ىصعب ام يذلا اذ نم

 اند نمو ىأن نميف هلاعفا نم رشعلا ربشع ىصحي يذلا اذ نم

 ينن اند وا ىرخأ رما باجع نم ء اضقلا لاوحا ىصحي يذلا اذ نم

 ىظل رح نم زوفلا ىرشب تلن ا مل ثشام نلعفا رهدلا اهيأ اي
 ٨ اظل كايذ دنع يناف تلج ناو ىرشب اهقوف تددغ ناف

 ىري يل اعيفش ليربج ناو دهاش يناب ترشب تمن
 ىري نمم ةمصع وذ ينناو رتب يبانج انشي نم ناو
 ارظناف ًةريذنو ًةارييشب نكل ةنج اذ ارما تسل ينناو

 ةراضنلا نم ارضناف اموي ترفظ هب ناف اش نم هلضف ىتؤي شرعلا هلإ فيك
 ىضرلا ربلا قدصملا قداصلا و هو ليئاربج مونلا يف ينءاجو
 اضرلاو لوبقلاب ميظعلا لضف لا يذ شرعلا هلإ نم يل ةرشبم
 ايرو رخف بالط مكيلا هتركذ يذلا اذه نرهظأ مل

 هرن ترو ىتح حدق ايروا نظ نسح دانز يلف هب نم نمل اركش هنكل

 راغص لخن ايشأ نم رومت وأ عورز نم ب وبحال ميظعلا لضفلا وه اذه
 اشا نم يدابع نم يتوأ يلضف هلوق تابه يذ ىلوم ناحبس
 حبق اسأ نظلا يب يلوق بذكم ييناش نم انمآ اذ عم تسلو

 نزح ىسأو مثإو مغ نم هيفام هبسح ناف هعد هنكل
 رهظ يا افخ شرعلا وذ لج نهل ءاش ىتم ًةارارسس نمحرلل ناف

 رتس افخ ملع يذو لقع يذ لك نم هب امو قمحا اذه لهجي
 اقللاو باقعلاو باوتلا موي دغ يف ةاجنلا لين [ًبلاطاي

 رقملا ىقللا ءيشلاك ريصام دعب نم هعفري ىرولا قالخ لعل
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 اولح ىلعلا بر همعطي نأ لعو
 ىنملاب ترفظ رمعلا ىنم يفو ىان رشلاو ريخلا كيلا اند
 ىنملاب ال اقبلا لوط ًاحجار ر اهبلاب ميظعلا لضفلا كماو
 ىلتبا ىنم لي نيفصنملا ريخ هازخأ ىدتعاو املظ كداك نم لكو

 ىفش ءوسلا فشاك مسجب وأ ا يندو نيد يف كنم مقس لكو

 فرج افش ىلع هي تنكام لاط ضي ضح نع عاقب العا يف ترصو

 ىده قحلاو دشرلا قيرط ىلا قفشم بحم نم الاقم عمسا

 نكس ىده دق مالظو ءايض يذ ر اهن يف اليلد قزري نا هلعجاف

 ابص حير هل تبه دق ليح رلا ىتف بوبحمل ايضابإ نك نك
 دم ابص نيدلا يلوا كيرشت وحنو ةرجه لاحتن ال ايجراخ ال
 ابصو بيشم لام ةفي رشلا ةلبقلا لها لام مانتغا الو
 ىوع بئذلا اهب ءارحصب ولو نلحراف ليحرلا نبا نيد وحنف
 رض ىوغ دق مهنم لكلا لاق ه للا يبن نيعبس دعب ناتقرفف
 هيلاخ اوه هنلا ةيشخ نم مهبولق ةقرف تركذام عم تيجنو
 ىوه ال نيقي نيع نع ة ذقرفلا مكلت هلألا لضف نم نحنو
 ىوهلا العأ يف هلا دمحب ولعت انروبق يف راونالا هذهف

 فوخلا ةدش طقس ىوه كلهلاو ضارمألا ىوه يف اياذك الا انثادجا ىلع نمو
 افص تارو دكلا م ءيش حصأ اندنع هلألا ديحوت نأ ذإ

 افص ىلع هيرج تارف بذع هربمن انيهذم امنكل

 ىرولاب ميمذلا لهجلا يوذ لثم هناحبس انبر هبشن مل ذا

 ارولا ىلإ هعجرم هرمأف هقلخب العلا اذ هبشي نمف

 و ملو يثك يف دوعقب هفصن

 ىقلو ًاحلط موقزلا ضوع نم

 اضقلا موي يف قلخلا باسحل ب
 ءوضلا نم اضف حال ًانسك نيع سأرب

 عنم ناكم اضفو قيض هيوحيالو انول
 ادغ ىري هناب لقن ملو
 الو امسج هسيل نم ىري فيك
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 لخلا ةنج يف هناب لقن ملو
 هلوح نوصلخملا نوحلاصلاو
 اب صخرلاب نمل تافارخ ىذه
 هللا يفو هلل حصانلا عبتي مل

 الداع امامإ الإ عطن ملو
 عي رابج لك لاون ملو
 اسموم حاكنب للحن ملو
 هتنب يصعل للحن ملو

 ىلع طال نم جح للحن ملو
 نك امل ثدحم ةالص الو

 تلع نم ةالص طق زجن ملو
 ىلعو يلصي نم ةالص الو
 هي نم تاولص انزجأ الو

 لو ودع مهتاو كلذ

 ىقن يذ رب ريغ لاون ملو
 ةنانهو ةداغ هنعدخت مل

 نمل دلخلا ةنج انلعج الو

 ةعتم حاكني انلمع الو

 يلع نم ت اولص انضقن الو

 هج ترم ق كلاح مالظ اذه

 مت ريغ نم ًفقرق للحن ملو
 كحي راصف ًايهذ دهاثلث وذ

 تقلط دق نم ءطو انزجأ الو

 تقلط دق نم جرف زوجن ملو

 رون انسو ءايض يىركي د

 ةعفر انس يذ كلمك يساركلا ىلع

 الغلاب سوفنلا عيب عم سفنلا ع

 زوجت الغ لب فيرشلا لقعلا الو
 امس ىوقتلاو ناسحألا جرد يق

 امسو ضرأ نمحرلل هنم ج
 ىنز سيلبإ ل اعوط اهب نهل
 انز ءطو نم هيلا ةبسن وذ
 ةياورلا نم ىور دق كاذل نمك همارحإ

 دروم ير هيف اور هيف ءام ىدل الو ايجنتسم
 الع دق جرب لثم تارذع ه

 الع كرش يذ ينم هيايت

 ينمو ءرخو لوب

 امدو ىوزن برو ةكم ه
 اقنو بلق ءافص هننزي

 اقن قوف سنئام ناي طوخك

 ىهتنم قافن اذ ايصع تام

 راطنقب ولو
 ىضترملا روعش نم تارعش ه

 اض ترملا تاملظ يف انس ال ل

 الطلا ليلحت لثم بيبزو ر
 الطلا لتم ليإ ءالطل ي

 الم ىف درل داهشإ ريغ نم

 امدو

 ةنفجلا يهو ةالم عمج الم ترج ولو تارم تالت
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 ىوام

 ةنوؤلا نم اهتنم ميظع

 حال

قانعألا



 اسنلا رابدأ ءيطو زوجن الو

 نم نمحرلا نعل مارح كاذ

 ازمو صقر انسيلو
 فقتو حيبست كاذ نع انلغش لب

 ايغاب امولظ انيلوت الو
 الخ طاخسإ يف قلخلا انوبح الو

 وصو راعشا قوف لصن ملو
 سلا بلغي وا ابرغم لصن ملو

 بابرأ

 امهالك هرهظو هردصو

 ىلع ايلغب مهردلا لتمو

 نم قيلطتلا خا مزلن مل دلولاو
 تس ءاخرإ الو ال سم ريغ نم

 تئطو دق نم جرف انزجا الو
 ةرس دنع فكلا عضول الو

 انبر تاولصلا يف لقن ملو
 نيعأ نم امراوص تدرج نا

 كرشمي املسم اندقق الو

 ءيرمأل نيرفغتسم نكن ملو

 رهاط ينملا نا لقن ملو

 يذلا لمقلا مدي لصن ملو

 ةبحصل ايصاع لاون ملو

 ةداوه ىرن نيدلا يف سيلف

 للا مكح دق يذلا يف مكحن ملو

 ةيلح عمج ىلح تناز هب كولمم ءيطو وأ

 الح رملا همعطم هقلح ق

 ينفلا توص انغو فوفدو وهلو ريم

 انغ وهللا لطاب نع سيد
 ىضترملا لجرلا سااضرلا ريلا ىتفلا انيلوت امك

 ىضرلاب ماقتنألا يذ ىرولا ق
 ادب اهنمام ضرالا ىلع لب ف

 ادب نمو فكاع قرش داو
 ارقام نارقلاو ادمع مارحألا

 فيض ىرق رتسلا رهاظب امهلام
 لمح ارق وا ماثآلاب قرخ هبوتك
 ىمعلا بابرا لثم لوخد ريغ
 امغ يذ باب قالغإ الو ال ر

 اطخ بابسأب ال ادمع ضيحلا يف
 ىطخ انعرسا نذألل اهعفر وأ
 شحولا رقب اهملاك ًأدارخ وأ فولا انقزرا

 اهحرج اهملك ميكحلا بطلا لمدي مل

 ىعدا لتقلا نمم نيميب وأ

 اعدلاب وافل انهف الو صاع

 ادغ سجرلا انلوب ىرجمب الو

 ءاذغ نييمدآلا ءامد هل

 ىدفام مثإ رسا نم هسفن نا

 ادف اذه دقتعي مل نم ةحص

 ادتعاو ماشتغا لهأ

 لاس

 هي ه
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 ةبرق لجال انيلوت الو
 يتبارقاي لاق يبنلا نا
 ىلعلا يذ نم مكنع ينغأ تسلف

 ىده لامعاب سانلا ىجيال

 ىبا نم ريخ وه الالب نإ
 ذإ نيمالا طلغ دق لقن ملو
 نم لوقعلا يوذاي متملع لهف
 ح مالسالا ةلمج .رفكن ملو
 دعب نيدلا لها لضفأ

 هنا اريخ شرعلا بر هازج
 افلا رمع نيديسلا بسن ملو
 دب نيدض نيب انعمج الو

 دمحأ

 ةثالث ىلع سانلا اندنعو
 مل دهانيلوت لدعلا رهظأ نم

 ئرب رشلا رهظأ انيلإ نمو
 فقو اهنع هسفن انلهج نمو

 ذلا رفغي هلالا نا لقن ملو
 ملا كله دق لئاق يمشاهلاو

 احلا كفأيام اهتيقلا نا فقلت

 ايكلل راتخملا ةعافش لقن ملو
 ىلا سانلا قبتسا كاذ ناك ول

 انلهج ول هلالا ءادعأ عيمج
 مهنملعن مل ول هلا

 ةنجلاب راتخملا دهش دق هل نمو
 ءايلوأو

 ىدتغاو زوجيال اميف حار نم

 اورتشا الا
 ىرش منثألا ىرش هل مكدلج نا

 الع باسناب نوتاتو معن
 الع ىلعألا بسنلا يف يذلا لهج

 ارت ىبأ ىضرلا نع اهلازأ

 ىرت ىذه ةهبشم ةبيجع
 انثلا دومحم قيدصلا اوعياب ني

 ىنتو فثالتو داحآ دنع

 ىنثام نانعلا طق ىمعلا للا

 ىدتعاو املظ قيدصلاو قور
 ادتغاو حاور ءانآ هلا ني

 اكز نمو اسخ نم فونصلا نم

 اكز دق كاذ هانيأر نا ا

 اهل دشرلا نع نأ امل هنم ان

 اهل الو انليم اهيلع ال اخ

 ىصع نم باتم ريغ نم بون
 ىصع دقف مىظلل امدق رصح

 اصعلا ىرجا نم كفايامو يف

 الخ دكفإ اذف ىمظعلا رئ

 الخ عفرت مل كال يصاعملا لعف

 ادع ىدعأ انل مهانلعج مه

 ادع انم مهل دادولا ام

 احمال ًاقح كاذ ناك
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 نارباف زوجيال ام ىتا ناف

 ةنطف يذ لقاع دبعل ىبوط
 عبات يريغل ينا لقي ملو
 ابه اذه يف لمعيام راصف
 اسح ذخ ةاجنلا ديص [ًايلاطاي

 لعاو هبلطاف انبهذم ىرفلا نحن
 ىدنلا اذ نالف نيا نالف تيل

 افقوم اياربلا ناف
 ىري نأ قيقح هجولا كلذف

 جلا اذ عفني اندلا يف الإ سيلو

 م ادق

 هقزر نأب ىلوملا ق نظلاو

 نمو ءادعا هتنل مه نمو

 ىجحو بلو لقع اذ كت نا
 الو صاعلا ىتف ارمع نهبشت ال
 دحوم ام افلا نوعيس مهناف

 نييوغ نييقش ميكحتب مت
 لا لزتعا كاذ لجأ نم امنيحف
 اددق نيزع سانلا قرتفاف
 دلا لاتق نا هل اولاق امدعب نم

 اوعجر دق مهيغب نع اوري ىتح

 اوحبصا يلع نع نوجراخلاو
 ةقرف مهنم قحلاو ىدهلا لها
 حم عابتا مه نيدلاو ىدهلا لها

 احما ال وهف هنمال هلعف نم

 ىوط هنع ىمعلاو لالضلا بوت
 ىوط لطبلا لهانم هنا ول
 ىوطو ءانع اهنم هظحو
 ىرف اديص دجت امهم ةعاط م

 ىرفلا فوج يف ديصلا لك نا م
 ىدتقا نافلخ لجن نانس نبااي
 ىدتفا هيف نم ءادفلا عفني ال

 اجن نم نيبج يف باسحلا موي
 اجنلا ام لوقي نأ ديعسلا د

 اج نم ميظعلا لضفلاب تلق نإ
 ايل وأ ءاقللا موي مكل قحلا ل

 ايلوأ نيملاعلا هلإل مه

 اكذك نينمؤملل احضاو نك

 احمنا يأ

 رمش

 دوفلا ةدح اكذلا كاذ يف نايفس يبا لجن
 يارلا ةدوجو ركفلااهدلا كابذ لجأ نم اولتق دق

 اهد نيدلا اذو برح ىتف

 ابظلاب يلع مهادرا رايخأ
 ابظلا بارسأ لتم ىرايح ىركس
 ىضق دق هيف شرعلا بر ىغ
 اضقلا يطخي نا تاهيه هنكل

 ىور نمع اقرف ًارشعو اتس
 ىوز دشرلا مهيقاب نع رهدلاو
 ىدهلا سمش انليحر ىتف بوب

 ۔ _ ١١٦

 فيسلا

متحل ١ رمأل ١



 هأ ماسح ىدهلا فيساي لاق وذ
 مهلثم انننل اونظت الف

 اقشو مهالبو مهنم ذوعن
 عجشلا عجشا يلع ىلع اترسح اي
 كلو اتالث ايندلا قلط وذ

 الو ال هلاب الإ لوح ال
 لا اذ لزنأ امل رهدلا فصنأ ول

 ايفخ رارسا شرعلا برل نكل
 دد انركن نحنام ناك نم

 لداع مامإ نم فاخي امأ

 يندو نيد نع يفلا ران ءيفطم
 هرما مامأ مزحلا ريصم

 املك لطب لاهسا عم لوقي
 نأ هللا ذاعمف لابجلا نحن

 الو زجع يخأب سيل ناك نا
 إلل ةاقتلاب ذخالا زاوج يفو
 رظنو
 نم مقنيام لدعلا لهأل وكشي
 اولمهي مل مه نا مهيف نظلاو
 لاو طسقلا مايقل مهنم لكلاف

 نم تركذ دق تنأ نانس ىتف

 الاو ناسحالاو لدعلاب هنكل
 لمهم ريغ رمألا ناف رشبأ
 ربتخي نا دحاو عار برو

 هنىد

 هدنع وهف حالصلا

 ارهلا يفينحلا نيد نع يفلا ل
 ارب نحن مهنم نكلو اشاح

 اطس نا بيهم رمذ ةرم يذ

 ىرو ًادنز اهل اموي ىار نا ا
 ارو ىقلا دق ةلفغلاو مونلاو

 ىنسلاب ال عدار رجزب لطب
 انسب ريكن كرت ىرن اموي
 ارت ال ةاقت يخا الو برح

 ىري دق فالتخا لدعلا يذ مام

 ىوقلا يهاو نهاو فيعض عمال
 ىوقلا لتحا نممو ىرقلا لهأ
 اكش وأ اموي رضل ا فرص ءاش نم

 اكشو فيرشلا لدعلاو فاصنإ

 ىعسو راس فورعملاب رمألا يف
 اهعسو اياعرلا فانصأ ءات

 ىعر عارام لضفأ هل لب ال

 اعر ىفلا نم لضفأ هتيفلا

ءيرب عمج



 دشرم لجن شرعلا هلإ ىطعأ
 نميد لدعلا ارهظأ ناذللا

 امهالك ىدعلل

 امي المع

 يداعألاب ناذللا

 لطب لك ناذللا
 ءيرما نظ ابيخ ناذللا

 ءاف رامدلاد ناذللا

 اقشلا لهأ اعقوأ ناذللا

 سقفلا ربص نم اخود ناذللا

 لدعلاب افلأ

 5 يفب سانلا ايورا ناذللا
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 ىرذ تبه هل احير ىار اموي
 ارذ قلخلا عمجا ميرك ىلإ

 ايحلا يذو ىقتلا يذ فيس نب ناط
 ايحو نماو لدع يف نيدلاو
 احلاو يبحاص هايتاعف

 ادج وذو اطس وخأ هنكل

 ادح يداحلا درفملا هي هل

 انرتقاو افلتنا هيف لدعلاو

 انر تقو انقيدصت هل نيب

 ىوتساو اجورخ مت ناكف يح

 ىوتشاو نامزلا يف ًاخبط داجا
 ابحو ًةزوف ناطلس هونصو
 ابح نمو ىشمو اهيلع ىعس
 ابسو الدع رساتساو لق
 ابسو هطو رونلا ةروس يو
 اشو نافرخب ىحض مهريغ نا
 اىشو هتنا رمأ دق امك انع

 ىثشوو دابعلا رارضاب ىعس
 ابو ديكلا امهكلم يف دارأ
 ابوو كاله يف قافنلاو ىق
 ايو ءار هل ضرألا يف دا

 اشرو بئذ ۔ نيب هلالا ضرأ
 اشرو ولدي ال بابع نم ض
اشرلا ال نيمألا يداهلا ةنسو



 ابر امهنم لكلا ناذللا امه
 دارم نم اناغليأ ناذللا امه

 برغ امحل امعطاأ ناذللا امه

 اوجهن فيس نب ناطلس دلوو

 مغيض نيب لدعلاب اوفلأو
 اهلبو ًامامغ سانلا اورطمأو
 مهلضفو مهدوج ىندأ ساق نم

 هوباو فيس نب ناطلس اميسال
 اقبالو اقبلا لوط [ًبلاطاي
 هبحت يذلا سانلل بحو
 رتاف ربغلا م ههركت املكو

 ءاجرلاو فوخلا باقر عطقاو
 اوقلخي امل قلخلا نأك لعجاو
 هلإلا فوخ نم بلقلا نألما كال

 لكو تعطسا ام ركنملا ركنأو

 فقوم انيبن ينب مكدعوم

 مكلاعفأ نم رظنن ال تاهيه

 مكنم اولخي فوس ليلق نعف
 تلاو ملعلل نم رظنن اننكل
 هسم ول وه كاذ وه دكاذ

 امير هلالا دنع نم زوفلا
 كلهم اناما نمأت الو دهجاف

 اشنو حامرلاو فويسلا نيي

 اشن دقام اعم ايندلاو نيدلا

 اشن ءاولح دنع اديدق ال اخ

 ادج نمو ىده نم هاجهنام

 ادجو جاعن نيب امو راض
 ىمهو اعيمج قلخلا ىلع بصنا
 امهو دالبلا مع لباوب
 ()امه رخفام لك يف امهف
 ارثلاو كنم رشبلاب امحر لص
 ىرثلا كيراوي لبق نم سفنلل

 ىدملا لوط ىلع هبناجو هك
 ىدملاو فويسلاب هلالا م الإ
 اجر وأ فوخ لاح يف اودجويو

 اجرلا ىلا اجرلا نم اجرلاو
 ازج رانلا هل نمل ىرولا رمأ
 ىزج دلولا نع هيف دلاو ام
 انفو دافنل متعمج امو

 انفو رصق لك امتح هنمو
 ىوح ربصلاو ناسحإللو ىوق

 ىوحو يرع مايالا هذه ي

 اجرع نم يرفنشلا نود هاوح

 اجر عنم ابقتحم نكت الو

 مايا وا .لوالا ناطلس نب فيس مامإلا مايا ةروصقملا هذه مظن خيشلا نا تيبلا اذه نم ذخؤي )١(
 . يناثلا فيس نب ناطلس هدلو
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 هناك هسيل هارت نمو
 اكلام هارت ول هنطيبغت ال

 ىقت يذ دبع عوط الإ لاملا ام
 معن هايند عاب دق ىتف مكو
 امدان حبصت لاحلا نسكعتال

 معان مسج دكارخأ امناف

 الصو موصب لضفي ال سانلاو

 بهذم ساسا عم قدص ناميإ
 ةميهب نم مدآ ينب نم مك
 ةجاح نيترذلا يف هل نأ ام

 هوهلو هتلفغ يف هانيب
 ىوح ناكام هنع هامح امف
 هطارقب هتلع ىفش الو
 صناف قارفلاب نقيا هنكل

 دلهأو ايندلا نم هنم تمصفناو

 ةفيج دوحللا نطي يف راصو
 هدلجو همحلام اذا ىتح

 الخ اهيف ادبو ماظع مر
 امف لاحلا نسلا هتلياسو
 تدب ىرخالا ةخفنلا ام اذا ىتح

 ةبيرغ تدب الاوحا رظني
 نمو رشلل عضو نم نابف

 ةقر نيب زييمتلا عقوو
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 اجرع مايصل ءوضو وخا
 اجرد دق نم لام نع امن الام
 اجرد ميقتسملا طارصلا يلع

 ىرشو اهيلع ىرخألا رثاو
 ارشو راسخلاو رامدلا نس

 ارثو موم مسجلل هذهو
 ارقو داوفلا يف ءيشب لب ة
 ارقو باوصلا ليجانأ الت
 ادغو ءاشع لكأ هتمه

 ادغ هاقلنس نحن امي الو
 ىهللا هنم ضباق مامحلا ذا

 ىهللاو تايهلملا هتقو الو
 ىقر هل مئازع وخأ الو

 ىقرام ريزغ عمد هل ب
 ارعلا نطب نم سنألا دعب ضاو
 ىرعلا تاقيثو اهيف امو اه
 ىرق ىترغلا اهناديد ىرثلا اهب

 ىرق ىلبلا ةفيحص امهالك
 ىلب ايندلا هذه يف تمنام ف
 ىلب لاق هدعو ًاقح تدجو

 افخو يرع يز يف اهل ماق
 افخ سانلا نيعا يف اهب سيل
 افجوأ هلألا لضف نم ريخلل

افج وأ لصو نيو ةظلغو



 ام لامعالا ةيدوا نم زاتماو

 ام نمحرلا نم لدعلا قرفو

 امحو رقصو يزاب نيبو

 نمو ليولا هب لح نم نيبو
 افهو لذو لق نم نيبو

 ىجتري لهاي مايالا بقاعت
 ىوهلاو تاهرتلاب نم رذعام

 كلهم رايتخا
 رمحا عيجن نم

 دلل در مت تام ول هناف

 هب ىلول منهج اذ سيلا
 جلا مكاحاي لدتعا سارلا لئاماي

 الملا نيبام كنم ىلبت فوس لب
 هدخ يقش ىقشأ نكت الف

 حداف ميظع كشال رمالا
 عو بوسعي اوعمسي امل مصلاو
 اتت ام دابعلا ىلع ةرسحاي

 دي فوس ليلق امع هنكل

 ءيرم ال هلإلاب الإ لوح ال

 كلامك هسيلو ىتف ينا
 لاو ءالآلا يذ هللاب اننكل

 انجلاع انل رهدلا حرج نإ
 دلا نسحأ اذه دعب يلابن الف

 ىنغ ءيش يف تاف امع هتا يف

 افجو ءاتغ طلخ نم عفني

 افعو يجوعا ناصح نيب
 افعو موبو يكركو تام
 افع ىلعألا كلملا كانه هنع

 افعو زعو داز نم نيبو
 اقس وأ مانألل

 اقس وأ هلألا كاجن سفنلل

 ىقر زوفلا ربنمب ىري نا نع
 ىقر دق هارت ال اعمد بكسي

 اعل ندوعتال لاقو اين

 اعل رثعي ىتم نلوقت الف
 ىدس اكورتم تسلف لزتعارو
 ىدسلاو اقح ةمحللا رئارس

 ادسو هوجولا يوشي ىضغ رمج
 اود نيقشلا ءاد ادغ نكل

 ىود ريكذت لحن تويب يف ظ

 ازه هوراصأ الإ حصان مه

 ازه حصنلاو قافشالا يذب نم ير
 ىزا دق لظو هاو دعاس يذ
 ىرذ ءادصك الو ًافئاسو

 ىسألا ىلع ىسألاب انلص لاضفأ

 ازعو ربص تام نمع هتنا يق

 ماود هب
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 اجتلإلل همزع دبعل ىبوط

 ابئاصم العلا بر ىلإ وكشأ
 ىسألاب يل حداف رهد فرصو
 هب رهدلا بعلام يذلا اذ نم

 دلا رمح هتلمحام يذلا اذ نم
 هل رهدلا لقي مل يذلا اذ نم
 ىلع رهدلا مرح ام يذلا اذ نم

 هلغشو همه مانألا ضعي

 اهنو اليل عامطالا بلطمو
 ىوهو لالض ران ىار ناو

 قو لافقإ بابلألا ىلع لهاي

 يلق امع هناب ىرد اله
 رصان نييضاقلاب ىدتها اله

 دمحم ىتف ناميلسب وا
 مهلاعفأ

 اندلا رش نم نمحرلاب ذوعا
 اولب ضرا يف هل نأ ام يذلا.اذ نم
 يلع ام اهاذأ ليل يذلا اذ نم

 ىتم ايندلا
 عفتنا هب الا لقعلا بحاص اي

 تنسح نيذلا مه

 هذه مالظ نا

 ةيصعم ق كرمع نيهذتال

 ةدومحم ةعاط فيلح نك لب
 ىرولا ىلع ةردق اذ نكت ناو
 علا هكرت نع ارما نكت الو

 ازع ىرخألا يفو ايندلا يف هت

 رهظلا ارقلا ينم تضقنا دق [ًيئارغ

 ةفايضلا ىرقلا كايذ هتنا كاقو ىرق

 ةرك عمج ىركلاب راغصلا باعلت لثمك

 ارك الب ىسال ا ر ١ ل ىل ١ اين

 ريط ىرك قرط هداطصي يكل اردغ
 مونلا ىركلا تاذل نيحلا ضعب هينيع
 اشعو ءادغ لكا هرمع يق

 اشعو احبص صخا هل ال أر
 هبنا ىتت اشع سابلاو سؤبلا تيفك اهل

 رصبلا ف فعض اشع نيعلا ىلع وا تاقبوملا تيس
 ءاطغلا اشغلا باجني قلخلا يواسم نع ل
 ىدتقاو يدع ناميلس نباو
 اذ تقو يف افشلا يذ مامألا ىلاو
 ادتقاو ءادتها يف مهيلا جناف

 قنحلا ن تبنيام اجيشو مومه راد اهناف

 كبتشا اجشو قرع ءوسلا تيفك اه

 مضن ىجسو هيلع ىطغ وا نج ه
 اج نج دق ام دعب نم يلجني ام
 اجنلا اج ماتخلا يف لاقي ىسع
 فنكننا ىرسنا ام كنع نيدلا يف اهرارضا

 ىرس نمو انب راس اهدمحي
 اهل ركذا كيلع هللا ةردقف

 اهل قلخلا ىلع روجلاو ناود
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 يف وهو يفخلا كرشلا نم رذحاو

 الا لطبم وهف باجعالا بناجو
 الف هبص نيعلا بصن توملاو

 ىرولاب الاعف نسحي نأ رهدلاو
 مهب نيدجملا نيمركت مك
 ةيلاخ مهروصق تحبصا دق

 مزال اياربلل مامحلا نإ
 دصاق هيلاف هنم رف نم

 رهاط فيظنلا ردلا عضاراي

 الو رس ميقتسملا طارصلا ىلع
 هلمعت امب حرساو دجو حمساو

 يف ريتقتلاو فارسألا

 هفاكف كنود لقي نمو

 إف اهللذو اهرغص سفنلاو
 كلامل اهدأ تاوكزلاو

 تلخ ال داليلا هنم تلخ ناف

 اذإ شاجلا تباث اعاجش نكو
 اخ هعدوأو همتكاف رسلاو

 قتبو زعب هبلطاف زعلاو

 ىوط اخا امعطم اميرك نكو

 بناجو
 اذ

 قلخ نسحب قلخلا رشاعو

 قرشم هجوب سانلا لباقو

 ةره هجوك هجو اذ دكتال
 نعو ذلو مصتعاف هلإابو

 ىهسلا يكاح ةيفخ وذ ايرلا اذه
 اهس لقعلا ةمكح نع نم لامع
 اسم وا احابص يتاي ىتم يردت
 اس ما روبحلاو رورسلابو
 ىدصلا ىوري امك انع ىوطلا ىوطي

 يفخ بكوك

 شطعلا

 دبجلا نم توصلا ىدصلا توص اظعاو اهنم كيفكي

 اجتلمو ىري هنع رزو ال
 اج تلم هنع كنا لقت ناف
 ىدرلا عرزاي تاّمألاو ءابآلا

 ادر وا صيمق ثر ىتم نزحت
 ادر وا دعست صالخألا دراوم

 اذكه اماوق لباذ اي قافنألا

 اذ كاه كيف كروب هل لقو

 امح نم تملع امك اهلصأ ن

 ىمح دق دالبلا راطقأل لدع

 امح سؤبلل راص ريقفللف
 ىغب نمو ىغط نم داهج قح
 ىغب نم لك سيل نيدو ئوقت
 اسكو صيمق ال لاونو ىو

 اسك راع سئاب ريقفلو
 ىوج وذو ىسا وخا هب ولسي
 ىوح دق رورسلا فانصأل قلط
 الع دق اهنم رعشلاو تيضغ دق

 الع نمو ىغط نمم ىرت نا نم
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 حناصلا توص يكاحي

 ءامو نيط

 عمج

 وهو ولعلا نم
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 عطاف هلالا كيف ىصع نمو
 اعطاق لصاوو يناجلا نع ملحاو
 لكت نأ بيغ ملع ىطاعت الو

 علو ريصب لوقلا دقانف
 هل مظناف اطلسم ىرت ناو

 يقتو لدعل فصو ام ريغ نم
 متاح داوجلا فصو زئاجف
 ةبيبز ىتف فصو زئاجو

 سحب سيقلا ءيرما تعن زئاجو
 ةركفو ةليح وذ نكي مل نم
 رئاصب انبر نم انل نكل

 زيمم ؤرما مهفلا
 و ناوخألاو ناطلسلا حلاصو

 ينم لين اهدنع نم نلاسي نم
 ءيشب اقولخم ىضرت نا رذحلاو
 اقمحا اقلخ تنك تلعف ناف

 ايفاج اظيلغ ًاظف نكت الو
 قزار وا قلاخ يل لق وه له
 لس ليلس ربمحي ىدتقا اله

 ىلع الع ىرولا ىلع هلضف وذ
 هباش تارف بذع هقلخ وذ

 هعبطو هقلخ بذع داكي
 لساب عاجش اذ عم هنكل

 صوو لضفام لك يف هناو

 بحاصو

 اطعلا كنع ىرص نم دفراو هيف ه

 اطغلا فشك عم ريخلا لاعف دمحت

 ىسعو لعل لق نكلو تم
 اسع ندللا هدوع كنم رمعلا ل

 ىذألل تاعفاد رعش تايبأ

 اذإ رشلا عفدت تازئاج لب

 اقي اميف كرشم وهو دوجلاب

 اقي هنم ؤرما وهو ةءرجب
 انزب حادتما وذ وهو رعشلا ن
 انز برد هب امهم انعلا ىساق
 ارو فاك البلا شيج ىلع اهل

 ارو نطقام نيبام قرفم
 الب راد اهنأ ريصاو ناربجلا

 الب هتباجا لقع ام ريغب
 اضر العألا كلملل هي ام

 ىضر ارب ىجح اخا ارما تسل

 ادع ىدعأا هسفنل اذ ناف

 ادع رشلا هوحن نكلو ال ال

 امس نم ريخ لدعلا فيس نب ناطح
 امس نم ابص بصني رجنعتم

 امظ يذ ةاهل يف دهش يذام

 امظ دابكأ رح يوريو يفطي

 ىمك قحلا عقاصم عقصم لب
 امك لقعلا اذ قوري بجعم ف
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 نمك ال حيحشلا قلخلا مزالف

 اهراص بولقلا م تانفاصلاو

 ةدعم عسو قوف لمحت الو

 ةقث اذ نكت ال ءاسنلابو

 ىتفلا لجر انهوم ينێدملا قرع
 امك مزحلا لفغت نأ نع رذحلاف

 هنسحا نمف ىصحيال ملعلاو

 رش كنأل هملعت امب لمعاو

 فلا قعصاي هبتنا لهجلا دقار اب

 دعاص ومسيو ولعي وه اهو

 إف اهحتف نافجالا ضمقم

 ىنملاب رفظت عرشلا نايب أرقاو
 ىمع يف رون بللا اذ اي ملعلاف

 نا هيلع ننمأت ال هتاف ام

 اعم ايندلاو نيدلا رامد امو

 ال هنلا هجول تشعام هيلطاف

 ىجحو بلو لقع اذ كت نإ
 ىمعو لهج فيلح نكتالو
 عدو قحلا اذو لقعلا عبتاو

 بلخ قرب كنرغي الو

 هب يرجت هرهد يف ىتفلا انيب
 فصاع كاذ دعي هتفصع ذإ

 ءوضو اذك ىرت نأ الإ يأر ال

 سانلا فارشأ اللا نببام رحلا عومد ىرجأ

 نالم عمج الم بيتعلاو رادكالاو دقحلاب

 امن نا اموي كررغي ال لاملاو

 امنإ ءاسنلاف ماركلا نبا اي

 اسنلا رسلا عدوي نأ نم نوهأ

 اسنلا قرع نع لفغي ال لقعلا وذ

 ىفك ام نيمركألا ليلساي ذخ
 ههجون ءانالا بلق افك ءاملا ىوح امل ىدص يذ يو

 ةدشلا .هس ىبرلا ىطغ دق ليسلاف قفا ي

 ةوبر عمج ىبرلا فيك ىرذلا مش نقرغيل

 ايضلا يداب رين رجف قحلا ن

 باتك ايضلا سنتال كلذ عمو هنم

 ىواد انه رهدلا برح نا هنكل

 اينه انه ناكام هنم اسؤب ريصي

 انع بطخ نإ ملعلا لقب الإ
 كعنمي انعو بوغل كهنهني هنع
 اذب عنقاف دعاص دج برو

 شضحف اذب دقو ىده دق تاهرتلاب

 ىضم وأ لالضلا يف قاب وه نم

 حل اضم وأ لحمو بدج يذ ريغل

 ةنيل اخر حير هدارن ام ثيحل

 انرو ميعن مايا هتسنا
 اعدو ىبل جحلاب مرحم

 اعدو تانهلاو يصاعملل مي قتسم طارص يف ايوس يشمي

_ ١٢٥0_



 املظم اليل راتخي نم ليو اي
 وخاو يح وهو تيم كاذف
 هوشم هيلعو راع كاذو
 هب ولو ايفاح يشمي كاذو
 هنل ول لخاب دتكاذو

 هفيض يرقي تيملاب مكلذو
 اندلا كلم هل نأ ول كاذو

 همسج يف ةحص لك لكاذو
 ىوك رهدلا هل نا ام يذلا اذ نم

 اظلو اهاند ران يذلا اذ نم

 ايلاو وا ايضاق تودغ ناو
 تدوع ام ةيده نليقت ال

 ايفقتحم ةقث كاذ لو ليب

 هب لح ءىرما نجس دري الو

 لقو هتا .ةجح هيلع مقا
 الصاف وأ امكاح تلعج ناو

 ىنسب صبوتف راهنلا يقو
 ىرولا نيب ابتاك تلعج ناو
 ىرت نا تيقو نم انالف الا
 ناب رذحاف ارجات تودغ ناو

 نم ءاج لام كنرغي الو

 الو ممذت الو نشفت الف
 امدلاو راسخلاب رشبياف الا

 كلال ايلاو تودغ ناو

 ادب ىنسالا هرون حابص ىلع
 ادب لبي مل وهو ماقع مقس
 ادرو رازإو يا ةبجو
 ادر حيرلاو فرطلا توفي فرط

 ادج يفو ىدن يف بعكب يرزي
 ادجو موكل ًاراحن ناك ول
 ادف ول هنم ليقي نلف ًةربت

 ادف رفوللا هلامو هلاحو

 ىوش رهدلا هل نا ام يذلا اذ نم
 ىوشلا هنم تعزن نا ام طق اه

 ىرش هسفن شرعلا وذ كلم وأ

 ارشو رما عيب لوت الو
 ارش تانايدلا دلج يف هنم ام
 ى وجلا ايندلا ينب تامهت ءاد نم
 اوجلا هنم عمتساو لوقت اذام

 افق قحلا جهنم ملعب مكحاف
 افق ىلا ًاعجار كارت اليك

 اغلو فرصو وحن اخا نكف
 اغلو كانإ يف نامضلا بلك
 ابرو امارح لهجلاب لكات
 اير ولو امن ول لالح ريغ
 ىنغلا يوحت ىسع بذكت الو حدمت
 انعلاو ماثآالاو نامضلاو ر
 افوو قدصي هلماعف لدع

_- ١٢٦_.



 هتلود ىدلو هيدل نكو

 شبو قافشاب دنجلا لباقو
 دضب مهلباق نم ناف
 نكتال مهنم ضرمي نم لكو
 ءيرما دو يف عمطي يذلا اذ نم

 ايراش سيل ناك ريجا نمو
 حب هقئاض تئشام ىتم نكل

 اذ

 دمحم ىتف ناميلس يفف
 ايحو ءايح وذ لاو كاذو
 هكلم ماود ءاىش نم ليقو

 لا مركيو معن هاياعر محري
 لاب كنم هنكلمت مل نم ناف

 ىلع الام رخداف تردق ناو

 كلم نم ةبرقب قثت الو
 امس قوف كلم دنع لكانيب

 اذ ةعفرلاو زعلا دعب ترصو

 طبثت الو
 بوحلابو متإلاب تؤب تلعف ناف
 برشو لكأ نم رثكألا بناجو
 الف توقلا مضهني نأ لبقو

- ١٢٧ _ 

 افو ءاب دق حصنلا رجاب نمم
 افجو سوبعو بوطق ال ر
 افجو ءاثغ هيداو حيصأ

 ىوطو يرع ريسا هكرات
 ىوط دهجلا يف عفنلا بايث هنع
 ابن لفنلا نع نا هنربجت ال

 ابن ركشلا ةوزن راصأ اذإ ق
 ىسأ ربخلا كل لاو ام لكل

 اسأ نم لاعف ىنسحلاب عفدي

 ىرقلا باوبأ حاتفتساو لاملاو

 ىرقو دفرب دنجلاو مالعا
 ارقلا كنم هي دتشا ام ناسحإ

 اضا ءام ىلع ال رهن تبنأ

 اضن روجيدب قرب اهناف
 امحلا ىلا امسلا كاذ نم تلزنأ
 ىمحلا يف حابتسم ضفخو لذ
 افع بنذ نم تبت نا ركاش ت

 افع عبرلا كلذ اموي لاقي
 افر رهدلا قرخ امهمو معن
 افرلاو نينبلاب اولاق لوقلا ب
 ىهن ركن نع وه نا ايلاو وا
 ىهنلا لهأ نم كددعن ملو

 البلا بابسا يهف عامجو
الب نم يلاقم عمسا هيلع لكات



 دحاو ءيش لكأ عباتت الو

 يف تئشام نبرشاو لك لقي نمو
 عدار دضب دضلا لباقو
 اذف انالوم قازرألا مساقو

 كلو فيح الو ملظ الب الدع
 اذا سانلا رثكا لوقع نكل

 ربطصاف راقتفإب تيلب ناف
 مهيف نيملاعلا هلإ عطو
 بكو هللهو حبسو

 ةوهسو هلفغ نكت الو

 ةوزن اذه نكسا نم ناحبس
 ربع نم هرظنت يذلا يفو
 اذو ضام مراص اذه سانلاو

 برتي يف هنطوم مكلذو
 تيلب حوسم يف بدي اذو
 ةدعاص هلامعأ مكلذو

 رتقم لخاب حيحش اذو
 ملسم قياس داوج اذو

 نتنم هيرك رثن هلاذو
 اشن ضيبلا درخلا رجحب اذو

 هتوق لالحلا قزرلا نم اذو
 اذو نارسخو صقن وخأ اذو

 ملو ربجي ملو ملظي مل هتناو
 اذ ناب قباس هيف ملعلاو

 هلا

 اذ

_ ١٢٨ _ 

 الح ول يبو رم هناف
 ال حول هيلع لتا ةايحلا يذه

 الك نم ربخ نمحرلا ظفاحلاو

 الك نم اذهو ولح نم تاتقي
 ىعو نمل ةغلاب ةمكح ن

 اعو تالاهجلل اهيف تركف

 الق نمو ىوش نم تيأر ولو

 ىلق نمو مهنم بحا نمم
 الخلا يف و الملا يف تيبحام ر

 الخلا لكأ اهتمه ةجعنك

 ابن يف كاذو ناد انب اذو
 ابن ونرت هل تسل يذلا نع
 ابن تممي ثيح ماهك فيس
 ابق يف اذهو فيخلا يف كاذو

 ابقو صيمق يف سيمي اذو
 ايه تراص هلامعا اذو معن

 ابه ىفك لضفلا لوقي اذو
 ايكف راتع نتعا هل اذو

 ابكو بانا فرع ىكح اذو
 اير درجلاو ىطخلا عم اذو

 ابرو مرحو رجح نم دكاذو

 ايرو لاعو داز دبل وذ
 ىضر هيفام لكب ىوس رماي
ىضر دبع اذو طخس وخا ادبع



 هربغل ةجح هيلع امف

 جنلا ىدهو ماركلا لسرلا لسرأو
 نيلع نأ ام انريخأ هنأ ول

 مهنم لك لهجلا لها نكل
 قتسملا طارصلا جهن يف كلملا

 ومخلا لظ يف ةمعنلاو حورلاو

 انج يف ناسحلا روحلل قوشلاو

 نع نم ينغي سيل اذه كلمو
 دجما يبرعيب ىدتقا اله

 ىقتلا باب هب وذ فيس ناطلس
 اطس ليق اذإ لوقلا قدصف

 ةرتنع هدنع لوقي اذام

 ىنملا لين هدنع نم المآ اي

 هعبط اياطعلاو تايهلا نا

 كلاف تاينلاب لامعألا امناو

 ايلاح ارمت راتخا اذه نكل

 الخ تاعاط ىلا برق دهلاذو

 هلام ضرع رهاط اذبحاي
 هقنع تانهلا ىلإ ىنثت نا ام

 هناد رأ نم حوفي هنكل

 ةلحار مرحلل ننكري ال
 ةرثع بنذب هنم ترج ناو
 ترثع ناف

 ةيصعم تركذن هيدل ناو

 متامب اهدعب

 ىهن هوركم لك نع هنال

 ىهنو لوقع نوك عم نيد

 . اوثو باقع قح انلو ا
 ىوت مهفلا ةلق نم شرف يف

 ىولو ىقارعلا كلم يف سيل ميس

 اوللاو دونبلا قفخ يف سيل ل
 ىوللاو علس نالزغ ال دلخلا ن
 ىول الهج هقنع فيرشلا لدعلا

 ىجتريو ىدملا لوط ىلع ىشخي
 اجتري نل ىري احوتفم لدعلاو
 اخس ليق اذإ رمألا ققحو
 اخس هاركذ دنع نوكب امو

 اخرلا ف رسي نيدلا وذف رشبأ

 اجرف عابطلا يذ نع لقت ناف
 ىونام ءيش لك يف هل ل
 ىون راتخا اذو هالوم لضفب

 ىون اهنع هلاذو ىرولا ق
 انخو صصاعم راذقق سجن

 انخ رهطلا نم ءاملا ىلع الو

 اذش ىكذا العلا يذ عوط بيط نم

 اذش ىرج هي ءاشحفل الو

 اعل ىنسحلا ةبوتلاب اهل لاق
 اعل كايذ دنع يناف ًادمع

 اقو عاه ةنتنم ةفيجك

_ ١٢٩ _



 جلا ةبوقع نع تاعاطلا ربصف

 اديس اديمح ايندلا يف شاعف

 دهتجم عئاط يلجرب ىعسي

 خملا نع ىهني امك فرعلاب رمأي

 رأ ألمي نأ ردقي هنأ ول

 ترصق دق ةروصقم اهكنود

 اهدهشو اهرون نم نمل ىبوط

 ولف اهيفاوق لك تسنج دق

 اجرف باصا لمعي اهب نمف
 تقتع فالس اهيف نحدمأ مل

 رفكم ولغب تيتا الو
 ىقتلاو فيرشلا عرشلا هتاف نم
 هناف هسفن نم هرغ لب

 كلو بيع اهب نأ ام اهكاهف

 اكس رارجلا اهقح شيج ناو

 ةجح مانألا ىلع اهتلعج

 هنيد عورن ىورا نمل ىبوط

 الوادج اهرحب نم نمل ىبوط
 ناب هرشبف اهفلاخي نمو

 هرشبف .اهعباتي نمو
 نم نان ترج هلا ةداعف

 مهنويع ةبصع نم نكت الف
 امئاد افقو هتنا يلصو اذه

 ىفطصملا يمشاهلا نيمألا ىلع
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 اقو ىرخالا يفو ايندلا يف راج
 افص دق هيلع تاراشبلا بوث
 افصلا ضرا نم صالخألا ةورم

 الم موللا رحبا هيفو رك
 الم ًاحالصاو يأ الدع هتنا ض

 اعم ايندلاو نيدلا ناسح اهيف

 ىعمو انطبو ابلق الم يفاشلا

 اسح اهل نمو اهيطاعم الو

 اسخ ىرخالا يفف هنم بتي مل نم
 اغلو هاوح وحن هنغي مل
 اغل لهجلاب نيرادلا هعمج يق
 الج لهجلا سدنحل اهرون ن

 الج ىدرملا لطابلا رايد ن
 اقسو ليلبو ءايض تقو
 ىقسو لالزلا بذعلا اهئام نم

 اقسو نعسب ضري ملو ىرجا
 البلا عاونا ءوسلا تيفك ىقلي

 اليو ميركلا ىلوملا نم ءار
 ارك وبح هلاغ فختسا يب
 ارك وبح ًاظعاو يعامتسا نع

 ابصو بونج تبهام لك ال
 ابصو اذهل لام ام طق وذ

- ١٠



 ايه نم تانئاكلا يام دعي ٥هدمح قح نمحرلل دمحلاو

 ابهنم هاوسل قايتشاو ب ح لك يداؤف ىحضأ هبحف

 ارذو ىرذيسام عيمج ليق اتم دع هل اركش هل اركش

 ارذ برتلل جوهلا حاير فصع املك لوقأ ال ىرخأو ايند

 : اهتايبأ ددعو اهمامت ىلع هلو

 باهولا كلملا نوعي تمت بادآلاو نايدألا ةروصقم

 باسحلا قداص ق دناز وأ صقان ال اهدع نيئم سمخ

 باسحلا اطعلاو باوتلا لين يرطافو يقلاخ نم اهب وجرأ

 : اضيأ هلو

 كلم دق نيعلل مونلاو ينرشبي كلح دق ليللاو ليئاربج يناتأ
 كلم هلاق وذ قدصلاو هناربني يبذعم ريغ شرعلا هلإ نأي

 كلم الو فيعض ىعرم يملعب اهب زفي مل يتلا ىرشبلا يه ىذهف
 كلف ىتأ ليمج نم انيدلو انب بيطو ركش ناك نا ىرولا هلإ
 كلف انل كنم هاوهن يذلا لينب اعم ىرجو انل ىرشبلاب تدج دقف

 : ةظعوم اضيا هلو

 : نانس نيب فلخ مظن : كل رهظ اهنم تيب لك فرح لوأ تذخأ اذا

 سمطت ريداقملاو يناغملا ولجنو سكنت ةينملاو ينامألا ميقن - ن

 سعسعملا مامحلا ليل هملظاف اقرشم حربي رمعلا راهن اننظ ۔ ظ.

- ١٢١_



 لفغ سانلاو رامعألا رثكا ىضم - م
 ىري نا ةينملا ىشخي ىتف قيلخ - خ
 اننأك ىتح هلا رمعل انوهل - ل

 رزآ نباو مدآ انوبأ نياف ۔ ف

 ادبام برتلا عجضم نم مهل ادب - ب
 هسفن لكلا ىلا اقح مهتوم ىعن - ن

 لماخ ةتيم مايألا ىلع ءاوس ۔ س
 اند دقو مامحلا انم المأ ىأن - ن

 اهؤدي كل ًايداه اهذخف كيلإ ۔ ¡

 ىرأ نا يبر لضف نم اكذلا يناهن - ن

_ ١٢٢_. 

 سملق رحب لافغالا نم مهيدل

 سرغي هبنتلا سرغ هرمع ىدم
 سمدم كش توملا ءاقل نم اني

 سارملا يبنلا دواد نبا نيأو

 سمرب ةعاس راتخملا انديسل

 سيرضملا ربزهلا هنم لجو يفف
 سلست ةيربلا هيلاع نمو
 سندملا لوفغلا اذه امف ًاعوقو

 سبلم سبل كلخدي الف يمسأ ىلإ
سيلا ةهاهفلا لامس ال ديلب



 : نانس نب فلخ هتنا ىلإ ريقفلا لاق

 .اهسارمأ مربأ و .اهساسأ بيبح ني حلاص خيشلا عفر ةديصق هذه

 .اهبيترتو اهفيلأت نانس نب فلخ مداخلا ىل وتو : اهيناعم ديشو حضواو
 نم اتيب رشع ةتس مظنو اهتاملك ضعب ليدبتو .اهبيذهتو اهحيقنتو
 : ارعش لاق :؛ اهتايبأ

 ايل ال هنل دمحلاو نعطم اهب نعاطل سيل ءاضيب اهتجرخأف
 ايلاله ءوض كايذ عم ملظأل تقرشأو راهنلا سمش تعلط ولو

 يذ .بيبح نب حلاص خيشلل اباتك اهتبسنل بذكلاو نيملا فوخ الولو
 لزابلا واش كرديال هنأ ىلع .عبتي نأ قحا قحلا نكلو .بابللا لوقلا
 .عيلخلا عبهلا كلذ انأو .عيلضلا لزابلا وه حلاص خيشلاو .عبهلا

 ناك امف .ءاجهلا فورح نم ازمر اهنم تيب لك لوا ىلع تلعج دقو
 وهف ًاميم ناك امو ؛حلاصل وهف ًاداص ناكامو فلخل وهف ءاخلاب هزمر
 .هرخآ ىلإ بيترتلا اذه ىلع يهو .امهنيب كرتشم

 : اهيلا راشملا ةديصقلا هذهو

 فضخملا نانيلا تاذ نع هلئاسن بصحملاب ةعاس عبري بكرلا رم ۔ م

 بسبس ةرارق يف عبر ةيقب ىسألا فشكي وا لاستلا عجري لهو خ
 بهقأ نوللا لئاح حيحشو هب مثج مئامحلاك عفس ريغ افع ۔ م
 ببصتم بكاس قدو عباتت هقور ملث ضوحلا مذجك ءونو - خ
 بشخا لك ىلع هيوارا ودبتو هميلظب اطقلا صيحافا لزت ۔ م
 بنذم لك يف ءاسعولا نم ىفستو ثعتع لك هنحص يف ابصلاو رذتو - م

 بقرمو تلاعت ةابرم لك ىلع هجاعنو هنيع انما نولعيو ۔ م
 بقثملا نامجلا كلس يف دقاون اهناك يداوهلا درولل نعبتيو - ص

- ١٣٢٢٣_



 تسفنت مث ءاملا يف تعرك اذا ۔ م

 اهعبر لاسا بكرلا ةارس تفقو - ص
 لحسإ دوع هب ىنسحلا عجر الف ۔ م

 انبيجي لاؤسلا لبق نم ناك دقو ۔ م
 بتعتم ال لاخلا تاذ يلايل ۔ م

 ارئاز تئج املك يولت يلايل - ص

 لكيه سق اهماش ول ةجلدخ - خ

 دروم ضايب يذ دخب هيتت ۔ خ
 عصان لجنجنسلاك ليقص ردصو - خ

 حضاو مظنلا برغتسم نع مسبتو - م
 تقتع ندلاب فرصلا لومشلا نأك - م

 اهرغتب ةاثللا درب هب لعي ۔ ص

 ةناب طوخ ىلع ليل ىجد لقت ۔ م
 ىونلا نم لصو لصولا كاذ عطقف - م
 اهب ىهو دق ةدازملاك يانيعف - ص
 ةبابص نم جع ال يعولض نيبو - ص
 يتشاشح يبرعيلا شايتحا الولف - خ
 ىوهلا هرداغ بحلا يف ىتف تنكل - م

 رجحم نع هب يبلق الس نكلو - خ
 ةبتر نيكامسلا قوف الع مامإ ۔ خ
 هسمي ليخبلا نا ولف يخس - ص

 بلوت ما ىلع يفاعلا همميي - خ
 ةبوا نسحا نيفاعلا ةبوا ىري - م
 هلالخ تعن نا يفاوقلا لوقت ۔ م

 ۔١٢٤ -_

 بلحط بادهيب تلذأ

 بهلتملا وعمالا لآ
 برب رب طوحم طوخ الو انيلع
 بنرزو بانأ نم بيط رشن هب

 بنؤمب الو دورطمب اهيدل
 بضخم نانب اذ اعارذ ىلع

 بهرتي ملو ادجو اهب ماهل
 بهذم لك يف بصلا داؤفب افه

 بذع رشأ

 اهمبطارخ
 زاف دقو

 دهان

 ةقاذملا

 بصخنتم ن ازي

 بنش هب

 برغم لك ىلا ىوهت امسلا بهشو

 بقنم ردب تحت فقحب سيمي

 ءامب تجشو

 بلخ دولا هتحصنتسا ىتم رهدو

 بثوتملا لجاعلا دش بكرلا يلع
 بهلت ءارح ةجهم يللع
 بيخملا دوسحلا بلق ىوك فرعب
 بكبك خيرامش يف يوارألا يعاري
 بنيزو بابرلا ركذ نعو علسو
 بترم ماركلا عرش ىلع عنصب
 بلحتملا ىدنلاد هنم دهاذغأل

 بلعذ رهظ ىلع لومحم عجييف
 بنجت لوط دعب ىفاو بحلا نم
 بتكاو لوقلا تبثتسا يلا مله

تاذ



 همه دعبا فلي مل ول رهدلا وه - م
 رطمم رهدلا هنأ الا ثيغلا وه ۔ م
 لماك رهدلا هنا الا ردبلا وه ۔ م

 دتعم لك هساب ىنفي سقي ىتم - ص
 فقف بدأ نم فكلا رفص تنك اذا ۔ ص
 نكي مل هنع ىطخلا ينم ترصق نئل - م
 ىجحلا هصلخأ بحلا الإ كاذ امو م

 ىرولا ىلع تامركملا هتبرغ ىتف - م

 كشيو هادن نم ارزن لزجلا ىري - م
 هلوزن لبق رمألا سفن لثمي - خ
 هنهذ راكفا يارلان تقلع اذا ۔ م
 ىشتناف ةورملا رد العلا هتقس ۔ م

 اهضارو ناوألا لبق اهلصاوو ۔ م

 امراكم فيس نب ناطلس كل مكو - م
 ربمح ونص نم حاضولا بسنلا كل ۔ ص

 تلجناف لدعلاب ضرألا يصاقأ ترنأ - ص

 ةتب ضرا يف كرشلا ةافص ترسك ۔ ص

 عورا شاجلا تباث يمك لكب ۔ م
 رفظم نانجلا مهش مهمؤي - خ
 اممعم ديدحلاب ىسمأ ةيشع ۔ خ
 هداهج قح نمحرلا يف دهاجف - خ

 ادصاق وزغلل راس نم نكيلف اذك خ
 هب تتا ىتألا يتاي امك مهوتأ - خ

 هنوج ءايهدب الإ اورعش امف ۔ م

_ ١٢٥_ 

 بذعم نبع هنا الا رحبلا وه

 بلغي هبلاغت نا نكل ثيللا وه
 بجحي مل هنا الا سمشلا وه
 بنذم لك نع بنذلا ىنفأ قر ناو
 بداتت ةعاس يف ولو هيدل

 بوشم ريغ هيف دو رصقيل

 برشمو باطتسم لكال ال هل
 بنجملا نيع هنم بيرق لكف
 بطتلا ريثك نم ليلقلا ءانثلا رس

 بثوتم ثداح نم شهدني ملف
 برجملا باسحلا لثم نع نضخمت

 بذعملا ماهتسمللاك اعلوم اهب
 بعصم لك اهسمش نم لذف

 برغمو قرش لك يف اهب تدمح
 برعيو دوه نب ناطحق ةورذو

 بهيغ روجلا نم روجيد ةبايغ

 برذملا ديدحلاب ىشحت ءاوعشب

 بطشم رارفلا زورطميب لوصي

 بضفتملا عرادلا برضب ريصب
 ببلجملا بيبحلا ركذ هبلق الس

 بعصمو ماير يرس انل ىدبأو

 بلخ كل عداخ قرب ركذ عدو
 بعشتي مل مث ىوضر خيرامش

بصبصع سحن موي مهيلع تلدت



 اهصارع يف مهؤالشأ اهب تلظف ۔ م
 انردب موي نم مويلا كاذ حيصأو - م
 امدعب ةتب لها هيف تكرادت ۔ ص

 مهنمو طايسلاب عيرص مهنمف ۔ م
 الع نم ريخاي هتل مهتيفالت ۔ م

 بلكأو تامئاح روسن ءاذغ

 بضقت مل ةلوصوم ةبسن هل
 برشم لك يف لذلا فاعذ اوقيذا

 بذشم عذجب ًالولغم بلصي
 بذشأ فرطلا قبسي فرط رهظ ىلع

 بسكت فكي ال ںاستح ا فكي مهيلع تمعو تصخ ةفراعب ۔ ص

 . ةقفتم ةملك ىلع .اتيب نورشع يهو - اضيأ ۔ هلو
 : ةفلتخم يناعملاو

 رناط هماعنلاو سملقلا نا تيحو انقزارل ًادمح
 ةزافلا هماعنلا نحص يف رصقلاك ارهاظ 7 ادمح
 نيب ةضرتعم ةبشخ هماعنلا الو لامجلا سيل هل اقثت لقي يبلق

 رنبلا ىلع نيتصقنلا

 سرف هماعنلا ىرجا نمو ال ىصحي سيلو دعي نأ ام
 رحرلا هماعنلل قوف ًابكار ال هل يمدق ىلع يرجأ
 دبج ىلع ءانب هماعنلا العا ىرذ يف اراهج وعدا هركشبو
 سرفلا غامد هماعنلا ىمعنلل رفكلا ل ويخ نم غمدا ياسعف

 قيرطلا هماعنلا ىدها رماع ل ضقي ينيدهي هاسعو

 سفنلا هماعنلا ينم ازجلاو نب اغتلا موي ق زوفنقف

 حرفلا هماعنلاو ةاجنلاو ةزافغملا كالمأ زوحاو

 رورسلا هماعنلاو نانجلا يف نا نجلا روبحم ليقأو
 مركالا هماعنلا عاونا لضفلا ميظع ىلوملا نم ىراو
 ةرشان ةرخص هماعنلا اهي نوكي ارئب عدف راهنل تاذ ي

 ةابارضع هماعنلاو مهنم ماهلا ميعنلا مع اهبابرا

- ١٢٦_



 ال الت ر ١ ون اي تءع اض

 ىقتلا لمهأ اهناكس

 لم مالعأ مهل تعفر

 اب مع دق مهيقسم
 هلاغ مهنع معنأو
 ءلم قالخلل دمحلاف

 ىرخأو ايند هناحبس

 صيقو ىرسك هنادبع
 برك ىدعم ليلسو
 قعلا عم ىلحأ هراكذت
 اك د اوسي مصتعي نم

 دهجلا هماعنلا لها ال ردلاو

 عوفرملا ملعلا هماعنلا عفر اهنود ك

 يقاسلا هماعنلا مع امك ىمعنل

 غامدلا ةددج هماعنلا هل باصأ مهس

 دجنب عضوم هماعنلا ءلمال لكلا

 ةعامجلا هماعنلاو ىدارفلا م

 ةريحلا كم هماعنلاو ىدنلجلاو ر

 رنهب بقل هماعنلاو ديلو ىتفو
 لجعتسملا حتفلا هماعنلا ريخ نم ءال

 هماعنلا ةيحاص هيسش ن

 نا . عيديلا عاونأ نم . عيرشتلا ع ون يف ةمكحو ةظعوم هلو

 : نيتلمهملا ءارلا وأ لادلا ىلع اهتئش

 همابأ لفاغ مك

 ىوهلا صرف تدب امهم

 راصآلا حرسم ق

 ادي اهتزهنل ى وهأ
 يرانلا شارفلا عنص

 ىدرلا باتغي يارلا ي در اي كحي و تنماأ
 رادقألا ثداوحو

 ىدتغاو حار ثادجالا ىلا نمه تربتعا اله

_- ١٢٧ _



 فنأ فتح نم

 ارقت نا الهج تلخ مأ

 مد وأ

 رارج لفحج يق
 ىلع ك

 راصنألا عماجمي

 اديؤم بوطخلا

 ىدتعاو ًامدق راج نم ىهتنمب ترصب اله
 رابجلا ةعاط نع

 ادي نمو روضحلا رمز هل تناد نم لك نم
 رافق رهظ لتحاف

 ادفلا ليق مهنم وأ ىدرلا فرص مهياه له

 رامعالا ةضبق نع
 ادرلاو كرازإ ىلعألا انبر ىوقتلل ددشف

 راز وألا ىرذ مدهاو

 ىدهلا ةيراس بوصب ل الضلا نم اخوسو لسغاو
 راردملا عمدملاو

 ادي ةعقلبب لا هنأ كنامز رذحاو

 راصبالا حمالم

 : هلا همحر لاقو

 هيلام يرهد ردغ نع الفاغ ينارأ يلام
 هيلام كرتاس ينإ املاع يلام ملأو

 هيلامعأ ابئاد م مذملا لعقلاب بوتأو
 هيل ىمعا بت مل نا ةلعف مكلت سيلقفا
 هيلاوقق ةنيسح تس يأر ىتم نعدخت ال

_- ١٢٨_



 يتوايبغل يذلا انأف

 انألا نبي يننأ ول

 اعقلا عم مع ونقلا ناك

 لئاق يرهد ناسلو
 هعينص تيار دقلو

 زملا خيشل ١ ىلع ىنخأا

 اوشلا مشلا ىلا امسو

 ىوه ييف تحضا مصعلاو

 ىرج نا لهس كاذلو

 اغراف ينارأ امقأ

 ايلخم رذاحأ ال وأ
 يننل ول لوقعلا نا
 ذها نأ يرمأ ديمحو

 ةراعإ ق حورلاو
 رعا اميف يل قحيف
 تحصأ دق اهنأكو

 ةعمد ينيعل تمهو

 انقوم ملع ١ كانهف

 امزلا عجتري دتكانهو
 تربص يسفن كانهو

 يمدنت راص كانهو

 تحصآا يفك كانهو

 ىذلا حبق اهل ادبو
 حفلا ىلع سفن هل نم اي

_ ١٢٩_ 

 هيل ىوقأ ام نقأ مل

 هيلامسأ عقرم م
 هيل ىمسا ىضترملا ل
 هيلاب تررغ اذاي

 هيلابو يتريشعب
 هيراجلاو ىتفلاو س

 هيراجلا يراوجلاو خم

 هيواهللا يهو هاودع
 هيواهلاو ىظل ىركذ
 هيلاغىشت نم حاص اي

 هيل ىعسأ ىدرلا ديب

 هيل ىعفا هب يردأ

 هيلاعفف ىقتلاب ب
 هيراع اهنم ياشحأ

 هيراع بناجا نأب ت

 هيقار يقارتلا وحن
 هيقار اهارت نا ام

 هيل ىدهأ ىقتلا نا

 هيل ىدها ام عيمج ن
 هيناش يذه ماطحل

 هيناش يلعف حيبقل
 هيناج ةمادنلا رمت

 هيناج ةلاطبلا نمز
هيسا تسيل ءاش



 نلعجاف كداؤف ىسقأ

 نأك هدجاسم مزلاو

 اطخلا رفق ىلع لسو
 صحلا يذ ءازج نأي ملعاو

 اه ىوقتلا كل لعجاف

 تدغ دق كراد ناكف

 زنم نيكسماي تلزنو
 مهدوجي ندذلا نيأ

 مهتدهع نيذلا نيا
 رخافم لوؤقلا نيأ

- ١٤٠ _ 

حون نب ماح



 : اضيأ هلو

 هيهاللا بولقلا ىل وأ
 لاو وهللا اذه ماتح

 رفت ماهسب اهيسقو
 توح نم متيار اله
 انملاو ركاسدلا دعي

 ةرسمو ةرسنو
 او ؤيت نيذلا نبأ

 اسعلا كلت اوكلمتو

 مهاطسب تللذتو
 ديعب مهل تدبعتو
 امب مهفكأ تمهو

 ىرت له كنيعب رظنأ
 مهنع كل تفشك ول

 اصلخم كهلإ دبعاو

 دمتعاو لكوت هبو

 ١ سانلا عيمج لعجاو
 ىلإ هل نأب ملعاو
 ًافراقم كارت رذحاف
 ازجلاو كؤارتجا اذام

 اي هتنا اي بر اي

/ } ( 

 هيهاسلا سوفنلا ي وذو
 هيراج انيف رادقأ
 هيمار ةعامجلا قي
 هيواخلا روبقلا انم
 هيلاعلا روصقلاو رب
 هيهافرو معنتو
 هيماسلا روصقلا فرغ
 هيداعلا دامجلاو رك

 هيراضلا لاجرلا دسأ
 هينادلاو مهضرأ ة

 هيماه مئامغلا ىرزأ

 هيقاب نيعل مهنم
 هيطالللا دوحللا كلت

 دلاب ماظعلا ريغ
 هيناف يه يتلا سفنلا

 هينالعو ةريرسب
 هيتالا تالضعملا ق
 هيعار مئاوسلا لاثم

 هيعار ًانيع كاعسم
 هيصاعم بارتلا نبا اي

 هيواهلاو منهج ء
هينانم اي نملا اذ



 هيئاعد عاضفقف اموي هع دأ مل ١ 7 اب

 هيجارس كولسلا ت انجد يف يباتك لعجا

 هيماماو يدئاق ةم ايقللا موي يف هرصأو
 هيئاقش مظعو يرسخ ايو يسؤب ايف ال وأ
 هيئازج ءازجلا موي منهج رح راص نإ
 هينابز ريعسلا وحن يتقايسل تردابتو
 هيدابلا لاغبلاك بر اقع يمسج تلغلغتو
 هيئاعد باجتسا امف ب ونذلا رافغ توعدو

 هيهام ةواقشلا فصت ةبيصم كلت مظع اي

 هيئالب عيمج تسننأ ةيلب كلت مظع اي
 هينامحر اي محرلا اذ اي هنل اي براي
 هيئاجب باخف انيح هجرا مل الزجم اي
 هيئاطخ عيمج وحمت ةبوتب يلع ننما

 هيهاو حراوج ينم ىقتلا لامعال شعناو
 هيلاوقت العلا اذ اي ىدهلا لاعفأب قدصاو
 هيئاد ى وادأ الو © .ء اودلا فصأ يذلا اناف

 هيلامعأ ىضترملا ل اعفلا ةمتاخب متخاو
 هيئاكب و يعرضتو يللذت كيلا محراو

 : هلو

 ةضفلل نيعلا عمج لالظ يف لئاق نيديلا نزم عومه لاقل لق
 نيعلاب ةبصالل نيعي نونملا نم ىنمت فوس هانم يرعش نا صرحلا رعشأ

 رحن نيع نم اهرهظ قوف ىرت ال ىتح فتحلا ىرولا عمج ىنفيسو

_ ١٤٢ _



 يلايللا فورص ىلع ىقبي سيل
 ىند نم اندلا كرتت الو ال

 هينفي فوس ةوخإ نايعا لك
 ةامح هامح ناو قلخ لك
 هنع باغ ناو ىتفلا نيح نا

 نإ حن ةسيفنلا كسفن ىلعف
 باتمب اهتاوف

 وأ ىهن مهسب ىوهلا حبش مراو
 الإو اياطخلا نم رهظتو
 ذيناو ءانش يذ رجه يفلا رجهاف

 برب رمأ كانع نا نعتساو
 ايندو ًانيد تامركملل مساو
 نيبمأي ةوسا كاذ يف كل

 امسج دجملا ولوأ نكت نا كلم
 نم هتيتاف ىدهلا مهس شار
 ليك فيفطت فلن مل انالك ذم
 اهيلع رادملا انراد ترظن

 ا نم بجعأ هاوفألا يف هركذ

 تارىخم هلاعف تاريخم

 رهد ناع ىتم هتيب لزي مل
 ىرج نا ىدعلاو مدعلا قفخي
 ناكف انم نايعألا هتمجع
 عفيب هنا هلعفل دمعت ال

 رهد هقاف هتضراع نمل لق

 ةعامج نيعو نيقيلا نيع داحا نم
 ريخ نيعو ةاندلا هتانادمل

 خاف خا نيعب نيع نادقف يرمعل م
 ضفحب نيعب مامحلا ةموح نع سيل
 رضاح نيع لثم هناف نيح ضعب
 ءام عوبني نيعي اهيعمدم نم حمساو تحن

 ءير نيعو بجع طالخأ هبشت مل
 وقلا ةدلج . ٩ هف ةفخ 3 .0 5
 . هنع عقوي يتلا ںيع ىوق هغي سوم رع . عه
 رهن مسإ نبعلا موعي ارهاط نكت

 ةحاب نيعب تقطن نإ رجهلا يدح
 دب نيعلا عومج ال سانلا عماج
 امايأ ميقي رطم نيعلا دوج حس دوجلا ححساو

 فيسا نيعلا فيس لجن ناطلس هنا
 ةفورعلا نيعلا داوس مهمسج نم ناك
 ةبرلا ةرقن نيعلا ميمص يف يغلا بكر
 نازيلا ف ليلا نيع نيع اننزو يف نياعن وأ
 هتابن عط يأ نيعي اهاتأ ذم بدحلا سؤكأ

 ءالا نايرج نيعلا دريب اشحلا ىداص باجع

 سنا نيعلا قوف هيفخي دقام نا
 نيعلا هبش بوطخلا انتنع وأ

 راط نيعلا قفخك ةبيه
 ءيش نيعلا لوأ هنم سأبلاو نملا
 نيقيو دجب يا نيع دمع ىلع أادماع هل

 بيرق يا نبع ضرع هناف

 هر اك ذت

 دن مر ١ ٥

_ ١٤٢ _ _.



 فلا هلاعف ركذ عاش

 فيس لجناي كيدفأ يسفنبف

 ارهجو ًارس مالسلا كيلعو

 رمنلا نيعلا عاعش يفتخي لهو ر

 دهاادعب دا نيعلا دعب نيعلاو ينيعبو

 ءاجه فرح نيعلا فرحي ءيراق ىنتعا ام

 : هتلا همحر اضيأ هلو

 هيقالخ نمحرلا ىلإ وكشأ

 تحبصأ ىوقلا ينم ىرأ ينإ

 هناتهت دنع يعمد ناو

 ًايكاح ىرا نا ورغ ريغو

 يتجهم ترماخ دق ةلزان

 تحبصا ةمشاه يتحارج

 هدقار ةدعاص يترفزف

 يضر ليمج ريص اذ تنكو

 ًايلاس ينماش نم يننظي

 اشحلا ينم لحام ىرد ولو

 ىنتقا يذلا لاملاب حمسا

 لزت امل رهدلا سوق نكل

 ام وحن يل نا الهم رهد اي

 ينتلزناو ىوها نم تدعبا
 انل ددراو تيطعا ام كيو ذخ

_ ١٤٤ 

 هيماهلا ميدلا بوص هبشي

 هيواخ تحص أ لخن زاجعا

 هيهام مكاردأ امو اذإ

 هيماد اهنأ ننظت الف

 هيقار ىرت نا ام يتعمدو

 هيناطلس ربصلا يف ينناخف

 هينالعإ رشي نم ىري امل

 هيئارض مظع نم يل قرل

 هيلام ىسأ نع ينغي ناك ول

 هيمار اليلا عاونا لبنب

 هيئار لزت مل ًانيع هيدبت
 ةيلاعلا ةبترلا يف ىرولا نيب

هيراضلا كدسأ هتيلتسا ام



 ةباصع ميمذلا دسحلا مقسي نإ

 اهفتح نع ءيرما نبع تفغ ىتمو

 مهتايح نلهاجلل تفص اذاو

 ةعامج ملح باوتا قضت ىتمو

 قباس بكار هيف قبسي قزرلاو
 امناف هلالا مسق امي عنقاف

 هيفاع يف مكلذ نم ؤرما اناف
 هيفاغ تسيل هنع ينيعف الهج
 هيفاص كتمدع ال يربغ ةايحف

 هيفاض يلاوملل يملح بايثف
 هيفاح لجرب شام اسنلا درع
 هيفاخ مدآ نبا نم رومالا ريخ

 اهامس يتلا ةددصقلا هذه هلو

 « (ةململا) هذه نع ةمغلا فشكر»

 ىرولل نيبلا هنن دمحلا -
 ىقتلا وذ ةلالضلا نم كاذب اجنف

 صخنتقاف كبلق رح دربي تئش نإ
 امالا دوقعم لزع ةزاجإ ندجت
 ىار نا ابنذ طق فراقي مل ول
 نلزعي مل مهضعي كسمت اذاو

 ةماماب نركذي مل ىرشلا اذاو
 اتتسي وا نلزعي مل ىرشلا وخأو

 بونذلا ىلا نيتبوتلا دعب دوعيو

 اهراتآ ىرذ يف ةيادهلا رون

 اهرابآ يف مشغلا فيلح ىوهو

 اهراك وأ ًاعئاط عافدلل ةم

 اهرايخ قافتا هبجواو اذه
 اهرايخ ريغ ءايشالا مرحمو

 اهرايخ عم معنف عافدلا يهف
 اهرارش بونذ نم نيترم ب
 اهرارش رح حفل نم فخي ملو

 ارماع ماهتا اذ كلذب ادغف
 هلقع ًاميدع اهوتعم راص وأ

 ىلع رارصا فيلح نيسمي وأ

 اهرابج عم بيرلا شوشق اشال
 اهرابج نم لدعلا اذ نفرعي ال

 اهرارصإ يف سفنلا كلهو رصإ

_ ١٥



 هسفن عفنيل يعس يذ برلو
 ا بجوم هيلع ابنذ نبنذي وا

 ةلاقإ ءاش لدعلا مامإ اذاو

 متم عينص ماهتألا لاق ضعبلاو

 هطرش نكلو اذك لاق ضعبلاو

 تي مت دوعي مت بوتي مث هيتأي
 حو سرحب نكب فالتخالاو

 قرفي انايحا

 عم موقي سيلف فعض اذ راص وأ
 مقي ملف رومألا تهباشت اذاو
 ىدهلا بابرا لوق يلوق نإ لق
 الفاك لي ًانماض الاقم هذخ

 بئاجع تاتداحلا ناب ملع او

 ةيح ةيندلا كايندو اذه

 اهردغ نم تملاسام اذإ رذحاو

 اهلزرغ نم ةمامع تسيل اذاو

 ةنيفس هلالا ىوقت اهل عنصاف
 امكاح فرشملا ملعلا نم بصناو

 اتبثتم ىتف نك ثداوحلا عمو
 ملاع ةلز مايألا نم

 نعتساف نميهملاب ةيادهلا ىلعو

 ىجد ولجت ةياده رونب ىظحت
 محم ىلع هلألا نم ةالصلا مث

 ارظاون مينملا دمحلاو

 رذحاو

 هتل

 اهرارضا يف ريسي وهف يعسلاب

 ۔ _ ١٤٦

 اهراصنأ عم سفنلا لذي ًادح

 اهراصيأ يوذ نم فالتخا اهيف

 اهراىحأ ىدل هتلعفو نا

 اهرابخا يوذ نع بنذ درف يق
 اهرايخذ عم دوعي مت بو
 اهراهن ءوضب ىمعي وأ مصي ني
 اهران نيبو اهقشاب نيب

 اهراهبو اهلطرب رومألا لمح

 اهراسيو اهنيمي نيب قرفلاب
 اهراسيو اهئانغ لها لوق ال
 اهراف ةلتقب انتديقع انسل

 اهراف اري تنك نا هي لمعاو

 اهراد نمآم نم ةزعألا يتات

 اهراد اهنلتقت مل نإ ءاشقر

 اهراوكا نم ديصلا ديصت ابرح
 اهراوكأ ادي ًافوتكم دكتقنخ

 اهرامغ جوم كله نم اهب وجنت

 اهرامعو اهبارخ نيب قرفلل
 اهراغصو هذه ةلذل رصاو

 اهراغص رش وهو ًاريبك ىعدي
 اهراتخم دمحمب نلسوتو
 اهراتحم اندلا توهيم نازحأ

 اهرارغ ذحش دنع عفشملا د
اهرارغ ربغ تامونلا معطت ال



 ثئامدلا لامرلاب قربل تقرأ
 تردهاف تقيرا دق ءامدل معن

 اهب ةيد الو اهيف دوق الف
 ةفلاو نمأ لهأ اسانأ انكو

 انليق سانلا كردأ ام انكردأف

 حلصم نوك نم مايألل دبالو
 ىرولا نم ميمنلا باحصأ هللا ىزج

 نسحم ليعافا ناسحاب قاكو

 يلاقل عمتساف ايازرلا يداوب
 قئاس رثأ اهل نومامب سيلف
 ىوع دقو تاثداحلا بئذب انأك
 ةدع كل ىلعلا قالخ فوخ بهف

 ةركب رقعلا ينب رقعي نا رهدلا وه
 هلهأ بحني فوس ىثنأ نيا لكو

 زئاجعو عضرم هيدل ءاوس
 مدأ دعب عدي مل انامز ناو
 همأو هويأ نم ءاقب وجرأ

 البلا نم هوفداص دقام مألا

 ىوهلا نع نانعلا ىنثأ ال يل امف

 : هلو

_ ١٤٧ _ 

 ثداح نيدلا ينب يف رمأل مأ ادب
 ثداحو اهنع مايألا ينب لئاسف

 ثراو راث الو اهيلهال قاست
 ثراو ناوخاو ناسغ راصنأك

 ثباع ريغ ىرولاب نامز يأو
 ثياع لاحلا حلاص يف دسفم نمو

 ثدال تارضملا ق ميقم ءازج

 ثيال عفانلا فانصأ مئامع

 ىلاوت نهراٹتآ ىلع اودبتس

 ىلاوتو قحال لثم يعباتت
 يل ىوعو ىرولا نيب اذا كيلإ
 يلاوعو لصق ىركذ كنع عدو

 لاعسب الئاص اليصا هدجت
 لاعسي اوخود دق نأك هيلع

 لابو :
يلام قرافملا طخو يل حال دقو



 ىدرلا يل اموي مح نا ينعنمي

 ةنجل ريصا له يرعش تيلايف
 يقفراف كفاستعا لاط دق سفنت ايف

 يداح ةينملل يرثاو تلفغ
 هنيلو داهملب يمسج هفرأ
 لجحم رغأ موي نم دبالف
 العلا(')ينادفأ دعب نم يننكسيو
 ("قماو يل نم لك ينفد لجعي
 ىقتلا ىلا رداب رورغملا اهيا ايف
 اهنإ كايندب اموي ررتغت الو

 ابلاخ رظاونلل ا" اماهج كيرت
 رهاظ فرخزب اهنم عدتخت الف
 لست الو تاقبوملا اياطخلل حنو

 الاس يسمت نيح ملعت تنأ له

 خذاب يف ايسمم انيار دق مك
 ؤرما اهي مودي نأ يرمعل ىبأي

 )٢( قماولا : )١( روصقلا : نادفالا .

 : هللو

 : هللو

 بحملا

- ١٤٨ _ 

 ىداغ يناف ًاموي حرأ مل ناف

 ىداهم تامملا دعي ىرتلا نطبو

 يدالتو يراط نع ينحزحزي

 يداو ءيطاشب وأ رفق ةعيقب

 يدادو لهأ برتلا ىلع وتحيو
 داز لضفأ قلخلا هلإ ىوقتف

 دادوي ىفطصت ال نأ ردجأل

 ىداص ةلغل عفن هب نأ امو

 دايق عوط تاريخلا ىلإ عراسو

 داعسو بنيز ىركذل اعومد

 راكدأل ١ كل هب ءيجت ا دام

 رافق ةادغلاب هتنمضتف

 راهنو هرك دوعت ليل

 (٣) ىقس دق يذلا باحسلا : ماهجلا .



 اومدقت نورغصالا نونبلا نيأ
 هل ونعب يذلا دواد نيا نبا

 هل تناد نم نينرقلا وذ نيآ مآ

 دمحم نمالا ةنمآ نبا نيآ

 يذلا دشرم لجن رصان نبا مأ

 اوحبصنف مامحلا حير مهتفصع
 نم ديعب مودي نأ لمأت تنأفأ

 راوكألا تدشو ليحرلا فزأ
 ةنج امن رغاي ىهتنملاو
 اردابم نيتياغلا ىنسأل ضهناف

 هيح

 انلك كلف بكر انإ حاص اي
 بيط حيرب يرجن انب انيب
 قبوم قيرغ اذه انب اذاف
 تقرغاو راجتلا نم فخملا ملس
 انرهدف يخأ اي كسفنل رظناف

 : هللو

- ١٤٩ __ 

 رابك نوقفشم بيش نيآ همأ

 رايطالاو شحولاو اهنالقث
 رافنفو ةوخن اهارع هممن
 راتخملا رهاطلا مانألا ريخ

 رادلا راخفلا مون هي تهات

 رابخ ىرولا ةنسلاب مهو
 رارق ةايحلا يف كل هتددع

 رامضملا فلخو قايسلا اندو

 ران وأ مئاد ميعن اهيف
 راصعإ هحير ىقال رمعلاف
 راذنألا كءاجو ليحرلا يداح

 راذعو قرفم هنم باش دق
 رادت عيضرلا ىلع مامحلا ىحرو
 راجت داعملا ندع ىلا هيف
 رادقملا هيح فصاع قاس ذا

 رادقألا هين تحمس ملسمو

 رازوألاو لاقثألا اهءانبأ

راشع تاقبوملاب همايأ



 هوحن رظنب توملاو الفاغ اي

 ىدرلا بثي نأ لبق كنوفج حتف

 اهناف ةايحلا يذب نعدخت ال

 ىضم نميف اهعينص تيأرام وأ
 اوحصاف ميعنل ١ درد مهتيلس

 تفو الو حافصلا ضيب مهمحت مل

 تحدصا كرمع نيدوفلا بينشا اي

 نملعاو نميهملا ىوقت ىلإ عزفاف
 ازعم كاذو ىكيي تيم اذ

 ابصلا ماين نا كحيو نظتأ

 اورمعو مامحلا اوسن نيذلا نيا
 تحبصاف نونملا بير مهانفأ
 هتاساك عرجم مامحلا نا

 نمو هب بارتلا شرتفم نايس

 همهس يمري نيح يلابي نا ام
 لبكم كاذو ىدوأ ؤرما اذه

 همكح ىف القاي ءاوس ىقلت

 ايراج ةرسملا رهن ىرت انيب

 : هلو

 ماعنالا مئاوس ريزهلا رظن
 ماغرضلا ةبثو كحور باهذل
 مانمي تدي مالحن ثاغضأ

 ماجلب اهجامج لذن نمم

 ماغرو لدنجب روصقلا دعب
 مامذني مكل انه ةامكلا مهل

 هدئام ةينملا دين هلابجأ

 هدئام معطمب مس اندلا نا

 هدئاع ىرخأل رمز يذو اهنم
 هدئاع كل اهتاقوأ تضقنا دقو

 هدماه يه ذا دعي يقايفلا زرج

 هدماه معنتلا دعي مهحاورأ

 هدئاسو نامزلا يق ًادوسم ًاهرك

 هدئاسوو هشارف ريرحلا ناك

 هدعاس وأ ًابلوت قشراا انيف
 هدعاسو هاوق ىهوم اذو امهب

 هدعاس ةلالس يداهلا عقصملاو

هدعاس بضنأو هنيعأ دس ذإ
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 نيب هرهاظلا نم نينيعلا جلف يف تاثحابمو لئاسر هذهو
 فسوي نب دمحم هيلاو نيبو لوألا ناطلس نب فيس مامألا
 فلخ خيشلل ةديصقو يرفاغلا نانس ني فلخ هيضاقو يريعلا

 . فلخ خيشلا ءاثر يق ةديصقو فسوي نب دمحم خيشلا ءاثر ق

 ميحرلا نمحرلا هتنا مسب

 ۔ يبيغلا يلاو . يربعلا فسوي نب دمحم يفصلا بحملا خيشلا ىا

 تنأ هتنا ءاش نإ نوكتو . ربخي اناو . هانمهفو لصو فيرشلا كياتكو

 لك ىلع هنا . لجو زع هتنا مرك نم رورسو ريخب كتقفش هب طيحت نمو
 .ردق يش

 نيفلألا ةيافول انلام نم رمتلا ةميق نم هةبرال فرالآ ةعبرأ كلصاو

 نوكيو .لطابب هيف كبلق برتسي مل نا نينيعلا جلف امأو . بارجلا
 هيف ةباتكلا نم زوجت امم ةبيط سفنلاف الطاب الو ةهبش هيف الو الالح
 ناوخألاو دالوألا خئاشملا نم تئش نم انمالس غلب .لدعلاو قحلاب

 .مالسلا متأي ددع الب ةعامجلاو

 كصخي يرحيلا ديعس نب يلع ني ديعس طخلا بتاك مالسلا كئرقىو

 . نورظتنم اناف ةزاع تدب ناو . مالسلا متأي

_ ١٥٢ _



 ميحرلا نمحرلا هتنا مسي

 : نبمأ يفص بحم نم باتك درو

 ۔ هيضرو هتنا همحر - نانس ني فلخ يلولا ةقثلا يضرلا خيشلا

 . ملسو هلؤ يمألا يبنلا ىلع هتنا ىلصو

 : دعبي 3

 يق يديس تركذو .دارملا هلا كلصو لصو ميركلا كباتك نأ يديس

 ةرهشلاب اندنع حص اذاو .هيف هباتكلا ىلا ليبسلا يق و نينيعلا جلف لاح

 كرت يف ببسلا نا .نينيعلا جلف لها ريغ نم بلقلا اهب نئمطي يتلا
 مل هناو .ابيصن هيف سميوش دلول نا فيس نب دمحم لوق هيف ةباتكلا
 .تاقث اهيف نكت مل ولو .رابخألا رتاوتب حصت ةرهشلاو .هذخاي

 ىلع دازام : لوق .فالتخا مهددع يقو .ةقت اهيف نوكي ىتح لوقو

 . ةرهشلاب كلذ حص اذإف .ادعاصف رشع دحأ : لوقو .انزلا دوهش

 اذاف .ةرهشلا سميوش دلو ةترو نع لأسنل اضيأ انديس تركذ
 اذاف .مك هنا نينيعلا جلف نم سميوش دلو بيصن نع لأسنل اوحص

 فصن ذخأب هتترو نم نوقفلابلا يضرو .ةداب نم لقأ هنا ةرهشلاب حص

 جلف لهأ نم ءالقعلا رارحألا نيغلابلا دنع نم مهيبأ ماتيألو .مهل ةداب
 .هيق ةباتكلا تزاجو .ةلعلا تلاز دقف كلذ مهل اوملسو ؛ننيعلا

 : يديس ملعأ

 ةداهشب يدنع حص دق هنا : ملعاو . باوصلاو قحلا وه كلوق نا

 نب نافلخ نب ديعس خياشملا نا كلذو .بلقلا اهب نئمطي يتلا ةرهشلا

 دشرم نيب دمحمو . يريعل ١ بلاط ني دش ار ند ددعسو .4 ساطع ند ددعس

6١٥٢٣_



 نب دمحم نب ىسومو .يعرزلا سراف نب دمحم نب رماعو .يكاحضلا
 نب دشار نب رماع نب نارمعو .مترف نب دمحم نب فيسو .يعرزلا سراف
 :يدنع اودهش .رصان نب ناحرسو .يساسجلا كرابم نب دجامو سساطع
 : فيس نب دمحم لوق نينيعلا جلف يف ةيابجلا كرت يف ببسلا نا

 دوهشلا ءالؤهل سيلو .هذخاي مل هناو ابيصن هيف سميوش دلول نأ
 ءالؤه يفو .ليلق ءيش هل رماع نب نارمع الا .نينيعلا جلف نم ءيش
 .قاوصلا دمحم نب دشار خياشملا يدنع دهش اضياو .تاقت دوهشلا

 .يقاوصلا ةعيبر نب سيمخ نب دمحمو .فاوصلا كرابم نب دشارو
 جلف نم سميوش دلو بيصن نأ .ديجن نب ديعسو .مجان نب دشارو
 . اذه نم رثكأ هل اوملعي ملو ءام رثأ فصنو .ءام راتا ةتس نينيعلا

 .ةقت دوهشلا ءالؤه يقو .نينيعلا جلف ق ءيش دوهشلا ءالؤهل سيلو

 نئمطي يتلا ةرهشلا ةداهشب سميوش دلو نانس ةثرو اضيا دنع حصو

 دقو ؛ناتميتي ناتنباو . نيغلاب ةكيرتو ناتنباو نبا : مهو اهب بلقلا
 .مهل ةداب فصن ذخأب سميوش دلو نانس ةترو نم نوفلابلا يضر
 خياشملا كلصاو انديس ةعاسلاو .نينيعلا جلف نم مهيبأ ماتيألو
 مهدارم .ديعس نب ملاسو ؛مترف نب دمحمو .دشار نب رصان نوبحملا
 سميوش نب نانس ةثرول اوبتكيل مهدارمو .نينيعلا جلف يف ةباتكلا
 تيأر اذإ انديس نم دارملاف .نينيعلا جلف نم مهئام نم ءام ةداب فصن

 يديس انأو ‘حالص هيف ةزئاجلا ةباتكلاو .مهل بتكت نأ ةزئاج ةباتكلا
 تنأو .ملعلا ليلق كمداخ انأ نكل .هيف ةباتكلاب ءعيدتبأ نأ يدارم ناك

 انل نيبتام نحنو .اذه لثم يف لوخدلا هرسعي ملعلا ليلق كيلع ىفخيال

 دوهشلا دهشم نم مدقتام ىلع فيس نب دمحم لوق الا ةهبش هيف
 هارت امبو .حالص ةزئاجلا ةباتكلاف .هيف ةباتكلا تيأر اذاف .نيمدقتملا
 .هتنا نم ريخ يف مدو .ارخذ انل هتنا مكلعج .نيملسمللو كل عبت نحنف
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 ناو .انه نم انناوخا مالسلا كغلبي 0 ناوخألا خياشملا يمالس صخ

 .نورظتنم اناف ةزاع تدب

 هديب فسوي ني دمحم مداخلا نم

 نب هتنادبعو .ينارحبلا يلع نب دمحم هتنا ىلا ءارقفلا نيبحملا نم

 دمحم نب دمحأو .يرفاغلا نانس ني فلخو .يدادملا ريشي نب دمحم

 . يديعسوب

 . دعب امأ ۔ هتنا همحر - فسوي ني دمحم يلاولا خيشلا ىلا

 هب لوقن يذلاف .نهانأرقو تلصو قاروألاو لصو ميركلا كباتكف
 ةثرول رارحألا نولقاعلا نوغلابلا نينيعلا جلف لهأ ملس اذا هنأ : هارنو
 هذه اهنم يه يتلا ةدابلا نم ءام رثأ فصنو ءام راتآ ةتس سميوش دلو

 جلف لهأ ينعأ مهسوفن بيطب اهعضوم نم فصنلاو راثآلا ةتسلا .
 اهيف يتلا ةدابلا نا :انعمسو .ةزئاج جلفلا اذه يف ةباتكلاف .نينيعلا
 لكف الاو . طايتحا وه امنا اذه لكو .ناطلس تنب ةداب يه راثآلا هذه
 الف .نيملسملا طوطخ هيف ةقباس تناك اذا جلفلاو .هدي يف امب ىلوأ

 دالوا بيصن ميلست دعب هيف ةباتكلا نع نبجت الف .دحاو لوق همرحي
 ميلست ةحص لجال الإ ةباتكلا نع انفقو ام انارت نحنو ‘سميوش
 هنا : لاقي جلفلا نأل .اهنم يه يتلا ةدايلا نم سميوش دالوأ بيصن

 هعضوم نم ءاملا اذه ميلست كدنع حص اذا ادحاو ًاراكب سيل طوبرم
 تبتك اذا بتكن هللا ءاش نا نحنو .ةباتكلا كل زئاجف .ةدابلا هذه نم
 نم رتكا ميلست يف ةدئاف ملعنالو .هباحصأل ملس دق ءاملا اذه نا .انل

 .فصنو راتا ةتس

 . هللا ةمحرو كيلع مالسلاو
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 ناكل ةهبش سميوش دالوأ بيصن اهيف يتلا ةدابلا يف نوكت ول ناو
 ليهست يق هتنا هتناف .ةطوبرم داوبلا تناك اذا ةهبش هيف سيل دوبلا يقاب

 .مهيلا سميوش دالوا بيصن ميلست دعب رمألا اذه

 ميحرلا نمحرلا هتنا مسي

 نم نيغلايلا نا ۔ هتنا همحر - فسوي نب دمحم يلاولا خيشلا فرعا

 اوعاب ناو .يتاكف اهربغ وأ ةدايلا كلت نم اوضر اذا سميوش دالوا

 نم هنأ دحأ دهشي مل اذا ماتيألا امأو .يقاكف مهل ملسي امدعب مهبيصن

 مهييصن نا : اولاقف .اهباحصأ اهنم مهوطعاو ناطلس تني ةداي ريغ

 رودلا ىلع مهوطعاو .مولعم ريغ جلفلا راكب يف ناك ناو . يفاكف اهنم
 .يقاكف جلفلا يا نم ينالفلا

 نانس نب فلخ هبتك

 ميحرلا نمحرلا هت ا مسي

 فلخ لقألا مداخلا انأو .نبملسملا نم اذه يباتك ىلع فقي نم ملعيل

 فسوي نب دمحم يلاولا خيشلا نم اندرأ دق انإ .يرفاغلا نانس نيبا

 نينيعلا جلف يق ةباتكلا نع نيملسملا فوقو بيس نع لأسي نأ ‘يريعلا

 كلت ءاود ةفرعمو .ةلعلا ةفرعمو بيسلا كلذ ةفرعم انءعاجق .ةرهاظلا نم

 ةباتكلا ةزاجا انيأرف .يعرشلا ءاودلاب تحص دق ةلعلا كلت ناو ةلعلا

 حالص رظنو هلوسرلو هنن ةعاط اهيف انبتك دقو .هتيرقو نينيعلا جلف يق
 باتك نم دحأ كلذ يف ككشي الف ۔.داهتجألاو ثحيلا دعي .دابعلاو دالبلا

 .اربخ هلهأو مالسألا نع هتنا مهازج .نيملسملا
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 .نيملاعلا بر هت دمحلاو . نيمألا دمحم ىلع هتلا ىلصو

 ةنس نم لوالا عيبر رهش نم نولخ لايل رشعل سيمخلا راهن خيراتب
 .ةيوينلا ةرجهلا نم ةنس فلأو ةئامو عست

 .هديب نانس ني فلخ هيتك

 ميحرلا نمحرلا هتنا مسي

 ىلا ريقفلا مداخلا اناو . نيملسملا نم اذه يباتك ىلع فقي نم ملعيل

 جلف لاجر نم ادحأ نأب .يربعلا بلاط نب فسوي نب دمحم ىلاعت هتنا
 .يرفاغلا نانس نب فلخ ةقثلا خيشلا نم اودارأ - رسلا نم - نينيعلا

 يف ةباتكلل لوخدلا يف مهل علاطن نأب .نيملسملا ضعب نمو نحن انمو
 ناطلس نب فيس مامألا انديس كلذ يف انرواشف نينيعلا جلف
 نانس نب فلخ خيشلا اناتفأو .كلذ يف ةعلاطملا هبجعأف ۔ هتبا همحر -
 اندنع حص اذا وهو .نينيعلا جلف يف ةباتكلا يف لوخدلا ىلا يرفاغلا

 ببسلا نا .نينيعلا جلف لها ريغ نم بلقلا اهب نئمطي يتلا ةرهشلاب
 هناو .ابيصن هيف سميوش دلول نا . فيس نب دمحم لوق ةباتكلا كرت يف
 حصو :اذكو اذك جلفلا اذه نم سميوش دلو بيصن ناو .هذخأي مل

 اهب نئمطي يتلا ةرهشلا ةداهشب كلذ لكو سسميوش دلو ةثرو اضيا
 .ةقث اهيف نوكي ىتح لوقو . رابخألا رتاوتب حصت ةرهشلاو ‘بلقلا
 : فالتخا مهددع يفو .ةقث اهيف نكي مل ولو :لوقو

 .انزلا دوهش ىلع دازام : لوق

 باحصا ملسو ةرهشلاب كلذ حص اذاف . ادعاصف رشع دحأ : لوقو

 .مهيلا سميوش دالوا بيصن رارحالا نولقاعلا نوغلابلا نينيعلا جلف
 ىوتفو باوج ۔ اضيأ - انلصوو . هيف ةباتكلا تزاجو ةلعلا تلاز دقف
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 ينارحبلا يلع نب دمحمو ٠ يرفاغلا نانس نب فلخ خياشملا نم

 .يديعسوبلا دمحم نب دمحأو .يدادملا ربشب نب دمحم ني هتناديعو

 نوغلابلا نينيعلا جلف باحصأ ملس اذإ .نينيعلا جلف يف ةباتكلا زاوجب
 ءالؤه باوج انفرع نا املف .مهيلا سميوش دالوا بيصن نولقاعلا
 انوتئآ : نينيعلا جلف لهأل انلقف .قحلا سامتلا يف انعراس .خياشملا

 ءالؤهو .نانس نب فلخ ةقثلا خيشلا انل همسبرو هطرشام ىلع دوهشب
 اودهشو .تاقت مهيفو ًادوهش انورضحاو كلذ ىلا اوباجاف . خياشملا

 جلف لهأ رضحأ مت .نانس نب فلخ خيشلا هب ىتفأ ام ىلع ةمات ةداهش

 مهيديا طوطخ زوجت نم طوطخب جلفلا اذه يق ةقباس اقاروأ نينيعلا

 رظنلا تنعمأو . .افرح ًافرح نهانأرقو ۔ ةماقتسألا لهأ - نبملسملا دنع

 خيشلا دي طخب نهنم ءيش .جلفلا اذه يف ةقباسلا قاروألا هذهو .نهيف

 .دمحم نب ميهف يلاولا طخي ءيشو .دادم نب دمحم نب ناميلس يضاقلا

 طخب ۔ هلعل نهنم ءيشو .يركشلا يلع نب نامثع خيشلا طخب ءينو
 كرت ببس اندنع حص نأ املف ؛ ناملس نب دشار نب دمحأ خيشلا

 دالوا بيصن اندنع حصو . فيس نب دمحم لوق نينيعلا جلف يف ةباتكلا
 اندنع حصو سميوش دلو ةترو اندنع حصو ؛جلفلا اذه نم سميوش
 عراس :نيمدقتملا خياشملا ءالؤه طوطخب ةقباس قاروأ هيف جلفلا اذه نا

 دلو ةترو بيصن ميلست يق رارحألا نولقاعلا نوغلابلا نينيعلا جلف لهأ

 ىلع جلفلا اذه نم مهبيصن سميوش دلو ةثرول اوملسو ؛مهيلا سميوش
 ربج الو ةيقت ريغ نم . مهنم اعرش تاقثلا مهيفو .دوهشلا هب مهل دهشام
 .كلذ خياشملا ءالؤهو نانس نب فلخ ةقثلا انخيشل انبتك مت .هاركإ الو
 نم تاقتلا مهيفو . دوهشلا ةداهش نم اندنع حصام مهل هانمسرو

 ؛نبنيعلا جلف نم سميوش دالوا بيصن ذ .ءالؤه نينيعلا جلف لهأ ميلست

 .لدعلاو قحلاب جلفلا اذه يق بتكو .نانس نب فلخ انخيش عراسف

 ريقفلا هيف بتك مث .يربعلا دمحم نب ريشب ةقثلا خيشلا هيف بتك مث
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 خياشملا هيف بتك مت يربعلا بلاط نب فسوي نب دمحم ىلاعت هتنا ىلإ
 بلاط ني فلخ نب دمحمو .دمحم ني يلع ءانبأ دمحمو دوعسم تاقتلا

 نب رصان نب يلعو .يعوبرملا ةعيبر نب دمحم نب ناميلسو ؛يربعلا
 بالغ نب حلاص نب حصان نب ديعسو .يربعلا بلاط نب دشار
 هلل ةعاط .مهيلا سميوش دالوا بيصن ميلست دعب كلذو .ي ولهبلا
 .هيف ةهبشال بيط لالح ةرهاظلا نم نينيعلا جلف نا اندنعو .هلوسرلو
 ةجح راهظا اما وهف .ضراعم هيف ضراع ناف .ةباتكلا هيف زوجتو
 عبتي نا قحأ قحلاف .ةماقتسالا لهأ نيد يف ةلوبقم تناك ناف .ضراعمل

 .ةوادعو ركمو دسح الإ هتضراعم تناك ناو .لالضلا الا قحلا دعبامو
 ارس انلوقو « هلهأب الإ ءيسلا كملا قيحَي الول : ىلاعت هتنا لاق دقف
 ةهبش ال ابيط الالح راص هنال .ةزئاج جلفلا اذه يف ةباتكلا نا ةينالعو

 .هيف
 ىل وا مالسألاو كلذ دارأ نمل فوقولا نم ىل وأ هيف ةباتكلا نأ اندنعو

 .ضيغبلا نم ىلوأ بيبحلاو .مارحلا نم ىلوأ لالحلاو .كرشلا نم
 بتكو مدق نم اندنع لب .جلفلا اذه يف بتك نم ةئطخت زوجتال اندنعو
 موي هيبر دنع اهاقلي تانسحو رجأ هل .هلوسرلو هتن ةعاط جلفلا اذه يق

 .ميلس بلقب هتنا ىتا نم الإ سنونب الو لام عفنيال

 دقو لطيملاو ءعيطخملا وهف جلفلا اذه يف بتك نم اطخ نم : اندنعو
 مالسلاو يل وق اذهف .نيدب هنم انئري يأرب انم ءيربي نم : نوملسملا لاق

 نولخ لايل عبرأل سيمخلا موي اذه يباتك ناكو ؛ ىدهلا عبتا نم ىلع
 .. ةرجهلا نم ةنس فلاو ةنس ةئامو عست ةنس نم ةدعقلا يذ رهش نم
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 ميحرلا نمحرلا هتنا مسب

 دمحم نبملسملا مامإ .يلعلا هتنا ىلع لكوتملا . ي وقلا هتناب مصتعملا نم

 : ينامعلا يرفاغلا رماع نب رصان نبا

 ينإف :مهيدانو مهنطاومب مهيدابو مهرضاح نم ناغ نكس نم ىلإ
 هناميإب نم ناميإ هي نماو مهلأ امك هركشأو . معنأام ىلع هتلا دمحأ

 يتلا لامعألا ىلع هب نيعتساو مرح امل لحأ نم لوق نع هزنتو .ملسأ
 ملع يذلا .مركألا يلعلا وه هل كيرش ال هتنا الإ هلإ ال نأ دهشأو ؛مزلا
 نب دمحم انددنو انديس ىلع هتل ا ىلصو . ملعي مل ام ناسنألا ملع . ملقلاب

 ... دعب امأ . ملسو هيلع هتنا ىلص هتنادبع

 نع ءاهتنالاو . هرماوأب رامتئألاو . هتنا ىوقتب يسفنو مكيصوأ ينأف
 اذهف .ملسلاو ةعاطلا ةحص انيلا هنم لصيلف .انم ناك نم هناف .هيهاون

 . ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلاو
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 نب دمحم خيشل دشلا اهي يثري ةددصق نانس ني فلخ خيشلل دشللو

 : يهو ۔ ليلق لبق روكذملا - يربعلا بلاط نب فسوي

 ىدنلاو ريلاو دوجلا ءام ضيغ دقل

 ىدجلاو لذبلاو دفرلا لابج تدهو

 فسوي لجن يف مايألا دي ةادغ
 أجلمو مانألل اثيغ ناك دقو
 سندم ريغ باوثألا رهاط ىضم

 قراطو عايجلا نيكاسملا هتكب

 هرهذ بان هضع ميرك رحو
 مجلا هركذ راص دقل ىنسحلا هلاعفأب
 اهدسي سيل رهدلا يف ةملث هل

 رتاسب سيل رهدلا يف ةروع مكو
 تلطع مراكملل مكو
 فسوي نبا توم دعب دجم بوت مكو
 لئومو ثيغو ثيل نم ؤكلايف
 تمن ناو ةايحلا لوط يف هيكبنس

 هلضفب كيلملا ىلوملا هاوبو
 ةلضف لكل اقابس ناك دقل

 فلا قراب حالام هتنا مالس هيلع

 ةدصقلا تمت
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 ادنلاو موسلا هقاوسا يف لطعو
 ادجلا الو هنم مركلا يف اوعمطت الف
 ىدملا تغل وأ ناسحالاو دوجلا يخأ

 ىدملا هبئاون هيف تغلب نمل
 ىده نم دشراو ىدها ءيرما لجأ

 اده دق ليللاو ءاملظلا طيخب ىرس

 دالدلا

 ادرلا الو صيمقلا انم هدعب اهل
 ىدس هدعب نم ءوسلا تيفك تراصف
 ادسلاو رهدلا قرخ دق هتمحلل

 ادسو ضرالا نطاب يف انمغر ىلع

 ادجسمو انصح ضرالا عاقب هتكب
 ادجسمو انيمي هنم تضفن الو
 ادعقم دلخلا ةنج يف هتنمو
 ادعقم كتمدع ال اهنم لكلا ادغ
ادرغو بيلدنعلا حانو مام



 هل تعلطا .هيقف لجر وهف . فسوي نب دمحم ني دوعسم هدلو امأ

 . نآلا ينرضحت مل قالطلا يف ةلاسم يهو . لئاسملا ضعب يف قيلعت ىلع

 بلاط نب فلخ خيشلا اضيأ نييربعلا نم ةبراعيلا ةمئأ ةالو نمو
 .عرشلا نايب نم ءزج ىلع تعلطأ ۔ فسوي نب دمحم مع هنظأ - يربعلا
 يف لاو ذئموي وهو ۔ روكذملا - بلاط نب فلخ مامألا يلاول خوسنم

 وهف .ه فلاو نيسمخو عبس )١٠٥٧١( ةنس خسنلا خيرات .حنم نصح
 ١٠٥٩١ ةنس يقوتملا ۔ هتنا همحر - دىشرم نب رصان مامألا ةالو نم اذإ

 . فلاو نيسمخو عست

 نبا دوعسم نب يلع نب بلاط نب فلخ نب كرابم : - اضيأ ۔ مهنمو
 ناطلس نب فيس مامألا يلاو .يربعلا كلام نب دشار نب مساق نب يهال
 ًايح ةرجهلل ١١١٦ ةنس ىلا ناك “كنض» ةيرق ىلع . كلام نب فيس نبا
 . ادوجوم

 فرعأ ال . نانس نب فلخ خيشلا ءاتر يف ةديصقلا هذه تدجوو

 : اهرخآ نم يش بهذ دقو . اهلئاق

 ريجم نامزلا بير نم كلامو رورغ ةايحلاو قح توملا وه
 رورس تملع ول يحل مودي اهب امف أرورس ايندل ا يف جرت الف
 روبدو ابص تبهام شاع ناو تيم ةلاحم ال ىثنا نبا لكو
 روخص نيملاعلا بولق نكلو اظعاو غلبا توملا لتم را ملو
 ربغمو دجنم ناكم لكب مهركذو مانألا اوداس يذلا نياف

 رودو راخفلل تاصرع مهل ترفقاف نامزلا بير مهدابا
 روبق روصقلا دعب مهتراوو اوعجضا ضرالا ىرث يف كولم نم مكو
 ريسأ نونملا يديا يف كناف هبتنا هب داري امع الفاغ ايف

 ريطت داكت اهنم مهلوقع ةبيصم نيملسملاب تلزن دقل
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 ىوت ذإ سانلاب ضرالا ديمت تداكو
 يذلا العلاو ىقتلا وذ نانس ليلس
 هملح داك يذلا ربحلا ملاعلا وه

 قطنمو عيدبلا يف مظن رد هل

 رومت ءامسلاو يإ فلخ اهب
 ريظن نامزلا يف ىقلي سيل هل
 ريبتو لبذي هيدل فخي

 ريرجو لورج هنع رصقي

.- ٠ 

 ... ىرخأ ةخسن اهنم دجأ ملو ةديصقلا نم هتدجو يذلا انه ىلإ

 خيشلا يف اهلاق .ي وكزألا رماع نب ربشب خيشلل ۔ اهنظأ ۔ تايبأ هذه

 نب ناطلس مامألا مايأ ةيالولا نع هتيلست نمضتت .نانس نب فلخ

 : ودبي اميف كلام نب فيس

 هنانس ليلس فلخ ىضرلل لق
 القثم المح هللا كنع طح دق

 ىستكاو ةيافكلا قزر نم دعس اي
 تحيصأ دوخ يهف ةيالولا اما

 هب تخدش يذلا فيسلا هب ينعأ

 فصنم لدع تحت ًاميدق تناك

 امهالكو اهل لها امهالكو

 العلا يذ فيس نب ناطلس مرقلا

 دجاولاب نكت الو كاشح درب
 دماحلا نيع هت نكو ركنشاف

 دراب شيع لالخ لومخلا بوث

 دجام ؤفك سورع قالطلا دعب
 دجام ةلالس ًافيس ىدعلا ماه

 دهاز رمذ تحت تراص نآلاو

 دئاقلا مامإلل عيطم دبع
 دراولل غئاس تارف رحب

 . نانس نب فلخ هيلاوو كلام نب فيس نب ناطلس مامألا يف - اضيأ - هلو

 : يتآلا هلوق

 كلامملا فلا ميلستلا اذب صخأ
 هلاوف يرفاغلا ينعا هيلاوو
 ةمورا باطو اقالخذن باط ىتف

 اهناك ضاوم مالقاب لوصي

- ١٦٢٣_ 

 كلام نب فيس نب ناطلس دجملا اذو
 كراف لوأ هاداع ءيرمال نكو

 كتاوبلا بانم تبان هؤارآو
كتاوف ءامدلل رمس لماوع



 كلاهو نهيرج نم ملاس نمف عفانم نيملسملل اهيرج يقو
 كحامم لك هتنا نوعي الذم ايلاو كتمدعال نانس نبايف

 كتاورلا ىشم ربولا رمح ديدلا ىلع تشمام لزانملا عوفرم تلز الو

 ... تايبألا تهتنأ

 اهيلع تعلطأ يتلا هدئاصق ضعب عمج نم تيهتنا دق ذاو نآلاو
 نم اضيا خيشلا اذهل امل نكل . ىرخألا هدئاصق نيب نم اهترتخاو

 وهام اهنمف .يناعملا نم ريتك يق - كانهو انه ۔ ةرثانتم ةريثك تاعوطقم
 .ماكحألاو نايدألا يف ةيهقف لئاسم مظن اهنمو .داشرالاو ظعولاو ملعلا يق

 نادلبلا ركذ يف اضياو .مهتبتاعمو مهل حصنلاو هناوخا حدم يف اهنمو
 هلك اذه لجألو ةقرفتم ءايشأ ركذ يف اهنمو . راجشألاو ليخنلاو عرازملاو
 .ةدح ىلع يناعملا هذه نم باب لك لعجا نأ تيأر ةعلاطملل اليهستو

 عم ةعوطقم لك اعضاو تاعوطقملا كلت نم بابلا كلذ بسانيام عمجأو

 نع ةعوطقم لك نازيمت نيتلصاف نيبو .ناكمالا بسح اهبسانيام
 :هلوق كلذ نمف حياصنلاو ظعولاو ملعلا يق اهنم ناك امب ائدتبم .ىرخألا

 افلأ ًافلأ لاومألا اوعمج ذإ افرح ًافرح ملعلا انعمج دقل
 افلإو ًابحاص هنع هاضرن نكن مل فلأب ًافرح اوغب ناف

 ارقون دق يل مي لعتلاو دفرلاب نمل ًادمح
 ارقون فاضأ نأ ق لخل جاتحن تسنف

- ١٦٤ _



 ارمت ملعلا بسحت ال
 نعلا روخص انعطق ولف

 ملقلاب ناسنألا ملع نم ناحبس

 نع ةكب ناطق هب صخي ملو
 ىتف فيرشلا ملعلا نم درجت الف

 امك جاجذألا حلملا هفذقي ردلاو

 اننطاوم تداج دق فيك ىرت امأ

 هرىخم دومحملا دمحم ىتف

 نمدخاف كنيد ثرح يورت تئش نا

 هناحبس نمحرلاب تيلآ
 ةمعن نم نيدلا دعب سيل نأ

 ۔ - _ ١٦٥

 انبجو لكأ ذيذل
 انيجو هيف ءا

 انيجو ازجع ني

 ملعلا ملاعلاب ىرولا هاعد ىتح
 ملعلا ينطاق وأ ةمظاك ناكس

 ملع قهاش يف هنطوم نأ ول
 ميش بذعتسم نع قشني رخصلاو
 مدو اعم ثرف نم ردلا جرخي دق
 مهفلا ظقيتسملا اندادمي انل

 مرك يفو ملح يف لضفلا رهاظلاو

 هباققت بحش حنو مولعلا رهن
 هب اقثو يذلا نيقيرفلا ناخ

 هنفاع اهدادعا ةدلأ

هيفاع نمو نما نم همتأ



 يناهبنلا ناهبن نب ملاس يبآ هيقفلا لوق فلخ خيشلا عمس املو

 : ةيفاقلاو ىنعملا ىلع مظن (ملعي مل امب ىتفي نمل الوق)

 ملعي مل امب يتفملا اهيأ اي
 لا نعلتل ماركلا ةكئالملا نا

 الصنتم ًابئات ًاراهج عجراف

 ىدهلل كعوجر نع ربكتلا عدو

 ةمرح مظعاب يدنع انزلا سيل

 ةبوت كل ىرتال نأ
 ملاع ةلز نأي تملعام وأ

 لقف وأ لاست نيح ملعب بجنف

 هضوختف انيه ائيش نيدلا ام

 اهدشأو

 هركذل رعشقي رمأ نيدلا

 طق رابجلا ربجي مل
 اعل رذع ال دتاذلف
 سلا لطيأل كاذ ناك ول

 ام قرفلا نابتسا املو

 ىلع ًاقلخ قلاخلا ربجي مل
 الطاب ادغل كاذ ناك ول
 اذو اذه نبب هنكل

 او هيصاعي ملع اذ ناكو

- ١٦٦_ 

 منهج ران رح نم فخو رذحا
 مهفت ريغو ملع الب ىتفم
 مرصتي مل رمعلا كنم مادام

 ملظم مهلدم لهج يغ نم
 ملسم دبع لالضإ نم نيدلا يف
 مرجملا يوغلا رارصإ رصتو

 مظعتسم ملاعب لزت درف
 ملست تمت جنت ملعأ هتا

 مهوتو فلكتو صرختب
 ملعي مل نم فيكف ميلعلا دلج

 ىضق لب لاعف لىلع
 اضقلا للعت نأ ص

 اضرلاو ميظعلا طخ

 ىضرلاو ممذملا نيب

 هعاط الو لك ةيصعم

 هعاط نمو هيصاع ءازج

 ةعاسلا ىلا نيدلا عرش ذم

ةعاسلاو ةظحللا يف عئاطل



 هجاح كل تدب امهم

 دارملا نطب ال بوئتف

 انميمت نباي رجفلا (ليبق) نذأ

 ةرم قعزت رجفلا ليبق رذحاو
 اددانم نعمس نأ زياجعلا نا

 انقيرط نا مايالا ينب الهم

 انرهد ىف ادحأ انيأر نأ ام

 ىلإل وذ ميمت نب يلعك

 اذإ الإ رجفلل نقعزت ال

 ءادنلا بوت هب ىلصيال

 هالصلا

 هالص

 تقو يف تأت ال

 الو ترفظ هي

 ةولخلا ناوأ الو ةالصلا تقو

 هرئاي تحيصأ اهتراجت

 هرئاب دحن ق مهسفن اف

 رجف ادب ًانيح نا نميأ
 اورجاف هتلقام ىلع مقس

 رسف اهييرجت يف ءايش

 انيقي حال رجفلا ام اذا قعزاو
 انيقي باذعلا م نميهملا ىسعف

 انيطو رارتغالا بردو تلص
 انيطو لزي ءام ىوح قلز

 هالصلاو ناذألاب مامتها اذ

 هالصو ناذ هالعف انحدم

 رهظ دق نأ فلاحلا ثنحي مل

 رهط بير سجر نم نكي مل نا

- ١٦٧_



 ىقتلا اذاي دمحم نب ةعمج اي
 اقم نع الا رجفلل نقعزت ال
 كشلا هلخدت رهدلا اذه قاعزف

 فتكاف ناذألانو كنع هكرتاف

 هتالص سيلا يكازلا كلبىش لس

 انسرعف ميوقلا نيدلا يوذ الهم

 ىدنلا فيلحاي زيزع نباي
 حصان قفشم بحم ينإ

 لدفك ةاجنلاب طابتحالاف

 ليمج ديعس اي كيف نظلا

 قي نع الإ رجفلل نقعزت ال

 نيرضت ال ايبص اخأ تبرض اذاو

 ىري نأ كلتمب ىخسي ال تنالف

 تلا ركنأ نم ةبعكلا مجري مل
 ىضترملا رمع نم هل وهو

 نمؤم راج اله ١

 ترمع دق هلتمي

 ۔ _١٦٨

 ملاع نع اندنع وه ًادحاو اب

 ملاع ملعا رجفلاب فراع ةل
 ملاسو مانألا م ميلس نم كو
 ملاسو ينباي يلاقم حلاص
 متام راذح اهل دبي رجفلاب

 مثامب انل انورقم كش ال

 ليلف ىحضأ كنع ايازرلا فيس
 ليلف اتقو رجفلا ءادن رخأ

 ليفك كاوس لقعلا يف نكل

 لوبق وهف حصنلل ىجحلا وخأو
 لوبقو ًابص تبهام كنم ني
 ليتف هيف كيلع نوكي ًابرض
 ليتق نامضلا ابظب ؤرما وهو

 مداخ نم رجفلا لبق بيوت
 مذاخ ىرولا قانعال فيس

 تاولصلل ن ذؤم

 تاولص ال دجاسم

يلصي سيل رهدلا اذه ءادنب



 ةرهجو ًارس هتنا ىوقتي كسمت

 ىوهلا هفلكي انوتفم كت الو
 لحرتم حيار اما ذدكناف

 رست الو ىقتلا ربلا ةريس رسف

 اهدض ءادلاو هتنا ىوقت كؤاود

 قرافم دوم تنأ ليلق امعف

 هفوخو هلالا ىوقت
 راكملا نع حالسلا امهو

 ةيجس ريخ ريلاو ىقتلا نإ

 ثرتكي مل ؤرما رفظ اهب ىتمف
 اهمعط دداضت عم لابي مل لب

 اليوط مقف مالظلا نج اذإ
 ىقستو ىظحت اهنيعب كاسع

 ىلع ًايكاي نكف ءاكي تنك اذا

 ينناف اوفع شرعلا هلإاي لقو

 يكل تايزخملا ليبس نع رئاج نك
 هب ضراو موتحملا ردقلا ملاسو

 ۔ _ ١٦٩

 داجما لضافأ ر اربأ نيي شعو

 يداج ما كدخب سرو ىمدلا لاوس
 داغ مأ ةبيصقلا ىوصقلا ةياغلا ىلإ

 داغونل لذارذ راجف ةريسي

 ءادلا وأ ءاودلل عساف تئش ناف

 ءاد وأ مارك باحصأ ةعامج

 امه ًاقح

 ال ٥

 نصحل ١ نصحلا

 ننيصخل او دنهملا

 اهي ىصوا ىلعلا بر ةدومحم
 اهباصون الو هايند مومغب
 اهباص وأ اسح اولح اهدهشلا

 اليبسلس لس كبر نانج وحنو

 اليبسلس ىمست انيع اهب

 ىوقأ عبرم ىلع ال اياطخلا بوكر
 ىوقأ ال كباذع ىندأ ىلع فيعض

 اناوضر سودرفلا يف رواجت دغ
اناوضر دودعملا كلملا نم لنت



 ادي امل ءاشحفلا نع رصقأ

 نع هيف عطت مل انامز كباو
 عم هيف افكتعم لزت ملو
 تعمجام كحار تقفناو

 انخلل ضرعت نا كضرعي لخأ
 اطخلاو بئاعملا ططخ ىلع بكساو

 احاسو حوسملا سبل نمل ىبوط
 احانو بونذلا فلس ىلع ىكبو
 احاير باسحلا به اذا ىتح

 احانم سوفنلا ىوهتام باصأو

 ابهاذ مويلا يضقني ميظع رمال
 دبؤم ميعن وأ ىظلت رانل
 انضوتم ًامئاص ىكاحي نكلو
 رهاط توملا ةركس يقالي نا لإ

 هبراع ركنتلا نع بولقلل ام
 انسوفن رضل ىعسن انلام لب
 طمجا ةيربلا نا ىرنال له
 ادي نم ثداوحلا نأ ىرن ال له
 ىهنلا اذاي هبتناو كسفنل رظناف

 هفرصو نامزلا نم راذحلا ذخو

_- ١٠ 

 حالو كاوش يف بيشملا ءوض

 حالو لوذع لوق ابصلا يغ

 حارو يهالملا وحن ادغ دق نم
 حارو ناسح تانيق لصو يف

 ضراعب بيشملا كنم ادب امل
 ضراعلا باكسناك ةمادنلا عمد

 ` احاشو فيرشلا دهزلا دلقتو

 احايو باتملا صالخاب . اشنو

 احابرو هدنع ًةزافم ىقال

 احابم بولقلا ىغبت يذلا ىأرو

 هنسلاو رهشلا بهذي ليلج رمأل
 هنسلاو مونلا لقاعلا ذلتسي الف

 هنه نمو كانه نم تفاط دسألا هب

 هنه نمو باعم نم ائيرب افيظن

 هيراغ ركفتلا رامقألل ام لب

 هبراغ ضضعي لمج اننأكف
 هيراش ةينملا تاساكل هرك

 هبراش تمصأ هنم فكي اهعف
 هيلاخم مانألل ذحشي توملاف

هيلاخ مدآ نبال يلايللا نا



 فصنم قلخلل ضرألا يف نكي مل اذا

 ىسم

 عرد لاكشألا يف ءرملا فوقو

 قح راونن لمآ نم مكف

 ةنجو ران هبتشيام

 ارص ىلايللا فرصل

 هنم

 امرص لهاجلا مرصأ
 لا ءامب هنم نلسغاو

 فاص شيعلا م بهذم يدارم

 داش يلاب ىتف ينبرطيو
 داه دشرلل ؤرما يتودقو
 دان قحلا نا هللا رمعل

 هلهاو نامزلا ناولا نولت
 هدحو هتن رمألا ناب اميلع

- ١٧١_. 

 هباقع تاعظفم يقراف هتنا ىوس

 هنج ءاد كب نكي مل نإ فقف
 هنجو سوق لب سنابلا

 لطب ىجد
 هدبعب

 هنجو هاطفف

 هل منو دعقاف ماق نا

 هلمنو ميظع ليقف

 هبانج ًارجه نرجهاو
 هيانج نم السغ دعي

 هميقتسم ةيادهلا جهن مىلع

 هميقفنسم رعو ةت ينغ دورب

 نفاصو ريطانق يلؤس امف

 نداش لثم بورع ال ديجم
 نداه يفلا يف ؤرما ال ليلد

 نداب لطبلا ريع كال نيبم

 مسبتي رظان نانس لجنو
مسنتي اضقلا حير سيلف



 امم ءاسام ىلع ربصأ

 دبع ال املك ىوهلل ادبع كت

 ىدهلل ًاقشاع ًايقت نكل

 بحاص ةبحص ماود تدرأ امهم
 هحيبق طغو هنساحم رهظأ

 هظيغ يصاعملاب ىفشي مار نم
 اضقان ةبوقعلا قح هل ادغو

 ؤرما الإ نونجملا ام هتناو

 وسلا تراص نم نونجملاب سيلو

 ال موي يف ينمحراف براي

 ةيراع هيوحيامو فيض ءرملا
 هرعاشف عدخت ال رهدلا تكسي نأ

 ناذأ وهف بيشلا

 هداسولا مزاللا ضيرملا ىدوأ

 هداع نوئخلا رهدلل كلتو

 رسو ىل وملا ردق

 رشب نطب يف انمضم

 هاو دو ةنانهو هه ترم

 ٥اودلاو هتمه هيباتك

 حصان بحم نم ل اقم عمساف

 حصان لاون ىن دأ ق هركشاو

 التاق ءاد هيلع ءاودلا داع

 التاق ممذملا لطبلاب ناك ام

 هيماح هران اهلإ ىصعي
 هيماح همهف نع هل اد

 هيماح الو ينيمحي يماس

 لحترم فضلاو ةدودرم كلتف

 لجترم قلخلا يعن مظني اقح

 اقإ وهف توملاو
 اقلا ىذه سئيف

 ما

 هداعو هضرم نم . تامو

هداعو هدومت اهن ىدرأ



 نأ نم لخبأ رهدلاو

 ةينم لئانلا اهيأ اي

 اهلان ام نيح دبعل ىبوط

 ةورث يذ ثرإ يف عماط مك

 اهب يك ةينق ناق براي
 ازعلا تالوأل اماعط تراص

 ثداحف هاوح اميف ىتفلا كيرش

 رماعو ربمع اذ نم املاس الف

 لماخ ًاعيطم ايندلا ف تمش مك

 نكي اهترد هتلون نم نكل

 ىحضلاب معنملا يرديام كرمعل

 هذه تولاط رهن يف نمل ىبوطف

 ظقىتسم نم رهدلا اذه رغ مك

 اهتننظف ةرضخب ترصب ينا

_ ١٧٢٣ _ 

 ىغيتو هيف روجدب

 ) يغيت دت تنأ ام

 فلا اهيف سيل اهارت فوس
 فلأ اهيف ناسحأذلاو دبعلل

 ارثلا لين لبق نم ىرثلا لح

 روصق ءانفلا راد ق ىنبي

 روبقلا هتوح نأ امل هيف

 ثراو هنم اجن امهم هدعب نمو

 ثراوو ورمعو ديز الئاو الو

 اهبان ايصع اهب تيأر مكلو
 اهبان ةضع دعب نم اعقوتم

 هتفرغب مأ اسملا ىقلي هترفحب
 هتفرغب ءافتكا اذ ىحضأ برشلا نع

 يقاغ نم هبوطخ نأجف مكلو
فاغ نم ةمجأ تنايف ادلب



 مدعك ىذه انتايح دوجو

 رزن ضرأل ١ لكف عمطأ ناف

 ندلا نم لامكلا بلاطلا اهيأ
 قنلا دجو ةلاح كايند نا

 ك يف نميهملا ىلع لكوتف
 وفص ردكت امهم اربص نقاو

 اندلا

 لجار

 ىذه

 فاح

 لكلا

 نايس
 ق

 تبصن يتلا انايند هللا ىلإ وكشأ

 اهمئامس نم الآ راص انؤامف

 انل ميوقلا نيدلا ملس اذا نكل

 اهناف ةايحلا ىذه نع دع الأ

 نكت مل لهجلا نم رهطت مل تنأ ناو

 رجات هجو انل انايند هجو ىكح
 لا عئاب لثم نكي هارخأ عاب نمف

 اهؤارضو انايند ءارس
 اهوحن لمي مل اذه لجأ نم

 _۔ ١٧٤ _

 ينافك هتقيقح اهيقابو
 ينافك اهاندأب عنقا ناو

 الاحم تمر نبح تمر دقل اس

 الاحم اهيف ماربألا ضقنو ض
 الاخو امع لخو ملم ل
 الاحو امعط اضقلا لاحأ وأ

 قحالب سيلو يرجي

 قحال بكارو اهيف

 اضرغ البلا ساوقال موسجلا انم

 اضرع اهمؤش نم انرهوجو معن

 اضرع انل هوركمي يلاين الف

 لالق دعت مايأ كرمعل

 لالق كيلع تبص ولو افيظن

 هعئاضي داسك عم نويد هيلع

 هعئاض ريطخلا ريخلا م لصحم

 ثاغضأ امهاتلك

 بابلا

 م الحأ

مالحأو بابرا



 ىذألا نم نامزلا وفص [بلاط اي
 الماوح نحرب ام يلايللا نا

 رفقب ماوسلا نم حرس نحن
 و اننايدذ مسجل يصاعملاو

 لا يف زوفلا بلطم نع مك ىلاف

 دمن مك لىلاو

 ىقبيو مودي امع مك ىلاو
 غن انلامآ دعوي مك ىاو

 نا ىقتلا ءام قيرن مك ىلاو

 ملعاو قدصلا نتقاو قحلا عبتاف

 ًامجاو ارم تيأرام اذا
 اندلا ق ركنتسمب سيلف

 نرقثس اهرش ًانمآ الف

 الفلا ربغم اهيلع ءاوس

 هترصيأ يذلا رسنلا اهيأ اي

 ال تنكو تاتداحلا مهس كامصأ

 اقلحم ءامسلا وج ىلإ ومست

 نمو ايقبلا كدعب لمؤي اذ نم
 ابسار ةلاهجلا يف اقيرغ الإ
 انمآ مئاهبلاك لكايو وسحي

 اخأ الو ريبكلا خيشلا محري ال
 ىلع لك هماكحا يق نايس

 ابارش بارسلا نم نيلطت ال

 اباجع ندلي دق نيح لك ؤ

 روعتيخ انحرسل اياملاو
 لوغ روعتيخ ىلعلا بر اهنم لتاق
 سفنا روعتيخلا اندصب انارت ىرخأ

 روعتيخلا انرح دنع رطي ام
 ريطل هتيؤر

 رحب ىف

 بهرن روعتيخ انل رتاخ عداخ
 روعتيخ انملعب وهو رت
 روعتيخلا ىوهلا نم اموي حال
 روعتيىخ امهادع دقام نا

 مجو اذام هنلأاست الف

 مجو موجولا ءام مط اذا
 مج اهاذذن نم ًاملاس الو

 مجا هتوح روصه ثيلو

 اعيرص بابعلا ءاحطب رارقب
 اعوقو بيصحلا يمارلا كل وجري

 اعينم ماريال اركو لحتو
 اعيدخ تابئانلا مهسب ودغي
 اعونمم ىدهلا رون نم ناريح
 اعيرس سوفنلا بلس ىلا ًافتح

 اعضر داهملل ًافىلح رغص

 اعيمج داليلا كلم نمو ىلوملا

_ ١٧٥_ 

لطاب



 وللا كلولحمي ىدرلا يلابي ال

 ك يذ نيب هدنع قرف الو ال

 اميلس حلاصي ملو ملاسي مل

 نرق لك مداصم حوطن مك
 ريصم بارتلا اهل ًاسوفن اي

 معان ضغ ناسنألا امنيب

 انمآ ًانيح شاع ام ىتمو

 ثداوحلا مكح يف نايس
 لخم نمألا اهنم قلي مل

 برس

 ربتأ تارم ثالتو

 مكح تايئانلا هيف عرت مل

 نم هلقم ني ١

 دبع توملا يف نايس
 ر داي هتد ا ةع اطي

 لالح لسن تنك نا

 ادبع تنك لبت الو

 حاضولا ةءاضولا يذ الو ن

 حابصلاو هتيب نم نينك ن
 حاضولا ىتف احلاص الو ان

 انرقو ًاقور هنم رهدلا رسك

 انرقو نثكما ىقتلا تويب ي

 نش لثم يلايللا هتراصأ اذإ

 نشو فوخلا هل رهدلا قوف

 طقو راض روسق

 طق فكلا هنمو اه

 طح هيفو حيرضلا نم

 ملسو ةدم دعي شين مث .هيف تام يذلا عضوملا يف نفد ةلقم نبا نا : ناكلخ نيا لوقب )١(

 . اذه ريغ ائيش ركذي ملو . هلها ىإ

- ١٧٦_ 



 فاح توملا ق نايس

 هاو مسجلا نهاوو

 ديشم جربب انك ول توملا وه
 قباس رهظ ىلع نم هيلع ءاوس

 ةعاس رمعلا يف لاهمألا عم لتمو

 ىرولل فسنت توملاب يرت تسلا

 ايداع لؤمسلا رهدلا مرتخا دق

 ةينم دامث نم ًادومت لعو
 ةباغ ثيل ايجان هنم ري ملو
 ًاحئار ريخلا ىلا ىفلت ال كلامف

 ارمآ يفلل صعت امل كلامو

 هنع فاصوألا رصقت رمال

 لا عاطا دق ديعل ىبوط ايف

 اداز لامعألا حلاص مدقو

 ا دومت تدرأ اهنا اميلع

 مهداعب نامزلا ينب دومث قحلا
 ايلاوم نيحلاصلل ارما نكو
 نلا ىلع اوفقو دنؤ اودر مهنأ ولف

 رهظ بكارو

 داع شطب هل نمو

 اناتأ ليبسلا رعو قهاش ىلع
 اناتأ مانالا نيب بكار نمو

 لابح مامحلل اهيف كديصي
 لابج نهراٹتت ىلع لابج

 ايداع ةينملل ىدعاف نىوأو
 ايداع ربخلا كل داع ىلع ىحضاو

 ايداع فرطلا قبسي ًايجوعا الو
 ايداغ ريبلا ىدل ىفلتال امو

 ايداه دشرلل كاذ عم عطت املو

 ارادو ارم دق نيولملا ىرأ

 ىراد قلخلاو ىروللو هلإ
 اراد رادلا ىذه ربغ ربصو

 اراد مت ىرسك مت ًأاداعو
 مهداعبو مهكالها يف ريخلاف

 مهداع بئاصملا ىلع نيحلاطلاو
 مهداع بطاعم يف اوداعل را

- ١٧٧_ 

ناصح ي داع



 خيشل ا طخب يهو . فنصملا » نم ءزج ىلع تادنأل ا هذه تدجوو

 ني رصان ني هتنادبع نب رصان هيقفلا

 هذه هايند عايب ديع زاف دقل

 ًادرريم ًايذع كتقسأ نا كايندف

 حورم اهيف لامآلا غلبي نلو
 اذا ىدهلاو ىقتلا ءام نأافكت الف

 : يبحرلا رمع نب ىسيع

 اهب ىرش ًاكيشو ىرخألاو ةيندلا
 اهبارش رم بذعلا فالخ كتقس

 اهب ىرس نم وأ جالدألا وذو داغو

 اهبارس عمل نامظاي كل ادب

 خسانلا طخب يهو اهلئاقل ةبوسنم ريغ ةعبرألا تايبألا هذه اهدعبو
 . هريغل مأ فلخ خيشلل يه له يردأ امف .اضيأ

 ترداغ يل ايللا ربع

 يخنملاب ثداوحلا ىراو

 تعرج مالغ نم مك

 ىلع وجنا يننظتا

 نع فكف اذ نع فكلا رفص تنك ناف

 اينغم سيل ىوهلا دبعاي كرمعل
 يدوار ةءادرلا

 ىلعلا يذ ةفاخم نم ل ؤرما يناو

 هل نأ ام رهدلا ليتق نإ

 عزاج ىلع يدجي يذلا امف

 دوراب كديور

_ ١٧٨ _ 

 هيراج ينيع تاربع
 هيراج ةيربلا يف ة

 هيراجو نوخا

 هيراج وآ ةناريع

 نايب ميحجلا رح نع نيبلابو
 نارق ديعولاو اهامح يصاعم
 نانعو دبعم ئيش هتنا نم
 نانس هوبن صخش ىوساي در

 نانسو غباس عرد يفلا نع

 هيدون يبحاصاي دوق نم
هيدون هعمد نم ترج ولو



 مهب يذهت يسفن ةبصع مك

 مهب يرجت يليخ امنيبف

 مهب يرغت توملا حاير اذا

 مهب يرقت ضرألاو اوحبصاف

 يدانو تاسرادلا رويقلاب فق

 مهفيرش نيب قرفلا كيلع رسعي

 مهدقن ديج رشحلا زيمي ىتح

 رباقملا نوطب يف اولح سانلا ىرا
 غياد فك ق كىنملاك هركذ اذف

 يتلا تاسرادلا روبقلاب فق

 اهيجنز عرصم نفرعت له

 خيشاا يناصوأ :مهل لاقف .مهيلا لصو ريق مداخ نا : دحأ هل لاقو

 بحاص : لاق : خيشلا نم : هل ولاقف ؛هتلا ينقزريام ينوطعتلو .مالسلاب

 مهييذهت لين يف ةعماط

 مهييرجت ح وس يق اقياوس
 مهييرغت كيشو يف ةنلعم

 مهبيرقت دعب نم اهناديد

 يدانلا ردب ناك دق مكنم نم

 داحلالا نطاب يف مهيندو
 داحلالاو رفكلا يذ هفيز نم

 رتافدلا يف مهركذ الإ قبي ملو
 رجات فك يف كساك هركذ اذو

 بصتنم اهلىلد

 رهف ىلإ يماسلا ديسلاو

 : هلوق ىنعم ىلع لاقف . ينالفلا ربقلا

 مكل مالسلاب خيشلا يناصوأ

 حمرف ىو دجلاو رسيلا غباوس ينوسيلاو

 ىلع رس

_- ١٧٩ _ 

 ةراجحلا رهفل ١

 ينقزري هتن ا

 قاخ سانلا

يقفاخ كدانع نمو



 للا ةعاط يف ريخلا

 هيف نايس توملاو

 ٥هذه ق ) يقتل ذلا وخأ

 الت ول يلابب الو

 تسبح ول هحيرو

 ىوح هتنا ىقتا نم

 اعطاق افيس زاحو

 ابج نم رذاحي ملو
 امدنع لباقي ملو

 اعرسم جلدأ فاخ نم
 اد , فوخ نماتل عبتاف

 ةعد يف شيعلا بيط بلطت تنك نا

 الو لالجلا اذ لاح لك ىلع دمحاو

 نم لقملا مدعلا يخأ ركش ناف

 لجو يف تاعاطلا يف كنامز عطقاو

 لقو مانألا يلاقلا نمؤملا مظعو
 هفس اذ قوشلا حاير تراطا ناو

 هقازرأ ءرملا توفت نأ ام

 لا ءادن نع انناذآ امنكل

 درن فرطلا هن اكلم

 درب هوركم لكل
 درب اهيف ثداح ل
 دري دوجلا اذ لاسي

 الزنملا نغليب يك

 سانلا دي يف امع سأيلا ىلإ نكراف
 يسانلا لفاغلا نيع ركشلا نع نكت
 يساكلا معطملا رجأ لدعي لاومألا

 سأكلاو رامزملاو متاملاب ال
 سأرلاو نينيعلا ىلع الهسو الهأ
يسارلا قهاشلا لثم نهيدل نكف



 لالا ىلع فويضلا قزر
 مهي الهأ مهي الهأ

 هديع ىلا هتنا ةيده

 عئاج نطب عابشا
 اذو .... اذ نع نكت الف

 وذ ريخلاب زفي ملف

 هقدص نم ًاعفان الاقم كاه

 ىرولا امسو دق سفنلاو ىوهلا نإ
 هبالع لوقعلا عبت نم نكل

 اندلا يف ركذلا لماخ نم مك يليلخ

 ىوه هنايصعب اهيف هبان مكو

 نلا ءيضي جارسلاك ءوسلا ملاع

 خي يذلا يدرلا مهردلاك وهف

 ادغ ءوس ةرفح نرفحي نم
 عت يك يغبلا ةبلك شرهي نمو

 وهل بحاص حيو اي
 ينغي نآ هرورس
 يه الملا بح داز دق

 مهرجاو ه
 ذبضل

 مهفيصمو

 هباب ىلا رقف يذ فوقو

 :هنس موص نم لضفأ

 هنسو مون كل

 هقدصلا قح لطبي ىذالا نأ

 هي امسو ام سئبف ءاقشلا ةمس
 هب امسو اهربط ةداعسلا ننق

 امس امسلا

 امس امسلا يجاني ىلفسلا ةعيباسل

 قوف هلل هتعاطب

 هسفن قرحيو هرون نم سا
 هشقن ماش اذا ىرولا رغ عد

 اهيف اعقاو ليلق امع
 اهيف يف راص اقلخ رق

 هبايرو هنحلي
 ةأرمإ مسا ٠ هبيانر و هلمجب

 داز هبيابر و هيلقب

۔۔ _ ١٨١



 ةالص يلصي الو

 ةاكز يدؤي الو
 بلك لضفلا يف هالع

 دنج هيمحي نظأ

 نأ ام هتنا باتك ولتي مف

 ماتخ اهب بولقلا نكلو
 اولا نع ينغيام هتنا رمعل

 مكحلاو ملعلاو نآرقلا ارقي مف
 نأ كاذ دعب نم هيلها ىلع مارح

 نلعلاو رسلاب نآرقلا ارقي مف
 هداسف حلصا هآلا اي برايف

 اميرك اعاجش القاع نكي نم
 هاهنو هلقع هاهنيس لب
 تانهترم ءايشألا نأ ريغ

 سيئاف بيشلا عم عجري مل اذاف

 ةبشرو نتت حاص ايابصلا سيلو

 ادجاس تاب نم نايبصلا ابص نكلو

 ةتب تاركنملا زوجع قلط

 مكحلا دحاولا ىرولا قالخ حيبستو
 مكحلا يبأ نباي كابنتلا اولخدي هب

 نتتلا نم ًاناخد ىشحي هب ىخسيا

 نتنلاو سجرلا نم يداهاي هرهطو

 ناخدلا برشل هب ىخسي سيل
 ناخدلا دعبب فاق تاوالتو

 ناوألا كاذل رصاف ن اوأي

 يناوألا روسك نم سأيلاك هنم

 . سلا هتازخم ىلع بكي

 لحنلاو دعرلاو فارعألا هلقلقت

 نتتلاب هجو نسح رخبت الو

- ١٨٢_



 نتنلل رشنلا تابيط نع تحنج نتتلاو جنبلاب اعلوم الهاج اي
 نت نلو نبط ذإ نهنع فيكف اثبخ يذلا نيذ ىوس تابيطلاف

 ردب نب ديعس نب كرابم خيشلا فيلأت (ةيادهلا طارص) باتك يف تدجو
 :رفاغ ينب يداوب (ينس) ةدلي نم يرفاغلا

 نم نتتلا نكي ملو ؛يظاحلا : هل لاقي لجر نامع ىلإ نتتلا بلج نم لوأ نأ
 يرفاغلا نافلخ نب نانس نب فلخ خيشلا كلذ يف لاقف (نامعب) افورعم هلبق

 : - هتلا همحر -

 ي دنكلا هنس دقامو يظاح لا هنس ي ذلا نيبام ناتش

 يدنكلب يدنكلا ديس سلا رجاو راهبلاب, اذه رزوف

- ١٨٢٣ _



 ةيهقفلا لئاسملا يف هرعش نم ناكام

 : تاولصلا لدبل مميتلا يف لوقي

 يلصي درف مميتب ناو
 فالتخاف تئاوف تناك ناو

 رفس اذ ناك وا ضرم اذ ناك نم

 الو ديعصلل دصقي ءاملا مدعاف

 ىلا نيديلاو هنم هجولا حسميلف
 جرح نم نيدلا يفامو رسي نيدلاف

 دكارب تسمقفنا
 افك

 امهم

 ىذأ لسغ نم

 تتأ نأ هلدبأ كيشلا موي رطفمأ

 ال ليقو لدبا رهشلا دعب تات ناو

 تددج دق ثداح موي لك ؤ
 هلك كلذ لازف تيضقنا ىتح

 اح ءاضقل لفكتم ءيرمأل لق

 سنآ رفيف مهيلع سوبعلا فوخ
 اوح ءاضق ىدل مايصلا لفن

_ ١٨٤ _ 

 فاك وهف تادساف ضئارف

 فاكو هل لوبقلاب لباقف

 اديغ آدرخ ىشغت وأ ًاتدحم وأ

 اديع هنزح ريصي نكلو نزحي
 اديعالفلاب داح قاسام نيقسرلا

 اديع الو هيف ةعمج عبتت ال

 هيانجلا نم لاستغالل

 هبانج دصقت نا عاصلا ك

 اكرهشي لالهلا لالها ةحص ك

 اكرهش لوق ال لضفلا لها لوق ذخف

 ناضمراي كيف ديع هييشو
 نامس نهلام ثداوحلا اذكو

 لزعمب مايصلا لفن عد سانلا ج

 .لزغملا رارف الو كانه مه

لزغم ةكلف دعي سيل مالسالا جئ



 رثالا عم سايقلا لخ
 ىتم ينيدرلاك نك

 ىدجلاو ملعلاب رحبلا لتم ريخلا كل
 ةدم هيف نكت مل رايخلا ام اذا

 هلصا بهذي منت ثالث ليقو

 تلو نابعش نم نورشعلا اذا
 ىظحت كاسع مايصلا رهش للا

 نم ىفش يف الاقم عمست الو

 تلو نابعش نم نورشعلا اذا

 راغص حادقاب برشت الو

 .رادد ةالصلا رصقأ ال فيك

 راج همل دقو هب ينأكف

 هير نم كولمملا ىكتشا اذا

 هدنع هرضحب هنكل

 رطخلا م وجنت تئش نإ

 رطخ لم ًاموي تلم ام

 ضف تنمو مانألا تيتفأ تنأ اذا

 ضقتنم فرشملا عرشلا يف كلذف

 ضفتنم للعملا عيبلا يخأ بلقف

 راهنلاب كليل قوش لصاوف
 راهنلاب ال اضرلا رايطأب
 راه نب دق لطاب يلايل

 راهنلاب كليل برش لصاوف
 راغصلا ىلع نامزلا قاض دقف

 راهناف ثداوحلا نم ليس ف

 هردم هل يلاولا هطعي مل

ناسللا داح هردم ناو ا ناك انكلا نإ



 : اهربغو ضنئارفلا يق اضيأ هلو

 ادلاوو امنو اجوز ةكراتو
 ام ثلث مألل مت فصن لعبللف
 ام لك ثلث اهل سابع نيبا لاقو

 اهنبا ةجوز عم مألا ثرا مكح اذك
 نمكحاف مالا عم دج نكي امهمو
 ىقبام ثلث مشاه نع اهل ليقو
 لتاق وه نم لوتقملا ثري الو
 نكي نا لقعلا يذ ثرا يف فلتخمو

 التاق ناك هئاضعا ىوسب ناو

 لتاقو قيرطلا يف رئب رفاحك
 مل هيلع ىدرت زشن ىلع نم ناو
 هترابف ىوه نم ىدرتي ناو

 ةجهبو رون سمشلاك اهكنودف
 بذهم يقت انيع اهب رقي

 عبرا نع لئاسلا اهيا اي
 اهتاربمي تناب ةدحاو

 امهنم زفت امل ةداغو

 ملو تزاح ثرالل ةلفطو
 ملو تبآ رهملاب بعاكو

 عقصم ىتف نم اياوج لكاه

 اقلغتسم حتفي امس نا ام

 ادلاتو ًافيرط الام تفلخ دقو

 ادلاب لهجلا ىلع ىفلت الف ىقبت
 ادئاح دشرلا نع ىحضت الف هاوح

 ادئاج عرشلا هب ىسمأ هدلاوو

 ادئاز هيوحت ثلثلا لامكب اهل

 ادئار تشعام قحلا يعارمل نكف

 ادماع ناك وأ فكلاب اطخ هل

 ادماغ لقعلا مراص وأ أيص فيلح

 ادصاق ثرالل راص قحب وأ هل

 ادصاف ةلاهجلا قرع نكف مكحب
 ادفار ركشلا ممأ ام اثراو نكي

 ادقار هنع نكتال نيبم فالتخا
 ادهاش دجمملا ركذلاب هتنا اهل

 ادهاس قفانملا نفج اهب يسميو

 مامحلا رح .قاذ رح تاجوز

 مامت نع هلام نم اهرهمو
 ماوالا رح ءيفطت ةلبب
 ماشب ىدوعب رهملا نم رفظت
 ماري اليبس ثرالا ىلإ دجت

 مالكلا هنم بلقلا مالك يفشي

 مالس نع اولخدا هادانو الإ

- ١٨٦ _



 ةرطف يذ تاجوز هذهف

 هبر هكلمل دق ناكو

 مهالوم نيرهملا دقنأو
 اتف عم هقتعم ادغ مت

 ةيمذنب دعب نم زاجو
 اهثابيم ةرحلا تزاحف

 ىنتقت نل ةدارلا ةنيقلاو
 لقو ارهم دهعلا تاذل مسحاو

 اهثرإ اهل قتعلا ةبرو

 ىقترت املس ينم ديلا
 يتوق الو يلوح نم سيلو
 هرشن ًاحئاف ًابانلا نقاف

 هتلق يننا حماسو رذعاو

 حاص وجلاو ردبلاك ةداغو
 تدب أاريجهو رجح حبصلاب
 البقم ىتا رصعلا امنيحف
 تللح اشعلا ناح امدنعف

 ىجدلا مالظ باجنا اذا ىتح

 يفو تلح رهظلاب يل تمت
 ملف ءاشع ىيف تلح تمت
 ايفاش ايفاك ًاياوج تاف

١٨٧ _ 

 ماثللا قرتسم اديع ناك دق

 ماذب امذني نل نيتكولمم
 ماركلا يلاولا عنص اذكهو
 مانألا ىلوم هنن امهنم ة

 مالت ال ةملسم ةرحو
 ماشي صقن ريغ نم اهرهمو
 ماجس عمد ريغ هادر دنع

 ماسحلا دح ثرألا لين نود نم

 مالك ثرا لين يف اهلامو
 مالسلا كيلع قحلا ىلا هب
 مالسلا تابه نم نكلو اذه
 مامرلا مولعلا تيم نم رشني
 مالكلا يماد لاغشالاب بلقلاو

 حاص ريغ اهب دجولا نم يبنق
 حاصو لخ نود ىلص ول الح
 حاصو داعب يداح اهن ادح

 حار لذب اهل قحلا
 حار ءابهص لثم امارح تحضأ

 حازم اهنع تيسما اشعلا تقو

 حالو لوذع لوق اهي عمسأ

 حالو ىلجت رجفلا هنأك

بجوأو



 قرح وا برحب ناك نم دقفلا وذ
 عضومل ادصاق اموي راس وأ

 ًأادماع اناكم مأ نم ليقو

 امدق دق نم دوقفملا امناو

 عبرا نونس دقفلا ةدمو

 يلوللا قلط تضقت ناف
 ناطلسلاف زع وأ ىبأ ناف

 قارف ريغ نم جوزلل تمس ناو

 قلاط

 شبكلا
 لاق تنأ

 ءاش

 نا

 اذه وأ

 هقالط فالخ تضاح ةضيح نم

 اهؤانب نوكي ىلوألا ىلع ليقف

 جوزت ًادنه نا لاق نا

 اشلا عم هنم قلطت اهسيلف :

 يرش ًاجرف نا لاق نا
 ارش اذا نقتعي همل

 ريفقلا ءلماهملا هابشا قيلطت

 رثكال ًايوان نوكي ىتح

- ١٨٨ _ 

 قرغ وا مدهب وأ ثيل رهظ وأ
 عضوم نع هرايخأ

 ادماغ داقتفالا فيس هنع نك

 امدق اموي ضروع نا قحلاو
 عبرا اهاوس لوق ىلع تسل

 - : دع اف

 يلوللا كل داج هتجوز
 ناطلس هقوف سيل قحلاف
 قارف كاذ يف ءاج فالتخالاف

 ءاش

 كاذ

 نيمآلا

 نيمآ

 ليربج
 ال فالتخا

 نا

 ق

 اهدادتعا يل نيأ ىرخألا اهقلطو

 اهد ىدتعا تيفك ىرخألا ىلع لىقو

 انينامث ينم قلاط يهف ت

 انين اميلاو فيرشلا يم

 ميد لا

 مي دأ

 رح هناف ت

 ىنس ةل ١ انعرشف ٥

 ريقفلاو ينغلا ةدحا و دنع
ركاو رغصأ عم ىون امف



 ادغ وأ ةاتف مودلا قلط نم

 وأ قالطلا ريكأو

 ايوان اهاوسل نوكي ىتح
 هدحاو قالطلا لك مكلذك

 هرثكأ : ثالثلا امنكل

 هنسلل الماح قلطب نمو

 اذا

 أشد٥

 دمع

 تتاف ةيبص نكت ناو

 ترهظ ضيحت نمم نكت ناو
 هداغلا ناطيل فلاحو

 لمج رهظ ىلع ارتس نلخديف
 قوسلا امعف ءعيطوب فلاحو

 فونأ قوف جدوه يف نلخديلف

 مل ىتف ىلع خانأ بغس يذو

 الها لاقو شبو هل شهف
 ًأادوخ سم دق

 هقفو ملع يذ لك محفاف
 نزح الماح ىلوف
 اميلعاي ىمعملا يل حضواف
 يبر نذاب باوجلا كاه الأ

 ادغ ًاوشح ًادغو تتاف مويلاب
 هدىشأ اند نماي

 ايواث مارغلاب ىحضي مثف
 هدحاو ثالثب هيف ليقو
 هركا ناتنتا ليقو

 هنسلا ليمجاي تناب تقولاب
 ىذالا تيقو رهشلا لاله له
 تضمواأ قريب نجدلا ةليلام

 ترهط ضيحم نم نا هكلم نع
 هداعلا فالخ قوسلا طسو يق

 لمج نيبام كانه اهتايلو
 قوسلا طسو نيدخلا ةليس
 فونال امغر كانه اهشغيلو

 ةدحاو

 دض

 باب قالغأ هفيض عوري
 بابق العا ىلع هلزناو
 باعكلا نسح اهنسحل نيدي
 باعكلاو مراوصلاب كلانه
 باتكلا مكح ىلع هتجوز ز
 باتكلا مأ ءيراق هيقف
 باوجلا عجر نع مهفلا يكذ

 يب ىوجلا لح ًانلعم يداني
 يباوجلاك نافج اذ اميرك
 باحسلاب بجحت مل سمشك

_ ١٨٩ _ 

هجولا ةروص



 دور قالطي فلاح ١ ذهف

 تءاجف ًاتني هل تعضو نئل

 تناب مث ىذهب تقلط دقف

 هبجاولا عابت ذا لوصألا ضبق

 الماع نلخدي ىتح ليقو

 الن بوشت نا زوجيالو

 الملا رجألاب غبصت هب مت
 بألا عيب يف ةعفشلا ىرأ الو

 هدلاولا عيبت اميف اهنكل

 اديدح يرتشيال فلاحو

 ديدح هباون يف ناكو
 ريعش نع فلاحلا كلذك
 هارش رب يف ثنحلا هيلع الف
 افلح نا هلكأ نع هنكل

 مزلا هركنن ال لاق نا

 ال لاق نا مزلت اهسيلو

 قير فج املك الاقم كاه

 الو نيمي ىمعألا ىلع سيل

 ىحر هيفو اتيب يرتشي نم
 لاو عاب نمل ىلعألا اهقاطف

 باحسل ١ دح اهنو ل ح ١ در

 رزنلا بانجلا بحر هل نباو اهب
 ةحزان يهف اذهب ةيحانلا بانجلا

 هيجاولا بولقلا اهي نأدهتلف

 الماع اهنم حرلا نلعجي وأ

 7 دق ديجي افعضتسم

 يف عيبتام غبصا هب نكل

 " مخضلا قلخلا يذ هنيا ىلع

 هدلاو عابن اميف ال هيلع

 اديدج هل اتيب ىرتشا من
 ديدخان ثنحلا هيلع الف

 ريعسلا محاج حفل تيقو
 هارش دنع رهاظ ريعش هي

 افلخ ........... مازللا هل ناك

 اهنم هل دنالو ىوعدلا

 اه نم ىتا قرفلاف ركنا

 هلب ىمع تارارح نم

 هل لب لئاق ضعبو هل

 ركذت مل عيبلا ق تيكر دق

 يرتمت الف يراشلل ؛ )افس أ

_- ١٠



 هرذ عم نخد صقنل بصاغو

 امرص الهج فص افل ١ كل ذك

 دمحأ نبا باوجلا ينم ذخف كيلا
 لودج لاسلسل ىنطأ يذلا اماف

 عزوم باسحلاب يدنع كلذف
 يذلا ىلع وهف حرقلا ءارك امأو

 هناف غاب رهنلل بصتغي ناو
 هلجب جيلخلا حاتجا اذا اماو
 ريخم كاذ ضقن يف انطلا برف
 لجآ عيب نم لاملا ةاكز اماو
 ينناو ءاج يأرلا فالتخا اهيفف

 ادحاو تحيذ ناسأر اهل ةاشو

 اهل ًارحان نكف وأ حبذأ رقبللو

 عرذا ثالثب ليخنلا حسف
 نبتلا مث ميللا حسف كاذك
 ءابنألاو ردسلا حسف تسلاو

 مقوسلا دعب رابصلا كلذك
 فورعملا دظرقلل ةعستو
 اهيف ماشف ةاش رتشمو
 عئابلل اهمكح نا ليقف
 اهماكحا ةطقل لب ال ليقو

 _۔. ١٩١ -

 هرذعم هللتعي نأ هل سيل

 امرص هانج لين نم همرصأ

 لئالدلا هتمدعا نم يدتهي هب

 لطاوهلا هتفلخأ ذإ اذإ ضافغف

 لضافألا ماركلا ديصلا رثأ اذك

 لمانألا هيف تضع ول لصألا هل

 لباو ضرألا ىقسام هينطم ىلع
 لياخملا هتلسرا ذإ ىتأ ىتأ

 لخابو حمس سانلاو همامتاو
 لباق ةلاقإلل نم هب لاقأ

 لبال كاذ باجيا نع لام نمل

 مارح تاذ ريغ الالح اهلكف

 مازح نباب موكلا ناجهلا كاذك

 ىعر ذإ انم قحلا لوق عارف
 نيتلاو الم يف تيلت ام
 ءاينألا نم ءاج امي لمعاف

 ىمق حسفلا كلذب ههبشو
 فورغملا انرحب نم نفرتغاف
 اهيف وأ اهنطب يف ةؤلؤل
 عباتلا نيع قحلا لوقل نكف
اهماكحإ ضقتني مل ةلاقم



 رهنأ يف امكاح ودغأ تاهيه
 ًايفعم اهنم راص يل هنا عم

 اب مرغلاو ريزعتلا ةطيرش
 ور بح يف بلقلا نا سفناي

 ىرولا هيلا جاتحي ملعلاف

 لا لاوط ملعلا رحبأ يف نمل ىبوط
 اهظفح ةلأسم

 هباحصاو ملعلا
 هبابراو ملعلا

 ةدحا و

 لمهأ

 ىعر

 نم

 نمو

 ةماه عمج )١(

_ ١٩٢ _ 

 بيصن دمتسملا !

 بيصن هنم ربخل ١ باصن كلم

 ماهتاب ال رمالا اذاي ةحصل
 ماه تب وأ تلق امهم ملعلا د

 () ماه تب يفو روفظأ علق يف
 ماع لهجلا رحبأ ق ال رمع

 ماع فلا اودبعت نأ نم لضفأ
 ماح كلهلا ىمح لوح هناف
 ماحو ماس دالوأ ىلع امس



 تابناوخأثلا

 ابهر ال ناوخألا يحدم هن
 يندرامو اذك يعبط نأ لد

 مرك مهناز قدص ناوخإب مركأ
 ىرت سيل ساندألا نم نورهطم

 مهبرقب تييح نوخإب همركأ
 رهاط فافع يذ ربح لك نم

 لخابب سيل هيوحي امي حمس
 هنا الإ طق هيف بيع ال

 اناوخا سانلا ق ذختي نم

 كبحاص ةباجإ عرسأ

 انتينك يناوخا تاين .ناك نا
 يفف ماركلا نباي اهدض نكت ناو
 مهريغيال نا مهب ينظ نكل
 مهل ىري نا ام ةبصع مهناف

 نم لك يمالس غلبأ
 ال : قوشملا

 ۔۔ _ ١٩٢١

 ابغر الو مهيف همظنأ

 ايغر مهحيدم نع ؤرما هنع

 اخسو انل اوفع مهي نامزلا داج

 اخسو ىرولا نيب مهنيد بوثب

 مايالا هب تنظ امدعب نم
 مانآلا هه تنظ ام باونألا

 ماتعم ىرقلا يف وه الو اموي
 ماتعم ىقتلاو ةيادهلا رحب

 اناوعأ قيضلا يف هل اوناك

 كب حاص ملم عم نلا

 فلخاي بولطملا لصح دقف مهيف

 فلخ انل قولخم لك نع قالخلا

 فلس الو اموي فلخ اندو نع

 فلس الو تاراجت ءافولا ريغ

 يل

 ى وللا

 كاصوأ

 لاض

 هم السب

هم السو



 يمالس نيملسملا ماما كيلع
 اننيب لاح ول كنم بيرق يدادو

 ويب نيملاعلا بر مكحلا لصفيس

 ديعس ليلس ىيحياي تييح
 تدخام كعير تاربخلا تداتعاو

 ًاسفنا ةسوفن نم يمالس غلبا

 ىهنلاو براجتلا لها هب صصخاو
 ةعدب ةنجد تنتعا ىتم موق

 مهبرل سوفنلا اوبهو ةيبهو

 مهرازم طشي وا ينع اني نا
 قماو ةيحت ينم مهيلعف

 بيلس نب رصان هلا محر
 سيمخ نب رصان ريخلا ىزجو

 العفو الوق نوبيطلا مهف

 اشام ىتم يقت الإ مهنم سيل
 هجلا محاج نم باذ نيدلا اذاو

 سيمخ ني رصانل مالسلا يدهأ

 بيذلا ىوزن نم ناوخألا ةلمج عم

 ةلاهج ليل نج نا متلز ال

 .يدشارمحلا يلع نب سيمخ نب رصان خيشلا وه )١(

- ١٩٤ _ 

 يمارمو ًامئاد يدارم كاذو
 يمارم ضيقنلا ءيانلاو دعبلا نم

 عادو نبا يكازلا ةرثوح داشرإ

 يعادلاو وعدملا ام نيب رشحلا م

 ديعس ريخ كيراد يف تيبحو
 ديعلا صالق تكتر وأ تيبلل
 دينفتلاو بيرثتلا نم تملس
 ديصلا ةامكلا راد 6ةيرج» نم

 دومعب اهيغ يجايد اولج

 ديزم سيفن هنم مهل ابرف
 ديرو لبح لثم يبلقب مهف

 ىدوملا لاصولا دلب اهب ايحي

 دمحم لجن هلالا دبعو نام
 دمحاو ىضرلا شيرود

 دمحأا رهدلا ىدم مهل اذهلف

 دقوت لالضلا ران م
 دمجأ ةيربلا يف عاش يذلا ل

 دعب

 دمخأ

 () سيمخ موي مايألا يف رم ام
 سيمخ ريخ عورلا يف انل مه ن
 سومش لثم سانلا لضي هيف



 ىرولا لهج نم بعصلا لذي ىتح

 مكل ىوقتلاو ملعلا سبل لاز ال

 مترشح لوزي ال ميعن لىلاو

 سيمخ ني رصانل
 ديز ةرهشب ترزآ

 دلا كرت نيدايم يو
 اخيش هيقي هتباق

 لا ءامس نم ا ءويم

 سيمخ لجن رصان
 داوج حمس مل اع

 ههبشي نأ زع
 بطخ لح امهم كال

 اموي هنا يق شخي مل

 هلبحل عاطقنا ال امالس ىدهأ

 لذاب حمس ريغ مهيف سيل ذا

 رجات فك يف كسملا رشنك مالس

 برجم عاجش الا مهيف امف

_ ١٩٥ _ 

 لضف ةرهش رادلا يق

 لضفو ورمعو انم
 ىلجم تامهملل

 ىلحم نامزلا ديج
 لحم العأ ءايلع

 نمآ لدع ةقث

 نيمأ اذه يف تسل

 نيعمو ورمعو ديز

 نيعمو عدر وهف

 احالو مالظلا ادي

 ىحالو هيف مال نم

 شاطب ينب امركلا ةداسلل

 شاطب مدقم روصه ثيل

 زرحم ءانبأ تاداسلا هي صحأ

زرحم مراكملل ميرك داوج



 لئامخلا رشنب ًارشن ىرذ مالس
 قماو فنأ يف ءانسحلا ةداغلا لب

 ةعيبر لجن دومحملا دلاولا ىلع
 ىدهلا ملع ىدنلا رحبي ىدملا ديعب

 ةملم نامزلا يف تملا ام ىتم

 افصلاو ةدوملا لها نم ليق ناو

 ةحارو نميو نما يف قباو مدف
 ىدهلاو ربلا نم رون اذ تلزالو

 بيبل بلا ىلإ مالسلا يدها
 كلا كلملا مداخ كرابملا كاذ
 لملا ةمدخب ديعسلا دجلاب تئنه
 اهمظن كل ًاحئادم نيدهالف

 لا نم هيلاوي نمو مامألا حدم
 ال هللا هجول مهنحدمالف

 يلع نب ملاسل مالسلا يدها

 ىدهلاو ةعيرشلا رافسا لالد

 لكشم نم هتفشكتسا ام فاشك

 انيبمو الترم باتكلا يلات

- ١٩٦ _ 

 دصحمص

 لك

 هعيرش شاطعلل وهو

 ني هعير

 هعيبر نامزلا

 لطاوهلا رطق بوص اهيلع حلا
 ىلط ىوهلاو ىوجلا ليباقع رطعب

 لئابقلا نيب فورعملا
 لبانقلاو انقلا نبي ىدعلا دييم

 يل مانألا ريخ بوقعي ابا تدجو
 لمانا كاذ دنع هيلإ تراشأ

 لماش ةشيعملا مايأل زعو
 لماس لمسأ يفلاو ىمعلا نيعل

 دمحم

 بيرغ راخفلا يف ديحو درف

 بيبح نب كرابم ميركلا نبا مير
 بيصن ريخ تلنو ديشرلا ك
 بيصن بيدألا مظن ىلع يرزي

 بيعم ريغ هتنا دنع ناوخإ
 بيغمو دهشم يف عماطمل

 يلع مانألا يف ردقب يشاملا

 يلحو ةنيز نم سئافنو

 يلج نيع وهو هارت ىتح
يجش فاعب ال توص نسحب



 هنيمي هتوح امب نانبلا حمس
 ًاقئار ابيرغ ارفس ىار ىتمو

 اهلاتمو اههبشلو هذهلف

 ةليمخ رشن لثم ًامالس يدهأ

 دمحم ليلس ناميلس ىتفل
 ىدهلا لبس يحضوملا ةاضقلا لجن

 معنم ةمعن رسا نم يدتفي نم
 هردق فرشملا ملعلا هي ربح

 هنا الإ طق هيف بيع ال

 كلو طلغ نع ءايلعلا هتأت مل

 امالس يده ا همعط

 ذثأل وذ بيبح يىتفل

 يلوهلا ديسلا ينباي مكيلع مالس
 يلوحلا ديسلا ينباي ريخب متشعو

 ى ى

 ايكاح امالس ي

 يبح نم لمش عمج وأ
 اقس نم ءرب حور وأ
 محأ ني ناميلس مىتفل

 ىحضرملا ةاضقلا لجن

 يذلا ىودجلا مرضخ لب

 ىدهأ

- ١٩٧_ 

 يخس ربخ ساانلا ني هوعداف

 يفخ نيع ناك ول يل هادبا
 يفح ربخ سانلا دنع هوعدأ

 يدتغيو مامغلا اهب حوري انغ
 ىدتعيال لداع ةيضقلا يف وذ

 ىدتقت ةيربلاو مهف
 ىدتفي ال مهامعن نم لكلاف

 ىدترم تيم لهجلا اماو يح

 ىدترم رخافملاو مراكملا درب
 دمعتو ىوه نع هتتا دق ن

 ةمئألا

 ىوط يذل داهشلا معط

 ىوط ينع ىسالا باو

 لوهلاو فوخلا نم مكيرادب متملس

 لوحلاو رهشلاو مويلا يف مكرمع ىدم

 قرعلا ىلع ميسنلا رم
 قرتفا ناك ام دعب ب
 قرغلا لح دق هنم م
 قدغلا دوجلا بحاص د
 قسغلا م ةيادهلا رون

قرغلا ىشخت هضيف نم



 : يله ذلا

 ًايكاح امالس يدهأ

 يذلا ناميلس ىتفل

 سألا لهنآ

 الول
 تنلعا

 اقو نيملسملا مامإ
 اهياحصاو ايندلا

 كرابم ليلس ىلع مالسلا ىنس

 هب تمغر يذلا يموغرلا ىلعو

- ١٩٨_ 

 قرط نا بطخ لكل د
 قسغلا راونل نحلام

 فسوي ارقتو ىلتت
 فسكت سمشلا هراونأ

 فشكي قلخلا نع هب

 فصقفص ة ارمي ىس

 فص فص هايلعق ىصحي

5 
. ٠ 

 لط موي ىمازخلا رشن

 لط يقغلاو ىمعلا مدل
 لعو ىده سأك مال

 لع ريغبو ىسع الب ن

 يلاولاو يلهذلا ىتفلا هض

 لاولوو لاوعاب ارهج

 كرايم ربخ لدعلا ماما يلاوو

كرايمو حراسمي ىمعلا فنأ



 نب ةعمج ني هتل ا ددع ني دمحم يضاقل ١ هيقفل ١ خيشل ا ق هلو

 : ن ١ ددع

 هلط هاقاو ضورلا رشنك مالس

 هلذع هطبثي مل بحم نم ىتأ
 بداتلاب ىهسلا قوف ىقر نم ىلا
 بسبس لك يف لهجلا عمج درشو

 رصانعلا ميرك يكازلا
 رياخذلا ديبم لب مولعلا ديفم
 ترعست سبطولا ران نا ثيللا وه
 ترسعتام اذا رابيت رحبلا وه

 اهدع ءاصحإ زع تامركم وخأ

 اهدم نود نم زعلا لهأ مئازع

 دمحم

 ةملظ كش ربغ لئاسملا نا
 اهربضن فج ملعلا ضاير اذاف

 امىلس

 حارم انع زاح وذ فلا

 هلبوو مامغلا لهنم هاورو

 نالكث ةرسحو وجش يذ بلق هل

 بذهتلاب ىلعلا تاوامس ىماسو

 ناريط نميلا رياط نم هل راطو
 رتاوتملا رئانلاو ىطسلا بيلح

 نا دددع دفح مهتلا ددع ةلالس

 ترذعت ءامسلا بحس نا ثيغلا وه

 نايداو كانه ماكحا لئاسم

 اهدح مراص بني مل ةمزع وذو
 ينات هل مامغلا لهنا ام فلي ملو

 اهرون بذهملا ناديبع ىتفو

 اهرون حتفف اهترارق ىور

 () هحجرس بدنلا انخيشل

 . شارم ني ناحرس خيشلا يضاقلا دادجا نم يرماعلا لمرح ني هحجرس هيقفل ١ خيشل ( ١ ) ١

 .هتلا ءاش نا .نايعالا فاحتإ نم ثلاثلا ءزجلا ق هديدفحو هدلوو هحرس خيشلا ركذ يتايسو

_ ١٩٩ _ 



 هنا لمرح لجن اريخ هللا ىزج
 ةيطخ وحن ةجاح انتعد امهمو

 اضرم كهجو تاعاطلاب لازالف
 ًاقطنمو ًاطخ باتكلا ركذ اذا

 يده أ ًاممتم ءانثلا هل اذهل

 ةبيجع ريخ هللا كاده عمسا

 يضرلا لمرح لجن ةحرس طخ ول

 ىجترا اميف نهنم هبتشي مل
 انقدص فرعتل برج يرتمت نا
 هي يسمي يذلا لضفلا وه اذه

 نذفني نا يذلا لضفلا وه اذه

 ةعامجب دحاو ىدفي ناك ول
 خسان وه مظان وه رثان وه
 رط نع ىحضأ هاوسب هساق نم
 هفالخ نامزلا هجو يف برتلا

 رخفم ةفحت طعي مل امهالول
 نم لك لئاسف كش يف تنك نا

 اكلاس دجم تافرغ ائوبتم
 ىدجلاو بهاوملا كل ءانتلا يدهي

 يراقلا وه ناك فايضألا لزن اذا
 يراقلا ءيشنملا اهل ىحضا ةكلامو

 يراقلاك هتن نايصعلا يوذ هجوو

 هباشم نم ةحرس انيخأل امف

 هب ىشم هيلا نم ًاريخ هتنا ىزج

 دجاولا نيزحلا بلق اهب ولسي

 دحاو ماقم يف ًاسرط نيعبس
 دحاولا ميركلا لضف نم ناسرط
 دهاش لدعأ نيعلا يار نأ ذإ

 دهاس دهسأ وهو دوسحلا نفج

 دفانب سيل ناك دجمو رخف

 يدف انب يضرلا لمرح نبا ناك

 دياج مركا كاذ عم هنكل
 دداح دحا هييشتلا ق قدصلا قب

 دجاملا ميركلا يكازلا ريشبو

 يدج املف رتامو مراكمو
 دساح لاق ربغ نميهملا ىشخي

 جهيم روبح لب رورس يق مد

 جهنم موقا شرعلا بر لضف نم
يجه نم لوأ لخبلا بر راص نا



 ديعلاو
 هناز

 دولولا كب انهي

 يذلا ناميلس نباي
 ست دفرلاو دوجلا يف هل نمو

 رسنلا رمعام ترمع رماع ىتف
 بلاط تناام شرعلا بر رسيو

 ذا كبحم نم عبرا انيئم كيلا
 ام كانهو انهاه نم اهب يل ذخف

 اهرغثب ابورع يل يرشت نأ سنت الو

 ىضرلا ناميلس ىتف باتك قاو
 ول نمحرلل داقنملا عئاطلا

 ارماع هنم رادلا بارخ ادغف

 ىزجام لضفا شرعلا بر هازجف
 اندلا يف ةمالسلا رهن نم هاقسو

 يضرلا انتعمج نيدلولا ىلا ارذع

 ىتم وذ نيرهازلا نيرينلا
 يذلا ناميلس مكنع انذخأ ي

 اجحلا لسف ةيرم يف امتنك نا

 ملس يثيغلا اهيا اي الا
 نيتيقن تملس امهب دجف

 رسنلاو رفغلا هنود الحم تلنو

 رسيلاو كوحن ءارثألا ىرسو معن
 ركشلاو دمحلا كل هنم ادب دق يذ

 رمألاو يهنلا هل نم يل هرسيي
 رحسلاو رمخلا عمج دق اهنافجاو

 (١)يتاعلا فتحو معن عيطملا حتف

 يتاعلا فيرشلا بسنلا عم ىعدي

 تاوم رفق لبق نوكي دقلو

 يتاومو لصاوم ريخ ريخلاب
 تافرغ ةرماغ الضف نيدلاو

 انامع ميكح دوعسم ليلسو
 انامع كانه امهب ىرن ىمعن
 انام فاخن امم هب اوجرن
 انامأ لاقملا اذه نع لاحلاو

 اذه للا
 نم

 نيتيدص ريقفلا
 نيتيدص ريغ خاسوالا

 باتك هل . ةبراعيلا ةلود ءاملع نم يحنملا يتاعلا ناميلس نب دمحا هيقفلا خيشلا وه )١(
 . هيلع رثعا مل لئاسلا



 لطب لساب داوج لكب الها

 لخب اخأ ابايه هللا دعباو

 مه ناو هينطاقو قيقعلا يح
 ناو عبراف قرايب تررم اذاو

 عماسملا مصأ ناريح ترص دقل

 ىعم ىدملا لوط هاوهأ ام نأ ولو

 هلذب ةدوجل الذز نحدمت ال

 بحاص نساحم تقر امبرلو

 مهلهجب امص سانلا تحصنام اذا

 هنودو مهنم لؤسلا لينب يل نمو

 ءيرما طلغ ىرت نا هبنو ركذ
 ًافطلتم نك ركذتلا عم نكل

 كرابم نبا يف نمحرلا كراب انل
 ملو رصان همودخم يف كرابو

 رفذا كسم لثم ًامالس يدهأ
 لداعلا يلماعلا يملاعلا

 بهي ملو لخبي مل سأبلاو دوجلا يف
 بهي ملو مدقي مل ملسلاو برحلا يف

 يرجاحم قوف نارجهلاب هورجأ
 رجاح نمياب هعمال كاجشا

 يعماسملاو ىحضلاب بيبح دقفل

 عمادملا لوطه نوزحم ترص امل

 فينكو دجسم هيف رصقلاف
 فديتثكو يس هنم عبطلاو

 مقرأ ءاملا نم راج ىلع يناف

 مقراو روصه ماغرض يفلا نم

 هدحاو عفنت نيرشعلا نم ىسعف
 هدحاو ركذب ريلا دلاولاك

 ادي هعفن يذلا يموغرلا كاذو

 ادب مهتحص شرعلا هنإ لدبي

 م اسحلا دمحم ىتفل

يبجشيلا يريمحلا



 دوعسم نب نادعسل مالسلا يدهأ

 لقأ هدجا امهم يذلا يرمشلا

 هب كابح الوسنم كنود دعبو .
 خذلا نفس يوتست دادو وذ هنكل

 يوذ دعي امهم ءيرما راوع رتساف
 مدع نمف يدها يذلا ريقح لبقاو

 رفذا كسم لتم ًامالس يدهأ

 هبلق ضيرم لجر هدهي مل

 كح يبنلا دبع ىلا مالسلا يدها

 نمك سيل لوقعملاو مهفلاو ملعلا يذ

 دجام ىتف يكازلا رماع اي
 ناو رغ الف الضف ىرولا تلط

 قماو مكل ينا
 ادحغ ءانت ينم مكاهو

 هتلاو

 رماع ةلالساي كسرطي الهأ

 هنكل ةنيز كل ادغ سرط
 كمأو بونذلا لكل هلألا رفغ

 انلامجا ترصق كملع ضعب نع
 ابصنم ةرازف ىكزا نم تنك نا

 دوعسم ريخ يلاعملاو ىدنلا بر
 يدوع سيم ءارسلا طرف نم كاذ عم

 دوجلاو دفرلاو ىدجلاو ىدنلا رزن
 يدوجلا ىلع هنم ءايلوألاو ناو
 دودعم ريغ هدجت ميمعلا لضفلا

 دود عم لخلا ىسحت فيرشلا نمسلا

 ربنع رماجم نم رشن بيط وا
 يرب نع مكيلا ىاو هنكل

 قلخلاو قلخلا نبسح نيملسملا مح

 قرفلاو قرفلا نيب قرفي نا ام

 احاضو

 احاضوو

 قلخلل ًايكوكاي

 ب د ويحم تلضف

 ىحال اذإ يحاللا ننثي مل
 احال اذا ردبلا انس يكحي

 اذ تلزال

 رقابلا ركذ كيدل نياف المح

 يرباج ةيربلا نيبام تنالف

 فحصم سنج رماغ انيلع لضف

 مهيا رماسلا نيع عاجهتلا نع يهلي
ةيروت رفاغ روكش نم دجمملا ركذلا



 رماع نب ريشب خيشلا يف اهلاق اهيلت يتلاو تايبألا هذه
 . ي وكز ل ا ير ازفلا

 بيبح نع ىان نإ دولا بحاص
 يسرطب مالسلا اذهلف
 يكزا يف تنا رماع نب ريشب اي
 نلا دعب كفكب ًاعطاق الصاو

 اتارف عيطملا قماولل قباف

 يده ١

 زإ ىجد يف رماع نب ريشبل
 اريثك اريخ هلالا هازجف

 نا رطاخ ىتف رشبا
 خلاب كنم يتمتف

 - دحت _ : ى .

 ربصلاب كتيب لهألاو

 هلؤسي زوفب نا اموي ءاش نم

 هعيفشو هريفس نلعجيلو
 يذلا يكازلا يلع ميكحلاك وأ

 هتدجوف امهيلك تولب دقلف

 للهت هنعتستام ىتم هلو
 امهاقب ليطي نأ لاسأ هتاف

 هرازف ميرك سرط هنع بان

 هرارس فاخي ام ردبك
 هر ارشو انره د

 هر ارش يصعل ١

 نا

 رايخأ رش
 ءيناشللو يأ

 مالظألا هب ىلجي ءاض يك

 م السلا م السلا نم هيلعو

 راسي كيلا ىرسي

 راسيو ةنمي ري

 راسي هامح ىلإ
 رامح كنع فخو

 اورام حفصلاب مت

 ركاشلا لالجلا يذ نم هغبيلف
 رماغلا لاونلا يخأ يلماكلاك

 رخافمو مراكمب ىرولا لاط
 رتابلا زازتها ريخلل زتهي
 رهازلا رينملا ردبلا للهتك
 رقاعلا نامزلل ارخذ رقعلا ي

نيبف هرازف عورف وىتزا



 دمحم ليلساي كباتك ناو

 ىنملا لين نمو ىنسحلا امتيزجف
 امكايقل ىلإ يقوش نم ورغ ال
 امكامعن ق تررج املاطلف

 مجن ىتف ريخلاب تحبص
 اف ضرالا ىلع قدولا ىمهامو
 مركلاو دوجلا برب الهسو الهأ
 سبر مع نبا يشيرقلا يرفاغلا
 رج قيست درجلا تانفاصلا بكارلا

 سيرغلاو تبنملا رهاط اي
 يقالملا داوجلا حمسلا لذايلا

 يذلا يشرقلا يرفافغلا

 اقت مل يذلا دعسلا علاطلاو

 الا ةدم يف نمحرلا كلغشأ

 انئادعأ ةفرغ ىرت ىتح

 اكلاه حيصأ خيشلا كاذ ناك نئل

 نافلخ يضرلا ناميلس ىتفو
 نافلخ امكيلع رد لؤسلاو

 ينادرا ىرولا نم يتوفص اي
 ينا درأ امتكروب امكامحو

 مجنلاب ءارضخلا تنادزإ ام

 مجنلا نم عاوناب تزته
 ميشلا رهاطلا ديعس نب دمحم

 مجعلاو برعلا لك ديس هتنا لو
 مرقلا لدجالا ناريط لب حيرلا ي

 سيرعلابو ديعلاب تئنه
 يسرعلاو ةيلقلاب فيضلا
 سخيلا نمثلاي انعايب ام

 سحنلاو مؤشلا موجن هلب
 سردلاو ةعاطلاب ماي
 سردلاك شرعلا بر نذاب

ينافك يرفاغلا ءاقب ناف



 هنامز لهأ نم يرفاغ لجر يق اهلاق. اهلوأ بهذ تايبأ هذهو

 شأجلا ةطابرو قدنبلاب يمرلا ةفاقثو ةعاجشلاب هفصو دقو
 : اهنم . طخلا نسحو رعشلا ةدوجو

 امس ةامرلا ضارعأ ماش اذا ىتح

 ةيبار لك يلاعا نم اهطحف

 هب راخفلا بوت رفاغ تستكا ىتح
 تفش فيك ءارغلا هتدصق رظناف

 هنياعي ول وذ هطخ ىلا رظناو

 هب ترصب ول وذ هناولسب حملاو
 تكح فيك ءارهزلا هتعلطل مشو

 ناوخألل هيقين هللاف ًاضتمم

 ناطلس لجن ربمحأ

 ناسحإ لك ىلومو
 الام مك دنع تينطا

 نزحلا نم ينضراعق
 ىلوملا ىلع بذكلا يقو

 مكل يلع تيقب دقو
 نورشعو نونامت

 نم يدنع راص اذهل
 نم يغيأ كتئج دقو

 مهلا نم يل لصحيف
 رقفلا ةماه حطناو

 مستبم يز يف هناولسب اهل
 مدقلا هدعر ىفلت هيف عمجم ق

 مجعلاو برعلا يف العلاب زرطم
 ملكلاب بلقلا مالك مانألا نم
 مدي اهناش ىرجأ ةلقم ليلس

 مدس نم فكلا وضع ةوج دانجأ

 ملظلا نم روجيدب ءاضأ اردب
 معنلاو لابقألاو زعلا بئاكر

 ناشلاو ءايلعلا اخأ

 يناشلا ضغبملا فتحو

 نارسخل ينادأف

 نارسخ عرذلا قيضو
 نامتا مذلا ناكم

 نامثأ ضعي اياقب

 ناتنت مت رشعو
 ناتنب مهلا تانب

 ناربب ينفحتت نأ ك

 نأرب مغلا حربو
ناريبق حطن كدوجب



 ىسأ ياشح نم ءعيفطاو

 ىزجت نأ كاسع كاسع

 يديساي قتعلا كنم ديرا
 فقوم ق زوفلا لانت ىسع

 ةمدخ الب ايندلا يوتست ال

 اهوحي مل ةنجلا كلذك

 كلهمأ تيصع نإ ًاهلإ مدخأ
 مل تعطأ ىتم ًاقولخم لخو

 اقلخ مويل ١ نمأت ال

 دلولا لق اذكه

 رهوج براقذلا ق ةوادعلا نإ

 هفراعم الإ ىتفلا يهاود امف

 بشنلاب هنم كاساو نم كوخأ

 نارين حفل يكاحي

 نارفغو ناسحاب

 اكلام انط يف رسخ قر نم
 اكلام هب ىنسحلا وخأ ودغي

 تمشعت تسشح تنأ نإ

 تيشغت زجعلاب تنا نإ

 كليق بيرق نع تعجر ناو

 كلبق اموي تيصع ناو ركشي

 كبلص لجن هنا ول

 رمأ اعيسو معن

 ريبك ودعق وا

 ضارعألا نم ضرع مهريغيو

 هبراقق الإ هبراقع الو

بسننلا مكح يف كاواس يذلا سيل



. 

 الخ نظلاب ندسفت الأ الا

 ادهش كلخ تمش

 ختلا

 نا

 موحل لك لقي ناو

 انشونت ن امزل ١

 ل او تومي ربعيل ١

 بون
 لتم

 همعط الح دق ينامز نإ

 ةلز فراقي ىتم كاخأ حماس
 ربطصاف كنامز ونب كالق اذاو
 هرمأ اميرك لسف تلاس اذاو

 ةعرج عمطت نيح ملعاف رحبلاو

 نذخات برجملا لقعلا اخأ رواش

 هرما يف رواشم نلفسي مل

 امزاح تنك نإ رارسألا متكا يخأ

 هءاطغ تفشك ول رس بر الأ

 نا مايألا ينب ملاس ۔_ ش
 ع فدصأو هتنا ءاضق ضراو

 قثتت ال
 نأ كرضي نا ام هتعاط دنعف

 ةأرما الو كلم يخاب

 نيقيلا هحلصأ دولا قودص

 هلك دهشلا

 هل

 قعلت ال
 لك ينع . .

 ك ارآ نأ يد ١ ؤف ىنمو

 ك ار لا ق هنم ن انينع

 ارم الح امل هنكل

 فاكفق ليمجلا هنم ىتأ اذاف

 يقاكلا زيزعلا ىلع نلكوتو

 فاك ةروص دعب نون نيب ام
 فاك كفك ءلمف تعنق اذاو

 الغلاب هارتشا ام ًاصيخر هنم

 الع لب براجتلاو رئاصبلا لهأ

 يناد وأ سانلا نم صاق ىلع بيبل

 ينادرأ ةدوملا يناد ةقت ىلع

 شيعلا بيط مهيف شعت نأ تئ
 شيطلاو ناغضالاو داقحألا ن

 كقلخ نمب قت نكلو دورش الو
كقلخ سيلت نأ وا كربعش لكأت



 باب

 نادلبلا ركذ يف هرعش نم تدجو ام

 جالفألاو عرازملاو

 ىوزن يف هلاق امب كلذ فدرا مث .نام هيف ركذ امب ءيدتباو
 ىلع ۔ اذكهو ۔ اهي راقام مت ۔ ةمامألا يسركو مالسألا ةضيب -

 نم ءيراقلل اليهست هتعمج . ماقملا هيضتقي امبسح يلاوتلا

 . ةددعتم عضاوم

 مأ يل نامغ نإ نامئل يهلوتو يقوشتل اوبجعت ال
 اومن اهوحن يلاقم يف مت يرتمإ نإف ةري فوطع مأ

 : هللا همحر - كلام نب فيس نب ناطلس مامألا حدم يف هلوقو

 هماجس نامع يرطق نع داح الف هماكر زع نوجلا باحسلا ام اذا

 هماقمو هنكر ءاهب قوري ميق يفينحلا نيدلا اهب دالب
 همارح حابي ال روصه ريزه رفنضغ اهيف ناودعلا مسح دقو
 هماقتناو هماعنإ ادب كيلم كلام نب فيس نب ناطلس ىدهلا مامإ
 هماوسو الفلا ديس همايأي تفلات ىتح لدعلا ءامسل امس

 همامغ فكيال رطق دادعتب يل فيكف تامركملا عيمج زاحو
هماهرو هلبو دالبلا ىورف ضراع نتعا ام هتنا مالس هيلع



 نب ناطلس ني فيس نب ناطلس مامألا وهو هديفح يق هلوقو

 : هتلا همحر - فيس

 ةدبل يذ مغيضل نامع تناد
 يذلا ناطلس لجن فيس ناطلس

 ةنوميم ةعلطب نامع تدعس

 دجام نم ةعلطي نام تناز

 ىدهلاو نمألاو لدعلا نامح يف ىون

 ايلاع رثنلاو مظنلا رعس حبصاو

 ةيحت نيمركألا ىوزن لها ىلع

 هدعي قوري ظفل اهنمضت

 يتماهب ىوزن لهأاي مكلحم
 اندلاو نيدلا اهب راد مكرادو

 زن ىلإ يدها نامزلا لوط انأ
 اك دقل ىتح نيعماسلا جهيي

 ال ىقت يذ ملاع لك احدام

 اقلو ىوزن لها هتنا محر
 حيصف ملع ربح نم مهب مك
 اميرك اداوج مهيف مكلو

_ ٢١٠ 

 يلاوعو قدانبو لصق نم

 يل ىوع نيح عار لطابألا بئذ

 ىضرلا ناطلس لجن فيس لجن نم

 دجما نع ًادجمأ مراكملا ثرو

 ىدنلاو بهاوملا رحب اهب ضافو
 ادنلاو موسلا ىدل اوزاف امهولهاف

 يرحشلا ربنعلاو دوعلا ناخدب ترز
 رحسلا نم الالح اعون ىجحلا فيلح

 رحسلاو ينم رحنلا نيبو ينيعو
 رحنلاو رطفلا ىلع تهات مكمايأو

 اير كسملا هنأك ءانث ىو

 ايرو اعبش ماسجألا ديفي د
 ايرو ىملسو ًابنيز ًاحدام

 ريرحو ةنج تاراشب مه
 يريرحلاو رباج هنع مجحم
ريتكلا مت ربغصلل امحار



 مهنأك ىوزن راد يف ةوخأ انل

 ىقت نم موقلا ىوح ام رودبلل امف

 مترس ةيشع ىوزن ىلع مالس
 رطاخ باط الو شيع يلذل الو

 ةوزنب ننكسي نم

 معنلاو نيدلا اهيق نآ ذا

 لضفم نم اهب مكلو

 نم ازن اهنع لهجلاف
 انايع ميش دهزلاو

 ةوزن نم عماجلا ةعامج
 اسبلا دق نيفص مهارت
 لاو نيدلا متاخ نم مه صقلا
 نم رقعلاب لح دق مهبح لب
 محب يءانتو يحدم فطقو

 يق ردبلا ىكح دق يئانت مكاه
 امف انم قوشلا طلخ لهسي

 مئامغلا لالخ نم تلجت رودب
 مئامعلا كلت تحت ملحو ملعو

 رضان دوعلا الو قلط اههجو الف
 رظان رق الو بلق يل رس الو

 نبغ نم هيلع نآ ام
 نبغ دق رايدلا ن
 نرق ق ازل ءا

 نرق ملحلاو ملعلل

 ىوزن روجيد ءاضأ
 اوزن نميهملا لضف
 ىوري ليق نم ناكو

 ةالصلا يف لب سردلا يف انل نكر

 هالصف امدعب داهتجا بوت

 هال صقلا نع انم امو ايند

 هانجلا تويب يف ال انبولق
 هانج دق نم ضعي نم مه هللا د

 هانس يف لي عفرذلا هئانس

 هقرشع هانس وأ اضغلا حيش هلهسي

_ ٢١١



 ةوزن نم مالسالا دجاسم
 مه اوسيلا اموي لقي نمف
 ىرولا يف مهلتم له لقي نمو
 علا مراصلا فرعيال هنكل

 نكل ريملاو ربخلا راد ةوزن

 ةوزن نع نمحرلا انلديأ

 اياربلا ايالب نع ع ورد اهب
 اهاوس اهيلع انرتأ نحن نإ

 ضفخ دعي راص انعماج

 امامإ هي ىحضأ
 .ه

 ةادغ

 كرابم ليلس ىوزن يف مادام
 عروتم دهاز يضر ,لاو

 اهرقعب مودي نأ ىوزن ةداعس

 هل رفاغ ينب نم يبحاص ايف

 هبوت ضيبملا ىلإ نرظنت ال
 لقت الو يقتلا ربحلا ريختو

_ ٢١٢_ 

 البلا عافد اهيلهاب ىجري
 ىلب لق اندلا ناكس لضفأ

 الب هيجأ ينربخأ دجوي

 ىلب دق نم ريغ زارجلا بض

 لخد اهلام جرخ تاذ

 لخد اهل يبلق يف سيلو

 تانجو رهن اهب ًاراد
 تانجو 1

 تانجو سم انيبف

 يلع امقغلا عيفر وهو
 يلع ىمعلا مالظ يلاج

 رهاظ نميهملا لضف نم قحلاف

 رهاط فافع وذ يقت كاز

 ايلاو دمحأ نب يكازلا برعلا وبأ

 ايلاو نميهملا قيفوتب ءاعدلا

 ةيفاصلا بولقلا لها ىلإ نكل
ةيفاصلا يف مأ تنأ نكست رقعلا يف



 ًافلام ىوزن تاصرع اذبح اي

 ةزع نم اهلهابو اهب يل مك

 ةحرف زتهي يدنكلا دمس ىرأ

 ههجوب ىحضأ كش ال اهعلاطو

 هنا ريغ لساب ءيرج عاجش
 فلا ةنيفس نأ ريغ هيف بيع الو

 اهب اقثاو نكت ال يذه كتايح
 نكلا ةينلا يف ءاوس ناو

 ةكم نكاس نيب اهيف نوب الو

 ديعس نبا ضرح توجل لهأ
 ىذ نم توجل نوقسي اودارا نإ

 اذه نونادي مهاشاح كال

 انخلاو شحفلا نم رهطت مل تنأ اذإ

 بذهم الإ باوثألا رهاط امف
 ىجش ىتم تاحلاصلا لاعفب مهف

 اراج

 يكوكش

 تنك ينتيلاي

 عبر لعل

 مكنم برقلا قتنغ نم فرتغأ ىتم

_- ٢١٢٣_ 

 ريبك راخفلا موي اهريغصف
 ريثك مانألا يف كلذب اناف

 دوعسم نب نبا ىضترملا هلإلا دبعب
 دوعسم دعسا سحنلا دعب كراملا

 دوجلاو لضفلاب لهنت لمنأ هل
 يدوجلاب هنم كاذ عم توتسا راخ

 طيلس ةايحلا ليدنقل سيلف
 طيلس ناسللا حاصفم وه نمو
 طلس عاقبلا نب هراد نمو

 ديدحلاب مهيلع اولوصي نا
 دودحلل ايدعت ًابصغ رسيرإ
 دودجلا مارك ةيصع مه ذأ

 سراد كرهطي مل اياطخلا حيقو
 سراد ةيادهلا تايآل يقت
 سيبراد مثآملل لحم كاقس

 سبرادو يحشاولل

 سيرا د حيصت رهطلا ق

سراد ةيربلا نيبام يركذف



 هضرع انخلا م رهطي مل نم
 يفو باتكلا ولتي ؤرما امو

 ادب دق ج ولف ق رجح ليلسأ

 ايحلا لهنم كارن داج جولفأ

 و اهلاق تايبأ ةلمج نم يهو

 حو دمملا اذهو . .ًاغيلي ارع اش ناكو . ي وزنلا يجولففل ١ حلاص

 بوسنم وهو . .بتكل ١ ضعب ق هراعشأ ا نم يش ىلع هل تعلطا

 . ديعسوب لآ نم

 فقعلاب لح نم نيب توملا ىري ال
 يش برقأ كنم توملا لعجاف

 ةبح يف سانلا نملظت ال

 كس دعب ىرتس ليلق نعف

 تاكردلا ةكردلا صارع تلح

 ىهللاو بهاوملا اهيف تمنرتو
 تحصاف ةاغيلل دصارم تناك

 يذلا كلام نبا لجن اهلح ذم

 يذلا برعلا ييأ ىلإ مالسلا يدهأ

 هدجم لياضف نمو فويضلا فهك

 ۔٢١٤ _

 قتنغلاو ضرحلاب نرهطي مل
 يقت اغلو عرسي ىوهلا ءانإ

 بيصنب ترفظا بيصن نم ما
 بودج دعب بصخلا سأك تيقسو

 نيب بيبح نيب حل اص خيشلا يق ١

 اقرف قرف ىبر يف لح نم وأ رس
 ىقراف ةداهزلا ربنم ىلعو

 تارمثلا اهسرغ نم تفعاضتو
 ت مكلت قئالخلا اعدف امغنلا

 تاتش وهو نمألا ملي مرح
 تافر يهو دجملا موسج ايحأ

 فونت عاقبلا نيب هب تفرش

فونتو ىرولا لضف ىلع ولعت



 ىلع ناطلس ليلس لاون ىرزا
 نا ءاش امهم رهدلل لق كاذلف

 عبت الف نانجلا باوكأ وجرت نا
 هب وجنت القعم ةجيرشلا ضراو

 ىلهببس راص لدعلا

 عرش باب الخ نا ام

 ك يف كلذب حصف
 ابيطخ كاذب مقو
 مقن نم ملست كاسع

 حلفت كهلا ركشاو
 باج دعب نيكرتو

 تفدارت بوطخلا اذا نسأيت ال

 اهلان دق امو ىلهب ىرتام وأ
 اهلابج سب فوخلا ام اذا ىتح

 اهوحن دصقي نمألا اهيلا ىاو
 املظم اهنم ناك دق ام ءاضاف

 ايلاو اهنم هللا اهيف ماقاو
 هنا الإ طق هيف بيع ال

 لي لهف ميعنلا ىلهب انكلم دق

 .ةبراعيلا مايا اذه لثم برغتسا )١(

 همك نمو فونت نم ردحت ماط

 هم كنم أموي رسيلا لابح يرصي

 اقيربإ ىدهلا يوذ برحل الهج
 اقيسو دالبلل فوخ ديق نإ
 يداب شرعلا يذ لضف نم

 يداب باب الو هنم
 دانو ناكم ام ل

 يدانو عمج لك يق
 داعو دومت يت

 داعو هيف لاوو
 داع رهظ ىلع فاح

 جرف اهتدش دعب نم ىرت نأ نم
 ديبع ءامسا جرف نمو جيرف نمو نيملاس نم

 ()جرف اهيف نم عيمج ضرأل ىتأو
 جف لكو لضت ال برد لك نم
 جف لك اهانج نم اجيضن ادغو
 جرع هتريس لجر يف ىري نا ام
 جرع ىقلت ةليضف لك ءامسل

 () حامج كاذ ركش وحن انل ىف

 نع لئس دقو مهضعب لوقك هتراضغو شيعلا ءاخر ميعنلا ىلهب : ةملكب دصقي هلعل )٢(
 يف يا .شيعلا نم ةينهلب يف هتكرت : لاقف ؟ وه فيك . يموزخملا ةعيبر يبا نب رمع
 . ةمعنو ءاخر

_ ٢١٥_



 دلب ىلعلا نيربيب نلدعت ال
 اهديسو ايندلا دس اهلحذم

 بكوك قلات وأ قرب حال ام

 .نمب تناز يتلا نيربيل قوش

 احنم الو ىوزن اهي نزاوت الو

 احنم نمو ىطعا نم ريخ برعلب

 بكوك ينوفج نم ردحت الإ

 بكوك يصاقألاو ينادألل وه

 ينيربي مايألا ثداحو ينشاتني رهدلا فرص ناك دق

 نيربي ءاجرا هب تباط يذلا يحيرألا داوجلا الول

 مدق ةيصعم هنم ىتشم ام دبعل ىبوط

 ةأرما مسا مدق وأ بنيز هت رغ وأ هتعدخ الو الك

 مدق ايندلا يذب نم ال العلا اذ عئاط خيشلاو

 مدا ىلإ هنع دهت ال مدك نم ًاموي مغ نم
 دلج مدأ نم هنسيلت ال هسابل ريرحلا نمو

 مدك نم يلابيال ض وضعل نامزلا نإ

 مد كنم هابض ترجأ نا هالتق نرظنا دكال

 مدك نم فاحو هيف ةوزن لعان نايس

 نصح ندف العأ يف ءاولحلا عدو نبلو ًازبخ رومعملا نم لك

 دب ندف تتاف ناف نادان لح ولو ركذلا لماخ ديعسلاف

 رمحلا ءاعو ندو سأك همه ىراصق نم عدو ركذلاب مايألا عطقاو

 ندو ملظ هب ام الدع ضرألا تاذلل تردق ول نا دقتعاو

 ندو مدخا ةايحلا كيف تيقب ام تاعاطلاب شرعلا برلو

- ٢١٦_



 نم ءادن انعمس ايحأ اننأ ولو

 انلهج تولس رئب انكس نكلو

 احضاو قحلا عمست ال نيعا انل
 انكاش لحفلا م كوشلا ام اذا نحنو

 ىم

 مكو

 يب ابن ًاموي لزنم ام
 ريرطمق سوبع رهد

 ىلإ مق ًاكنض نالعالا يف تفخ نا

 هدنع .رذ تقض رمأ برلف

 دجت ملو كنم لاملا سأر عاض اذا
 اهرود نطاق مأ نم يتلا كلتف

 ىنم كارداب ىظحي نأ ءاش نم

 فشاك ميركلا ىلوملا لاسيلف

 يف فكاعلا اهيأاي ةكم

 انل عادخلاب انارا ءاير يذو

 هل تلق بيرلا بوقو نيأ لاقف

 بيبح ىتفو ملاس ةلالس
 نامع ترختفا دق امهمظنب

 انادان نيفيرشلا ىوقتلاو ربلا ىلا
 انادان ةورذ ظعولا يدانم لحو
 اناذآ ظعولا عمست ال انل ناو
 اناذآ قبلا انقاب امهمو انوكش

 هييره ىلا هنع لحرلا تددش
 هدر هتل ا در شلطدلا ديدش

 ةيدوت ةعسلاو نامألا هيف يذلا رسلا
 ةيروت هعسو اياليلا فاشك جيرفت

 نيعلا ىلإ ندصقاف ادب رقفلا نم

 نيعلاو رهظلاب ءاج ءاجر لجرب

 ىنمو عمجب اهنم نلزنيو
 ىنم ملظام ريغ نم ءوسلا

 ةبعكلاب فناطلا فئاطلا ىلإ اجلاف فخت امهم نيبو ةدلب نيب ةيروت ء . . . ۔

 ابقو ةكم يلها رهط الو ًارهط
 ايقو اغباس اعرد يملح كاسك

 نامجن نابكوك ةغالبلا ءارضخي

 نميلاب نسح : نابكوك نابكوك ىتح راطقالا ىلع

_- ٢١٧_



 اهير لدعلا بحصي مل اذا رامذ
 مهناف ءامس اهولها كي ناو

 ىقتلا يف يمالم نع افك يليلخ

 اهلها عنمت ىوقتلا ىرأ يناف

 اهلان
 اكسنت

 دق ةورثل
 ا ده از

 نرظنت ال
 طبغأ كنكل

 ترس ىقنلل بايث سبلا
 لكتا هيلعو ديعاف مهتلاو

 علا نع احنو هللا ىقتا نم

 فرطم ال ضحملا راخفلا كاذ

 يرتشي نم انهاه له
 امك ىحضأ ًاصخرم مأ

 يسأر بيش ىدبت نا املو

 نامع يف ينوك دنع ينوكو

_ ٢١٨_ 

 ترظن نا رام د

 اورام دسافملا اهيف اورعشتسا اذا

 رامذ حابي يدنع اهل سيلف
 رامذ يمطافلاب تعنم امك

 حجار ةزازعلا وخأ زعت ىلاو

 حجار ةمايقلا موي هنازيم

 ترس الو اعنص نم تات مل

 ترش انل ترس ىتم وذ ال

 ترس هسفن نوص نايص

 ترس هشقن تداج لاغ

 لالحلا رحسلا هلهأ نم

 لالخلا رحشلا ف صخرأ

 نبقراف ايمب وأ

 دنهلا اهف تءاج ةسيفن

 دنه وأ بنيز هيب تنيز

 دجلاو لزهلا نببتسيل
دجلا ه دعسأ دقو دجلا
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 ل ولحملا ةعبر ةصرعب ىمهو ايحلا لهنم رومعملا ابر ىور
 حنمب عضوم ل ويحملا ةحاس وه امنأكف لمؤم لكل ىوأم ىري ىتح

 فورعم م, بوبح نم بوبحو رمت لكا معدو تعج نا ةتيملا نم لك

 بخلا يفو ثرحلا يف روتلاك ايفاج ايفاح ىعسي صرحلا وذ
 بخلاو جوملا ىلع عا مطألا نم قيمع رحي ق حيسي

 بخلا عداخلا ونر هنم ًابجعم هوحن ونري رهدلاو

 بحلا يف سوسلا لاعفك هل يف رهدلا لعف ليلق نعف

 ىبحلا نم وا ىوزنب ني تاسب نم ىوحام هامح امف

 بحلا نع عمجلاب لوغشملا همسج يف ناديدلا تلاج لب
 بطلا قذاحلا نيع تنك نا ةغلب اندلا هذه نم قغتباف

 بط نم رهدلا يف هلام م اقع ءالبي رشباف ال وا

 دبج ريغصت ليبج ىوقتلا نم هطب ري سيل مولظط نم مك
 ليبج يف مضهج لاعفك همايأ هي تلعق

 )١) ليبحلا موي ق ناهبن ىتف ىطس هيلع تطسو

 ناهبن ىتفو رماوعلا ةعلق نم بيرق . ةريغص ةدلب يهو . ديدحلا لبح : هب ينعي )١(
 هيخا نييو هنيب ةعقو اهب هل تناك يناهبنلا ناميلس نب ناميلس ناطلسلا وه اذه

 : ةديصق نم لوقي كلذ يفو .ماسح

 مطالتم هترحي ًاسيمخ رجب هماسحل اتلصم ماسح اناتأ

 مئاق ةيربلا يف مكح هتو هعمجب انامع ي وحي نا لمؤي
 مئامغلا قيرتال ام ابظلا قيرت هب تدغ ديدحلا لبح يلع مويب



 اهيلاوب يكزإ تناز

 انبه ذم دجم ةنيفس

 وبر راخفلا

 الو ًالوغ رظنأ نأ بحأ

 لإ نع ايماح يل ىرأ ال ذإ

 اميس لها مكل اليمج ءازع
 ام ريخ اضقلاب اضرلا ناف

 نم نهيف حال مكهجواو

 ىقب نميف شرعلا وذ كرابو

 ىدرلا ىلإ داق ميهاربا وحن نا
 ء

 همف ًاوحن امتئشام اذا نكل

 ابن نم بصحملا قرش ينكاساي
 مهداعبب ىسألا بان ينضع ذم

 ابص نا ام حناج يتايح مهل
 مهتيدح رشن دنهلا ضرأ ءايكأ

 ةرشع ىدحا موي مرحملا رهش

 اق ماع هنم نيرشعلا دحاوبو

 مهملظ رشحلا ق ملظلا لهأ تقميس

 نطاق ممذملا حاظلا نكي ناف

 دوجلا يخأ دادم نيا

 يدوجلا ىلع هنم توتسا

 يدوج هرايدو هع

 امرجم انسلا حال ام رظنأ

 نادلب امرحم الو اميس شرعلا ه

 اميس ةينملا قوسب نم ىلع
 اميسو اموي ءرملا فلك هي

 ةمالع امنس رصتل او اضرل ١ دوجس

 ايمج اميسو اميسق اديعس شاعو

 اميهاربا وحن يفكي هتاف

 اميه «اربإ» وحن قرب حال ام

 اين نم يدو لها نع مكدنع له

 اين ينم ىسألاو لمجتلا فيس

 ابص دق مهيلا يبلق لقا تبه
 ايك دق هاذش ينامتك داوجف

 طوس رسب ةفيرشلا ىوزن ىتا هنم
 طوس هيجزي امنأك هرظتناف لب

 ابكبك رانلا يف شرعلا وذ مهل اذا
 ابكبك ةورذب هنع نكف ضيضحلا
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 لقت الو ةادعلا ديك نم رذحلا ذخ

 ةلالدو ةربع اذاي كلامأ

 اديدب شوشق رمت يوتسي ال

 ةعاط وذ يوتسي ال مكلذك

 امإ ثودل نم اتيل دمحأ 1 ناك

 اهتحص دعبن نم دمس تحصاف

 ةيشع كارألا يداو ىلع انررم

 اهبالطو اهيلح يق يذلا اذ نمف

 ارمشم تيأر نا اذه دكنامز

 ىوهلا درام نم مهللا كب ذوعن

 دعاجبو ىجترملا هلالا دبعب

 امهنم ةيربلا قالخ

 رهظ ربغا هارت فرظ بر
 هجو رظنم حيبق نم مكلو

 اهلها داسام كايند ادنج الا

 نكت ملو ىوزنب ىوزن ام هالولف

- ٢٢٢ _ 

 يناشلا دمس دق كنم مزح ةلقل

 ناشلا دمس انلبق نم ىهد دق امب

 ادمس ضورف نم ضرف رمتو

 ادمس ليمجلا لعفلا نع نمو

 دد هتلافف نيملسملا م

 فندملاك هتعلط دقفل

 نمزلا
 نمزلا

 اكي واسم كارذل ١ ي داو ىلع انمشف

 اكيواسم ناك ديز اي هباحصال

 اروحلا هبولطم نأ يف يرتمت الف

 اروحلا بحصن نأ روكلا لين دعب نمو

 لئامس مانألا نادلب نبب تمس

 لئامشو ىرولا اهاضري قئالخ

 لئامس رمت هنم نطبلا يف وهو

 لئامشلا نيز رايتخإلا يف وهو

 لئامشلا ميرك يكازلا برعلا ويا
لئامسيب ىرقلا نيبام لئامس



 مزحيو ركفي مل نم

 نالق لاقي :

 اداصو لاق

 رذحاف

 كالو

 الماع هتن ملعلاب نكت مل اذإ

 ىذألاو هراكملاب ىلبح كايندو

 ارض ناسنالا عفدي ال ...........

 دب توملا ءاقل نم يلامو

 اقماو يل يثيغلا نكي نا

 ال ريخلا ةدلب ىوزن قوس نم

 ةيولع ةميش هيف ناك نم
 اذكه نع اهلاح ريغي ىتح

 طقسم لخادم يف لخدي ءاش نم

 ايالب نم ًاذيعتسم اهعديلف وأ

 هعمجأب ول جاجأ رحبي مكايند

 قلاتملا ءوض لكقاشأ

 يتورذف بادس العا ىلع يدبت
 ايرغم نيطقلا يحلا لحترا ما

 قرابلا
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 الاب و قليو مدني

 الابو لاق مويلاب
 ىلاي بقاوعلابو

 اهليغو اجنفك هاياو تنأف
 اهليغ عضر نم لقعلا اذاي كاياف

 اعفن ناسنألا بلجي نأ امو
 اعفنو ىوحأ ادب دب ينا ول

 الغلاب ول نوميللا يل ىرشي

 الغ نم الو ال رافجلا نم

 طقسمل تانفاصلا نيلجن ال

 طقسم ةراسخلل ىلوم فيرصت

 يور يف هنم نيدلا نذبنيلف
 يور اذك نيملاعلا برب اه
 يور نا ام ستحم دهاستحا

 قليفب حافصلا ضيب تيضتنا :امك

 قبرغف نيحرطملا حفسف ماير
قرشمب مارغلل يجن تناو



 بادس ق ارش تفداص نئل

 الإ فنألا يمح ام كرمعل

 اراج تئش نا هلثم رواجف

 يضرلا انديسل ناتسب هت
 فعيل ىخسف هرس مامألا فرع
 انرهد يف هلثمب نملعن مل
 دجما يبرعي ةمه هترمع
 هراخفب

 هلام ءرملا قفني فيرطلا لثمل

 دجاما نومركت هيف معنيس
 ىدنلا وخأ فيس ناطلس هل ميد

 الئاق نميهملا هاقيل لاز الف

 هناحبس شرعلا برل ركشا
 تين امهم تاربخلا كل دصقاو

 لخني ل الطأ داج

 رهدلا اهيآ اه .........

 انانج اهيف مكلف
 يفت اهيف مكلو
 اناسح اهيف مكلو
 الاجر اهيف مكلو
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 ماير يف عمجا ريخلا ناف

 دارجلا لجر ىوح ام دق نمك
 يدارحلا وأ قيقعلا لح ولو

 فيرطلاب عاقبلا يف فرعيو ىعدي
 فيرطلابو ديلتلاب ًاكيشو هرم
 فيرط ًانسح ًارظنم قوري ال ام
 فيرط هبسانم يف لوصألا يكاز
 فيرط لب نادهشي ورمعو ديز

 يلاغي فولألا لذي هل سيلف

 لاغبو اهم عم موكو درجو

 لالض لكل يحاملا ىدهلا مامإ

 لالض ريخب ىوقتلاو زعلا نم

 ةنطابلل هتمعن

 ةنطابلا كي أموي

 هره اظلا

 هرهاظلا

 لط دعي نم لياو

 لط نمآلا يداجي

 لظو راهنأ تاذ

 لضو واغام ريغ
 لدو جنغام تاذ

لذ لمح نم اوقفنأ



 يلد جسن نم المو يلحب ىداهتت
 لد كنم رورغب اهنم لقت مل

 يل د 4 ١ ١ ٠ هل - ء - - 1 ١ ٠ ٠

 لبنو حمر الو ف الب دسلا عرصت

 يلبن ربصلا بايثل
 اك لدن دعي نم ىج حلا راتحم رملا ربصنو

4 

4 

 نحن تلالتئاق

 ديزيب ةبرت لخنب نيهر بلق يل اناف لخنو عرزل ًاقماو نكي نم

 برص ضيرغلا نع ديدقلا انضوعو ضيرقلا نع ضيرجلا لاح دقل
 ينغم لجر ضيرقلا وأ تاقهانلا توص ت لديت دواد تامغن نعو

 ضيرغلا تاميوخ يف انكس يلاعملا يذ ةديز نبا رقع نعو
 ضيبو رهز نع ءوسلا تيفك تاملظم يلايل انضوعو

 يضيبو يايند تئش نا يخرفا يلوقف ينيد يل ماد امهمو

 امج علاض زنعك ناطل سب ىحضأ حاطنلا لطابلا
 امج الو اكرب ال ةولك ىلل انامع مع هلدعو
 امج هؤام انيف نمألاو هبانع فوخلا ءام راقف

 نادلب ءامسأ لاجآلا الو لخن الو اجنف لاجآلا تءاج امهم نغت مل

 شحولا رقب عطق لاجآلا اهناكس لزانم رك ذب ال كرمع هتنا ركذب عطقاف

1 

 يفل ادعو ةعاط يف دعا امهم يذلا انأ

 قأ ق تللحو يراد تكرت اذ لجال
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 ايداص نآمظ قاتسرلا ىلا تتأ

 ةيرمو كاذب كش يف تنك ناف

 ىغولا ةادغ نفجلا ىلخم اي
 قبتساف دكفايسا رايخ

 اهلاق قاتسرلا تجرخأ
 ىرش هيف رهدلا دلج ناكو

 مامحلا هفسك قوف ترهظ
 يهس كاذ دعب نم تناب مت

 مت ةئام اهدعي نم عست ماع

 اطلس نب فيس مامألا نامز
 ىرولل ًارجاز كاذ ىفكف

 كل روصقلاب ترقا ىرصق نصح اي

 ثودحملا نع انثدح حاص اي

 ملل ركذلاب انرشن لفاحج رظناو

 لل تعنلاب انروبج بارخ رمعاو
 ىسألا اهب ترهن راهنا كيتاه
 اهربخب تجلف جالفأ دكيتاه

 لبو اهلفاسا نم يليلغ لبف
 ولباو ربتخاو املاع اريبخ لئاسف

 ايلعلا بلط يف ةرهسم
 دنهم ايلعلاو قاتسرلا

 ىرشلا دوساو لدع مامإ
 ارثلا انوتا ذم هنع حازناف

 يماسلا حيسفلا وجلا يف ةلعش

 يماس نباي ابرغمف اقرشف ايل
 يماسلا ريسأ عمساف فلاو ت

 يماحلا روصهلا ثيللا فيس نب ن
 يماحلا ميحجلا بجويام لعف نع

 قنعلا لصأ رصقلاو تاماهلا ىلع اهاطف ايندلا

 ثودجملا انرورس ميمر ىبحن

 ثورحم عرزم لضفا روصخ

 ثوروم سفنم سفنأ رومعم
 ثوتحملا رئاطلا لثم عاصناف
 ثوكنملا ينامز راقتفا رش

۔ _ ٢٢٦



 باتكلا لوأ تمدقت ةيقب تايبأللو

 رومعملاو دعب جيريوصلاو روصنملاو ثودحملا لهأ نحن

 اشطعأ دق اهلخنل هومتكراش دق نم تيأرف ةرم ةرامعلا تئج

 اشطعاأ دق اهما وأ ليل رهدلاف اهل ير ىحض اموي جرخم له

 يرم ىرقلا نبي هنكسم هنأ ول ةعاطلا وذ رضام

 رم ىوس رمثت مل دهشلاب تيلط ول ةرملا ةكيالاو
 ىرم هبر ىشخي سيل نم نع سفناي كبابوحل لقف

 يرارق بيط اهبو يراد ةلجرلاب انأ

 راحص عاقبلا نود هتعلطو هيب تدعس ًانلاو اريخ هتنا ىزج

 اناكف نوك نأ كير هتلا د ارذ ءيش يلع ىسأ نيبهذت ال

 اناكف نم روخلا جاجأ برشي ههلإ ءاضق ىىضريال ناك نم

_ ٢٢٧٢_



 : كلذ ىنعم يق امو راجشألاو ليخنلا يف رعشلا نم هلاقام ضعب

 ةعس يف مايألا عطقت نأ تئش نإ

 يرمع يف مويلا دعب ينعدت الو
 ادغ لاقملا ليق نم كسفنل رظناو

 هلام هب لام نم حيو اي
 الو هنم ركشلا قح فوب مل

 احئار ايداغ هيق ثاع لب

 ىدرلا هنع عفدي نأ نظأ

 لغتشاف ىجحلا دومحم تنك نا

 ىلعلا بر ركذ نع لغتشت ال

 نع نمحرلاب نغتسا
 ءعيضتساف كبر يحوبو

 نقيآو قثت كبر قزربو

 مض يذلا قزرلا يلام سأر

 هيراج اهنيعت ةيقاس
 يتلاح رفاغ يذه سيك ذا

 لخنلا يهو مكتامع اومركأ الا
 اهدوجو مكابح دوج يذل اركشو

_ ٢٢٨ _ 

 كلام امئاد رمعاو كهلإ ديعاف

 كلام لفاغ اذ نع كلام لوقأ

 كلام هدنع اذهو كيلع ام اذ

 رمألا ركنملا باكترا ىلا

 رمالاو يهنلا دهعب قو
 رمخلاو تاداعلاو وهللا ق

 يرمخلاو دازلا قئادح

 صالخلا وجرت رشحلا يف هب امب

 صالخلاو ىنتجملا ولح ضرفلاب

 لاله نعو تيده ردب

 لاله وأ ردب ءوض ال
 يلاله وأ ضرفي ال

 قعلبو ضرف تانجال هتنا ن

 هيقاس ةيراج نم بحأ
 هيقاس رقاع ىذه ساكو

 لحنلا تجم امب ىرزت اهباطراف
لحنلاو يه ىجترملا ءاطعلا معنف



 اديدب شوشق رمت يوتسي ال
 ةعاط وذ ي وتسيال مكلذك

 بجر نم اموي نيرشع عم نينثاب
 بختنملا راس ذنم غفاه ماع

 مألا نم ظيق بطعي نأ تفخ نا
 لل ظيقلا بطع ذم انناف

 اه ماع يف جانزملا ةروكاب
 انتايلف لاق اذه ربغ نم

 مكلذ ق هانلقام نكل

 تضم ةئام اهدعب عيسو فلأل

 هرشع ىدحا موي مرحملا رهش

 ق ماع هنم نيرشعلا دحاوو

 غفيو ماع نم ةدعقلا عساتب

 انل ءىيه هللا اي براي

 )١( نييئاطلا يداوب دلب .

_ ٢٢ _ 

 ادمس ضورف نم ضرف رمتو
 ادمس ليمجلا لعفلا نع نمو

 بجراب لاغنلا حيقلت ناك دق
 بختنملا ركذ باط ةنيدملا وحن

 انرص ًأادهاج لسفاف راط

 انرص اهباطرت نم بيط

 ةجحلا يذ رخآ ىجترت غق

 ةجحلاو ناهربلا حضواب
 ةجحل او ةرمعل ١ ممتم

 رشبلا ىتأ ذا اننادلو ىلإ اوف
 رسنلا اهنود هؤايلع نم ةرجهل

 ()طوسرسب ةفيرشلا ىوزن ىتا هنم
 طوس هيجزي امنأك هرظتناف لبا

 اولحلا ركسلا انيقس دق

 ىولحلاو جولبألا كلذ نم



 - - ١ - ٠. ةر ذ رش : .م = ٠

 معنل ١ طبر نمل ى سنل او سنل مسو

 ديك ضرا يف ركسلا عرزي نم

 . .. ن
 ةوهش اذ بحيحلل

 وا
 ن ٠ 2. =

 ًاقماو يل ىتيغلا نكي ن
 ال رخلا ة دلي ىوزن ىوس

 ١ ة ٠

 , ق و ع رر ١ رغل ةلا يفو عرزلا يف رج

 نكسي ١ دلا اذ ةفرغل "

 : اه ٠ ٠ ٠

 سيفنان هيلع ١ يينر او ىنتن

 ذ : حص تمش ا ا تنكو ميغ دعب اوحص تم . حمش اذا

 ايحلا اهدسفأو لعفت مل تنا ن

- ٢٢٠ 

 ه انل كراب ىلعلا اذاي ءاملاب

 ديك بيرلاو كشلابف امشغ

 ىل ةقافلا نم تحض - . أ

 هنحلا اهرظان اهنظي هج ّ ٠ ٠ ٠4٥٠ د

 امو ليللا قراطو
 . و

 هدج _ ااو سنألا ىلوم :

 7 رعاط بيشم وذو
 هنس

 هنم وأ : : ¡ دعب نامز ىولس

 هدم : نرذحا وأ نف دح أ دصم

 الغلاب ول نوميلل ي يرد : ا يل يرشي

 الغ نم الو ال رافجلا نم

 سر . . دلل نيو ." ضهنيو

 سبرو الو نب ىرش ي

 مت أملا

 دعاقلا

 رصمب

 اصح رخؤت | >ؤت ال لجعف ع ورز

د ىصح د ١ ً ميمذلا زجعلا م كباص



 قيفوتلا ةعطق يف الجاع انحرط دامس نم اجوث نيتس
 قيفوتلاو قزرلا تاكرب ميحرلا ميركلا هللا لأسن

 باصي حلص اننيب نا امف برح توقمملا ليثلاو انأ
 باصي ةاحسمب نا لماو ريخ قدوب باصا نأ وجرأو

- ٢٢١ _



 : ةليبق ىلا ابوسنم اصخش وأ اهنيعب ةليبق هرعش يق ركذام

 مكنا برعب لآ مكيلع مالس
 مكدجم تيب يف شرعلا بر كرابف
 اندلا ينب يف مكنم لك لاز الو
 ثداح لك ىدل دوط مكناف

 رهز مجنأ ى رولا نبي برعي وني

 ىتم ىده رودب متنا برعي وني

 برعي ةلالس نم ةمئألا حدم

 ورب يف امهم يلع سيل كاذلف

 ةباصع ةارشلا ىوس نحدمت ال
 ملاب دانف حيدملا لها مه مهف

 مهو مهنويع ةدقار سانلا

 يعترت مل مهالول مهالول

 اردد يديعسلا ىحضأ
 ارجأ شرعلا وذ هازج

 نكل رحيلا نم ىدنا
 فكي هايازم ىندا

 ص ؤرما وهو فيكف

_ ٢٢٢ _ 

 ىمعلا نم دابعلا يدهت ىده رودب

 امغلاو ردحلاو سألا نم حلصأو

 امظعم مانألا يف ًاهيجو اليلج
 امظلا عم تارفلا بذعلا مكناو

 ردبلا برعلا وبأ يكازلا انديسو
 ردب هدعب ادب ردب الفآ ادغ

 راعتسم ال فلخم يلع ثرا

 راع تسم ةيردلا نيبام رخفلا د

 ىدنلا رحب برعلب حدم دعب نم

 ادنلاب نلعاو مهل فيرشلا حد
 ىدج وأ لاون ىوجر الب حرط
 ادجلا ةمئاس سلطلا بائذلا نيب

 اردن بئاونلا هي

 ىرجا ربلا نم هب امل
 ارجأ ثيللا نم ه

 ارخف ةيربلا يف هي
ارجف ةنجدلا ق را



 نركشاف كرسك نمحرلا ربجأ اذا

 اهدرف حومجلاك الإ سفنلا امف

 يم رفاغ ينب نم يليلخ اي
 لآلاو لاملاب فوفحملا ىحضي لبق

 انلاوخأ

 ىقر

 فرعت نأ

 ام مهالول

 .م ؟ = ن ١

 يذلا مه

 ةبصع يبا نبا اي مهب ضرأف

 ىدعلا فتح يلوهلا ينب نإ

 مهفايضأل موكلا اورحانلا

 مهنا ىوس بيع مهيب نا ام

 نم باط اوبسن نا مهناو

 مكلصوب ي وحن يل وهلا ينب انولص
 انل مكنارجه نا انورجهت الو

 اموي دوجلا ركب تئشام اذا

 دصقاو يلوهلا ينب ىلا ماف

 تناك سبرقلل هذه نامع

_ ٢٢٢ _ 

 يربجلا ةوخن نرهظت ال نعضخاو هل
 ربجلاو رهقلاو رجزلا ماجلب عم

 اديحو موشغلا لهاجلا نع ال
 اديحو بارتلا تحت اديرف

 هربع ونب رخفلا ولوأ مهف
 هريبع الو عمد دجملل

 انمع ونب يلوهلا ينب نا

 انمغ ىجد ولجت مهتيؤر

 ىدجلا روحبو مانألا نيب
 ادجلا راغص سانلا رحن نإ
 نيدئاسلل مهلاومإ
 اهتمحل مهباسنا

 ىدس

 ادسلاو

 مرصي حربملا نزحلا هب رورس
 مرضي ةشاشحلا ءانثاب ميحج

 هناوع وأ ةميظعلا هضرافو
 هناوع ينب عيفرلا فرشلا يوذ

ةانه ينيب دودج اهتزاحف



 ثيل لك مهيف ةانه ناق
 مهيف سيلف راخفلا اذه عمو

 لا عيمج مهنع تحبصأ اذهل

 هلبحل عاطقنا ال مالس ينم

 لذاب حمس ريغ مهيف سيل ذا

 رجات فك يف كسملا رشنك مالس

 برجم عاجش الا مهيف امف

 اومده نا لوقعلا ةالوأ نإ

 مأك نوكن نا هتنا لأسنف

 ةبوت
 نم

 دضع : د ن ١ يدي

 ةييت مهتزغ الف

 انل

 ثداح

 مكنا مالس ينباي مكل ًايعر
 مهناعأ نم عم مكءعادعا ناو

 عب نع نربصي مل نا
 من ةرزع انسلق

 ات ال
 يؤل لجن تنك ول

 تانه نم مهيف سيل روصه

 تابه اذ اميرك الا ىري
 تابه اذ صنئاقنلاو بئاعم

 امركلا ةداسلل

 روصه ثيل

 شاطب ينب
 شاطب مدقم

 زرحم ءانيأ تاداسلا هي صخأ

_ ٢٢٤_. 

 زرحم مراكملل ميرك دا وج

 هبوت اونب ةرم ةبوتل

 هبوت ونب ىجحلا ةالوأ لات

 هبون انل رهدلا رمش نا

 هبون ثراك نم مهترع الو

 نعاطم ميعاطم مانألا ٧

 اونيع ىطملاب مهامع نم اووتسا امل
 نب

 هركن الف ضعي مكض

 هركن الو مكنم كل

 هليقو نامزلا كلم

هليق ءانيا ضعي وأ



 ضاقو نيملسملا مامإ الول

 اهياحصاو ايندلا تنلعأ

 دمحم لجن هتل اددع هتدل ا ىزج

 ىقت اذ قفاوت نا كسرط دعس نم

 عطي امل يذلا يليعشلا كاذ

 ريط قزرلا نا يثيغلا ىأر
 جرلا تابهوم نع ىنغ اذ حبصاف

` _ ٢٢٥ _ 

 يلاولاو يلهذلا ىتفلا هي
 لاولوو لاوعاب ارهج

 اليمج يبعانلا ريشي ليلس

 الداعلا مامالا هغلبي الدع

 الداع ىحضأ يفلا قيرط نع ود
 الذاع نميهملا هلا ةعاط يف

 لاحجلا عيب هديصل دمف
لاجحلا تابر دفرو لا



 ناينب اخرؤم هلوق خيراتلاب قلعتي اميف هرعش نمو
 ۔ رفاغ ينب يداوب ةيرقلا

 اددع تضقنا نبعبسو عبس ماع يف

 رضم نم ثوعبملا ىضترملا ةرجهل
 مهلزانم موق هب نومئاقلاو
 مهل نأ ربغ بيع طق مهناش ام

 مهب نيذلا يموق رفاغ ونب مه

 يراد اشحلا نونكمب بر نوعب رادلا دجسم يف انناينب مت دق
 يراجاي دعب فلاو رشع دعب نم
 يراج ىرجام هلالا هيلع ىلص
 يراسلا فئاخلا فهكو ديرطلا ىوأم

 يراسلا ضراعلا دوج ضراعي ادوج
 رابج لك نم ىذألا عافد وجرأ

 دحم

 للج ثداح ينانع نا يتدع مه

 نمو راخفلا وذ فيس ناطلس رصع يق

 تيدح ام مالسالل هيقبي هناف

 رابجو يثرح مهنود يتدع ال
 يراق ىرقلا موي يفو راض عورلا يف

 راقواو قاسواب قاست سيع

 ۔ ضرألا ديق - ناطلس نب فيس مامألا حدمي اضيا هلو
 : قاتسرلا نم ىرصق نصح هءانب فصيو

 رضحلاو ودبلا ىلوم ناينب مت دق
 رظحلاو كالمألا هلاثمأ كلم نع

 رصق وذ هنع داع نيبا رصقو هنع

 رصقلاو تاماهلا ىلع اهاطف اين

 رعمصلاو ريكلا لهأ كلامم هل

 رغمص وذو انم ربك وذ لضفلاب

 رفظلاو لابقالاو رصنلاو حتفلاب
 يمرو رصيق هنع رصقي رصق
 تمره دق مارهالاو مارهب نصحف

 دلا كل روصقلاب ترقا ىرصق نصحاب
 تعضخ يذلا ناطلس نب فيسب دعساو

 هل رقي كلم اذ هللا همادأ

_ ٢٢٦ _



 اهعنص ناتسيب هئنهيو هحدمي : هلو

 : صورخ ينب يداو نم ايلعلا برق وهو

 ءاعنص ق روجأملا كعينصي ءامنو لبيقم ربخي رشبأ

 ءاهبو قنوم يرب وهزت ةنج كير نذاب نحبصتلف
 ءالدك اهل ناونقب يلدت مئاركب ` اهؤاجرا ةنوحشم
 ءاولحلا ةليضف عاضا وعم اهرصع نأ ديب رصاعملا لتم

 ءارقفلا ةصاصخ دسي اهنم هلمح طقاس حافتل او خ وخلاو

 ءابدللا لدهتك الدهتم اهنامر اهناردج ىلع ىرتو
 ءامص ةرخص نم ارجفتم أر دحتم اهوحن يرجي ء املاو

 ءالا دوهع هتعانص فثكنت مل ج وراصلا نم تلف ق بصنب

 اهيلع رثعن مل ثيحب ۔ ءيراقلا اهيأ - ىرت امك لمتكت مل
 . ةلماك

 : اهل ًايطاخم وأ هسفن نع ًايكاح رعشلا نم هلاق ام

 تبثو أراهجج يوحن اثداوح ىرولا فانصأ ثدحم ىلإ وكشأ
 تبثو نيقيلا نسح هب اسر ذإ ناسح وبأ يبلق امنكل
 تينو اموي ربصلا فويس تلف نأ يل رابطصا فايسأ بنت مل
 تبنو يعمدب بشعلا مجن دق ةبئان عم لئاقللب تسلو
 تبجو قوقح ايلعلا يخأ فيس ىتفب يساتلا يف يلاثم ىلع
 تبجو هادع نم بولق لىلع هراكذت ىرج نا عور ربزه

 تبجو تلجت نا رودبك ال غزاب نبح لك يف ىده ردب

_ ٢٢٧ _ _



 تكلم مارك كالمأ ليلس

 هرثإ مارك ليخ ترج نا ام
 ءيناش اءوس رمضأ هل الو

 المآ انم راكفألا سبرغت همل

 ةيانج انسفننل تنج الو
 اص تيهام هيقنن دق هتلاف

 ايحلا بوص ىبرلا باصام هنمو

 هلهاو نامزلا ناولا نولت
 هدحو هنل رمالا ناب اميلع

 يدوار ةءادرلا دوران كديور

 ىلعلا يذ ةفاخم نم يل ؤرما يناو

 نانس نبا نع ىرولا عاطقنا ام

 ادرف نانس ليلس ام كرمعل

 ىوشتس اهعمجاب ايندلا لب

 ادلاو يسفن تلعج

 ينص نم يبلق نكل

 ةياكش ثيدح يديملاب انأ امو
 ةنامز داهم يف واث انأ الو

_ ٢٢٨ _ 

 تبجو تزبف كلملا حتافم
 تبكو راتع اهنم ادي الا
 تيكو هلأل ا هازخأو ال

 تنج الإ هفك ىودج ضور يق

 تنجام هنم ملحلا ىنجو الإ
 تبصو برغل سمشلا تلامو

 تبصو هيلع ىنسح ةيحت

 مسبتي رظان نانس لجنو
 مسنتي اضقلا حير ىوس سيلف

 نانس هوبن صخش ىوس آيدر
 نانسو غباس عرد يفلا نع

 نزح دنز
 نزح

 هداؤف يو

 دنروا هيدل ىمازخ ر

 يف حداق

 ائيش وسي مل برعلب فالخ
 ايش كانه داسكلا نارينب

 مدا دلو لكل

 يمد ءوسلا يلماع ع

 ينامر تات داحل ١ مهسي ره دل

ينامز فورص هتتاف رف ول



 ىسم

 رصا ملو اهيف نيعلا ريرق تبو
 ةبيرم اروما ايندلا تدبا

 ًاقماو يل دجا ملف ترظن ينا
 ىرولا قالخ باب ... تحتفف

 دجأ ملف مانألا لاوحأ تلمأت

 يندعف نيد تعيض ينرت ناف

 يتيؤرل سوبعلا يدبملا اهيأ اي
 ىلعلا تاباغ تشع ام يتيغب لب

 س ىق ىل ةلفغ سانلا ىأر ول

 يفوتو ادادس ىرولا هلإ اي

 ينامز يناوىش دق مك
 يرومأ صقن دنعو

 ينب هب تحدم ول ًاحدم تيدهأ

 اكحاض مهادن يفاض نم تودغل
 هنظن حيبقلا متشلا يناتاف

 امزلا مأ نينسحملا ىزاجي اذكأ

 ةينابيس لعف مهافك امفأ
 يتماه متيطو لخن ينكاس اي

_ ٢٢٩ _ 

 اهرما تاوامسلا بر ىلا تلكو

 اهرما بعاوكلاك ينفج نول اهل

 ىجترم يندل نم عفنل الا
 اجترم ينع قلخلا باب تلعجو

 يلامعا حلاصو يلام ىوس اقيدص

 يل ىمعا ةقيقحلا يف يارل تلدع

 كلهنم بلطأ تسلف كيلع نوه

 كله نم لوأ تسلف تكله نئلو

 اعذج هيف اولخدأل طايخ م

 اعدج يئادعأ فنأل ًاعدجو اق

 امق

 مل

 لاقل تعضخ
 يلامك ًائيش قل

 سابعلا ينب افلخلاف ناورم

 يسابعلا حلاكلا يرهد هجو يف

 سانلا بحا يدنع نم دنع نم

 يسانلا نبع ناسحالا نع ادغ ن

 يسارلا مشألا لثم اهراز وا

سارلا قيوف مكتلمح انأو



 مكدادو لالز نم يسومد رم ىنومتامظأ

 مكئافص بايث ينم اومتبلسو

 دي نم دعب لها لئاق يل لاق
 " بر هتننظ نم مكلف

 ةي نم دعب لهأ لئاق يل لاق
 يب , نامز ق نحن ام وأ

 امنا ملعأ تنك ول لئاق مكو
 دجام ةلالس نم يغبا تنك ام . 7 خ

 ثداح سوق نع رهدلا هامر

 2 ., ء
 تلزنتف ًاذئال نانس نبا يتأ . . - 2

 هبلق دريو هيعبضب "

 امناو نيتلعفلا نيب ن
 حضان هيف ي ذان هيف ىذلاب ءانإ لكو
 ابناج دقحلا رداغ نانس ليلس
 بحاص لك يف ربخلا الا ونت الو

 اعئاط تنا نك هللا كيف صعي نمو
 امتخم قيحرلا ىقست نا كلعل
 اهميعن لوزي ال ندع تانجب

 ينعفرت صالخا ةبوتب يل نم
 ةدعسم هنلا ف يل تنك نا سفناي “< -ا قنان

 ۔ ٢٤٠

 سأكلا دعي سأكلاب مكنيفلسو
 يساك ىسكا كش ال مكل اناو

 قمعاب معن تلقف ىق
 مظعأب ًاعداخ ادىف

 بج

 ثبخ

 هميق سخياب معن تلقف ير

 همدقس حيحصلا سفنأ ودغت هنم

 دئاع ةيالولل نانس ليلس

 دئاس رقعلل وهو لخنل اعوجر
 دئادشلا هيلع اهينانن تضعو

 دئاوم مامالا دنع هب هيلع

 دماج وهو هعمد يراج رداغو
 رئاقعلا مانألا نيبام قرفت

 دئاق رهدلا ىدم عبط هل لكو

 دعاص ممذملا ردغلاب كرهدف

 دئاكملا كيلا هنم تمظع ناو

 دهاشو ءار هتلا نا هتلا هب

 دئالولا كيلع ىعست هسؤكأب

 دفانت لح اهب نمع اهريخ الو

 نيد ىهو دق يناف ءالعلا ىلا

.دم ينيطاع دشرلا ةفحتف



 ينناف ةايحلا لوط ىجتري نمو
 هلضفب نوكا نا يبر لأسأف

 تربصف ميوقلا فلالاك تنك دق

 ايقاب قلخ سيلو تيقب نئلو

 سمأ نم نسحا ترمعام يمويب

 مالك تاثتداحلا فورص يفلا

 مالك عجر قيطا تسل دوعاأل

 عفاش نميهملا ىوقت ىوس يل له

 اوان يح ركذ يدجو جاه ام
 ىدهلاب اوتا دق لسرل نكل
 نم يكبت ال بباف اذه لثمل

 ةبوعرخ ركذ يدجو جاه ام

 .ينافلا خيشلا - معانلا باشلا )١(

 يقاروأ ءعيربم بيبط له مأ

 مهنيب نم نازحألا تجاهف
 مهنيب نم بازحالا فلتخاف
 ()مه نيب الو قينرغ قارف

_ ٢٤١ 

 ود بونذ فلأ ءامب رهطت مل بونذو ةلز نم يل مكو مك
 بيصن بونذ نم يقلاخو يهلإ و ا فع نم يل نكي مل نا يسفن حيو

 اعدوأ ةمادنلا يبلق يف بوحلاف اعمدأ يعومد نم فكفكا ينعد

 اعدو ةياوغلا يدان ىلإ ىدان املك الهج لهجلا تبجا دق مك

 اهب يهلو ىمن ةبعاك ءاروح يعمادم عومد ىرجا ام هتنات
 اهبيهلو منهج ران راذحو همعط هيرك ىدر فوخل نكل

 يقاروذ تنمض دقام تأرقو ادغ انفئاحص ترشن اذا يل لق



 هتعقوت روذحم فوخ لب

 اهلان ول ربصلا دولج نا

 ابصلاو ةبيبشلا رصع ىوهلا تيصع
 ًاعفايو الفط ره دلا فرص تسيرامو

 ةلاح لك يف ربصلا ايمح توسح

 انن ىتم ىتح
 كف ىلعلا اذ اي
 لك ق دشو

 ؛6م
 ج

 ك

 امدعب ريلاو فرعلا فرط بكرأس

 يتياده ران بش ىراذع بيشف

 نديد لك نع سفنلا ينم مطفاس

 هتلمح دقام لك نم اهعنمأو

 اساك رهدلل سحأ همل
 ١ دارم لانأ نلو

 ةمذرش قزر ميحرلا ميركلا ىلع
 مكلذو راج اذو ريحا اذه

_ ٢٤٦٢ _ 

 يبئاوذ بيشملا مع اذا فيكف
 بئاونلا فورص يلثم ىلع تناهف

 ىرت امك رومالا يف ينامزاي نكف

 ي رسآ دا دشلا :

 يرسأو يقلخ هيضترت

 هصق

 ناتن رهظ نايصعلا نم تبكر
 يناتأ نيح يفلا يتا ضاغو

 ينا درأ ةيردلا نيبام سندي

 ين ادرا ةمانقل ا داهشا ةصرعب

 اوراد يب رهدلا يف ةيحان لك نم

راديب دعب اذهو يل مديوخ



 رجاوهلا رحب ىفك
 يلقع راوتآل نكل

 دمكم بلقلاو تيدبأ هل رشبيو
 قلخم لمجتلا بون ال ءرملا انأ
 ةنج ربصتلا ليبارس تسبل
 تللذت ىتح سفنلا يداوع تضرو

 عزاجب نامزلا ءاس نا انا امف

 ةلاح ريغت يلثم ىدل زيزع
 دساح ربغ ىرأ ال يلام يليلخ

 املاع نميهملا هتاب تززعت

 هي نم يب انج نم وندي تاهيه

 نكا مل موق لاعف تيسن نئلو

 ايماد مويلا حبصأ يبلق حرج ىرا
 هب تحور روجأ نم ىوج يب امو

 اهلمحب تاقبوم بونذ نكلو

 اجلم هتددعأ ةقت مك

 ىنتقا ام فلتي نأ لواح

_ ٢٤٢٢٣_ 

 رجاز متاملا نع
 رجاز يلهج راديي

 رعست يبنج نيبام ىوجلا رانو
 رهظم رئارسلا يفاخ الو ىدل

 ردبي نيح ىسالا مهس يقتا اهب
 رفنلا سومشلا نهنم نعذاو
 رطبأ رهدلا ينرس امهم انا الو

 رسكتو ديلجلا ىهوت ةثداحب

 ةيبصم يف تماش وأ ةمعن ىلع

 ةبيصم ريغ قلخلا يسق ناب

 يناو رهنلا قيرط نع ينإف
 ناو رهنلا موي قحلا اونابأ

 سانلا لام كالهتسا ىلع ىوقب

 يسانلاب نكا مل اذه لاعفل

 ايماه بكسلا مئاد ينيع عمدمو

 ايفايفلا بوجت موكلع سيعلا نم

 ايفاص ناك امدعب يشيع ردكت

 هيان نع رتفا نامزلا اذا

هبان نع ءاج لاقم الول



 العلا بر هتنا يبسح تلقف

 ارما نوكا نا يبر لأسن

 »)خ صعأ مل تمدام

 نم دنع يرحب راص ول

 هناحبس نمحرلاب ذوعأ
 اهل ايازرلا نا ىرت اله
 اهحسم تسبل سفنل ىبوط

 تدغ امهم ليولا لك ليولاو
 هب ىقبت سيل مويل اهعد
 ءيرما سفن رسخلا ىقلت كانه
 لالا عاطا نم ىقليو معن

6 

 يثاعلا دسفملا يذ نم هتناب ذوعأ

 هتءارب تلح دسح يخا نمو

 هل ًادمحو ينافاع

 اهدنع يتينم ىوصق راصو
 هنود يذلا لضفلا وه اذه

 يقلاخ هدعب ىصعا تسلو

 هت ا

 ۔ ٢٤٤ _

 هباحصاو نع
 هي ىحصأو رهدلا يف قافأ

 اذه انره د

 ايندلا هدويعم

 هحناج ى وهلل سفن رش نم

 هحئاج ىرولا يف ناوأ لك
 هحئاس ةدهاز تحصاو

 هحباس اهيغ نم ةجل يق
 هحناس الو الك ةحراب

 هحئار ةيداغ اهلهج
هحيار ةيمان ةراجت ه



 انلعم اني يداحلا ادح نا ام

 ةلفط ةيالولا كرت ىلع مولت
 ىرولا نم حيرتسملا نأ ردت ملو

 هناف لومخلاو ينيعد تلقف

 ةيكمرب ةورث وذ يننا مىلع

 أديع ترصف لومخلا ىلا تنكر

 تناكو ايوحلا ملسم تشعو

 لزعم يف ةحارلا نع تنك

 دقو حيرم فخ ترصف

 ىرا ال نا شرعلا بر لاسن
 ءيرما دنع ةحارلا ىرت ال ذا

 اذ

 ينناب لوقي ىحضأ ؤرما بذك
 اجراخ لب اجرخم كا مل هقلات
 ًايلاط هجوأ نا الكو اشاح

 ةنورقم ةمقن ةهاجولا نا

 ىرحلاب كلذف اهب تكله نئلف
 رفاو ربخ لكو ددرأ اذام

 نم ريخ فيس نب ناطلسل اراج

 هنأ ناطلس لجن ًاريخ هتنا ىزج

 ةرهس كاذل نبع اخ تنكو

_ ٢٤٥_ 

 مسوملا انبراق دقو الإ
 تايالولا ناحتماب ملع ةليلق
 يتايالو ىتؤي سيل تيب سلح ىتف
 يتاحار ةورذو يتارسم ساسأ

 يتاحار المتو ينيع اهب رقت

 هميلس ىولبلا نم سفن اخا

 هميلس ايندلا دواسا عسلب

 لومخلل ةرثؤم تحنج ىتح
 لومح اياليلا ءابعأل تنك

 لوصو لاقم ءاطمشل اموي

 لوصو اهيلا اموي هل ناك

 بكاس ةيالولل عمدب يكبا
 بذاكلا اذه هجو حبقف اهنم
 يبئاكر مانألا يف ةهاجولا لين
 بطاعمو ةتوقمم فلاتمب

 بهاو بر لضفف توجن نئلو

 يبتارم نيدقرفلا قوفو يدنع
 براغمو قراشم تاهج تمض

 ايفعم رمعلا يف لاغشألا نع يل ادغ
ايفغم شرعلا وذ هافاع هل ىسماف



 ىرولا هلا دنع يفغتباس

 جسان ىقتلا فك هل ابوث

 امف ارط قلخلا تكرت دقو

 يذلا نبصحلا عردلا وه اذه

 يذلا ديدسلا يارلا وه اذه

 فقوم ىلا فوقوم مكحلاو

 اطخ باهولا يناتت دقل

 اهلضاف انلوقعب ىوهلا بعل
 اهيغ يواهم نع كسفنب ابراف
 اهنيح نيح لك اهيلع ضرعاو

 ةبوت لجعف اموي ءيست نا ام

_- ٢٤٦_ 

 لزاع اهل نا ام ةيالو
 لزاغ هل ربلا لزغمو
 لزاب الو ىمسق عبه نإ
 لزان الو ايندلا جرد يف
 لصاقلا مراصلا هنم لفن

 لضافلا ملعلا ريشي هب

 لصافلا مكحلا هيف مكحي

 طوطخلا يوذ طخ هنع رصقي

 اهلعو لوفغلا اهلهنأو الهج

 اهلعو زوفت نأ اهاسع يدرملا

 اهل لقو كاذب اهبطاخو يتآلا
اهلقو بونذلا رثك اهب وحمت



 : ءاسنلا ركذ ق هرعش نم هيلع تعلطا ام ضعي

 ايجان رئارضلا رش نم نأ ولو
 ابراح رئارضلا عمج امتئش ناف

 ملاس حيحص لقع اذ تنك اذإ

 يلا قوشلا هل نمم نكتالو

 ةمارك لانت نأ لمأت تنك نا

 فقومل نهربغو ءاسنلا لكف

 باجع ماركلا نبا اي اسنلا لاجم
 أرزاوم نهلوق نم نعطقت الف
 عفانب بطخ لحام اذا سيلف

 ىلع ارس رهظت نأ دكايإ
 اذ ةرغ لاملاب نكت الو

 ةارما ىرت اموي ىتم

 رذح ىلع اسنلا رايخ نم نك

 كهجوب ىسألا يدبي ليق نم

 اسنلا تحبذ تردقو ل زاج ول

 ىحضلا سمش تكح ةدهان بر ذا

_ ٢٤٢٧_. 

 املاس نهنم هتنا لوسبر ناكل

 املاس مغلاو نازحاللو رورسلا

 اسنلا تيبحام نقتت ال

 اس نب عامتجا دعب ىتم نه

 بارس نم ابارش بلطاف ةداغ نم

 بارس نم ماشأ موئشملا ملاظلل

 باذكف هنظفلب دام رثكأو

 بانو كيدل رفظ الو ىحضتف
 بابرو بنيز يرمعل كانه

 لقع

 لق يقو

 اذ نا ةليقع

 ةرثك يق
 تنك

 هنم

 هفلاخو اهر واشف

 ردجلا ةملظ نم اهنجرخت ال
يردجلا نم ارش بائتكا راثآ



 اهلقع اهتوهش تبلغ نم
 ابح يلايللا نا ترد اله

 ىعاك نم فاصنألا

 اقلخو ًاقلخ نشلاك زوجعو
 ىرتت هللا ةيوقع اهتصفاع

 للحو يلح نم نرتكت ال
 ال لاوحألا طسوأ دمعت نكل

 اعم تلاق دوخلا بضغت ىتم
 تنلعأ ولو ننزحت الف

 نذخات ال
 بعاك ناصح يف بغرا كنكل

 ةمومذم ةحيبق

 رص تغاز ةجوز امهم تنك نا
 ةممذم ةدبرع اهل اسنلا نا

_- ٢٤٨_ 

 ١ نت ٠ -

 توملا و

 هدالو عم يهف
 هدالو ىساللو ىل

 فصن نم الو ال زوجع الو

 فصن نم لق نهنم يهنلايف

 رايخألا ةداقلل مذ تاذ

 رابحألا ةمئألا ءاجهل
 رابخألا نم ةكوحضا راص

 راثآلا ىلع اوصق انقطن وا
 رابالا هذه نم رئب رعق

 للخ تاذ اهلوقع درخل

 للح فارسا طيرفت الو يرع

 نحضنأ الو نضخما الف

 نحضنا الو نضخما الب

 بشنلا نم هتلوخام ىلإ اليم
 بسنل او ةنايدلا ةرهاط ءانسح

 ناوسنلا نع دعقاف اهلايح تم
ناوشنلا ىتفلا ةدبرعك



 اهدرف ءوسي تمن ةمامنو

 اهيأ دو لاجحلا تاير ةداعك

 دنه كنع نضرعت نا

 يناوغلا ضيبلا اوفط ال

 اودوج ركبلاب اهلو

 اشحلا ينرغ يل لوقت
 هسار بيش لجا نم
 هي بيشل ١ كلذك

 همسج يهوي ءاش نم

 لابن رضأ كاذ نأ ذا

 ةجوز ىلا هتا رظني ال
 اهلعي يدي سمل امنكل

 اهنافجأ عمد نم ىسع اهعد
 ةميش ىرذب اهنع زتعاو

 اهملاب ةاتفو
 ضعلا ابظأ ينتأر امهم يتلوق

 يش هيشأ

_ ٢٤٩ _ 

 رمالاو قلخلا هل نم اهيبقع ىلع
 رجهلاو كلذ دنع اهنم شحفلا ادب

 رجهلاو دعبلا اهلعب نم اهءاس اذا

 اسيع ميرمل لحراف

 ين اوعلا تارسألا

 ين اوعلاو اياطعلا م

 ضخقغنم ىنم سأرلاو

 ضغب نالف ىتف

 ضقني يناوغلا دهع
 ضفني نيديلا هنم

 اسنلا برق ن رتكىلف ب :

 اسنلا قرع نم ناسنإ

 ناليغ ما نم ةكوشك
 ناليغ مأ لوغ ةعسل
 ناليغ ليغلا ناكم يرجي

 ناليغ ةميش ىلع ىرزي

 يش دجولا رانب يبلق توش دق
يبظ نم ظاحل ما يذه ب



 اهولسأ يك تلواح املك

 ابصلا يغ عد بلقلا توعدف

 اهب امتح مدي مل يلايللاف
 ادحاو ًامه مهلا نلعجاف

 انضرقب انيف ناسحالا ةلعافأ

 ايضنم كت الف ركش اذ كت ناف

 ادوسأ فوصلا نمأابوت يتسبلما

 ننحتم قماو اذه لعافف

 هميركلا مكلت بيبح تنب
 هميرج الو بنذام ريغ نم

 هميق سخبب الاح اهتعب لب
 هميقس ىرولا رود هلوحو
 هميلس هشقر نم نكت ملو
 هميلم هب ىحضتام لك نم
 هميقم اخرلا يف شيعت يكل

 هيضرلا
 هيطخ الو مرجام ريغ نم
 انيدهي هتاف

 مكلت بيبح تنب

 صل اهيدهيو

 يك يكلا قوف تدز لب قطأ مل
 يط وهللاو ىوهلا باوثأ وطاو
 يط متاح الو مؤللا ردام

 يمو ءامسأ (راكذت) حرطاو

 رجألاب نميهملا كازاج مهارد

 رجا لب ةليمجلا تافاكملا نويع

 صلخم كنمام قربلا عمل ةفاخم
 صلخم دولا خسار قيفش فؤر

 هميضتسم ينم تحبصأ دق

 هميرح افصلل تكهتنا الو

 هميقتسم لحملا يف هلاوحأ

 هميلس اذ لك نم اهتيلف
 هميركلا هذه يجني هتاف

 همينغلا اهوحن ىجزي هتناو

 همدمع ةمعنو ةعد ق

 هيربلا يركذب تذام دق
 هيرب اذ لك نم يتجهم لب

 () هيلي هلثمل تدتها ام ر

 ةيلهاجلا لاعفا نم اذهو .تومت ىتح هريق ىلع سيحتف اهبحاص تومي ةقانلا )١(

_ ٥.٠ 



 ينم بيبح تنبو ناميلس
 ام اذا بجعت الف امهدعبف

 بيبح ةاتف ىوكش يورغ ريغ

 فح يبا نم انأ ىوسأ ءيش يا

 هوفلح دقو ىرولا هاكش دق

 ءايه ءاسنلا مالك لعجا

 سبرعو متام هل الو
 تمص باوج هبجا مت
 اديلب هب ىحصيو معن

 ينادده دق امه ىوكشلابو

 يناد ده ًاموي برقلا ديشم

 يلاوو ضاق لك عم يلاثم نم
 يلاو حدملا هل ىدهلا مامإ ص

 يلاوملا حتفو ىدعلا فتح وهو

 ديعو الو دعو هيق ال

 ديعو ةبكن الو الك

 ديلولا تمت انديبل

۔ _ _ ٢٥١



 ناطوألا ىلإ قوشتي يرفاغلا دشار نب دمحم نب دادم خيشلا لاق

 ناردغلاو هايملاو ناريغلاو ةيدوألاو ناوخإل رباغو نامزلا يضام ركذيو

 : ناصغألاو قوسلا وذ ناسحلا راجشألاو

 مغنلاو ناحلألاب شيعلا برطماي
 مهدهع ثر سانا نع الئاسو
 ادبا ىونلا تقذ ال كبر كاده

 ةقروم نالبقلا هذهف
 ةقفوم نافقولا هذهو

 أذإ صيرخلا بانجمب تررم ىتم
 اعم هنم راجحألاو حرسلاو ردسلاو
 أذئتم ناشرعلا لفحم ىلع فقو

 اذإ مالسلا يداولا ةردس ىلع رقاو

 هتحرسو يلاعلا رجحلاو لجلاو
 ابهتلم قوشلا رانب داؤف حضناو
 امو نويعلاو الابق يباوج مت
 دعص نم نايدملا كلذ ادعامو

 ةعرتم ضايحألاو فخولا باداسلاو

 امو حاص ناخد يناروغ فيكو
 اريغو نينبلا روغ عم دميح روغو
 ام كبسح جنزلا روغ روغلا كلذو
 ىلإ يغاوشلا العا نم نرقلاو ليحلاو

 متعلاو ليحلا نارديس عم ردسلاو
 دصقلاو حلطلا ليح ليحلا ةضورو

 ةر دم

 ةر ديس

_ ٢ ٢٥_ 

 ملعلاو نابلاو ىوللا ركذي ودشي
 هملعلاو فدصلا يناعم نع ادشانو

 مما نع يحلاو بثك نع رادلاف
 ملتساف روقاعلا ةحرس هذهو

 مقتساف ناشرعلا ةفاغ

 ملسلاو لاضلا ىتح عبرلا ىلع ملس
 مقحلاو روغلا ماز مازلا كلذو
 يمدو ىوهلا يف يعمد لاس مهل لقو
 ميخلا نميا نع آدعاص افصلا تئج

 مقللا يف ناصغألا يذ نيعلا ةبثاو

 ميشلا هئام نم وأ قلطلا اهلظ نم
 مطتلم ىذالا نم جومب يمرت
 محتقم ريغ وأ امحتقم ناكام
 مشتحمو انم طسبنم نيب ام
 متعلا ةريجش روغو رازملا روغ
 محرلاو راجحألا يذ ةينشلا ن
 مصقلاو نوتيزلاو حلطلا نم هيف

 مثكألا يذ تولكش نم ناسغ رايد
 مطالا قهاش ليهس روغب امو
 ملقلاو موصيقلا يذ فيحس ةرجحو

هذهو



 هب تيار له بيرغ روغ فيكو
 اعم ءافصلا راد لي حاضو نيعو

 امو فيك ضارعملاو روصنم روغو
 لتق نم قانخلا عم ليلسلا امو

 بلقلاو ناردغلا يذ جفلا ةعرفو

 اعم يراوجلا ليح نمو رسلا كلذو
 لب لقيعملا يداو عم ةنيكرتلاو
 تلعفام حاصاي ىقفلا روغ فيكو
 نإو بارعلاب جرع نزملا بيطاي
 ١ بعلمو لب يسار طقسم ؤدكلتف

 اهنطاقو ينس تاولف ىلع اهاو

 وأو بابشلا رصع ىلع اهاوو هاو

 اهب لاجحلا تابرب انولخ مكف
 اهل تبج نايتإلا ىلع تردق ولف

 برط يفو وهز يف لاتخن مايا
 ةقرشم لالطألاو رضخأ شيعلاو
 مستبم ضورلا رغتثو يكبي ميغلاو

 بهل يف قربلاو بخص يف دعرلاو
 رضن رضخأ وأ عقاف رفصأ نم

 اهلئاسم يف قافطصإ دهايمللو

 انبناوج يف شيشن ايالقللو
 انمعطم نامرلاو نيتلاو حلطلاو

 انلمشي دنلا ناخدو هب انرذ

_ ٥٢٣ ٢_. 

 مزحلاو تلقلا نيي تاسيحيشلا كلت

 مزخلاو دنرلا تاذ نيعلا ةرادو

 مشولاو حيشلا تاذ ديصاقملا روغ
 مشنلاو حلطلا تاذ سارلا ةرادو

 متعلاو نايلا تاذ تانيوهلا ن

 يمظ لك وري بذع ناذاش ليغو
 مظتنم ريغ وأ ًامظتنم ناك ام

 متكلا يذ ءاضيض نم نيطقلا يداو

 مربلا وذ ناخلا فيكو يلايللا هب

 مجسناف نابلا حيفس ضور تفراش

 مدقلا يف ناك دقامو يوهلو يبابح

 مهبرقب يل نم مهيرقب يل نم
 مهراوج ق نحنو لاصولا تاق

 مدخلاو بلقلا اير ءاضيب لك عم

 مدقلا ىلع ايعس ال سأرلا ىلع ايعس
 ممللا نم ابرض انب ناك ىتح
 مشحلاو بابحألاب رهزتو اوهزت

 منتلم يز يف هبحس نم وجلاو

 مهرلاو لبولاب ةحفاس بحسلاو

 ممع يف تبنلاو برط يف ريطلاو

 محف دوسأ وأ عصان ضيبأ وأ

 ملعلا ةشقن اهيف شقنت حيرلاو

 مرعلا ضراعلا نينح قافتللو
 معنلا رئاس نم الح ءيش لكو

متقلاو قافآلا ىلع بابضلا لثم



 اندشني نيدلا يفص ديصق نمو
 ملعلا ةريج نع لسف ًاعلس تئج نإ
 اردحنم نيعلا عمدل تدرأ اذإ

 يلقم نم مونلا حازتنإ تدرأ نإو
 انيبعلم فدصلا ناكو انكو اوناك

 ةيناث فدصلاب ةمل اذبحاي

 تفلس انل ماين بيط ىلع يفهل
 هتنيز ناك نم ىضمو ىضم رصع
 انل نغو اندشنا لاق لئاقو

 هحناوج تباذ ءيرمإ ديشن امو
 ةلزنل يكي الو يكي كاذل

 فرشلاو زعلا دالب دالبلا كلت

 نإو دامعلا تاذ مرإ اهنأك

 ةمظاكل ال اهيلإ اقوش نحأ
 ةلهآ حارفألا تلازال راد اب

 رصعلاو نامزألا ادم تحرب الو
 ةعرتم ناريغلاو ضورلا ىرن ىتح

 مجعلاو برعلا يبن حدمي داش

 ملس يذب برع ىلع مالسلا رقاو
 ملعلا ةضور يف انتاليل تركذ
 مهب ةداس عم انتاذل تركذ

 ممألا فلاس يف انسلجم نيعلاو

 مرك يوذ ناوخإ نيب ةفقوو
 مدت ملف تماد اهتيل اهتيضق

 ملحلا نم اثاغضا ناك هنأك

 مقت الو ىم يف ناليغ رعشب
 ممذلاب سانلا فوأ ناك نم دقف نم
 معن عم ءامسأ اهب لحت تناك

 كحلاو بادآلاو ملعلا ندعمو

 مرإ ىلع رخف اهناكسب تداز
 مضإ الو يوزح الو علسل الو
 مدخلاو رارحألا نم كيفو انيف
 ميدلا نم لاطه كضاير يقسي
 مذخلاو مراصلا لثم قلات ىقرغ

 اهنمو

 ام كحدو فدصلا يداو ةمامحابو

 ىلع نحنو يناجشا دهع ينتركذأ
 ينعجارف يتابابص طرف تجهو
 مكدعب ناطوألا نع نيحزان اي

 ممقلا يف حونلا اذهو ءاكبلا اذه

 مقنلاو ثادحالاو نيبلا نم نما
 يملا عم قوشلا دازف بابشلا ركذ
منا ملو عجها ملف يداقر ىنفأ



 مكدعب ءاجرالا ةشحوم رادلاف
 مكلصو داع ال له حفسلا ةربجاي
 مكنيبو ينيب يتلا دوهعلا نيا

 انتليل فدصلا يداوي نوركذت له

 امك مالظلا بوث يف نيعيجض انتب
 بثك نم بلقلا ناك اقانع روط
 مكتحود ناصغا يرذ نم ىوهلا ينجن

 انتربعو اناوكش ريغ نكي ملو
 انبذاجت ريغلاك حيرلا

 ةنواو انايحا بيطلا انب يشي

 ايدري لطلا علوي
 ةلفاغ يهو اهنع حبصلا متكاو
 اهمسابم انتنغاف انقرتفإ مت
 ةخمضم انادرأ ررجت تحار

 و هنم فدصلا يداو جرات ىتح

 مكتبحم نع اولس ينومهتت ال
 مكرايد نم لامش حير به ام
 ةميمح تانيصغ يف تدش الو

 تسمأ و

 - . دقو

 ةحئار رشن اريحس تقشن الو

 هبيبر يف قيرب ءاضأ الو
 ىوه نامزلا يف يداؤف دجتسإ الو
 ةقراش لك مكيلإ مالسلا يدهأ
 تحدصام شرعلا هلإ ىلصو اذه

 مرإ نم قرولا يداش ريغ اهب نا ام
 مقي مل قوشلا حيرط ماهتسل
 مصفنم. ريغ ينادتلا لبح مايا

 مدق ىلإ نرق نم قوشلا انفلي
 ملظلا يف حيرلا نم نيبيضقلا فل
 ملألا نم هيفام بلقلا ىلإ اوكشب
 مزتلمو متل نم نانجلا اهب
 يمفو اهدخ قانع نم ىقتلا ىتح
 ممللاو طرملاو ادرلا لوضف انهو
 مضا ىلع ازاتجم قربلا انئيضي
 ملسلاو فاضلا نيب رجفلا ةحيور

 ملع ىلع روفصع منرت ىتح
 ميدلا نع ينافجاو قوربلا نع
 ميقلا نم يلاغلا ربنعلاو كسملاب

 يمما نع ناشرعلاو كبينملا نابثك
 مرصنم ريغ يدوو اولس فيكف
 يملق ةمحر يكبيو تيكب الإ
 يمدق ىلع ًاقوش يمد لاسو الإ
 مذرلا لياولاب يعمد تمه الإ

 ملس يذب تالييل تركذ الإ
 مدقلا انمايا ىوه تركذ الإ
 ملظلا نم جاد يف قربلا ىرس ىتم
 مهلك هتا قلخ ريخ ىلع اقرو

 » ٭ ٭ ٭
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 :ةيعادملا ليبس ىلع ايواجم . يرفاغلا ميثع نب نانس نيب فلخ خيشلا لاقو

 ملقلاب ناسنإلا ملع نم ناحبس

 نع ةكب ناطق هب صخي ملو
 ىتف فيرشلا ملعلا نم درجت الف

 مجرلا يف نيفلي دق نئازخلا نإ
 امك جاجألا حلملا هفذقي ردلاو

 اننطاوم تداج دق فيك ىرت امأ

 هريخم دومحملا دمحم ىتف

 لضفام لثم ًامظن عقاصملا قاف

 امس ةامرلا ضارغأ ماش اذإ ىتح

 ةيبار لك يلاعا نم اهطحف

 هب راخفلا بوت رفاغ تستكإ ىتح
 تفش فيك ءارغلا هتديصق رظناو

 هنياعي ولوذ هطخ ىلإ رظناو
 ترصب هب ولوذ هناولسل حملاو
 تكح فيك ءارهزلا هتعلطل مشو

 ناوخإلل هيقبي ايطتمم هتاف

 ۔_٢٥٦ _

 ملعلا ملاعلاب ىرولا هاعد ىتح

 ملعلا ينطاق وأ ةمظاك ناكس

 ملع قهاش يف هنطوم نأ ول
 مبش بذعتسم نع قشني رخصلاو
 مدو اعم ثرف نع ردلا جرخي دق

 مهفلا ظقيتسملا اندادمب انل

 مرك يفو ملح يف لضفلا رهاظلاو
 ملقلاب قشملا يف مهعمجا باتكلا
 مستبم يز يف هناولسب اهل
 مدقلا ةدعر ىقلت هيف عمجم يف
 مجعلاو برعلا يف ىلعلاب ةزرطم
 ملكلاب بلقلا مالك مانألا نم

 مدب اهناش ىرجأ ةلقم ليلس
 مدس نم سمخلا اوضع ةوج دانجأ

 ملظلا نم روجيدب ءاضل
 معنلاو لابقإلاو زعلا

 اردب

بياكر



 ةنسحتسملا راعشألاو .ةديفملا تاعوطقملا هذه مامتيو

 هتلا نوعب - مت دق ؛هنونفو رعشلا يناعم نم بورض يق ةعيدبلا
 خيشلا رابخاو مظن نم . هيلع تعلطا امم هترتخاام ۔ ىلاعت
 نم هرثكأ تذخأ ۔ هنلا همحر - يرفاغلا نانس نب فلخ ملاعلا
 ةيبتكمو . ةفاقتلاو يموقلا ثارتلا ةبتكم - نترماعلا نتبتكملا

 ۔ هللا هاقبأ - يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم

 برف .اهناظم نم اهنع ثحبلاو دهجلا دعب .كلذك امهريغ نمو
 اهيلع ترثع .اهب لفتحم ريغ ةديفم تامولعم تاذ ةرثعبم قاروأ
 اهنع تضفنفق .هلودس نارجهلا اهيلع ىخرأ دق .ام عضوم ق

 ؛نايعلل ةحضاو تراص ىتح رابغلا اهنع تحسم وأ بارتلا

 .اهنم ةدافتسألاو اهرشن كلذ دعب هللا رسيو .اهنم تدفتساف

 . تاحلاصلا متت هتمعني يذلا هنل دمحلاو

 هلآ ىلعو دمحم انديس نلسرملا متاخ ىلع مالسلاو ةالصلاو

 .قطان هافو .قراش رذام . نيعمجأ هيحصو

 . ميظعلا يلعلا هتناب الإ ةوق الو لوح الو

 ريدقلا هالوم ةمحر ىلا ريقفلا ملقب

 يشاطيلا دماح نب دومح ني فس
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 ٭د٭+ هخسن نم غارفلا ناكو اد

 ٭؛:٭ نينثألا موي راهن ةوحض ه
 ووج ه ١٤١١٥ ةنس بجر رعش نم عساتلا وبع دبع

 ٭:٭ مامهلا ديسلا يلاعم ةبتكم يف ه٭
 ٭:٭ يديعسوبلا دوعس نب دمحأ ني دمحم اه٭

 درج ۔ هنلا هظفح - د٭٭

 ٭ه٭ . م ١٩٩٤/١٢/١٢ قفاوملا ده
 نسحم ني نسح نب دمحم : ملقي ههه

 ٭٭ هديب يناضمرلا يلع نيا ٭٭

 :د٭ج يرورسلا ده

 ٭٭ انكسم هه

 ٭٭ ينامثلا ٭٭

 دهع ده د
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 ع وضولملا

 باتكلا ةمدقم

 هبسنو خيشلا ةمجرت
 هنطو

 هتايح

 هرثنو هرعش

 ةبراعيلا ةميأل هحئادم
 ةروصقملا

 نامز ءارعش ضعب نيبو هنيب هلجاسم
 ىنعملا ةفلتخم ظفللا ةقفتم ةديصق

 ظعولا يف ةديصق

 ىنعملا ةفلتخم نيعلا ةظفلب ةديصق

 ةمغلا فشك اهامس ةديصق

 نينيعلا جلف يف ءاهقفلا ضعب نيبو هنيب تاثحابم
 يربعلا فسوي نب دمحم خيشلا ءاثر يف هل ةديصق
 هتاعوطقم

 داشرالاو ظعولاو ملعلا ف عيطاقم

 ةيهقفلا لئاسلا ف عيطاقم

 تايناوخألا

   عرازملاو جالفالاو نادلبلا ركذ يف هرعش نم تدجو ام
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 عوض وملا

 راجشالاو ليخنلا ركذ يف رعشلا نم هلاقام
 ابوسنم اصخش وأ اهنيعب ةليبق هرعش يف ركذ ام

 ةليبق ىلا
 خيراتلاب قلعتي اميف هراعشأ ضعب
 اهل ابطاخم وأ هسفن نع ايكاح رعشلا نم هلاقام

 ءاسنلا ركذ يف هرعش نم هيلع تعلطا ام

 باتكلا ةمتاخ

  

 مقر
 ةحفصلا
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