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 هلاجر دكبدنانولم ئراوزصازا ناملل

 هلخ عدللو ر رفيلاثر لز لاهيلا . ها )ملو تو الك

 هرخا اباو 7 .7 ائا 9 !زاللا 11 ,لازامف

 ل ماوج ةلأ ةرعت زيلوكدعف رتل هزنم لبحو : 7 ز

 ه ,اطالاجلالوقن اكوناتتنت هزتنم

 7 انللم اتاد ادن امزؤأبو هدتلاروترزا و و: 7 :

 هز لزراك :ز حازر لانتل امانبشمشروللو

 هرتلايوزللوروللب:لسالذتبانموزو لالز ا ا اد
 رتراتس اناو ا ز ه ر

 هرمل 1 هر 1

 هناد د ا ةلار 9

 ناوش لامف ا تام

 .7 .. زاف

 هنكلاولج زنع : ا ملووفلارد كارعلايادزنفاريزاكاؤ امل !فن

 هوزع اؤوف:ال لاون ش ؤنلادنمأنمفنإو اونا هدي

 هرتنلإاونمبظ نكو برل اةؤافإو هرتلازليلعانرا ع مةلعزون

 هظغارل تتا كلاو هزنزاعوىرو:.هز

 هلعلا : انانهتعلالوان هبتؤهانرچازبا زنل

 انل مورم م

 ٨. "ل ىد ص

    
 طوطخملا نم ىلوألا ةحفصلا ةروص
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 ى : ن 0

 2 :ك اناقل نتومت جماكتيبطا
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 :الات ةلزتيائون هوشت ايو

 “- "77 هييشللانزجنيش :تز امتازترل
 هبييلإ اماع تيلاو
 ماهد هايا !لير
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 طوطخملا نم ة ةريخأل ١ ذخألا ةحفصلا ة هروص
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 . ٢ ف لاو لايل
 ا لا

 غ اج ع 8 .ها هأنلئاوإ ارم اننانف تال دااتل

 ح ها ت | ت اتوتوداونلاؤاؤر وال ردأ ناف للاخ
 ؟:رمم خ : ا ه هاجلا ول نلش فاقزلمر يلم اًم

  
      

        

    
  

    



      

 ىماغللان زامكركدانملخنايل اكان غغم ر انامرب لاس«رمزيا

 :؛زلتترانرعدزؤلاولنانل“ ٠ انع تايحلا هد نوخ

 د اديز رجن دانبعزر جع هنامز بحر لاعلزيبشلإلا ناط
 نمشزللمغ دوقن خجانهن اهبلعلذنسااغإوىتزنلا ادرلاععانلا

 ۔ لل ا بحرت . مزر ىوهلل اعلا ا

 . امءاش ازع هفاضا زفسولسزمن :

 فلسلا لزانلاىلإولعحع ء" .ىشانلزمعاشلاانا مإ :

 (ابلع كانس يخررز ازئو ,عسونلركاباهل امط
 ةنرمو الوهو ء ءانبحرنإزوكراريزف مسا
 . بنولا يشما داوترمن اه "يلدتارحرجرلاوامزاخرنر : 7

 فالتلاو نيت باونلاو داشو
 للدملا انوامنايظلاسبخياف هلان ناشلع

 ئ اررزحرافشؤب ءادلفىتمت عن نامظلاكنتت :
 ررلاراددبردرررا 7 درررونىربمل اذالغ)ررلاو

 ےساشرسنا لرتزتعنفرتردرروملادررلزسب لعش مزان 7 آ |

 هئانلاندوروملاالز انماو بر محيمزبمنن ا

   

   

 تايبأ اهيفو } ( م ٧٥ ) مقر ةطوطخملا نم ةروص
 دادم نب دمحم ةمألقلا خيشلا بسن يف

 _ ٧١ ۔. `

      





 





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 انرثتع . دادم نب دمحم « ء املقلا رحب 0 ةمللا ناويد

 ء يش قزمتو 0 هقا رؤأ صعب هضزرأل ا تلكأ دقو .0 هيلع

 . هتءارق ىلع تردق ام أرقأ نأ ئلع امازل ناكو . اهنم
 < مم ٩٥ و

 . ًاققدمو 0 ًآركفْمو ں ارركم

 هنكمتو . هتحاصف بولسأو 0 هتغالب ةوق تنقيأ املف

 ردقي ال ، ينامع ثارث هنأ قحب تيأر ؛ ملعلا يف حضاولا

 . ثارثلا اذهب موقي نأ نم ينامع يأ رذعي الو 0 نمثب

 اثحاب تجرعو 0 براغملاو قراشملا لالخ تلخدتف

 ام لكبو ‘ ةردق نم هللا ينبهو ام لكب 0 ابونجو الامش
 . بيقنتلاو ثحبلا يف تاونس تيضقو ؛ ةليسو نم تيتوأ
 . يزنعلا ظراقلا نم سانلا سيآ امك تسيآ ىتح

 ريغ نم ةخسن ةجن نأ نم ينمتلا ىتح ، سايإلا دعبو
 . ةخوخيشلا ينتلكأ دقو تركف 0 ةبوطعملا انتخسسن

 انخويش 0 انتوخإل باتكلا ضرعن نأ يف ، ضرملا ينانضأو

 . رحبلا جوم مطالت اوباه ۔ مهملع عمو ۔ مهنكلو { ءاملغلا

 . نيعماجلا نيجيرخلاو ةبلطلا انءانبأ ىلع هتضرع مث

 ۔ ١١ -



 : ةقايللا دودح تزواجتقف ؛ [ هب انل ةقاط ال ] : اولاقف

 . } مصيو يمعي ءيشلل كبح ]

 . ءارعشلاو ءابدألا سمش ةحص فارحناب يملع عمو

 الأ ، فينملا بسحلاو ‘ فيرشلا بسنلا يذ 0 ءاغلبلا مامإ

 نبإ هللا دبع نب يلع نب هللا دبع انوخأ ، فرعملا ملعلا وهو
 يضر ) يديلخلا نافلخ نب ديعس ققدملا ققحملا ةملعلا

 . ( هدادجأو هئابآ هللا محرو 0 هللا دبع انيخأ نع هللا

 ۔ نورت امك ۔ هباوج ناكف 0 ناويدلا هيلع تضرع دقف

 قوف انزح ينتدازو 0 ينويع تعمدأ . ءامصع ة ديصق

 : م٩٨٩١/ وينوي ٢٩/ : خيراتب اهبتكو ، ينوزخ

 [ بانجلا يلاع ]
 بانجلا يلاع ءابألا ميركل

 اهيلع مالسلا نم تاملك

 انمي دمحم ىلإ ىمارتت
 مم نم وطخلا كرابت تاجلدم

 رذعاو دمحأ لجن اي اهردتباف

 ت ت

٢ ١ 

 بانولا قباسلاك تاملك

 باوثألا رهاط هجولا قرشم
 بانطأخلاو مايخلا كلت نيب

 باتعألاو بارحملا نيب هاش

 بابحألا بجاو نود ارصق

ت



 فلا رهوج ايو ىدهلا ليلس اي

 عألا فرشلا دتحُم دجملا دتحُم

 آلا اوفرع ىلوخلا كءعابأ نإ

 ت

 هأزلا بكر يذلا لضافلا كدج

 ينذلا هذه اهوهز يف هقشت مل

 للا ليبس يف اهضارو اهادح لب

 ولج

 ضقفلا دحاو اي ءايلعلا دوعس اي

 قدص دعقم نمحرلا دنع كل

 اتيمو ايح كيلع مالسف
 راس يذلا كاتف ىلع مالسو

 ولج

 مهنم لضفلا دحاو اي مهاطخ ذخ

 للا دجت مهوذح تعطتسا ام ذحاو

 ىسوم بحاص دوجولا يف مكلف

 ت

 بادألا اعبنم ايو لض

 باتكلا ريمس ىغللا ريمأ ىلس

 بابذ ي ذ مراصك اوناكف 4

 ولج الم

 بابللا بل وهو هللا ىلإ د

 باولا ةنسب اذخأ 4

 ولج ام

 بارحملا ةنيز اي ايلو لس
 يباحص وأ دهاجم هيف تنأ

 بابقلا نيب تنأو مالسو

 باوصلل ًايضفُم جهنلا ىلع

 ولج الب

 بايثلا يقن يف بردلا كلساو

 باحم ريخ رادجلا كاذل 4

 باهولا ةننس ضزألا يف كلت

 ولج الم

۔ ١٣ -



 بارخ نم هب ام حيحصت دصق رعش ناويد كنأل نم ينءاج

 بارثلل هضعب عاصنإف لال مهالا ىنس تحت هتبعال ةضزأ

 بابلجلا قزمم هتكرت ىتح رهدلا دي هقوف تشمو

 ولج ولج او

 باتك نم هحيحصت يندؤي مل ًاحص تنك املثم تنك ول انأ

 يباصعأ ًاطبثُم ىمارتي الص ءادلاب تبصأ ينأ ريغ

 باحصالل ليمجلاو يتيؤر ينيعو ىعاري يفك هيف ناخ

 وج الج ام

 بانجلا ميرك اي هيبنج نيب مكاوه آرس نكي نمع ضراف

 بابحألا ةميش وفعلاف ريس صقتلا نع فعاو هنم رذغلا لبقاو

 بايغلاب تنذأو راهن س ا مش تعلط ام مالسلا كيلعو

 ولج اوج اوع

 اهعم قفرن نأ ‘ ةفرعملا بلاطل ديفملا نم هلعلو

 ىلع محرتيو 0 ةنراقملا نم بجعيل 0 ةيناتلا ةديصقلا

 : ةعمجلا موي . لئامس يف اهبتك دق ناكو 0 نهلناق

 : م٣٩٩١/ ويلوي ٣٠/ : قفاوملا ، ه١ /٤ ٤١ رفص ١/

۔ ١٤ .



 [ ىتسالاذزشلا ]
 اهادعاس هديجب هتقوط

 ذلاو قدارسلا ىلإ هتعدو

 ىنثالتف اهلامج هتراو
 فألا ىوطف هطاشن تداعتسإو

 ىلجتف اهبحل هنتلجو
 بيحتل اهماثل تطامأو

 نكلو اهيف مارغلا سيق وه

 ص امف ًاسيق هتعد ذإ اهل اي

 جملا دمح ادمحم هتعدف

 يلاعملا كتقس دمحأ ىتف اي

 لضف ةيآ غوبثلا كتذغو
 ت

 مسألا فرّتشلا مكيف هللا سرغ

 اهاوط ذإ اهرصخب هتوطو

 اهامسو اهطالب يشغُي رو

 اهاحنأ يف ضفرت ؛تاوبه

 اهانيع هب يوهت احانج ق

 اهايلع يف ءيضي مت ردب
 اهانس تحت هاؤر تعاضف ه

 اهانغم ىوهلاو هاليل يه

 اهاوه مغر فطللاب تداعف ذ

 اهادم يف هحيسف هاطخ ذ

 اهاونأ يقتست يهو اهبرغ

 اهاشغي هرونب دوعسو

 اهالعأ ةيآب متولعف رون هللا بناج نم مكالعو
 ىهابي ال نم ديصقلا تيبو د قعلا ةطساو ميركلا دوعسو

 ىهاضت ال ةياغ مزعلا يفو ىلل عألا لثملا برضم دهزلا يف وه

 ولج اولم اع

- ١٥١ . 



 يلعل داوجلا ةوهص يطتمي

 هركو اعوط مايألا ذوقيو

 ىرسح ئنامألا دعقت ةياغ

 ضفلاَو وه يذلا دمحأ هنبإو

 ت

 ايرقبع ئتف هنم انبحص دق

 هلل ةيادهلاب لضفلا ادحو

 بآلل ربلا يدتري نبإلا نكف
 فذخفلاب داتقإ يذلا لحفلا تناألق

 ولع

 هتكراب اهوفْم ابيطخ اي
 ع يذلا يفولا ٬صلخُملا يننا

 بخذخ رصاوأ مكب ينتطبر

 داح هللا ىلإ مكيف ينادحو

, 

 سم اتيرأ ذا مونلا يف تنك

 سبلا نمو ةرانتسإ كيلعو

 اداوس تلاحتسا ضيبلا روعشلاو

٦ ١ 

 اهاجو راختفا ال هللا ةملك

 اهابج لالجلا يذل تادجاس

 اهاجتإ اهنم قيطت ال اهنوذ

 اهامن ,يدت نابل اعيضر ل

 اهاطم ضارو ىحصقلا يصاون ر

 ولع

 ىهاضي ال الوقم داضلا ةيآ

 ىهابتي مكبخب اريسأ شاس

 اهاتورع ىقثلاب هنم تدقع
 اهاوفأ هلاخت ىرسي تاب

 ولع

 اهاولج يف كيلع تلجت تار
 اهاضرت ةلاح مسجلا يف ةطس

اهالع ارون يشولاك رزث ريغ



 يداني عاد توصب ينأكو

3 

 هنلا لهاعلا بناج تنك امنيح

 قازرأ مسقي لاجرلا نيب وهو

 كلُم متاخب ايندلا أسوستو
3 

 يبنجبو مكلوح تنك دقلو

 تختو ًاراخف مكب ومست يهو

 لسلا ىبأ نكل ماعطلا تضرعف

 حصلا يف تنك املثم تن انأو

 نم اَمأ لوقت ينتيدان ثيح

3 

 ىدفملا كيلملا لبقي نأ تلق

 لا ينءاجف هكيفكأ تلق

 يوطي نيللاو تهبتنإ ينأ ريغ

 مل٩

 نكلو اطيشن ىمحلا تلخد دق

 ول

 اهارب وذحت هلل هجوت نأ

 ولج

 اهاشمم يف هاطخ يعارث م

 اهاتآم هدوج سانلا ىلع ا

 اهاضتنإ امل موزعلا هتكراب

3 

 اهابر يف يلزنم لئامس نم

 اهاوف دمتستو ارورس لا

 اهاري ايشأل هنم ًايعر ناط

 اهالحأ ام لاحلاو ًابابش

 اهاضق قيطأ ةجاح يلبق

 ولب

 ىهابتأ هب ارزن يماعط نم

 اهافش تلأس ام باجياب ر

 اهارأ ايؤر لامج ينئادر يف

 ت

 اهاطنس بيهم لاح ينتجرخأ

۔ ١٧١ -



 اهاولح اهيلحو تتآو و لخلا ملحلا يل تققح اهتيل

 اهاروأل اصلخم هيدانأو [ وفع هللا رطمتسإ ىناعدف

 ولج اوج اب

 اهاده يف مكيلع مالسو يلاعملا يف مكيلع مالسو

 هطل مالسلا ًابغ ةالص ل هنت هللا ةمعنو مالسو

 اهاّير هلاخت ايذش ك سملاب قبعي ماتخلا عضفتو

 ولج اوج اب

 . ةليسولا تعطقنإو 0 ةليحلا ينتيعأ دقو تركفف

 :هلئاس دري ال يذلا & بيجملا بيرقلا ىلإ أجلأ نأ

 هوعد × أفرم قإَق قعىداكع تت ك اكماَديَو »

 آ ١
 . (أ ه ن ناعداَد ) علدلا

 مسجو ٠. صلخم بلقب ‘ ميركلا هل ( ايع اد تمق 0 اذكه و

 رركتو 6 هب موقي نم ناويلا اذهل رسيي نأ 0 راهتُم

 : ةديدع امايأ ، لاهتبإلا رتاوتو 0 ءاعذلا

 ىتفلا اهب قيضي ةلزان برلو
 جرخملا اهنم هللا دنعو اعرذ

 )١( ةرقبلا ةروس : ١٨٦١ .



 اهتاقلح تمكحتسا املف تقاض

 جرفت ال اهنظأ تنكو تجرف

 اندلو ىلإ هجوتأ نأب امهلم 0 ريدقلا يلولا باجتساف
 يف انتداعك ‘ يصورخلا نامثع نب نافلخ نب انهم . رابلا
 . هيلإ تامهملا ءاقلإ

 ةردقلاب هيلع نَسَو ، ملعلا ةمدخ يف ةبغر هللا هاتآ دقف

 وهف 0 ملعلا نونف نم 0 ةريثك نونف باعيتسإ يف 0 ةعساولا

 لناوألا مولغ نم 0 رهاوجلا رهاوج هيف . نيمث زنك
 . رخاوألاو

 ةريح تكسو 0 رهبنإ 0 ناويدلا هيلع تضرع املف

 تكسيو . ءالقغلا ريحي ء ينش اذه : لاق من . رهدناو

 . كلذل نيلهؤملا كئلوأ نم تسلف 0 ءاغلبلا

 : بابلا نم 0 ناويدلا ىلع لخداو 0 هللاب نعتسإ : تلقف
 _- 7 .م ےم ص "م اولخ دأاكمتلَعُهلامَنأ وناب َبذلانم نالجر لا الع اا اح ا۔۔آ ج )س س ,درس ور ۔ ے ٠

 هأ لعو ةولع مكتإك هونْشلكَم ادإت تابلا ممم < م ر 7 ح 7 ح
 مج ِ

 )١( ةدناملا ةروس : ٢٣ .
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 . ربكو هللا رك ذو . رمنتو عجشتو ‘ رمشق ماق . اذكه و

 - هلل ركشلاو ۔ نكمتف 0 ةغللا بتك نم ريثكلا هيلا عمجتف

 هللا اوجرنو 0 هتغل حضوأو 0 هيناعم رسفو 0 بابلا لخدف

 . همامتإل هقفوي نأ

 انيلعو . هبحصو 0 هلآ و 0 دمحم ان ديبس ىلع هللا ىلصو

 . هللا ءاش نإ مهعم

 ي ديعسونلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم

 . ه٥٢٦٤١/ ةجحلا يذ ١٩/ : يف ررح

9 
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 4 ميحرلا نمحرلا هللا مىسب (

 هيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو ، ىدهو قلخ امك 0 هدمح قح هلل دمحلا

 ىدتقإ هيدهب نمو ، هبحصو هلآ ىلعو . ىبتجملا هلوسرو } ىفطصملا

 نم هب يدتهي ارانم هلعجو 0 ركدُم لكل هرسي يذلا ، ميظعلا هباتكب هدضع

 . رصعو نامز لك يف 6 لهجلا تاملظ

 مهدرومو ، مهتفرعم رحبو 0 مهتفاقت طيحمو ، مهتغل سوماق نآرقلاف
 زجعأ ؛ ملم لك دنع اجنمو 0 مهس لكل أجلم ؛ يفاكلا مهدرمو ‘ يفاصلا

 ةزجعُم لزي ملف ، هانبمو هبيكرت ءاملغلا محفأو ، هانعمو هظفل ءاغلبلا
 ملع ىوح ؛ دحأ هيلع ردقي الف } ايدحتم هضهان نمو ؛ دبألا ىلإ رهدلا

 ... نيلا موي ىلإ هقلخ ىلع ‘ هتجحو هللا ةنيب وهف ، نيرخآلاو نيلوألا

 : دعبو

 لحارم ربع . يبرعلا رعيشلاب زيمتت اثيدحو اميدق ۔ برعلا تناك املف
 يحاون فلتخم مهراعشأ تلوانت ، ةعونتم فادهأو صئاصخب 3 ةيخيرات

 سكعنت يتلا ةاءعرملا ةباثمب مهل ناك ، ةديدع نورق ذنم ، ةيبرعلا مهتايح

 بشو 6 عرعرتو رعاشلا اهيف أشن يتلا ةئيبلاو ، رصعلا ةروص اهيلع

 . جوألا ةياغ غلب ىتح ، خمشو

 هتاساسجإو . ةقيقرلا هرعاشم هايانح يف جلتخت 0 رعاشلا ناك املو

 يتلا 0 عئاقولاو ثادحألاب اروعش سانلا رثكأ راص 0 ةقيقدلا ةفهرملا

 قامعأ يف ةلحر اهعم رعيشلا حبصي ةجرد ىلإ 0 هنطومو هتنيب حاتجت

- ٢٣ _ 



 . رعاشلا

 نأ ، ةئيبلاو ةغللاب لاصتإ قثوأ رعاشلا تلعج يتلا بابسألا نمو

 ةجهب سفنلا المت ةيقيسوم تاعاقيإ هلو ، ىفقُم نوزوم همالكو هفورح

 قلعتف 0 ركفلاو لايخلا يف خمشيو 0 نهذلا يف بكوكتي نزولاو ؛ ةوشنو

 نهذ نإف اذهلو ؛ لاب ىلع رطخت نكت مل 3 ريباعتو ظافلأ رعاشلا نهذ يف

 . هموق ةغلل اسوُماقو . هعمتجُم رارسل احاتفم حبصا رعاشلا

 يه : ةنيبلاو ؛ رعاشلا هنم بعي يذلا قارقرلا عوبنيلا يه : ةغللاف

 . ةيركفلا تالايخلاو ، ةيسفنلا تالاعفنإلل مسجملا بلاقلا

 ؛ ةيرقبعلا هاوقو هتاطاشن اهنم دمتسي 0 هتورثو رعاشلا زنك ةغللاو

 ةعيبط شياعُي رعاش لك دجت كلذلف ؛ هيحوو هتيرعاش ح وأر ردصم يهف

 وه قحلا رعاشلاو ؛ هيلع ةرثؤمو ، اهب ارثأتم هدجت 0 هتينطوو هتنيب

 . هعمتجم زونكو 0 هتاذ قيحر نم لهني يذلا

 انيلع لطأ } ةميظعلا هفادهأو . ةخسارلا هميقب مالسإلا روهظ لبقو
 أوجبدو 0 تاملكلا اوسو نيذلا ، نيقلأتملا نيعدبملا ءارعشلا نم ةرهمج

 داجيإب . ةيلهاجلا ةرتفلا هذه ءارعش زيمت دقو ؛ ةباذجلا ةرحاسلا يفاوقلا

 . ةرثؤملا ةيعامتجإلا لماوعلاب ةمزتلم ةجمربم ةفداه ةيرعش ضارغأ
 . رعاشلا فادهأ كولس ىلع تسكعنإ يتلا

 ءامب تبتك يتلا تاقلعملا : يهو 0 دئاصقلاب رصعلا اذه فرغو

 ليجبتو 0 مارتحإو ريدقت لحم لظنتل . ةبعكلا رادج ىلع تقلعو 0 بهذلا
. يلهاجلا عمتجملا



 يلبقلا : يأ . هيحانجب رخفلا : تاقلعملا كلت رهاوظ مهأ نمو

 ميهافملا نكت ملو ؛ هتريشعو هتليبق توص ناك رعاشلا نأل 0 يرنئاشعلاو

 وه اهرعشو ٠0 أجلملا امه اهسرتو اهفيس لب 0 نآلا هيلع يه امك ةيموقلا
 وزفلل تضرعتو 0 ثراوكلاو تاملمملا اهب تملأ ام اذإ 0 اهنع حفانملا

 : يهو . رخفلا نع ةيمها لقتال ىرخأ ضارغأ اهلو ؛ حايتجإلاو
 . بيبذتلاو 0 لزفلاو ‘ فصولاو ‘ سامحلاو } ةعاجننلاب زازتعإلا
 . لالطألا ىلع فوقولاو 0 ءاثرلاو 0 ءاجهلاو 0 ءارطإلاو ، حيدملاو

 . اهنم فلاسلاو فلاتلا ىلع بدنلاو

 روذ سفن وه 0 مايألا كلت يف رعاشلا روذ نأب 6 هيف كش ال اممو

 وه ذنموي رعشلاف ؛ رضاحلا انرصع يف 7 ةزفلتلاو ، ةعاذإلاو . ةفيحصلا

 ال } دلاخ عيدب يرعش بلاق يف اهبكسي ثيح 0 عئاقولاو ثادحالل ناويدلا

 . ملاعلا ءاحنأ ةفاك ىلإ هنولقنيو 0 ةبسانم لك يف سانلا هددري ىنفي

 عمتجملا يف ةيرذج تارييغت نم لصح امو 0 مالسإلا رجف قاثبنإ دعبو
 تناك يتلا 0 ديلاقتلاو تاداعلا نم ريثكلا ليدبت نم 0‘ يبرعلاو يمالسإلا

 ككفتلا ةلاح نم يبرعلا عمتجملا لوحتو 0 يلهاجلا رصعلا يف ةعبتم .

 ىلإ . ءارحصلا يف ةيودبلا ةيلازعنإلاو ، ةيلبقلاو ةيرئاشعلا 0 ةلخلخلاو

 . ةيحورلا هميلاعتو 0 ديدجلا نيذلا ةعرش اهدوست . ةرضحتم ةديدج ةايح

 نم مهريغب برعلا طالتخإو . ةيسايسلاو 0 ةيعامتجإلاو ، ةيقالخألاو

 ايندلا باحر ىللإ 0 ةوادبلاو ةيدابلا نم مهجورخو 0 ممألاو بوغنلا
 هذه لك . ةددعتملا ةعونتملا مهتفاقنبو . اهبوعشب مهكاكتحإو 9 ةديدجلا

 تلحو . اهضعب تلازف ، رعشلا ضارغأ يف احضاو ارثأ تكرت رومألا
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 . ىرخأ اهلحم

 فيظنلا يرذغلا لزغلا هلحم لحو 0 تباعلا نجاملا لزغلا لاز دقف

 ة تايبصعلاو . ةينثولا ضارغألا نوملسملا ءارعنشلا رجهو ؛ ففعتمملا

 ٠ ةيمالسإلا يناعملا اهناكم اولحأو ، راثلا بلطو ، رمخلاب رخفلاو
 مظنو . داهجلاو ، ظعولاو . داشرإلاو ، حصنلاو 0 ىوقتلاو ، ديحوتلاك

 . تايقالخألاو ، تايكولسلاو . مولغلا

 امهلبق نمو ،. ةيسابعلاو ةيومألا نيتلودلا يف ءارعنتلاو رعيشلا لظ امك

 ءالؤه رعيش للختي 0 نوذلوُملاو نوُمرضخسلا مهو 0 مالسإلا رصع لوأ يف

 مهنيب نمو { تايمالسإلاب آجزتمُم 0 مهتيلهاج ىلإ ةدوع {. رزجلاو دملا

 . انموي ىلإ كلذ دعب . اهلوح امو ةيبرعلا ةريزجلا يف ءارعشلا تاقبط

 . رمخو 6 لزغو { ءاجهو 0 حيدم نيب 0 مهراعشأ يف نوضوخي اوعره

 عاذقإلا هيف فرغ امم 0 مهرعش يف ودبت ضناقنو & نوجمو 0، ثبعو

 . ةءاذبلاو & شحفلا و 0 ديدستلا

 وهو {‘ ةدحاو ةديصق يف 0 هءادعأ وجهيو 0 ةفيلخلا حدمي رعاشلاف

 . اهلك ةريزجلا يف 0 ءارمخلاو 0، ءافلخلاو ‘ كولملا ءارعش ىدل عقاولا

 . تايلزهلاو ةعالخلاب نوعتمتيو 0 ءاسنلاب نوببشيو

 . نآرقلا مهبذه نيذلا ، لحاطفلا ءارعشلا نم تاقبطلا ءالؤه نيب نمو
 ج رخت ال راعشأ ىلإ اوجرعو ‘ هلك كلذ نع اوهزنتو ، يهلإلا ملعلا مهبدأو

 . لدعلا نازيمو . ةماقتسالا طيحم نع مهب

 ىبع انلا ي دادملا هللا دبع نيب دادم نبي دمحم ةملقلا انرعاش : مهنمو

- ٢٦ .



 نينرقلا ءارعشو ءاملغ نم وهو 0 ناويدلا اذه بحاص 0 يوزنلا ينامغلا

 انك نإو 0 قيقحتلل انييديأ نيب نآلا وه يذلا ، نييرجهلا عساتلاو نمانلا

 نع هنأ ريغ } همظنو هرعش يف { ةيبرعلا هتغل بيرغ رامغ فشك انلواح

 وهف ٧ ةقنارلا هتغالبو . ةقئافلا هتردق رامضم يف 0 انم لفطتو فلكت

 نم هيلع رهظ ام مغر . هدئاصقو 0 هرعيشو ، همظن يف عدبأ يذلا رعاشلا

 يناعملا قمُغو ث ةغللا بيرغ عم 0 ظافلألا ةسالسو 0 بيكرتلا ةلوهس

 عم . ةيخيراتلا عئاقولاو ثادحألا ريوصت عاطتسإ دقف 0 هزوتعي يذلا

 لزفلاو 0 ءاثرلاو 0 نيبأتلاو 0 ءاجهلاو 0 حدملاو ، هتمأل داشرإلاو حصللا

 . لالطألاو موسرلل هبدنو 0 عاقبلاو نكامألل فيفرلا فصولاو 0 فيفعلا
 . ءاونألاو 0 قوربلاو 0 راطمألاو باحسلل هفصوو 0 اهلهأ ىلع ههوأتو

 . رافقو } يفايفو ، لامرو 0 لابج نم اهب طيحي امو 0 ىوزن عبارمل هركذو

 بورحلل هركذو . هيناغمو رضخألا لبجلل صخألابو 0 ماكآو } ةيدوأو

 . هتينطوو هتيموقب زازتعإلاو ، سامحلاو رخفلا نم اهيف هل امو 0 ةيلهألا

 يف 7 لئاوألا برعلا ءارعش هقرط ام } انرعاش لايخ يف شاج دقف
 . فصولا ةقدو } ىنعملا ةقرو 0 ظفللا ةلازج عم 0 مهمالسإو مهتيلهاج

 نيب قيسنت نم اهدوسي ام عم 0 ىقتنملا همالك ةبارغو 0 بيكرتلا ةغالبو

 هرعيش يف قرطو ؛ تادرفمو المج 0 رخأتُمو مدقتُمو 8 قحالو قباس
 . عقاصملاو 0 موسرلاو ، عبارملاو ، يناغملا ركذ يف 0 لئاوألا كلاسم

 . اهملاو ، رقبلاو 0 ءابظلاو } منغلاو ، لوغولاك ، شحولا ناويحل هفصوو

 ال ام هرعيش يف رشحو ؛ بنذلاو ، دسألاو 6 لبإلاو ، ليخلاو . نتألاو
 . تائيهلاو ‘ لكايهلاو ‘ تافصلاو ، فاصوألا هذه نم هرصح انعسي

 ةنيز نم ضرذلا هجو ىلع امو 0 مالعألاو ، مولغلاو ، روصلاو 3 ملاعملاو
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 ه لايخلا رحسو ث تابنلا يشو نم اهيلع امو 0 ةعيبطلا لامجو ، عادبإلا

 ليلو 0 ءاخرو ةدشو & بدجو بصخ . ةايحلا لاوحأ نم اهيلع بلقتي امو

 . فيصو عيبرو 0 ءاتشو فيرخو . راهنو

 ةبيرغلا اهتايمسمو { ةيعيبطلا ءايشألا ركذب ، آريثك انرعاش ىنغتي امك

 عجارملاو مجاعملا نم آلإ 0 اهانعم ىلإ لصن ال انلعجي امم 0 انتغل يف

 . اهتادرفم يناعم زاربإ عم ۔ عاطتسملا ردق ىلعو

 : ةغللا بيرغ يف اهدجن ‘ اهعاونأو كلاسملاو قرطلا ركذ اذإف

 ش مسينلا و 6 ثعوملاو ‘ بقنملا و “ متكأل او 0 عطيمهلا و 6 مجنملا و . مجحللاك

 . عتلدلاو

 ٥ نعرلاو . دوطلاو . دلاوخلاو 0 داتوخلاك : اهفانصأو لابجلا نمو

 . زورمضلاو . زرمضلاو 0 نجوألاو { ةنقلاو 4 مشهلاو . عوطلسلاو

 ١ لعرلاو ى بوخننشلاو . قينشلاك : اهممقو لابجلا فارطأ نمو

 . صحنلا و 60 قهزلاو . ميضلا و ؤ نضحلا و 60 حيكلا و 6 دراملا و ؤ ديرلا و

 . فحللاو

 . زمضلا و 6 ةنرذل او ، ةعنتخلا و 6 دلكلاك : اهماسقأ و ماكال ١ نمو

 . ءاكدلاو . ةمثحلاو ‘ ةلعوقلاو ‘ حدصلاو . لبشخلاو

 . ةسوُم دقلا و & مضرلا و 0 دوْملجلاك : اهع ١ ونأ و روخصلا نمو

 . كامدملا و ؤ ع البعلا و ى دوجنصلا وق بيهصلا و ةقلزلا و 6 ريدنقلا و

 . جلزلاو ، زرضلاو 0 ةلعولاو
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 . حكوألاو ، زلفلاو ‘ بلنألاك : اهعاونأ فلتخمو ةراجحلا نمو

 8 طلبلاو ، ككحلاو . ماخرلاو . ورملاو 0 ةوزنلاو 0 عمريلاو ، حدلصلاو

 . سادرملاو ، شاجرملاو 0 عمليلاو ، قيلاصملاو

 . ءارقعلاو ، بادعلاو ، ددجلاو ، جيدانحلاو ، ةنينسلاك : لامرلا نمو

 ه سيطلاو . ءادبكلاو ، لاتلاو ى فقحلاو ، كدلاو ، عنقلاو ؤ ءادهنلاو
 . سعولاو ، ناهسإلاو 0 ءاليملاو ، ةعزوخلاو } ةميرصلاو . ةليمخلاو

 . لولذهلاو 0 بيثكلاو ، ناليهلاو

 8 بوبجلاو . نابيهلاو ى صاحصحلاك : هتاقتشمو بارتلا نمو

 . داثلاو 0 ءافللاو . حكوألاو . ريثعلاو 0} محلكلاو ، بلصحلاو 0 افسلاو

 . اثحلاو ، ىرثلاو ، بابكلاو ، ماغرلاو ، ديعصلاو 0 مامقلاو ‘ سيطلاو

 . ةروثنحلاو { دادإلاو 0 ةزمكلاو ، ةشيبنلاو ، ةناجلعلاو ، ةموثرجلاو

 . ةوبهلاو . كمردلاو ، سعقلاو ث ةلبنثلاو

 . لطسستقلاو ،‘ اسمرطلاو 0 ناتقلاو 0 ماتقلاك : هنامسأو رابغلا نمو

 . ةعضيخلاو ، جهرلاو ‘ سحنلاو ، راطسملاو ، لطاسلاو 0 ءايفاسلاو

 . ةجاجعلاو . بوكاعلاو 0 عقنلاو 0 نينملاو { رثيعلاو ، روملاو ، راصعلاو

 . ةنحولاو ، رحلاو . ةأمحلاو . لمرحلاك : هعاونأو نيطلا ءامسأ نمو

 . ةطمرنلاو ، لحولاو ‘ قوترتلاو ،‘ بشارملا و ، لافطلاو 0 ةمكرلاو
 . ةلتعلاو ، عفلقلاو ، ةخيلولاو ، نيرغلاو ذ صهرلاو 0 طمنلاو ، طمرثلاو
 . عادرلاو ى طالملاو ، ءارضفلاو ، راخفلاو ، لاصلصلاو

 ئ ةنا ديرلاو ‘ ةحوانتملاو . ع ايبرجلاو . ع ابكنلاك : حايرلا نمو
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 0 موجهلاو ، فرفرلاو & فصاعلاو 0 ةيفانلاو ، نونحلاو 4 ميسننلاو

 0 فجرحلاو 0 ءاجوهلاو ، راصعإلاو ، حداونلاو ، بصاحلا و ، عزاعزلاو

 . جوجخلاو ں جقاوللاو ب رصرصلاو ، ديدصلاو 0 اهمسلاو 9 ميقعلاو
 ؤ بوبهلاو . ةبالهلاو ، ليلبعرلاو 0 ذيذنحلاو ، لسيطلاو 0 عريهلاو

 . روبمصلاو . رورحلاو 0 مومسلاو 0 حرابلاو ، سحنلا و ، تالسرملاو

 8 نيغلاو ، ميقغلاو . مامغلاو 0 نزملاك : باحسلا ءامسأ نمو

 . ءاخطلاو . حقولاو 8 بيصلاو ، ءاسمرطلاو ، جربزلاو ، بابرلاو

 8 بينقلاو ، ءامسلاو ‘ ليمخلاو . ريمطلاو 4 خيلامطلاو . روهنكلاو

 . ةيراسلاو 8 ضراعلا و & فخطلاو

 ١ رطقلاو . بثلسملاو ‘ تيغلاو . ءايحلاك : رطملا ءامسأ نمو

 0 يلولاو ، جرلاو . بدينملاو ، لظطلاو 0 لبولاو ، قبطلاو 0 قدولاو

 . ميمهلاو . تداهعلاو 0 نونتعلاو ، ركبملاو ، فيفشلاو ، ءامسلاو

 . نجدلاو . شيستطلاو

 ‘ مليعلا و ‘ مطلا و . لبنحلاو 4 لسيطلاو ،۔ سيظطلاك : رحبلا عامسأ نمو

 . سيبطلاو } ماقمقلاو ، ميلاو 0 زومارلاو ، لقونلاو . ءامادلاو

 . مضخلاو . خ وجنلاو 0 دبذملاو 0 مقيهلاو 0 مهللاو ، مطمطغلاو

 8 قوهزلاو 0 بجلاو 0 بيلقلا و ، عيزنلاو 0 دوبلاك : رنبلا ءامسأ نمو

 . عيقنلاو ى مليعلاو 0 ةبهسلاو .امومجلاو 0 ةاهوهلاو ‘ نوطنتلاو
 . ةدماغلاو . فورخلاو . سرللاو 0 ي ولظطلاو 0 مجلسسلاو . كلسلاو

 . عوجضلاو . ةنفجلاو . ةيفخلاو { ةيكرلاو 0 رقنملاو ‘ سومقلاو
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 . قاهدلاو ، رمغلاو 0 قدفغلاو 0 مابعلاك : ريثكلا ءاملا ءامسأ نمو

 . سيطلاو ، بجابجلاو 0 بيذألاو ، موجلعلاو ‘ لسيطلاو 0 رماذغلاو

 . لكضلاو 0 لمثلاو ى ضضنلا و ‘ لشولاك : ليلقلا ءاملا ء امسن نمو

 . دامنلاو ‘ حاضحضلاو ‘ ةلثحلاو ‘ ةلمثلاو ‘ عصاملاو ‘ ح وشنلاو

 . لفطلاو . مانجلاو ‘ ةبقعلاو ، ميرصلاك : ليللا ءامسأ نمو
 . خمادلاو ، يجوجدلاو ، سيمغلاو 8 فضغألاو ، سماكعلاو ، يرادخلاو

 . بهيعلاو 8 ساقسقلاو ‘ سمادلاو ‘ سمحدلاو ، سامعلاو ، سدنحلاو

 . سمهلدلاو

 ‘ ميربللا ق 0 قرفلا و 0 قتفلا و[ ماقرفلاك : حبصلا ءامسأ نمو

 . حايلاو ، ةرورعسلاو

 . ميرصلاو { مايهلاو . قفشلاك : راهنلا ء امسأ نمو

 ع امسلل نم .ء ( رضخلا تحتو 73 ربغلا هجو ىلع ام وه اذه و

 اهيلع ترج يتلا 8 ءارعشلا ةنسلأ ىلع ةجرادلا . ةيعيبطلا تاقولخملا

 . اهبيرغو ةغللا هقف نم 0 اهتايمسم فلتخمب اهركذبو اهب اونغتو 0 مهتداع

 هب نيزو . هرعش هب ىلحو ل ١ اماقم كرتي مل . ةملعلا انرعاشو

 اخيرات ۔ ةغللا يف تاعوسوملا قيضو ، هنامز يف عجارملا ةلق عم ، هظفل

 . ۔ امجارتو

 نم ريحتي 0 هناعيقو ناويدلا اذه باعيش يف هيتي امدنع 0 ئراقلا نإو

 تادرفملا يناعم ضعب انزربأ انك نإو نحن اهو ؛ موحيو روحي نيأ
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 . رحب نم ةرطق لإ كلذ دعي ال 0 مجارتلا و مجاعملا تارشع نم 0 اهريسفتو

 هللاو ى } هلج كرتي ال هلك كردي ال ام ] : نكلو ى ضيف نم ضيغ وأ

 . ناعتسملا

 0 ملعلا ةلقنو ، بهذملا ءاملغ ركذ نم © انرعاش هيف لغوأ ام ىلإو

 غلب امم 0 رعاشلا رصع ىلإو 0 ةوبنلا رصع ذنم ، ضعب ىلإ مهضعب نم

 ملاع لك ركذ عم ، ءاملغلا ءالؤه مجارت انققح دقو 0 ملاع ةئام نم آوحن

 تاعوسوملا ىلإ اعوجر . مهنع تامولعملا نم ۔ عاطتسملا بسح ۔ مهنم

 نيعلاو نيعملا ناك دقو 0 امجارتو اخيرات مهركذب تلفكت يتلا 0 مجاعملاو

 نب دمحأ نب دمحم / فراعلا ديسلا ‘ يلاعملا بحاص ةبتكم 0 هلك كلذ يف

 . ةعماج ةبتكمب 0 اذه انرصع ىرنأ يذلا ، يديعتسوبلاآ دمح نب دوعس

 ه بلاطملا زعأ انيلع تلهس دقو 0 نامع ةنطلس نم بيسلا ةنيدمب اهرقمو

 فحصلا هنع ترصقو . ماهفألا هنع تزجع ام 0 بئاغرلا لضفأو

 .هكاردإ انيلع زع ام 0 اهتاعونسومو اهمجاعم نم انيقتسإف 0 مالقخلاو

 . نيعملا هللاو ، عجرملا معنو ، ردصملا معن تناكف

 : داذم نبا ناويدل قيقحتلا جهنم

 نب دمحم فراعلا ديسلا يلاعم انيلإ اهمدق يتلا ةخسنلا اندمتعإ دقل

 ةلجسملا 0 ةديحولا ةطوطخملا يه هذهو 0 يديعتسوبلآ دوعس نب دمحأ

 . هقاروأ ضعب تقزمت باتلا نأ ريغ ، ديج طخب يهو ، )٦٢٥( : مقرب

 ضعب بهذف 8 ةضزرذلا اهتنلكأ يتلا ‘ قاروألا كلت نم ءزج باهذب آرثأتم
 هرخآ نم ةراتو . هلوأ نم تيبلا ءزج ىقبي نيحف 0 تايبألا نم اهيف ام

 . ( % ١٠ ) نع ناويدلا تايبأ نم بهاذلا لقي ال اذكهو
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 انتنجلأ دقو ، ةعجارملل ىرخأ ةخسث ىلع لصحن مل 0 ديدشلا فسأللو

 ىنعملاب ظفللا ةقسانْمل ابسحت . تاملكلا ضعب ح الصا ىللإ : رورضلا

 . يقبتملا ءزجلل ‘ بسانملا

 ثيح . ىرخأو ةحفص نيب ‘ اهروطس دادع أ نيابتت ةطوطخملا هذهو

 ال ناويدلاف {} اهيلع ةباتكلا قيسنتو 0 قا رولا ريطستب خسانلا مزتلي مل

 . هلوأ نم ةصاخو . الماكتم ربتعي

 ناونع عضول . خسانلا نم ءانتعإلا مدع باتكلا بوشي هنأ مث
 يتلا بيلاسألا فلتخم ىلع 0 هيلإ فدهت ام وأ } اهامسُم وأ } ةديصقلا

 ىنعملا نم اسابتقإ 0 ةديصقلا ةيمست لوح دهج انلذب دقو ؛ رعاشلا اهقرط
 . اهوج نم ىنعملا ةاعارمو 0 ةديصقلا ظافلأ هلمحت يذلا

 : هصن ام خسانلا ركذ 4 ةطوطخملا ةمتاخ يفو

 ناكو. داذم نب دمحم خيشلا ناويد نم هتدجو ام مت ١

 نيعبسو تس ةنس ، بجر بصألا مصألا هللا رهش نم ( ...........................

 ىلص ) يشرقلا يبرعلا يبنلا دمحم انديس ةرجه نم ةنس ةئامعستو ةنس

 نب ديعس نب هللا دبع نب ديعس ................. ىلع 0 ( ملسو هلآو هيلع هللا

 نب دمحأ نب دعم نب دمحأ نب رمع نب دعم نب يلع يبأ نب دمحأ نب رمغ

 . ه أ } ( هبتاكل رفغإ مهللا ؛ ىتسوُم نب دايز

 . ةقرو )٦ ٥) . يف ةطوطخملا عقتو

 دقف } الوصفو اباوبأ اهقيسنتو 0 ناويدلا دئاصق ميسقت ىلإ رظنلاب امأ
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 يف ناك ام آلإ . هتاعوطقمو هدئاصق يف يناعملا تتشتل 0 كلذ انيلع رذعت

 ةرادصلا اهقحو 0 ناويدلا يف ةيلاوتم تئاج اهنإف 0 ملعلا ىلع ثحلا

 ةيقب امأ ؛ يبدألا فرشلا نم اهتناكمل 0 ناويدلا لهتسم يف اهعضول

 نيب ۔ ةحاصفو ةغل ۔ يبرعلا بدألا نم اهناكم تذخأ دقف ، ناويدلا دئاصق

 . بيغرتو . ءانثو ، حدمو 0 ءاثرو ‘ فصوو 0 داشرإو ‘ حصنش

 . لاثمأو ى مكحو . رخفو . ةسامحو ، بيسنو 0 لزغو } بيهرتو

 . ءاعذو 0 بدنو . ةيزعتو ، باتعو ‘ ىوكشو ، تايناوخإو ، تاينطوو

 . دجمو 0 زازتعإو . دمحو

 . اهانعمل احرش ٠ ماقرألاب اهنيبنو تادرفملا جرختسن 0 هلك كلذ عمو

 انايب . هلك كلذ يف دنتسنو ؛ اهتبارغل آاحاضيإو 0 اهتمجعل بيرعتو
 . ىنعملا ةقد نم ، ضومغلا اهيلع ميخي يتلا 0 ينابملل قيسنتو 0 يناعملل

 تاعوسوملا نم . بدألا تامجعُمو 0 برعلا راعشأ ىلإ 0 ىنبملا ةغالبو
 {. عاملغلا ءامسأب اروثنم ًاقحلُم اندرفأ امك ؛ ةيوغللاو ةيبدألا تاعومجملاو

 ام ، فّؤُملا رصع ىلإ 0 ةدشارلا ةفالخلا رصع ذنم ، بهذملا ةلمح نم

 . ءاملقلا ةرقابع نم © ملاع ةئام نع وبري امو 0 نورق ةعست ىلإ غلبي
 اذه ءاملغ ةبطاق ركذي نأ فتؤُملا ضرغ سيلو 0 مهنامز لهأ ةودقو

 ىلإ هولمحو . بهذملا اورشن نيذلا ةداقلا ركذل ضرعت هنكلو ، رصملا
 نم ضرفلا سيلو . ةجحملاب ليلدلا راهظإو . ةجحلا مايقل } مهنامز لهأ

 ةقبط لك وأ ، نرق لك ءاملغ ىلإ انرظن ولف ؛ انئاملع ركذل رصحلا كلذ

 نأ داك . ةيوبنلا ةرجهلل لوخلا فلألا ةياغ ىلإ 0 ةلاسرلا دهع ذنم 0 ليجو
 ىلع هلل دمحلاو ؛ اوناك نيأ ، بهذملا ةمأ يف ملاع فلأ نرق لك يف نوكي

 . ةمايقلا موي ىلإ ةماقتسإلا نيأ عبارم يف ةماقإلا
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 : هبسنو رعاشلا

 هتريس نم ءيش ركذب فورظلا حمست مل ، هبسنو رعاشلا ةمجرت امأ
 . اهيلع دمتعن نأ بجي يتلا رداصملا روصقل 0 ليصفتلا ليبس ىلع ةيتاذلا

 امو . ةيتاذلا هتريس قئاقحل يصقتلاو ، ميظعلا رعاشلا اذه ةايح ةفرعمل

 . ةافولاو . ةدالولا خيرات نم 0 ةمزاللا تامولعملا نم هيلع لمتشت

 . هتالسارُمو ، هتابتاكُمو ، هذيمالتو ، هخويشو 0 هميلعتو 0 هتاشنو

 نب ميلس ينب اهيف اجه يتلا ، جحلل هتلحر ريغ ؛ هتالحرو 0 هلاقتنإو

 انيلع زع كلذكو ؛ هناذحو هصيمق اوقرس نيح ، دجن لئابق نم س روصنم
 . اذه هناويد ريغ ‘ يملعلا هجاهتنإو { هتافلؤم ةفرعم

 ‘ خيراتلاو ‘ ةغالبلا يف قنافلا هملع ىدم نع 0 هناويد انل نهرب دقلو

 ‘ راثآو ‘ مولع نم هاوح امو ۔ ةغلو ةفاقث ۔ با دألاو ‘ هقفلاو ‘ باسنأل او

 . هتيرقبعب نمؤن.نأ انلعجي امم 0 لاثمأو . مكحو

 هرصعو 7 ةيلبقلا هتناكمو ، رعاشلا بسن نع بتكن نأ اندرأ امدنعو

 ىوزن لهأ نم 0 مهريغو هترسأ نم . هنامز لهأ ءاملع هيف شياع يذلا

 خيرات ىلع ‘ كلذ يف اندمتعإ دقلو . ةماع نامع ءاملغ نمو . ةصاخ

 . يشاطبلا دماح نب دومح نب فيس خيشلا ريبكلا خرؤملا ةملعلا انخيش

 يذلا ، "" نامع ءاملغ ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ "" : باتك بحاص

 . ) تادلجم ةثالث يف { ءازجأ ةنالثت وه

 عباطمب عبط ٠ ةيخيراتلاو ةينيدلا نوؤشلل ناطلسلا ةلالجل صاخلا راشتسملا بتكم رشانلا )()

 . م٤٠٠٢/ ه٥٢٦٤١ : خيراتب ي ةيناثلا ةعبطلا . ةضيهلنلا
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 ءزجلاب ، اذه هباتك يف 0 يشاطبلا دومح نب فيس خيشلا ركذ دقو

 : دحاولا فرحلاب هصن ام . ( ٣٧ _ ٣٨ (: ةحفص .4 يناثلا

 داذم لآ نم جياشملا

 ىلإ 0 يرجهلا نماثلا نرقلا لوأ نم ءادتبإ ، تيبلا اذه نم لسلست دقل

 ملعلاب ( ورهش ‘ نوريذك ع املع . ي رجهلا رشع ينانلا نرقلا رخآ

 . ءابطألاو ، ةاضقلاو 0 ءاهقفلا : مهنم ناكف 4 ةفرعملاو

 : لوألا مهدج وه ۔ يدنع اميف ۔ تيبلا اذه نم ملعلا لهأ نم لجر لوأو
 خيشلا لوقيو ؛ يبعانلا دنس نب دادم نب ةلاضف وأ ، دنس نب ةلاضف

 ةيتآلا هتديصق نم ، يبعانلا ةلاضف نب دادم نب دمحم نب دام نب دمحم

 : هتمجرت يف

 بعان لآ نم يداعلا بصنملا ىلإ ةلاضف لآ دالوا نم يليلخ

 هيخأ نود دادمل بقعلا نأكو ؛ ةلاضف نب دادمو . ةلاضف نب دمحم مث

 خيشلا هدلو مث ، ةلاضف نب دادم نب دمحم مث ۔ يل ردابت اميف ۔ دمحم

 يف ةينونلا ةديصقلا بحاص . () ةلاضف نب دادم نب دمحم نب دادم ةملعلا

 : يضابألا بهذملا ةلمح ركذ

 ينافجأ رهسأو يضمغ ىضنف ءاضأ نامغن ضرأ نم حال قربل تقرأ

 مامإلا رصع اكردأ } دام نب هللا دبع هدلوو 0 اذه ةلاضف نب دادم نب دمحم نب دام خيشلا )١(
 مهاردلاو رمتلاو بحلا سانلا نم ذخأي مامإلا اذه ناكو ، رماع نب سيمخ نب نسحلا يبا
 8 ديعس يبأ نب ناميلُسك 0 ءاملغلا نم امهريغو 0 نيملاعلا نيذه ةرضح يف 0 تاوكزلا ىلع
 ملو } مهريغو ‘ ناميلس نب بجرو ؛ جرفم نب دمحا نب دروو ؛ دمحأ نب رمغو ؛ هيدلوو
 . رثألا يف ام ىهتنإ 0 هيلع ركني نم مهنم عمسي
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 . ىلاعت هللا ءاش نإ دعب اميف اهمامتب اهركذنسو

 هل . هيقفو رعاش وهو } دمحم نب داذم نب دمحم ناهيقفلا هادلو مث

 دوعس نب دمحأ نب دمحم ليلجلا ديسلا يلاعم ةبتكمب دجوي ، رعيش ناويد

 , لماك ريغ هنأ لا . )٦٢٥( : مقرب . ي ديعتسولآ

 هادلوو . ةلاضف نب دادم نب دمحم نب دادم نب هللا دبع هيقفلا هوخأو

 ءاملغلا ةلمج نم امهو 0 هللا دبع نب دادمو 0 هللا دبع نب دمحم ناهيقنفلا

 لاومأ هقيرغت يف } ليعامسإ نب دمحم مامإلا مكح اوخحصو اورضح نيذلا

 مهتارصانُمو مهجورخ ببسب 0 ةرجهلل ةنامعستو عست ةنس 0 هحاوأر ينب

 ءاش نإ هعضوم يف هركذنس امك 0 يناهبنلا ناميلس نب ناميلنس ناطلسلل
 . () هللا

 نب داذم نب دمحأ ركب يبأ هيقفلا دلاو وه . اذه دادم خيشلاو

 ةمامإ يف نعطي ناك يذلا ، ةلاضف نب دادم نب دمحم نب دادم نب هللا دبع

 ءاش نإ ۔ كلذ ركذ يتأيسو 0 دمحم نب تاكرب هدلوو ، ليعامسإ نب دمحم
 . (١) { هلل (

 ه تيبلا اذه نم ءاملغلا رخآ وه . دادم نب دمحأ : ينعأ 0 هيقفلا اذهو

 امك ۔ مهبسن درس نم يننكمأ ام اذهو ، يرجهلا رشاعلا نرقلا ةياهن دنع

 . راصتخإب ه أ 0 ( هللا دنع ملعلاو ، يل رهظ امبسح ۔ ىرت

 نب دومح نب فيس خيشلل 0 "" نامغ ءاملع ضعب خيرات يف نايعالا فاحتإ " : باتك يف يأ )١(
 . يشاطبلا دماح

- ٣٧ _ 
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 ملعلا

 لاملا هب ىرزأ نمل زنك ملعلا

 هتمكحل ىدهي نمل رون ملعلاو

 هب ئضتست املع كسفنل رتخاف

 هتريس يضرملا ملاعلا هبشأ ام

 هتمكحل يداهلا ملاعلا هبشأ ام

 هب فعتست مل نإ ملعلا بلطت ال

 افرش دزت ًالاَمع كملعب نكو

 ارختفم سانلا يف هب لدت الو

 هتفلتف امصخ هب لذت الو

 اجوع مهرمأ يف مهب غبت الو

 مهب لادجلا دنع ارجض نكتالو

 هب نوحتفي ام مهملعت الو

 اعرو نكو مهيف اعمط نكت الو

 مع ديشرلاو ودع قيدصلا نإ

 اعردم هللا لضفب مهنع نغتساو

 اسبتقُم ملعلا يف خأ كاتأ نإو

 )١( داوسلا ىلإ ليمت 0 هجولا يف ةرثبلا : لاخلا .

 زذك

 لاحلا هب تءاس نمل لاح نسحو

 لالض سانلا عيمجو هرونو

 () لاخ هسأر يف الهاج نكت الو

 (") لاشوأ سانلا يقابو يرجي رهنلاب

 لامجإو قون هب ىدهي مجنلاب

 لالجإ سانلا دنع كل نكي الف

 لامعأ هتناخ نإ ملعلا يف ريخ ال

 (") لالدإ ملعلا مؤش نإ ايهابم

 لالم هللا دوهشف هقح نع

 اولام مهتليم اذإ هلب سانلاف

 اولان نإو اولاق نإ كملحب حفصاو

 لاهج سانلا نإف لادجلا باب

 لاقثأ سانلا اياده نإف مهنع

 لالعأ مكحلا ءاشر نإو مهنم

 لابلا كب يلاب ام ةعانقلا بوث

 لالمإو ضارعإ كب نكي الف

 )٢( اليلق اليلق هنم رطقي } لبج وأ 0 ةرخص نم بلجتي ليلقلا ءاملا وهو : (لشو عمج) لاشوأ .
 )٣( كريغ نم فرعيال امل فرعتلا وهو { (ةلالدلا نم هلعفو) 0 ارخافتُم هب رهظت : لدت .

 ۔ ٤١ .

 



 هب شهو الهس اقلخ هل لمعاف

 العتتم ءاج نإ وأ ءاج ايفاح نإ

 مظعلا

 ةزجعمو ناهربو رون ملعلا

 هلماح عفنلل يدتهي ال ملعلاو

 ربطصم ريغ هيوتحي ال ملعلاو
 لكو الو بايهب سيل ملعلاو

 لجر هعيطسي الو دج ملعلاو

 ركذ مراص الإ ملعلا بلطي نل

 هتمه ءازوجلا قنع ىلع ماس

 نطف لقاع يعذول رمشم
 ادبأ هدنع ءيش ملعلا لدعي ال

 هرخ أو رم هلوأ

  

 )١( ريغصلا ىصحلا وأ . بارتلا : لاجلا .
 (٢) هدحو جيسن : ي ذوحأو ذوحأ : ذوحأ .

© 

 لالجإو لامجإ ملعلا ةنيزف

 (') لاجلا هب ىمري ال ملعلا بلاطف
 لاسلس ءاملا يفاصو بارشلا بذع

 لاتخي لقعلا وذ اهب ام ةنيزو

 لاعفأو لوق هدعاسي ىتح

 لاعفأ ريكبتلا ىلع هتدعاس دق

 لاشفأو روخ هعمجي سيلو
 لاوه ملعلا عمج دنع ةباعلت

 )١( لاقلاو ليقلا هاهدزا ام ذوحأ

 لاوفغيإو دج هل ايرثلابو

 (" لاقرأ ملعلا تافرش ىلإ هل

 () لام الو لهأ ال رئاخذلا هلب

  

 عذلي هناك 0 حيصفلا نسلاو 9 داؤفلا 0 ديدحلا نهذلا ‘ فيرظلا 0 يكذلا ، فيفخلا : يعذوللا )٣(
 . عارسإ : لاقرا ؤ رومالل ايهتْملا : رمشملا ؛ هرطاخ دقوتو . هءاكذ نم رانلاب

 . هريغ يف لمعيالو 0 عيش هيف لضعي ال لعف مسإ يهو 0 اضيا : وأ ، كلذك : ىنعمب : هلب )٤(
 . عوفرم هدعبو



 : ملعلا بلط يف ۔ آضيأ ۔ هلو

 ماستو لمت الو ملظعت ينأ ايأ

 ملظتي املاع ناك نمل نيز ملعلاف

 ملعتي ملو ملعي ال نمل نيش لهجلاو

 ماشاو ىنشأا ناكل ادرق لهجلا روص ول

 مسوأو ىهبا ناكل اسمش ملعلل روص وأ

 موقا يه يتلا ىلإ يدهي ملعلا ىرأ ينإ

 ملكت نإ ةلاقم هنم عمسي ملعلا وذ

 مكبأ ةلاطبلل اعري يع ةلاهجلا وذو

 مكهتملا نئاخلا اذ انرهد ىلع نكل

 ('مهدأ نبا ىوقت عم نيريس نبا ملع تلن ول

 ( ميرم نب ىسيع دهزو يكلم نب ايلم ملعو
 ممذم الإ تنك ام لام كل نكي ملو

 مدقم مانألا ىللإ ليلج ينغلا نإ

 ملكت نإ قداصو ىنمت نإ مكحم

 مهفاف قحلا وه اذه اولاقل ًاكفإ لاق ول

 ريسفتب رهتشا . ةرصبلا لها نم هيقف . نيريس نب دمحم ركب وبا : وه . نيريس نبا )١(
 .( م٩٢٧ / ه٠١١ : ت ) 0 مالحالا

 ٥ قاحسإ وبا : ىنكيو . يخلبلا يميمتلا روصنم نب مهدا نب ميهاربإ : وه . مهدأ نبا

 . روهشم دهاز ‘ ( م٨٧٧ / ه١٦١ : ت )
 دحواب : فورعملا 0 يدلبلا اكلم نب يلع نب هللا ةبه : ديري هلعلو 0 هدجن مل : يكلم نب ايلم )٢(

 وحن شاع . هرمغ رخآ يف ملسأو 0 ايدوهي ناك 0 دادغب ناكنس نم بيبط وهو ، نامزلا
 . ( ه ٦٠ ۔- ( ٤٨٠

. ٤٣ _ 

  



 مهرد كل نكي مل نإ بلك ملعلا يف تنأو

 اهمسربم وا قمحأ نولوقي تقطن اذإ

 ٢) مذجأ رقفلا بحاصو بر مهاردلا وذو

 مضهتم ةريح يف هوكرت ملع مك
 _ مشنم رطع ىلع امغر مهنم ليلآأدلل اقلي

 ا}"مرع دباول نم ليلاضأ يف يمتريو

 ©) مسرم قيضأ نوقلي ىرايح نوملاعلاف

 مغلاو ةاناعملاو بركلا يفو طايخلل مس

 (>همقلعو ايرشو اباص مهيلهاج نم نوقسي

 "مسبم زخ ليذ نورجي نولهاجلاو

 مدنتق مهعظطت الو مهنع هللاب نغتساف

 "_) متمتع يرفغ لك نع اولع كسفنب ابرأو
 (مرمرتب ترفانت رابو مه امنإف

 )١( ةنرلاب طيحملا ءاشخلا يف باهتلإ وهو . بنجلا تاذ ماسرلبلا هباصأ : مسربم .

 )٢) ماذجلا ءادب باصُم : مذجأ .

 رطع مهنيب اوقد : لاقيو ، قدلا بعص رطع : مشنم ؛ ةيهادلا يهو : (لولؤد عمج) ليلآءدلا )٣(
 بورح مايأ 0 تاومألا رطع عيبت ةارمإ مسإ : ليقو 0 مهنيب برحلا تدتشإ : يأ 0 مشنم
 . مالسإلا لبق برعلا

 )٤( ةديدش : مرع ؛ شيعلا ةدشو 3 لاحلا ءوس وهو : (دبو اهدرفُم) دباوأ .
 )٥( عبرملا : مسرملا .

 )٦( رم اهمعط تاتابن : مقلعلاو ، يرشلاو ، باصلا .

 )٧( مسيربإو فوص نم 0 جسني ام بايثلا نم : زخلا .
 )٨( ليوطلا لمجلا : متمتعلا ؛ لبجلا سويت دالوأ نم ركذلا : رفغلا : يرفغ .

 )٩( ةربغلاو داوسلا نيب : يأ 0 نوللا لحطأ 0 رفاوحلا تاوذ نم ناويح : (ربو عمج) رابو .
 م

 . ملكتي ملو هاف كرح لجرلا : مرمرت ؛ بنرألا مجح يف 0 بنذلا ريصق م

- ٤٤ 



 عابض راوخك وأ

 ملعلا يوذل ىدهلا اهيف
 اهاتفد تنمص د3ة

 تحيبأ ملع ضاير
 ىمهل ءالجلا يهف

 قلعأ سئافن آلإ

 مينل سبج لكو
 تنابأ ملع رانأ
 ىلحملا لالحلا نم

 عردو رون ملعلا

 اهيقتري ةبترو

 ملعلا ضضم ىلع ربصاف
 نيصح عرد ملعلاو

 )١( ناريثلا نم نسملا : مهللا : مهلم .

 ( ٢ ) يلع قش : ين داكت .

 )٣( عيش لك نم سيفنلا : (قلع درفُم) قالعا .

 ('وهلم فلخ تبواجت
 م دقم ربح لك نع

 مظنم رد طامنأ

 مسرت نم اهلتحي
 ('مهلا ينداكت اذإ

 مفلل سني وإأ

 )٤( نيدخلا محل ئلتمُم : مثلكم ؛ ليقثلا قمحألا : نادهلا ؛ عفرتلاو ، ةوخنلاو ‘ رخفلا : ةيبع .

 (٥) هيف ريخال ي ذلا 0 ليقثلا ، دماجلا 4 مينللا : سبجلا .

 . هكلهأ رمألاو ‘ هافخأو هنبي مل مالكلا : مجمج 5 ( ٦)

_ ٤٥ . 



 ملعاف ةيادهلل رون اقح دمحأ ثاريم
 ١) موسم بوكر الو يواسي لام بسك ال
 "مسقت منغم الو نيجل زونك اداو

 منغم هلعجاف قيفرلا معنو باوتلا معن
 مجنأ ةطيسبلا يف مه هيلماح ىرت امل
 مكحأ كلملا ىلع مهو مهيلإ كولمل مكح

 مغعرملل فنا مغرب يجايدللا رودب مهو
 مركملا يبنلا ىلع يهلإ ىلصو اذه
 مسيوتمللا ارونو يجايدلل يف انليلد
 )ميلا اجس ام ارتاوم هيلع ةالصلا ىنسأ

  

 . لاتقلاو بوكرلا ىلع ليخلا نم برذدْملا : موسملا ) ( ١

 . ةضف : نيجل )٢(
 . رحبلا : ميلا ؛ ملظا وأ ، نكس : اجس ؛ لصاوتملا : رتاوتملا )٣(

. ٤٦ 



 ملع بلاطل ىبوط

 ابلط ام لان ملع بلاطل ىبوط

 ةحنجأب هتفحو هيلع تلص

 ججل يف ناتيحلاو هتفح ريطلاو

 لتتقم نيعبس ىلع اردق دازو

 اقفتنم ماق نمم لضفأ ناكو

 بلط نم كفنت ال ملعلا بلاط اي

  

 () ابهشلا ةعبسلا يغانُي الضف لانو

 ابلط امل اماركإ هللا كنالم

 ("ابغر اهلك هيلع تلص راحبلا

 ابهو هسفن ميرك ديهش فع

 ابهذ اهلك يهلإ ضرأ ءلمب

 ابرتلا نكست نأ ىلإ ايح تشع ام

0 
 )١( اهلواطي : ءامسلا يغانيو ، هرسي امب هملك : هاغان : يغاني .

 )٢( هتاملظو هقامعأ : راحبلا ججل .

 ۔. ٤٧ .



 ٠ ب ٦ ه ل

 مع ريغب نيتفت ال الا
 هعدف انيش دجت مل ام اذإ

 بيع تفقو نيح كيلع سيلف

 باوص نع الإ تفي مل نمو

 ملعاف بلكلا حابن نم رشو
 اقيرط ىمعألا يدتهي ىنأو

 ملع ريغب

2 

 منإ لكب ءوبت وأ رسختف

 يمهش هنع بيقعت اذه لقو

 يمهوب هل لوقت نأ بيعو
 يمرت نيح ةباصإلل اطختف

  _ ٤٨



 رصقأ ملعلا يعدم اي

 ايعدم مليلل ادغ نإ ىتفلا نإ
 ام دصقيأ هيسفن رماؤي دغ
 ادصتقم ناك دصق يأرلا يف ناك ول
 هسياقم تناك نم دصقلا أطخأ دق

 مهنظو اروز مهتلاقم تحضأ

 هعدصيل ارخص يحتني نمك اوناك
 مهنإ ملعلا لهأل الإ يارلا ام

 مهو داشرلا لبنس ىلإ ةادهلا مه

  

 سيياقملا هترغو باوصلا اطخأ

 () سومرم ساطرقلا يف ملعلاو روحي
 سيلبإ هللا قلخ نود اعدا اميف

 ١»( سيلافملا ىبنت امك ءابن هل

 (" سيسأت لهجلل يوتسي لهو اروب
 ()أ سيطالملا هترغاف ملع ريغب

 () سيرابنلاو اءايض موجنلا مه
 () سيعلا تنح ام ىدنهلا لهأ رانم

 توك
 وأ . دمتك :م ينلا سمر : سومرم ؛ ءوسلاب ةرامأل ١ سفنلا و 6 ةما وللا سفنلا : هيسفن ) ( ١

 . هاطغ وأ . هنفد

 . هدصق نع رصق : مهسلا ابن : ءابن )٢(
 . هيف ريخ ال يذلا دسافلا : روب (٣)

 رسكل ظيلفقغلا لوعملا : (ساظطلم عمج) سيطالملا ؛ هدصق : ءيشلا وحن احن : يحتني )٤(

 . ىونلا هب قدي رجحو 0 ةراجحلا

 )٥( جارسلا وهو : (ساربن عمج) سيرابنلا .

 )٦( (ءاسيع ةدحاولاو ، سيعاأ دحاولا) ، ةرقش اهضايب طلاخي يتلا ءاضيبلا لبألا : سيعلا .

. ٤٩ _ 



 ملاع ندونسي ال

 عمطلاب ملعلل نرق ملاع ندوُسي ال

 عشجلا هداق دقو سانلا ىلع ايتاع ادقفف

 (١علسلاو باصلا هنود مهلام سانلا امنإ

 عمتسمو ىأرمو مهيدل رظنم يف تنأ
 عدتمو ادارم مهنع كيف نأ وأر ام

 عرولاو سانلا نم سايألاب ملعلا نراق
 ('علقلا اذ تيماحت ام اللجم مهيف دفت

 ا"»عدصلا مصعإلاو برملا ةدبللا يذك نك

 عرداو ربصلا ىدتراو ابناج سانلا كرت

 عضتاف صرحلا هداق اذك نكي مل نم نل

 عستم ضرألا يفف اعرذ هيف تقض اذاف

 (٤) عرقللك ءادلا مهيف رشاعم يف مقت ال

 عزفلاو عوجلاو نملا يف ءارضلا بائذلا

 ع فتنم هيف وأ دهشلا ىنتجي باصلا نم له

 عقت نا دكانمتي نم شاعتنا اوجرت فيك
 ةلقب وأ . ربصلا وأ ، رم رجش : علسلا ؛ ربصلا يه : ليق ٠ ةرم ةرجش ةراصع : باصلا )١(

 . اقلطم مسلا وأ . ةثيبخ

 )٢( ديلبلا لجرلا : عدقلا .

 لبألا نم : مصعألا ؛ سانلا عمجي لجرلاو 0 معنملا : برملا ؛ فوصلاو رعشلا : ةدبللا )٣(
 . محللا فيفخلا لجرلا : عدصلا ؛ يوقلا يتفلا و 0 ءابضلا

 )٤( هنم دشأ وأ ، علصلا : عرقلا .

 



 فولخللا عم ارارتعا

 اضرع نوبيطلا بهذ

 تبه فيرخلا باحسك

 هنشك يعومدف

 مه عيبرلاو اوبهذ

 ىدتقي ناك مهبو

 داك امو مهل انعزجو

 ارشاعم انلدتباو

 ليمجلا يف مهل ام

 باوصلا نع ءاطبو

 (١علصلاو بيشلا ىلع

 (ا'عجتنمو افرعو
 ٢) ع زماف حيرلا

 (ؤأ عطقناف ريسلا اهناخ

 عبترم سانلل هيف

 عفتني ناك مهبو

 عزجلا عفني نأ
 (٥) عمرلاو فيناعزلاك

 عدبلاو روزلاو كفإلا
 )) عقي هريص نم

 (٧) علولاو دقحلاو

 عبشلاو عوجلا ىلع

 عمسلاو حيدامألا الإ

 عمطلا ىلإ عارس

 )١() هيف ريخ ال يذلا : (فلخ عمج) فولخلا ؛ هوركمب هباصأ : ارارتعإ .

 ه هنم قرعي عضوم لك : دسجلا يف ضرعلاو } هنوصي يذلا لجرلا بناج : ضرعلا : اضرع )٢(
 مهضارعأ نم يرجي قرع وه امنإ " : ةنجلا لها فصو يف ثيدحلا هنمو . هماسم : 1

 دصق نع ةيانك وهو 0 ألكلا بلط يف لزنملا : عجتنم ؛ ةحنارلا بيط : افرع ؛ "" كسملا لثم

 . فورعملل ابلط 0 هيلإ سانلا
 . قرفت : عزماف )٣(

 (٤) ءاملا اهيف لمح 6 مدألا نم ةبرقلا : ةنشلا .

 ضرم ببسب } ههجو رفصملا : عمرلا ؛ دحاو اهلصأ سيل ةعامج لكو 0 لذارألا : فيناعزلا )٥(
 . هبيصي

 . ررضلا : ريضلا )٦(
 . بذكلا : علولا )٧١(



 عرس اميل عرس مهيف رشلا ىلو
 عقتناو وجلا اهل راطتنسا ةنتفلا اذإو

 عطس اهنوض اذ ثيبخلا اهدقو ووذ مه
 (هعمز نم راطسا اهجهر اوناع ماشلا نم ول
 عقو ةفيج ىلع ابابذ اهوحن اوعسل

 عدف هل مهنمو مهاوس نم ريخلا لواح

 () علسلاو باصلاو كوشلا نم انجلا انجي سيل
 عمل قراب ام كعمد رمأف دوجلا ىلعو

  

 . سانلا نم لذر نم : عمز نم ؛ ةنتفلاو ٠٥ بغشلا و 0 رابغلا : جه رلا ) ( ١

 . جضانلا بيطلا رمثلا : انجلا ؛ هترجش نم رمثلا فطق : ىنج )٢(

_ ٥٢



 عيمج يف 7 ملاقلا ةاعارم يف ۔ آضيأ ۔ لاقو
 : هلاؤسل غرفتلاو 0 هلاوحأ

 (أ١)رهب همولع يف يذلا ملعلا وذ وهو رباج ينامغلا لاق

 ارظنلا نسحي ال ناك نم ملعلا يف مكنيد رومأ نع اولأست ال

 ارقتفم هانغ نم ادغ نمو هرظطبأ هانغ موق ينغ

 (")١ركس هبارش يف ادغ نمو ةفهفهم ىوه هاعد نمو

 ارصح يعي ال ناريح كاذف هجوحأو الخلا هاعد نمو

 توك

  

 قافو 0 عرب : ارهب ؛ هل مجرث نأ قبس دقو 0 بهذملا مامإ ، ديز نب رباج : ينعي ، رباج )١(
 . هنارقأ

 . رصخلا ةقيقد ٠ نطبلا ةرماض ٠ ةيراجلل ةفص : ةفهفهم (٢)

_ ٥٣ 

 



 هبتك يف هظفح : ذ هظفح امل 0 ملاعلا دييقت يف لاقو ٠ مم ٠٩٩

 دج ينبإ : 7 ١ ة ينإ ةباتيلاي ميلا ديق ديق

 ! : َ _ _ لإ ةباتكلا لمه ١ هاف

 توق رتافدلا يف ملعل ,

 " انيح بولقلا تومت

 اهاعو بر " ةمكح ي ذ بر

 ر امص د لثم هيدي نم تدغف

  

 . دوصقمل : . 3 ٠ ١ ادوم تومأملا ) ( ١

 هيف هبأ عطق . رمخل ١ يش تيب : توتبمل ) ( ٢
 م مه ر

 :.: ه.

 ومت انيح بولقلا تيأر

 )) توّمأملا همولع نس " 7 هم ""م هتاف

 ة دةافقفدلا ىف ملعل (

 ٠ رعو تحير د " زعو تحيزأ نإ

 ١ توتبملا هيأر هاهل ( 79 . 7 أف اهاقلأف

 تيتش بلق نيرصعلا اهيعي )_"

  
 . راهنل ذلا و ليللا : ني : ريرصعلا ؛ قرفتمل ذتُْملا : تيتشلا ؛ ةقث ىلع هنم نوكت ذم نوكت ال ام لك : ر (٣) رامص ٠

_ ٥٤ 



 يف ٥ ردق ةلقو . له اجلا مذو ‘ ملاعلا حدم يف لاقو

 . لفاحملا

 نإ كقوري الهاج نمظعت ال

 هتبها ليمج يف ادب نإو

 حرطم نيعب هيلإ رظناو

 بدأ يخأ ملاع ىلإ مساو

 هتنهم بايث يف ادب ولو

 تلزن نإ راشتسي ال كاذاه

 ارذق ايساخ هاقلت بلكلاك

 كلم هنأك هارت اذو

 هجلرا دم ىفاج هتلس نإ

 هلماح بلق يف رون ملعلا

  

 )١( قارشإلاو نسخلا : قنورلا ,
 )٢( رضنلا ديعب : حرطم .

 )٣( هقرط بعشتو 0 هيناعم هوجو : هقرفم .

% 

 "هقنور لامج يف هتهجاو
 هقطنمو هسوبلم نسحب

 ('هقلذحت نم كاذ امنإف

 (" هقرفم ضايب لبقف ادمع

 هقلعت يف زعلا ادبنإف

 هقرفمو لضعم يف ايهد
 (هقطمتو قرعلا هلكأ يف

 (ث) هقطرقو اسلاج هجات يف
 (١هقفدت ىلع ومسي رحبلاك

 هقرشمو هبرغ يف ئضي

  

 )٤( هناسلب توص : هقطمت ؛ قارع همحل لكأ اذإف } همحلب مظعلا : قرعلا .

 )٥( داو قاط وذ ءابق : قطرقلا .

 )٦( يوطملا باتكلا : (جردم عمج) جرادملا .



 هنول دبع بجعلا
 ةفويعم هاباي فلتخم

  

 حبقأ ملعلا تاقثب نكلو

 )حمجي هباجعإ يف لظف
 حرطي اهتملظ يف ءاعنش

 ) حرسم الو ىدعم هل امف

 حلفأ امف سيلب
 حبقأ هتروص هوشم

 ")حلقا حبقتسُم هقالخأ

 هللا

  

 )١( هدر نكمي ملف 0 هاوه بكر : لجرلا حمج : حمجي .
 )٢( قلطني يتلا عضاوملا : حراسملا : حرسم ؛ زواجتال : يأ 0 ىدعم نالفل ام : لاقي : ىدعملا
 . اهيف رضنلا

. 
 نوللا ءارفص 0 ةزراب هنانسأ : حلقأ ؛ ةه وركم : ةفويعم

(٣) 

٥٦ 

 



 املع تملعت هبلع ضضع د ادا
 -ضعاف =

 د اب كحض طلخت اباطخلا سار "

 (١) مزاب , .

 مدع ذع لضف م ل مولعلا _ | ناف امنع

  
 ( ١ ) ١ ٥ ٥٠ ٥ ؟ و م ٥ ٠ ٥٠ ٥ ٠

 عمج) ١ م ) . ٥ ١ م ال م ٠ ظفاح 6 ١ ٥

- ٥٧ 



 : هلهأل ملعلا لذب يف لاقو

 رونلا نم بوت يف ةمايقلا ىفا و هملعي ناك املع سانلا ملع نم

 روضنم ردبلا لثمك هجوب ىهزي مهدشريو دعب نم سانلل ئيضي

 () ريدامس يف اوبح نوشمي نايمعس لاك ةمايقلا يف مهارت نولهاجلاو

  
 )١) ناستإلل ىنارتي ام : ريدامس  0٠ساعن وأ 0 راو وأ . ركس وأ ى رصبلا يف فعض ببسب .

- ٥٨ . 



 هنوصو 0 هلهأل هلذبو 4 ملعلا ىلع ثحلا يف لاقو

 : هلهأ ريغ نع

 املع سانلا دافأ نم

 هلذب ملعلا نوص نإ
 امك ملعلل قفنأ

 دساح نع همحاو

 سمش ملاعلا

 دقو الإ

 ملو

 م ىقب ام

 تمت ال

 هرشنت تم | ذاف

 ملعلا

 هلك ملقلل وهف
 هلهأ وه ناكم يف

 هلح وهف 4هيضترت

 هلهج سانلا يف هرض دق
 هلضف سانلا يف هلو

 هلصأ تنأ اعرف تييحأ

 هلك ملقلا
 هلقأ لإ ىرولا اذه يف

 تام

  

_ ٩



 : ملعلا بلط ىلع ثحلا يف لاقو

 اشيإ نبا ىلإ هلإلا ىحوأ دقل
 ديدح يلعن ذخ دوؤاد ايأ

 ىتح ملعلا بالط يف دهاجو
 شون لابجب وأ نيصلا نيصب

 ينإف ةرجضم كلخدت الو
 ملعاف ميلعتلاب ملعلا نإف
 انامز سابع نبا ثكم دقف

 موي لك رجاوهلا هيلصت

 افرح يوحي مل يذلا حيو ايف

 0١ ديجملا هقلاخ ةولص هيلع

 ديدح نم كل ىصع ذخو دجو
 ديبألا دبألا ىلع امهديبت

 (» دونهلا دنه وأ نيدسسلا وأ

 ديلبلا ددع نم زجعلا تيأر

 دوقولاب لعشت رانلا لتمك

 دومعلاك ةباحصلا باب ىلع

 ديصولا بابلاب سمشلا رحل

 دوهشلا الملا نع ظفحي ملو

  

 دعب كلم . احلاص الجر ناك ى (منتلا) ناميلنس نب معبحر نب اشيإ نب انيأ : وه ، اشيإ نبا )١(
 . اشيإ هيبا

 )٢( ناكرانك شونو 3 هياب شون : اهنم ، ورمب ىرق ةدع : شون .

- ٦٠ 



 : بوبحم نب دمحم نع دانسإ لاقو

 () ملعت مل نإ ملعلا لانت فيكو عدت الو ملعت بوبحم نبا لوقي

 مهفتلا دعب ملعلا لينو يبغ لهاج ملعلا نع ىنغتسإ نم لكو

 مهرد فصن هردق يواسي سيلف ارفاو ملعلا نم اظح لني مل نمو

 مدنتن ملو بعتن ملو اندعق ىنملاو وهللاب ملعلا لين ناك ولف
 معطمو برشو تاذل ميرحتو ىرسلاو بادلاو دجلاب هنكلو

  
 . اقباس 4ل مجرث ٠٥ بوبحم نب دمحم ؛ وه { ابل وبحم نيا ) ( ١

- ٦١١ 



 : له اجلا و 0 ملعتملا و 0 ملاعلا يف لاقو

 عنطصمو ىزغم يدنع رعشلل
 امكح فلؤم مالك وهو

 هتفلاو هعمج ىلع وهو
 هتيل ايأ امكحم هلوؤي

 هعمجيف عمصا هسوسي
 اهقئاسل تداقنا يناعملا اذإ

 اهدراوش اهنم اهيلإ ىوهي

 علطم يف لوقلاو لوقأ

 لجر ةثالث يدنع سانلا

 نع لئاسي هنود ملاعو

 هرغ لهاجو

 نم وهو هنادقف لثم هنادجو

 ةلئسم لقأ نع هتلأس نإ

 هبعالت

 )١( ىنعمو دصقم : ىزغم .

 6هعمتسم نيعماسلل هيفو

 عنص هب ملاع هكاح دق
 عبش اهلاحم يف هاوهأ

 "عنخ هرفق مالعاب بط
 "عمتجيف افعناط يربنيف
 ( عرتخت بولقلا تانب تلظ

 (٥) عدصلا هفاعش نم ىوه امك

 عفتنم نيلئاسلل هيفو

 عفترم مولعلاب ةمالع

 عفتنم كاذق هيعي مل ام

 () عقتنم رامحلا لثم كاذف

 "ه»عرص هدخ لهجلا ةيامع

 ()عطقنُم وهف رهبل هب الع

 )٢( يلاخلا ناكملا : عنخلاو ؛ لذلا : عنخ ؛ قذح : بط .

 )٣( ظقيتُم يكذ بلق : عمصا ؛ هحلصێو هبذهي : هسوسي .
 . هيلإ قبسي مل ، اديدج اروصت وأ ، ىنعم رعاشلا ركتبي نأ : انه دوصقملا : عرتخي 3
 ءيش لكو ٠ لابجلا سوؤر : فاعنشلا ؛ داليلا يف ةرناس : يا ‘ (ةدراش ةيفاق) اهدراوش )٥(

 . يوقلا يتفلا . ءابضلاو ، لوعولا نم : عدصلا ؛ هالعأ
 )٦( هتوص العاب خراصلا : عقتنُملا .

 )٧( عرصلا ءادب باصم : عرص .
 )٨( بجعلا : رهبلا .

- ٦٢ 



 عمللا هبلق زه اذا ل ١ ادبأ الناسم دها رتالو

 ( عردزم داؤفلا بنجب اهل ةهبأ هيف كاذ ىلع وهو

 عرو هل نم ريغ هنايدلا يف لناسي املاع ىرت الو

 ('") عرك اهبرش نينامث اناض مهبسحت عاعرلا نولهاجلاو

   

 )١( ةوخنو { ربكو ، ةمظع : ههبأ .

 نأ نوذ ث هيفب هلوانتو . ءاملا وحن هقنع هدم : عركلا ؛ مهطالخأو سانلا داغوأ : عاعرلا )٢(
 نيب ام 0 ةيناثلا ةضيرفلا صاقوأ فصن اهنأل 0 نينامث راتخإو ؛ ءانإب الو . هيفكب برشي
 . نيرشعو ةئام نم : ةيناثلاو ، نيعبرأ نم : ىلوألا 0 منغلا ةاكز نم 0 نيتضيرفلا

- ٦١٣ _ 



 : ملعلا بلاط هيلإ جاتحي اميف لاقو

 ةدملا اهلوا ةمولعم ةسمخ يف ميلعتلا ةجاحو

 ةدشرلا بلط يف ةوهشو ةطوسبم ملعلا يف ةدجو
 ا‘ةدع اهكرتت ةحيرق يوتحت نأ ءايشألا عبارو

 (٢) ةدشلاو نيللا يف قفاوم حصان ةقم وذ ملاعو

  

 )١( رعشلا مظن ىلع اهب ردتقي ةكلم : رعاشلا ةحيرقو 0 هعبط : (ناسنإلا نم) ةحيرقلا .
 )٢( ةدوملا : (قمو نم) ةقملا .



 : هملعب عفتني مل نميف لاقو

 هعفني نمف احصن هسفنل اعفان هملعب نكي مل نم

 هعدري الو ىوقتلا هبسكي هملع نكي مل نميف ريخ ال

 



 ميلعلا سيل
 هسفنل كاذ ملع لهجيو املع هريغ ملعي نم ميلعلا سيل

 )) هسمر يف هعاديإ هملع نع اينضشاعتم | دغ ملع ي ذب ىلوأ

 هسنج نم الملا ىلع هيتي ىسمل نإو ةلزنم هنم العأ بلكلاف

  
 )١( الهاجتْم : ايشاعتُم .



 هقدصأ لوقلا ريخ

 لمعلا عفني ىتح ملعلا عفني ال هقدصا لوقلا ريخو لوقأ ينإ

 () لمج وأ ةانسملا ىلع روث كاذف هفس نع ملعلا بالط هنصي مل نم

 لبسلا هناوها يف دصقلا نع هب تلدع نإ ملعلا يعار لمؤي اذام

 لعتشم ليللا حنجب ئيضي مجن هتريس يضرملا لماعلا ملاعلاو

» 

 فيرصتل . بيعاثم اهل لعجو } رطملا ءام اهيف سبح ، ةراجحلا نم ىنبت ةريفض : ةانسملا )١(
 . ةجاحلا ردق ىلع ءاملا

 ۔ ٦١٧١ -

 



 ءاملعلا لضف

 ع امسلا حيباصم مه

 ضرألا موجن مه

 ضرألا يف هللا ةالو مه

 لثمك سانلا
 ة اصو مه

 رجاك رجلاو

 لصف ىلع

  - ٦١٨ . 

 ءاملغلا

 ءايبنألا

 ءعادهنتلا

ءاضقلا



 ملاع يقتل آلإ ةطبغ ال

 نايبو ةمكحب مانألا قاف ملاع يقت ىوس نطبغت ال

 نازيملا يف هانغ لج نوكيل هلامب ريقفلا اساو ىنغ اذ وأ

 () نآرقلا ةوالتب ىركلا ىفنو هليل عطق نآرقلا ئراق وأ

  
 )١( ساعنلا : ىركلا .

 ۔ ٦١٩ .



 ىلاعت هللا ىلإ ةليسو برقأ ملعلا

 مهبر ىلإ سانلا دجو ام

 ىدهلا قيرط لبنس مهيدهي

 ىدهلا نإف ملعلا ملعت

 ةروس نم كيجني هنإف

 هلهج هريص لهاج مك

 اهنأ همأ ىنمت ىتح

 هملع يف ملاعلا ىرت امأ

 اولوخ ولو لهجلا ووذ امو

 مهبسك يف طزلا لتمك آلإ

 مهبايغ هابشأ مهراضح

 تبان رجش مه امنإو

 ةدجن مهب مار نم لوقي

 مهتهكاف تنأ ام اذإ امأ

 )١( ريثكلا ددعلا : مهدلا ؛ ريثكلا لاملا : ارثد .

 ملع نم برقأ ةليسو

 ملظلا نع مهاهنيو اقح

 ملعلا يف ةمكحلاو رونلاو

 ملظلا نم كيمحيو لهجلا

 مثألاو لهجلا نيب ناريح

 مقعلا نم ءارضك تناك

 مجنلاك تاريخلا ىلإ يدهي

 () مهدلاك تاريخلا نم ارثد

 () ملغلاو ناشبحلاو فلغلاو

 مدعلاك سانلا يف مهدجوو

 (" مسعلا باشألاك وأ ورسلاك

 مع نم تسدق ال مع اي

 (') حضقلا و مضخلاو الح اميف

 تج بيرعت . طزلا : ليقو 0 ًةّيطززلا بايثلا بسنئ مهيلإ ؤ دنسلا نم ذونسأ ليج : طززلا : طزلا (٢)

 : ناملغلا : ملغلا ؛ نادوسلا نم سنج : ناشبحلا ؛ نولقعي ال نيذلا : فلغلا ؛ ةيدنهلا نع

 . راغصلا ةيبصلا

 ؛ يرب رجش : بخشألا ؛ ورس : ةيسرافلاب ىمسي . ةرضخلا مئاد رجش وهو : رع رعلا : ورسلا )٣(

 . فاجلا : مسعلا

 )٤( مضخلا نود : مضقلا ؛ سارضألاو مفلا ءلمب لكألا : مضخلا .

_ ٧١٠ 



 )١( مرلا ي ذو مظطلا ي ذ ليسلاك مه را دهديب اراته كؤاج

 (٢) مصعلاو نابقعلا عم رطو مهنع ادحاو اديرف شعف

  

 )١( ليقو . ميظع رماب اوءاج : يا . مرلاو مطلاب اوءاج : لاقي ، برعلا لاثما نم : مرلاو مطلا :
 (لكنَا) مدأ لبق ناتما امه .

 بارغ : لاقيو . هاشلا هعمز 7 غسرلا يف هضايب : ةنمنصغو 0 لعولا مصعألا : مصعلا )٢(

 . هلثم نابرغلا يف دجوي املقو ، كلذك ناك اذإ ، مصعا

 ۔. ٧١ .



 ناسخا ةميق

 عينصلا نسح بستكاف عينص نم هنسحي ام ناسنإلا ةميق

 عيدبلاب يلوق سيل الملا يف انيز ملعلا كافكو () عيدبلاب اذه كل 5 ٩ ان

 عيضو لك ابسن يلعي وهو ناسل لك ىلع حودمم وهف
 ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠١ - (٢)

 عيصرب جاتك يناغلل وهو ىنغ رقفلل وهو رون وهو

  
 )١( بذكلا : عيدبلا .

 )٢( اههبشأ امو . رهاوجلاب عصرم : عيصرب .

.- ٧١٢ 

 



 لهجلا مؤشو ملعلا زع

 هيفتني الك نأ امؤش لهجلاب ىفكو هيعدي الك نأ ازع ملعلاب ىفكو

© 

۔ ٧٣ -



 ملعلا ةيلح

 نايبو ةمكحو ثيدح نم اولخ سمي مل ملعلاب ىلحت نم

 نايتفلا عمجم دنع هلثم ىلستي مل بتكلاب ىلست وأ

 نآرقلا ةوالت ىجرملل اهيلع ءيش لك نم ريخلو

 



 زع لك

 (١لذو رانشو يزخ وهف ملع هعياشي مل زع لك

 لضم لالض ىبقغلا يف وهف ىوقتب ديؤي مل ملعلا اذكو

  
 لجرلاب ترثشو ؛ بويعلاو ًرشثلا ريثك ناك اذإ : ريثش ريرش لجرو ؛ راعلاو بيعلا : راننشلا )١(

 . هتحضفو هب تعمس اذإ : ارينشت

 ۔ ٧٥



 بانذ سانلا امنا

 مناههبو شوحوو بانذ سانلا اشنا

 مناعنلا ىعرت ام لتم برشو لكأ مهمه

 ملاع هذل اب فراع مهيلإ سانلا ضخغبأ

  - ٧٦١



 (٢قئاس لقعلا اهيلعو نورح سفنلا ابنإ

 قئاضملا حجالدإ دنع ليلد ملعلا اهلو

 قنارظطلا نسح تكلس اهيلع تمق اذاف

  
 )١( دايقنإلا ةبعص : نورح .

 ۔. ٧٧١ .



 ءاعدإلاب ملعلا ىوح نم مهلك سانلل لهجأ
 ءاقسلا نسم برش لثم هنأ حلملا ى أ ر ردق

  
 )١) ملعلا هتاف : ي أ } (لوهجملل ينبم وهو) بلسلا : زبلا .

 ۔. ٧٨ -



 ملعلا ع اقف

 رظن ىلع فيرشلا ملعلا نم نحنو ةهرب ملعلا يوذ انسلاج نولوقي

 رقبلا وأ ريمحلا فانصاك اوناكو مهسوؤر وول ملعلا يف مهرت نإف
 (١) رشبلا نم مه امو ايندلا ىلع مه امف مهب ررتغت ال ملعلا عاقف كوأ

  

:9     

 تانه : عيقاققلاو ؛ هولعي ي ذلا دبززلل ، هب يمس . ريعشلا نم 7 بارش : غاقفلاو : عاقف )١(

 . (ةعاقف ةدحاولا) } بارشلاو ءاملا قوق غققتت ، ريراوقلاك

 ۔ ٧٩١ -



 مركت ملعلا مركأ

 مركت ملعلل مركأ

 مولعلا كردت ال تنأ

 تييح ام نكت ال

 الماع ملعلا عم نم
 نل هتامارك نم

 ابعال هيف نكت ال

 مولعلاب هللا بلطاو

 كسابتقاب مجنلا لنت
 دهزلاب مولعلا قللتو

 هب لواطت ال

 هب عضاوتو

  

١ 

 (ا»هزرم لك نم

 مل دتو مقت

  
 )١( ىرغيشلا يف امه دحأ . نامجن امهو 0 نْييرعيشلا امزرم : نامزرملا و ى مجنلا : مزرملا ٥

 دشنأ و ث لامتتلا : مزرم مأ و ى عا ردلا يه رخالاو ١ مزريم مأ هفنأ ىلعا رشقت : يبا رعال .

- ٨٠ 

  

 



 هيقفلا نم هيفسلا ةلزنم

 هيقف رب ملاع نم امو

 يوانملا قمحلا لهاجلا لظي

 ىدصت نمب لوهجلا يردي ولو

 هيقفلا نم هيفسلا ةلزنمو

 اذه لصو يف دهاز اذهف

 هنع ملعلاب ىنغ دق اذهو

 هيقفلا ىلع هيفسلا لهج نمو
 وداعت اوناك ال لاهجلا . ىرأ

 ليتف نم مهيدل مهل امو

 ةلكأو مادم نم ابارش هونظأ

 اديور يشمي مهنم لكف

 هوملعي نأ ىلع مهدوي

  

 )١( هرقتحي : هيردزي ؛ ي داعملا : يوانملا .

 (٢) طوقسلا : راثعلا .

 هيفتقي هيفس 4هنواني

 ('هيردزي هنم لهجلا طرفل

 هيفب اهاف هلهج ارصقل

 هيفسلا نم هيقفلا ةلزمك

 ("هيوتجيو راثعلا هل دوي

 هيف لهجلا نوكل هبناجو

 هيفطصي يك هسفن دهاجي

 هيعدي لك ملعلا بحل

 ")هيضتري رذ لاقنم الو

 هيف ءلم يف لكآ

 هيتو يمع يف طبلا يشمك

 () هيبلاط نم اهسلا تاهيهو

6 

 )٣( ريقحلا ليلقلا عيشلا نع ةيانك 0 ةاونلا ةرشق : ليتفلا .
 )٤( مجن : اهسلا .

- ٨١ 



 ملعلا بلط يف للذت

 اززعتم شعت ىنعت نمل للذت

 ةعاس لذ يف زعلا تيأر ينإف

 مهزعو نيلهاجلا تيأر ينإو

 هسفن لهجلا ىلع ادع لهاج مكف

 ةميظع يف اوؤرادا ءاملغلا اذإ

 ةبيرض نع ىنتنا بضعلا مراصلا اذإ

  

 )٢( ارهاظ : ازربم .
 )٣( لقعت نود اعرسم بثو : ازن .

 6ازرحتم هب اطوبغم كملعب

 () ازربم املع كيتؤي ملاع ىدل
 0)ازن لهاج اذإ اوراص ام لذلا ىلإ
 ("١ازفحتم هجاردأ ىلع حارو

 () ازدنهم مابعلا مدفلا اهل حوري
 () ازهزه نيح دضعم يف ىرت اذامف

2 

 )١( كلامو كسفن هب نوصتو يمحت ام : زرحلا .

 )٤( لاجعتسإلاو ثحلا : زفحلا : ازفحتْم ؛ هبهذمو هقيرط : هجاردأ .

 ليقثلا ييعلا : مابعلا ؛ قمحألاو 0 مالكلا نع ييعلا : مدفلا ؛ اوفلتخإ وأ 0 اوبنجت : وارآدا )٥(
 الب هاطعأ : لاقي 0 هزادنأ : (ةيسرافلاب هلصاو ، برعم) زادنهلا زدنه : زدنهم ؛ قمحألا
 اوريص مهنأ لإ ‘ ةنبال او تاوقلا ي راجم ردقي ي ذلا : زدلتهملا هنمو ؟ زا دنه الو . باسح

 .. لاد اهلبق ياز برعلا مالك يف سيل هنأل } سرنهُم : اولاقف 0 انيس يازلا

 )٦( (دضاعم هعمجو) 0 راجشألا عطق يف نهتمي فيس : دضعملا ؛ فيسلا : بضعلاو مراصلا .

- ٨٢ 



 لاقم ماقم لكلو لاجر نامز لكل

 الاجر نامز لكل اندجو

 هيلإ انلم لاملاب داج نمف

 ةكوحضأ ناك دجي مل نمو
 مولعلا لهأ رهدلا لطع دقو

 اميظك ظيغب ميلعلا ىقلتف
 اريقف ريقح ىقلت ملعلا اذو

 ميظعلا يلعلا هلإلا ىلاعت

 الاقم ماقم لك ضرع يفو

 الايع هيلع انكو ادادو

 (أؤالد هيلع انرغو انيدل

 ١( ٧اسخلا نيلذرألا عفر دقو

 الاب سانلا غرفأ نم لهجلا اذو

 الاق قلخلا رثكأ نم قمحلا وذو

 ىلاعت هاضق اميف كلملا وذ

© 29 
 دجلا يف نوكيو 6 كدنع هل ةقيقح ال ام كسفن نم هيرت نأ : لالدلا ؛ (ةريغلا نم) : انرغ )١(

 . بحلاو ، ءاضغبلا يفو } لزهلاو
 . سانلا نم لذارألا : لاسخلا )٢(

- ٨٣ _ 



 نامزلاب هبشأ سانلا

 نامزلاب هبشأ سانلا

 رهدلا اذه لاجرو

 مهزاهفس مهلاجرق
 ماو قألا ا هنأكو

 لذأ مهدنع ملعلا وذ

 لب متيلا يذ نم لذأو

 مهلهجب نولهاجلاو

 ققرملل ىلع نوهكفتي
 ملعلل يف اكذلا وذو

 نامز اذه

  

 )١( عيش لك نم ريخلا : بايصلا .
 (٢) جوعأ : فنحأ .

 )٣( عيش لك نم ءيدرلا : ةلاثحلا .

 )٤( ةنثلا فلخ ارعشلا : عمزلا .

 )٥( لابجلا سوؤر : فاعشلا .

 بارغلا ىلإ بارفلا نم

 (هبايصلاو ةورملا يوذ ريغ

 () يباحي ال فنحأ رهدلاو

 باتكلل عمجملا لاملاب

 ا بارتلاو ةلاثحلا نم

 "بالكلا عمز نم لذأو

 () يباورلا يفو فاعشلا قوف

 ا'١بانصلاو قنالصلاو

 ()})باذنذلا ةثرغم نم عوجأ

 باتعلا يف رثكت الق نيلذزذلا

 ؟.

  

 غابص : بانصلا ؛ حضنملا يوشملا محللا : (ةقيلص عمج) قنالصلا ؛ نيللا زبخلا : ققرملا )٦(
 . زبخلل مادإ ، بيبزلاو لدرخلا نم ذختي

 . عئاجلا : ناثرغلا : ةثرغم )٧(

- ٨٤ً 

 



 تاربعلا ةريثك نيعل اي

 تاربعلا ةريثك نيعل اي

 ملعلا دقتفاف مولعلا لهأ تام

 ةاور اندقف امل انكف
 انرص دقو انهبتناف رهدلا انرغ

 ىلوألا ماركلا ىلع انفسأو

 ضرالا عم نونملا دي مهتبيغ

 رثكأ مهدقفل اندتقتفاف

 ءاهفس يف لوجن انيقبو

 ملعلا بلط نم ريقحلا ريقفلاف

 شيع دغر يف نيلهاجلا ىرتف

 ملعلا رقحتسي عيضولا هيفسلاو

 مدفلا لهاجلل لاومألا زونكو

 رض يف بلقلا رئاح ملعلا وخأو

 مظعلا لهأ ءالذألاو ءالقالاف
 ارم ولحلا لدب دق رهدل اي

 ملعلاو لضفلا يوذ نم لصولا عطق

 )١( ناطيش وأ ، ناسنإ نم كرغ ام : تارغ .

 تاقثلا نيققحملا داقتنال

 تاريخلل باللا لقو

 تاملظلا يف ضوخن اندع ملعلا

 تاركس يف نيلهاجلا عم
 تابكنلا مظعا رهدلاو اوداب

 تاومألا ةلمج نم اوراصو

 () تارغ يف كاذ نم انكو ملعلا

 () تاريعلاو لامجلا باحصل
 ( تاداسلا نم انخلا لهأو

 تارسح يف ملعلا لهأو

 تاورلا تاقثلا صقنتسيو

 (" تابيطلاو رضفلا لكأو

 تاقرطلا يف لوجي ,شاعم

 ةاندلا ةافطلل زعلاو

 تاعظفملا بئاجعلاب ىتأو

 تاركنملا هجولل ىقبأو

 )٢( ةريملا لمحت يتلا لبإلا يهو : (ريع عمج) تاريعلا .
 )٣( ةهافسلا : انخلا .

 )٤( تالوكاملا نم معانلا : رضفلا ؛ قمحألا ييعلا : مدفلا .

. ٨٥ _ 



 ىشاعت فرعل هتنج اذإ نم
 ءايهد تقرط نإ تابنانلا يف يهو

 ىلوم ظافحلا لهأ ىلوتو

 مهيلع يرجت نويعلا عومدف
 اتاومأ ضرذلا رئافح يف اوحبصأ

 تايراذلا رواعت مهتروع

 تاعماللا قرلا وبلا صاكترا و

  

٦2 

 تاملظلا يف ريصبلا يشاعتك

 تايينانلا يف كيلع نوع

 تارطاملا بناحسلا لاجسك

 تايلابللا مظعالل ايقسىف

 () تافكاولا بئاحسلا باكسناو

 () تانمزملا رنئاوعلا يلاوتو

  

 اورذت اهتال .ح ايرلا : تايراذلا ؛ ح ايرلا راركت : رواعت ؛ مهتفلتأ و مهب تبه ذ : مهتروع )١(

 . تارطفملا : تافكاولا ؛ حايرلا

 رضخذخلا ىلع يتأت اهنأل . رهدلا اهب هبشو 0 دارجلا نم ةقرفتملا تاعامجلا : رناوعلا )٢(
 ىجري ال : ي أ ۔ نمزم ضرم هنمو . اليوط انامز مودي ي ذلا :م نمزملا : تانمزملا ؛ سبايلاو
 . هأرب

_ ٨٦ 



 : ءاهقفلا حيدم يف ۔ آضيأ ۔ لاقو

 دجاسملا رون رصعلا ءاهقف ىرأ

 انتاضق نم ادحاو اهيقف نإو

 هدابع نع ىمعلا هللا عفدي مهب

 مهدنعو باطخلا لصف مهدي ىلع

 اهئوض سانلا ىلع يتألا مجنألا مه

 رضاح فلأ ىلع يضقي مهدحاوف

  

 درام لك ىلع ىكنأ اوحبصأ دقو

 دباع فلأ نم ناطيشلا ىلع دشا

 دئادشلا دنع نيجاللا اجلم مهو

 دداحم نم هل ام عقو لوقلا نم

 دناعم ريغ رامقألا ركني لهو
 دصارملاب مهناينب ىلع اوداشو

۔ ٨٧ -



 : هبلط ىلع ثحلاو . ملعلا حدم يف لاقو

 رخذتسملا ةريخذ معن ملعلا

 اهلذبب نينسلا ىلع زونكلا ىنفت
 اقراس هيلع ىشخت ال ملعلاو

 اهلك حناوجلا هوزغت زنكلاو

 ةنايدو ةنايص هيف ملعلاو

 امناد اوفعيو هلذبت لاملاو

 ةلالجو ةباهم ميلعلا يسكي

 مهو رسق ىلع هل كولملا ناد

 ةلالج وحي ملعلا رون وحي نم

 رهوجلا زونك نم عفنأ ملعلاو

 رهدألا تايقاب ثكمي ملعلاو

 رتقدلا دعب :بلقلا يف همضتو

 رشحملا يف هباسح لج كيلعو
 رضحملا يف ةنازرو ةنامأو

 رمؤم لك قوف ولعي ملعلاو

 رضنألا زونك نم ال هملع نم
 ربكذلا ميظعلا كلملا ةزع يف

 رصبتْملا لمأتملا ةلالدو

  

۔ ٨٨ -



 مولعلا يف ارحبو

 ها ىفني دوعي

 مهيري نيملاعلل ىده

 . ريثكلا ءاملا : مديلق ) ( ١

 ۔ ٨٩ .

 اميتيلل يوؤي

 (لامومه ابذع

 امولعلا سانلا

   اميوقلا ن



 لفاحملا يف اميظع

 ملعلل بلط يف مرف
 دجملا ليبس يف كت الو

 نأ يلاعملا لين امف

 اياشحلا رهظ ىلع

 يف دش نكلو
 وطاو هروغ كردأو

 اميقم ايلتعُم مجنلا

  

 



 هلهأ و ملعلا ضبق يف

 نأ ملعلل ضبق نإ

 ىحتنا اوتام اذإف
 اولض مث اولضأاف

 بيبط نم اوجرت فيك

 سانلا حلفا ام يخأ اي

 لاهجلا هلضفي امبو

 ءاملقلا يبر ضبقي

 ءالهج اسوؤر سانلا

 ءاد سانلا يف اوقبو

 ءافش ءادلا نمزم

 ءاوس ونك اذإ

 ءاود ءادلا ريص

 ءاثغ اوناك اذ

  
- ٩١



 هملعب رتغا نم لهاجلا

 اريثك هنم لان دق نأ نظيو هملع ةرازغ هبجعي ناك نم

 اريسي هنم ناك فلل شاع ول يذلا ملعلا ةياغب لوهجلا وهف

 



 اربش ملعلا يف لان نم

 اهيت سفنلا هب تلع اربش ملعلا يف لان نم

 اهيإ سانلل لاقو اعاب ملعلل يف دمو

 اهيبن اهيقف رصي اربش هنم لني نمو

 اهيجو راصو ىوح ام هسفن يف لقو

 اهيفس رامأ ملو املع فتددزإ ينتيل

 اهيهتني نأ تاهيه ملع ةياغ دعبو

۔- ٩٣ ۔  



 لهجلا ةدش رقفلا حبقأ

 لوق ىفطصملا لاق

 ىلص انبر هيلع

 زوعاأا لام ال نأب

 حبقأ رقف ال نأو

 ىلوأ ءيش ال نأو
 لهج اهباش ةايح

 ىدّهلل ىندأ ءيش ال نأو

 لسرلا متخ يبن
 لبولا ميد تلهتسإ ام

 لقعلا خسار نم نىتفلل

 لهجلا ةدش نم ىتفلل

 لضفلا اخأ اي ركفتلاك

 لمهلا عم ىعري نمك

 لفنلاو ضرفلاك

  _ ٩٤



 لهجلا ةروصو ملعلا ةروص

 سمننلا و قافآل ١ هرون نم ءاضأ مجنك ملعلا روص ول

 سم دلا هتملظ نم دوسا ةنيه ىلع لهجلا روص وأ

 



 لضفلا باستكإ ىلع ثحلا

 البنلا هلاني لقعلاب ملعلاف الضف بستكإو ملعلا بسكإ
 الضفلا ةنيز نم لجأ فرش الو ملع نم دوعأ نيكسم اي لام ال

 



 ملعلا ةنيز
 الامج هسبال دادزي هلك نيز ملعلا

 الام لاملا يمس كاذبو لناز لظ لاملاو

 الاكن لاملا بقعي مل ةليضف هيف نأ ول
 الامو ابهذ مهلجل ءايبنألا نأ تدجول

 لالخ اهنم اولومت نيرفاكلا تدجو املو

۔ ٩٧ -.  



 ملعلا عنمت ال

 املع هاخأ ىعوأ نم تام ام امظن ينم كدفأ يخأ عمسإ

 امدفلا هيفسلا هملعت الو املظ كاخأ ملعلا عنمت ال

 امغلا يناعي لهجلا يف هعدو

  _ ٩٨



 هملع نع هملاغلا ىحتنإ ذإ

 هملع نع ملاقلا ىحتنإ اذإ

 ةيشخ هملع هدزي مل نمو

 هب لمعاو نمحرلل هملع

 هب اعافتنإ سانلا عسوت ال

 الماع هب دغت مل تنأ نإ

 هب لمعاو نمحرلا ىقتا كيو

 هتيماحت نإ قيلخ تنأ
 ىجحلا اذ اي كل حيصن ينإ

 امدان ًابنتكم ينننتف

 هسفن هملع نع قراس اي

  

% 

 قيرطلا تكرت اذه اي يدون

 قيدص نم هناخ نإ هل امف

 قيرحلا باذع شرعلا وذ كقوي

 قيرغلاك هب غيز نع تنأو
 قيفملاب هترمغ نم تسلف

 قيضملا كنضو بابلا كل جرفي

 قيلخلاب هتقلخل نإ تسلو

 قيفنشلا لاقم ندرت الف

 () قيقفنخلا دبوملاب ايدتقم

 () قيصللا لعف سنب اي اهناخ وأ

  

 )١( ةيهادلا : قيقفنخلا ؛ رطضملا جاتحملا : دبوملا .

 )٢( مذلا : ينعي انهو ، اهنم سيل وهو 0 ةليبقلا ىلع لخدي يذلا لجرلا : قيصللا .

 ۔ ٩٩ -



 ملعلا لهأ مسر رفقأ

 ارفقأ ملعلا يوذ نم مسرب رما

 هنأك لعو لك مهنم لدبو

 اهنأك هيف يحلا ءابظ لكو

 زربم لك هاعري هب يدهعو

 ةبيرضو ابصنم نيمركذلا نم

 ةوبأ باطو ابيدأت سانلا ىعر

 لمرم ريغ لماع ملع ثروم

 ءابآ دلقو
 ةنيقو فدل تسيل مهسلاجم

 اركنم لوقلاب شحفلا نوفرعي الو
 اهنوسردي مهنيب ملع رثآم

 مهنيد لضفأ هلل مهديحوتو

 مهتاثأ راجتلا نوص هنونوصي

 اوثراوت ذم هل

 اركنت دق مهنافرع نم حبصأف

 () )ردمأ رطقلا هلب حير ةمامس

 () )ربيخو ناطب يف ميرح قدم
 ارهزأ ليللا ةملظ يلجي رغأ

 (© )رعسم ينيدرلا حمرلا ةيلاعك

 ارثؤم دهزو املع ىرولا قافو

 ( ١ردكأ كي ملو بذع لهنم هل

 ارمتثُمو اليبن املع مهنابأل

 ارقتم هيفكب داوع برض الو

 ارجتم ناك مهنيب اميف رجهلا الو

 ١ارصبُم قحلا ىآر ىندألا اهمار نإو

 )© ١رفذأ نيراد كسم نم بختنمك

 ارصبتملا ةمكحلا اذ هنولويو

 )١) مخضلا : ردمأ ؛ ةعيرسلا ةقانلا و } ريطلا نم برض : ةمامس .

 )٢( ةدشل ، لعولا لجرأ هب هبشو . اهقحسل } اهريغو بوبحلاك 0 ءايشألا هب قدي رجح : قدملا

 . ضرالل اهقد
 )٣( نانسلا يلي ي ذلا فصنلا وه : ليقو . انقلا ىلعا : أ : ةيلاعلاو ؛ ةيجسلا و ةعيبطلا : ةبيرضلا ٥

 يف تناك ة ةارمإ . ةنيدر ىلا بوسنم : ينيدرلا حمرلاو ؛ هسل ر حمرلا ةيلاع : ليقو
 . حامرلا نوموقي ديبع اهل . ةيلهاجلا

 . فيعضلا نابجلا : لمرم )٤(

 هيف : رفذاأ ؛ دنهلا ةيحان نم 0 كسم اهيلإ لمحي ناك [ قوس اهيف ‘ نيرحبلاب ةصرع : نيراد (٥)

 ةرأفو ٠4 رفذأ كسمو . ةرفذ ةضورو 0 ةديدش ةرفذ هلو . تناك اميأ ةحنارلا ةدح وهو : رفذ
 . اهكهس ةحنارل : ءارفذ ةبيتكو 0 ءارفذ

_- ٠ ٠ ١ _ 

 



 هلهأ ريغ يف ملعلا اذه عضاوو

 عنام لثم هلهأ نع هعنامو

 انهلإ نم ةلحن الإ ملعلا امو

 ىذألا ىلع لامجلا ربص هل لواحف

 لبذي ناكراك وأ ىوضر لثم نكو

 هنززه تافصاعلا حايرلا ام اذإ

 ارهوج ارذش ريزنخلا دلق نمك
 اربغأ نيلايع اذ زاكر ةاكز

 ىرولا ةلمج ىلإ ىوقتلا هتيلحو

 ىرز نمل لامتحاو انيزر املحو
 () )ربرب رشآعم يف ىنكس تمر اذإ
 ارهزأ لوهلا ىلع انكر هل ماقأ

  
 )١( لبذا : هل لاقي ، ةرصبلا قيرطو ةماميلا نيب لبج : لبذي .

- ١ ١٠ _ 

 



 : ملعلا يف لاقو

 اديعب ملعلا يو ذ نم ننوكت ال اديعس تنك نإ ملاعلا بحصإ

 اديهش نيعبس مركأ نمك ناك املاع اموي مركأ نم كيو

  _ ١٠١٧٢_



 : ملعلا يف ۔ آضيأ ۔ لاقو

 همركي نم هل هللا بهي اميلع اموي مركا نم نإ
 هميق الغاو شرعلا يذ دنع همظعأ امف ملعلا مظع

  - ١٠٣ _



 ملعلا نم يوحي ام ءرملا ردق

 نونفل نكو ملعت

 دحاو ملعب دعقت الو

 يوحي مل ئرمإ ملع امف

 ملعلا نونف نم عمجاو
 رابخألاو راثألا نم

 هبلطاف وحنلا كيلع

 ىرمإب رذع امف

 نوكي نأ ىوهيو

 سانلل نم لهج وذو

 لهجت الف ةغل نعو

 يوحي ام ءرملا ردقف

 انذقني ملعلل نأينف

 فوقومك دعقت الف

  

 )١) هركلا وأ ، فوخلا : رجولا .

. 

 ردصلا عساو ملعلا

 () رجو ىلع السك

 (!ا)رفغلا ةضيب الإ

 رطقلا ددع يواسي ام

 رعشلاو باسنالاو
 رصعلا ةيهاد نكت

 يردي ال ناك امهم ءرملا

 رجلا نم عفرلا فرعي ال
 ردصلا سلجملا يف ًآردصم

 ريضلاو سؤبلا فيلح

 ريخ اذ موقلا يف شعت
 رمألا يف نازيملا وه

 ررضلاو ءاملظلا نم

 (" رحبلا ةخجان ىلع

  

 )٢( رمقلا لزانم نم لزنمو ، لوعولا دالوأو 0 لابجلا سوؤر : رفغلا .
 )٣( لحاسلا ىلع ءاملا بارطضإ توص : ةخجان .

_ ١٠٤ 

 



 يردت بتكلا ترجه اذإ فيك

 ارسسح رمقلا كاذ دافنب مهو أرجه ملعلا يف مهل اموق ىرت

 اردت فيك املع يوحت مل امو يردت بتكلا ترجه اذإ فيكف

 ارذع موقلل امو مهب تيلب ءاقش ىوس لوهجلا ردغ امو

 



 رظنلا لهأ نم تنك نإ يخأ ملعإ

 يذلاو ىنتن ملعلا

 بلأ سرد اا و

 ى تؤي م اعلا و
 يقتي مل ناك

 ربتعاو يمالك مهفاو يخأ عمسإ

 رس د ٦ __ ٠ و !؟

 ر كفلا 4 حاقلو

 رح لابو ىقتلاب

 رد ه د ملعف

  ١٠٦ 

  

  

  

  

  

 



 ملعلل عم هقفلاو نآرقلا ةمكحلا امنإ

 لا ةدوجو مارحلا نم لالحلا ةفرعمو

 مثإلاو غيزلا تابناجمو ىقتل رانيإو

 مكحلا اولوأ اهاتؤي ارغلا ةمكحلا هذه

  - ١٠٧١





- ١٠٩ 

 





 ىلاعت هللا ىلإ لاهتباو لتبت

 ننملا ميظعلا هلل دمحلا

 نسلألا عيمج ارط هحبس

 نوكم كلم دبع لكو

 نييعتلاو هبشلا كارد نعو

 نيعالا يفخ ضاميإ ملعي

 نيهلا ريغو رمألا نيه نم

 نلعت مل وأ كرس نم تنلعأ

 نتقوُم همإلاب رقم دمح

 يندهاف يسفنل كوعدأ بر اي

 ينمهأ امو ينمهي مل ام
 ينجن يورلا مجلا كلضف نم
 ينرسي امل يبر يندهإ مت

 ينعقوت نأل يسفن ىوه نمو

 ينعزوت نأب كوعدأ بر اي

 يننإ يوبأ يهلإ محراو
 ينقشت ال ةمحرب امهفعساف
 ينعمجت نأ تدرأ نإ رشحلا يف

 ينفكاو يهلإ اي باسحلا ءوس

 نميهُسلا كلملا دابعلا بر

 نقوُم ءاجر يذ بلق لكو

 نياتلل نع لج هناحبس

 نيحتلاو يفنلا نامز نعو

 نيدلا بولقلا يف تاضمافغلاو

 () نجنجلا تحتو ءاديوسلا يفو
 نمؤم ليلذ دمح هدمحأ

 نيدتلاو ريمضلا صلاخ نم

 ينفكاو ينعأو ليبسلا دصق

 يننغاو يهلإ اي يناعذ بجا

 ينرضي امو رانلا محاج نم

 ينرغي نأ ناطيشلا ىوه نمو

 ينؤوسي امو ينقوعي اميف

 ينعفني امو هتيضر امل

 نسحأ مل امهرب يف ترصق

 ينزخت ال يقلاخ اي ينجنو

 ينقو ينع فعاو يهلإ محراو
 يننزحي امل هيفاك تنأ ام

 )١( ردصلا يلي ام عالضألا فارطأ : نجنجلا ؛ بلقلا طسو : ءاديوسلا .

.- ١١١ 



 ينديد نيحلاصلا ليبس لعجاو ينمحرت نأ مهللا كلأسأ

 نسح نم هتيتأ ام لكل ينيحت يف لوبقلا كلأسن )١) . . دت

 يندهاف يلوو يهلإ تنأ ينتثعب ذإ رشحلا يف ينزخت ال

  

  

 اتهق
  

  
 )١( ةكرابملا تاقوألا يف حلاصلا لمعلا : نيحتلا .

 ۔- ١١٢١



 روطلا بر نمحرلاب ذوعا

 روكشم لمع لك ابرو

 روفك ملاظ لك رش نم

 ريرغتلاو سفنلا عازن نمو

 روكلا دعب روحلا ءالب نمو

 روصح ادع تاوادع نمو

 ريوجتلاو ةليحلاو ركملاو
 ي رون سامظنا نونمتيو

 روعو ىلع يل نوحبصيو

 ريسحلا نطاشلا تاوزن نم

 روقع حبان حابن نمو

 رورغملا نجاملا باذك نمو

 ريشعلاو لهألا داسق نمو

 ريثكلاو لقلا

 روتخلا

 . ةدايزلا دعب ناصقنلا : روكلا دعب روحلا )١(

 دانع نمو

 دناعلا رارش نمو

 رورشلا يوذ نم ءانخلا لهأ

 (" روثاع يف حبصأ نإ نووهي

 (" يروس ضاضقناو نانشلا نم
 ريدقلا نميهملاب ذوعأ

 (' روب دغو لك تاغزنو

 يرود يلاوح ةاناشم نمو

 ريصنلاو بزحلا قارف نمو
 (ث) ريصحلا ميألا داسك نمو

 (') ريقحلا يطاللا قيلع نمو

 (') ريفقنع ءايهد الب نمو

 )٢( ام دحأ اهيف عقيل ةرفح نم دعأ ام 7 رنبلاو } رشلاو ، نيضرالا نم ةكلهملا : روثاع .
 (٣) ناانشلا يف ةغل : نانشلا .

 )٤( ثيبخلا : نطاشلا .
 )٥( ءاقترلا ءاسنلا نم : ريصحلا ؛ ةجوزتم مأ اركب تناك ءاوس 0 اهل جوز ال يتلا : ميألا .

 )٦( روكذملا ةءاند نع ةيانك ‘ ضرألاب قصتلملا عيشلاو & فيعضلا ئندلا : يطاللا .
 )٧( برقعلاو ، ةطيلسلا ةأرملاو . ةيهادلا : ريفقنعلا ؛ هدشأو ردغلا حبقأ : روتخلا .

- ١١٣ _ 
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 )() رودجم لزاب ء يش لكو ريرطمق لج رمأ لكو

 رودصلا جرح اياذذ نمو رويجم رناج ريمأ نمو

 بيرو رومال ١ لضعم لاضع نمو روثع دكن رهد
 ٢ م 7

 )٢( روجهملا دصرملا راتع نمو روعثيخ لك ءاهد نمو

 (" روبهلا لوعت نم لوغلاو روقلا تالزان ءانع نمو

 (٤ئ١9 رورص يراج راجو ريرضلاو ونحلا رارض نمو

 (©) روثكم وأ عينشلا يق رثاك نم رورقد نم قرطي ام رسو

 () ريمطقلا ىلإ رمألا مظعأ نم روجيدلا ةسيدنحلا ةليللا يف

 )١( روعانلا نم رشلا يق غلبن روشاقلا رمزلا ءاحل نمو

 )١( روماتلا نم دلجلا يف قصلأ رويطلا نم بصقلا ىلإ ىدهأ

 (') ريعبلا نم كرعلا يف ربصا روراض نم رارضلاب فرعأ

 )١( ققشتْملا : لزاب ؛ سوبعلا ديدشلا لاجرلا نمو 0 ملظملا ديدشلا مايألا نم : ريرطمقلا .

 روذجملا .
 )٢( ءيش لكو 0 ىونلاو ، دسالاو ، ناطيشلاو 3 ةيهادلا و 0 بنذلاو ، لوفغلاو 0 ايندلا : روعثيخلا

 توبكنعلا جسنو . بارسلاو ، قلخلا ةئيسلا ةأرملاو 0 هلاح مودي ال .

 )٣( رذلا : روبهلا ؛ راجحألا ةريثك 0 ةنشخ ةقرفتم يهو ث ماكآلا مظاعاو 0 ريغصلا لبجلا : روقلا
 توبكنعلاو . ريغصلا .

 )٤( وأ . ضيرملا : ريرضلا ؛ رافقلاو ةيدوالا نم جرعتم لكو 0 جاجوعإ هيف ءيش لك : ونحلا

 جحي مل وأ جوزتي مل . ةأرملا وأ لجرلا : رورصلا ؛ ىمعالا .
 )٥( ةموصخلاو ةميمنلا : رورقدلا .

 )٦( اهيلع ةقيقرلا ةرشقلا وأ . ةاونلا قش : ريمطقلا ؛ ملظملا ليللا : سدنحلا : ةسيدنحلا .

 ةاونلا قش يف يذلا وه : ليتفلاو .

 )٧( همد اقري ال قرع : روعانلا ؛ موؤشملا : روشاقلا ؛ ةءورملا ليلق : رمزلا .

 )٨( نارفعزلا وأ ، مدلا : روماتلا .

 )٩( صلخ ىتح . هقرفميب هبنج زح : ريعبلا كرعو 3 لاتقلا : كارعلا : كرعلا ؛ ةجاحلا : روراضلا

 محللا ىلإ .

- ١١٤ 



 ريرشلا نم رشلا يف رش

 روبش نم خارصلا يف شحفأ

 ريجلا قلده نم لذأ

 ريجهلا نم رجهلا ىلإ ىمحأ

 روبق نم سيلجلل قيضأ

 رومخملا يشجت نم نتنا

 ريقلا داوس نم انول لوخأ

 ريكبتلا ىلع اقارشإ دشا

 رونلا بر قلاخلاب ذوعأ
 ريكنلا

  

© 

 ريكس نم ناوهلا يف خمطا
 () ريمش نم ءاركنلا يف رمشأ

 (') ريقحلا ىقبنه نم قمحأ

 (") ريبش نم رودصلا يف لقنا

 روصحملا سفنت نم جرحأ

 روراق يف صيحلا اياقب نمو

 (') ريدغلا نم دعو نم ردغأ

 ريبلا باقع نم تايزخملا يف

 رينملا حضوتسملا رمقلاو

 (ث) روضخيلا دكارلا ءاتغ نمو

 روعلاو مهيمع مانألا نم

 () روخصلا نم يروألا لزنمو

  

 )١( برجم رومألا يف ضام : ريمش لجر : ريمش ؛ ريفنلا وأ \ قوبلا : روبشلا .
 )٢( لذلاب فصوي امهالكو 0 ريجألا وأ 8 بيطخلا : قلده .

 نب سيق ينب قمحأ ناك ، يسيقلا ناورث نب ديزي : همسأو 0 يلهاج لجر ةقبنه : قبنه
 تاعدولا يذب بقلي ناكو ، قمخلا يف لثملا هب برض 3 ةبلعث .

 )٣( ملكتلا دنع عباصألاو ديلاب ةراشإلا : ريبشلا .
 )٤( تفزلا : ريقلا .

 مودي يتلا ةقانلا يه : دوكرلا : دكارلا ؛ رجشلا قاروأ نم يلابلا وأ ، كلاهلا ءاثغلا : ءاثغ )٥(
 . ةرضخلا ريثك ناكملا : روضخيلا ؛ هناكم يف تباثلا وأ ، عطقني الو اهنبل

 )٦( رحلا ةديدش ضرألا : يروألا .

- ١١٥ 



 هللا ىلإ ىوكش

 دابعلا بر هللا ىلإ اوكش

 ماركلا ليبس نع فنج مهب

 ىذألل مهفك يف نونمي
 ةلزع يف ريخلا نع مهارت
 ةكحض مهرهد يف ملعلا اوذف
 ةضرع مهدنع هضارعاف

 هنكلو لحملا زيزع

 هحيدامأب هنوبيعي

 مهنيجهت نأ اوملع :ولو

 اهحبق يف ريزانخلاك مهف

 ةحار مهدهاشم ييف امف

 ضورعلا بلق ريغ مهل امو

 عابضلا محلك عايضلا يف مهف
 هلوح ىلع داز نملاكو

 افراش مهب يل تيل ايف

 )١( ليم : فنج .
 )٢( ةمذلاو دهعلا صوقنم وأ { ريقفلا : ريفخلا .

 )٣( ةبدجم : ةمحق .
 )٤( نتنم نيمس محل حير : ةمهز .

 همألا هذه يف فثيداحأ

 (ههمه مهل تايزخملا يفو

 همعن تدسفأ ةنم مكو

 هملظ نم ثبخأ رشلا يفو

 (" همع مهرهد يفو ريفخ
 هملظ مهدنع هراونأو

 (" همحق ةنس مهبلق ىلع

 همجعلاب دوخلا تبيع امك

 هملك اوقطن امل ناجه

 همترم ثنابخلل تدع

 همعط مهلخادم يف الو

 ( همهز نم هيف امب باعي
 () همتق ىلإ داوس لاجم

 )١( هملغلا اهرواعت احيلط

 )٥( عمصلاك ريصيف . فجي مث دقعنيف . رجح وأ ، رجش ىلع ءامسلا نم لزني لط لك : نملا .
 )٦( رفسلا ةرثك نم بعت : حيلط ؛ مرهلا نسملا ريعبلا : فراشلا .

- ١١٦١ 



 ىسقلا ايانحب تحزر دقو

 نيتجعن مهب يل تيل ايو

 همنغ اجر ام ادا منغ و

 همكل نكي مل اذإ راعب

 همدع هباحصأ متاكي

  

 )١( تضغبأ : تينش ..
 )٢( لمعلا فيك امهيف ىدتهي ال هنأل ' قيرحلاو ليسلا : نامهيألا .

 )٣( رجح نم ردق : ةمربلا .
 )٤( هرخآ نم داوس ةيقب وأ 0 ليللا ريخآم لوأ : ةمهجلا .

- ١١٧١ 



 بنذ لك نم مظعأ كوفع

 امنهج باذع نم يهلإ ينذعأ
 ةءاسإ بر تقفراق دق تنك ناف

 يديسو يبر تنأ يهلإ تنأف

 امهيلك يدلاو محراو ينرجأ
 ةمحر لزنمب انعمجا كلذك

 ىلعلا كتانجب انعمجاو كتمحرب
 هتنرق املف يبنذ ترظن

 عراض ةوعد ءارضلل كوجرأو
 لضفم كنإ رمألا عيمج كيلإ

 ايعاد تهجوو يرابلل تملسأو

 يتريرج مظعو يفارسإو بوني

 ينقاعو يبونذ يل رفغإ يقلاخ ايأ

 ةمحر كئاطع نم يل بهف تومأ

 دمحأ ةيربلا ريخ ىلع لصو

 قراش رذ ام هللا هيلع لصو

 قراب حال ام هللا هيلع لصو

  

© 

 امرجأو ءاسأ دق دبع بنذ بهو

 امسلاو ضرألا ألمي وفع كوفعف

 املسم كوعدأ مث يبنذب ءوبأ

 امعنأو عاضرلا يف ينايبر دقف

 امركتو يفاعت نأ لهأ كنإف

 امعطمو اينه اشيع اهب ىقلنل
 امظعأ كوفع ناك ينع كوفعب

 املسأو اياطخلا لج هب تطاحأ

 املكو ارس كادان نمل داوج

 ام لكو ءوس لك نم هب تذعو

 امد اهل يكبأ نأ يرح ينأل

 امدنعو يتايح يف ييلو تنأف

 املس يل نكي ىوقتلا نم آدازو

 امسنمو افرع حيرلا يرابت ةالص

 امنيهو باحسلا يف دعر نح امو
 امنرت كارذلا يرمق حال امو

  

- ١١٨ _



 ليللا ماهس

 ادرم اهل سيل ليللا ماهس

 اهيوتحتو مامغلا ىلع لاشت

 اهيقتت ةلاهجلاب كنظت

 نهوو فعض نم عيطست نلف

 اعقول اهل نإ هللا ذاعم

 دج لوقلاو الزاه كحضتأ

 انيصح ىولبلا نم اعرد نكف

 ادج رعقلا قيمع ارحب نكو
 امظع ءاقنعلا ةنيه يف نكو

 ىعست ثيح كقوف هللا سيلأ

 مؤش يغبلا نإ غبت ال الا

 ادعت لبج ىلع لبج ولو

 دبع تنأو كاذ مورت فيكو

 الفط دهملا دنع كابر امأ

 . عردلا : درسلا )١(
 )٢( ةوقلاو ةبلغلا : دألا .

 (٣) ةموصخلا ديدش : دلألا .

 )٤( بلصلا : دلصلا .

 اده مالعألا يساور دهت

 لوقلا دعت ةكنالم

 () )درس برحلا سبل تسبلأ ولو

 ()" ١دا يغبلا دنع كالوأ امل

 ("" ادلألا يهوي ابئاص اقشرو

 ادشر كالوأا نم كادهأ دقو

 ادق ماهلا دقي افيس نكو

 () ادلص رخصلا ديدش البج نكو

 () ادلج نارقألا ىلع ادسأ نكو

 ادع سافنألاو كاطخ دعي

 ادع

 )) ادصق يشماو كضانع نم هفرو

 ادعت ذإ قعاوصلاب كدكدل

 ادبع رشحلا موي هيتأ هل

 ادلج تنأو شاعملا كبسكأو

 )٥( ؤفكلا : (نرق عمج) نارقألا ؛ يفارخ رئاط : ءاقنعلا .

 )٦( حيبقلاب ملكت اذإ ‘ ىظنع : لاقي : كظانع .

- ١١٩١ 



 ادع كاتأ نمل يصحت الف اكلم كنم نميهللا كلوخو

 ادعسو ادشر مأ رشحلا ةادغ يقالت ام ايغأ يردت الف

 ادحل ناتثدجلل تيول دقو يدامتلا كب جلي امو فيكف

 )ادهع نمحرلا نم كلمت ملو ليتف نم كلام كينغي الف

  
 )١( ةاونلا رشق : ليتف .

 ۔- ٠١ ٢ ١ -_



 يرومأ عيمج يف هللا يبسح
 يلاجم هيف قيضي رمأ بر

 ينع مهلا جرفيف يداناف
 ضرذخلاو تاوامسلا يف رمألا ربد

 رمأ لك يف ريصملا هيلإو

 رضلا فشاك ايو ىولبلا ليزم اي

 انيلع اوراجو اوغط سانأ نم

 نايغطلاو روجلل نيبكان اودفف

 تنابو ,راخ وهف قحلا ملظأ

 اريطتسم انشان لهجلا ادغو

 يعمدو زيزأ هل يداؤفف

 وجشب يكبأ فيك ينوملع
 نزحلا نم يبلق نإف ينوملع

 يرورس اهنم دهني ؛تاوبه

 يرومخأل يتدع هللا يبسح

 ليكولا معنو هللا يبسح

 () ليوخ يبر ريغ يل نسيل

 ليفك تابنانلا يف يل هنإ

 ( لودسم هرتسو ىنغأو
 لوؤسملا ثاغتسملا وهو

 لومأملا كربف ينرجأ

 ليلضلا ىوهلا ىلإ مهاعدو

 لوهجم مهيف قحلاف

 لوحت تانجلاو يفلا قرط

 لولفم هشيج ملعلا ىوظطناو

 ليست بانتكإلل يدخ قوف

 ليلع بانتكإلل يبلق نإ

 (" لوُبُس يعمدو حيرق

 (" لوقعلا اهنم هيتت بوطخو

 ليكولا معن وهو هللا يبسح

:. 
 )١( يرما هلوخا : ليوخ .

 )٢() هرتسو هاطغ : ءيشلا ىلع لدسأ : لودسم .

 )٣( حيرج : حيرق .
 )٤( ناخذ هناك ءاوهلا يف عطاس رابغ : (ةوبه عمج) تاوبه .
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 ةزعلا بر كبر ناحبس

 كلملا ةزعلا بر كبر ناحبس

 ةفصاع جوهلا حاير يرجم ناحبس

 ةيراج قفألا قوق سمشلا رخسو

 ىرجأو تايسارلاب اهتبث ضرألاو

 اعم راهنلاو الك ليللا رخسو

 ةبئاط كلفلا يرجت رحبلا رخسو

 ةبزاع راوقألاب ضرألا عدصو

 ةمئاس ماعنألاو ريطلا رخسو

 ةسباع لاطبألاب نودعي ليخلاو
 ةحلاص رقلا يف اهرخس رانلاو

 زلفلا ءام نم بلصلا اهب يرجي

 انل وهف هللا هارب ءيش لكو

 6١ كمس الب اعبس اهعفار ناحبس

 () كتقلاو كلفلا يرجم كبر ناحبس
 ( كبحلاو كمسلا تاذب تارينلاو

 () كسنلا و ناعيقلاب ءاملا اهقوف

 © كلحلا يذ ليللاب هبهذأ رضلاو

 كمسلاو يلحلا يف انل اقزرو هيف

 () كسحلاو نامرلاو عرزلاو لخنلاب

 ١}( كشحلا يذ ردلل ةينامث اهنم

 كهتنم نرقلل سلتخم نيب ام
 كرصلا سبايلا عفنو عاتملا يهف

 (» كهن ةروبح يذ لك اهرح ىشخيو

 (}> كنتحمو ركف يذل غالب داز

. 
 . فقس وأ . رادجك عفري : ي أ . ء يشلا هب كمسي ام : كمسلا ) ( ١

 . موجنلاو بكاوكلا رادم : (حتفلابو) 0 ةنيفسلا : (مضلاب) كلفلا )٢(
 . قنا رطلا تاذ ي ١ : ليقو .ح احّصلا يف امك . موجنلا قنا رط : ع امنسلا نم كُيْحلا ) ( ٣

 )٤) رطملا ةثيدح : ي أ ۔ كست ضرأ : لاقي : كسن .

 )٥( داوسلا ديدش : كلاحلا : كلحلا .

. 
 (ةكنضح ةدحاولاو) 0 متغلا فاوصاب قلتت ، ةنبشتخخ ةرمث هل تابت :كتسحلا
)٦( 

 )٧١( ةكوئثخَم يهو . اهنبل عمتجي ىثح اهلحت ال ةقانلا ككرت :اشحلا .
 (٨) ندعملا : زلفلا .

 (٦) ةربخلاو ةبرجتلا وذ : كنحملا : كنحلا .

- ١٢١٢ 

 



 هللا الإ هلإ ال ركذلا لضفأ

 ىقبأو ركذلا لضفأ

 باتكو ناسل نم

 نزو لك يف تلقث

 ينم لوقلا افخ نيح

 ءامس يف تراطتساو

 ءاضف لك تذنلم

 تاوامسلاو

 شرعلا ىلعو

 نانج عيراصمو

 ايحو سمننلا

 ىلجملا ردبلا

 ةظطن لضفأ

 هيف تنأ لوق ريخ

 ملعاف كل رون يه
 ملظ يف رون كل

 اعيمج

 باتك

 هجوبو

 ىلعو

 ابنإ

 الالت ربقلا ىلع و

 تاملظ ثالث ىف

 هنع بركلا حيزاف
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 لإ

 لا
 لإ

 لإ

 لإ

 لا
 لإ

 لإ

 الإ

 لإ

 لا
 الإ

 لإ

 الإ

 الإ

 لإ

 لا

 لإ

 الإ

 هللا

 هللا

 هللا

 هللا

 هللا

 هللا

 هللا

 هللا

 هلل ا

 هللا

 هللا

 هللا

 هللا

 هللا

 هللا

 هللا

 هلل ا

 هللا

هلل ا



 الالم مأاست ال و

 ق دصو

 لق

 اكح ةنجلا لخدت

 ةالصو كسن دعب

 وكزو

 افقاو نيحلا ام اذا و

. . 
 هانم يف ءاهتناو

 مالظ ربع

 ح اص لك ىلع و

 \ : ٥ ( و 1 ٠ ٠ . ه ( و

 .مه صو

 ح ادم

 اعيمج بوتلا لباق

 ي واسم لك رفاغ

 رفغيو بوتلا

 كبرش لك نع لج

 ري تمو ريزوو

 كيلم نع ىلاعتو ك

 رب وهو
 1 ا ٩

 : دجمو

 دودوو

 بيرقو
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 وه الإ هلإ ال نم لضفأ مهمالك يف سانلا قطن ام

 مهمالك يف سانلا قطن ام

 اهلصحو بلق اهاعو الو

 اهلمحي نأ نازيملا عاطتسا الو

 عيمجلا دهشي اهلضفب
 راربألا ةكئالملاو هللا دهش دق

 ادبأ هكلم يف كيلم الو

 دلو الو الك اريزو الو

 ددع الب ادحاو لزي ملو

 ىلع نودهشي نجلاو سنإلاو

 مدعنم تنك ثيح يندجوؤأ

 ارشب الو اهروص اهلبق روص ال

 ايشتنم تنكف نك يل لاقو

 يشحو بنارت نم ينجرخأ

 ينلوخو هكلم يندعو

 ينذقنا لاوهألا عيمج نمو

 هتنيشم يف تنك ذه انأو

 ةرفغمو اوجرأ اوفع بر اي

 اعم يدلاوو يلع بقتقف
 امك كنم زوفلا انقلو

 وه الإ هلإ ال نم لضفأ

 وه الإ هلإ ال نم رونأ

 وه الإ هلإ ال اهلقت نم
 وه الإ هلإ ال هنب

 وه الإ هلإ ال نأ

 وه الإ هلإ ال اكراشم

 وه الإ هلإ ال هناحبس

 وه الإ هلإ ال هدعي
 وه الإ هلإ ال يتداهش

 الإ هلإ ال هناحبس

 الإ هلإ ال اهروص

 الإ هلإ ال هدمحأ

 ئ
} 
} 
} 

 وه الإ هلإ ال ادحوم

 وه الإ هلإ ال نم كدنع

 وه الإ هلإ ال اي كديبع

 وه الإ هلإب الب كرابت

- ١٢١٧



 وه ةلإ هلإ ال اي ءايلعلا كتمحر فطلب انيلع نتماو

 وه الإ هلإ ال هتعس يف كوفعك اهضرع ةنجو
 وه الإ هلإب ال لوقن نأ انيلع مجلا كناسحإ

 وه الإ هلإ ال اهضاعل اهعمجأ راحبلاب اوبتك ول
 وه الإ هلإ ال لوق رمألا ةالولا دنع حجنا

 وه الإ هلإ ال لوقي ال ذإ هقلاخ هاداع دبع باخو

 وه الإ هلإ ال مهرشحل مهثعبيو ىرولا تيمي نم اي

 وه الإ هلإ الب هاياطخ نم كدبعل دجو رفغاو فعاو بت

 وه الإ هلإب ال اي يمألا دمحم ىلع لصو محراو

  - ١٢٨ .



 لص بر اي

 هتعيشو ىسيع ىلع لص بر اي

 رضم نم راتخملا ىلع لص كاذك

 هدلاوو ىيحي ىلع لص بر اي

 هتليل راتخملا ىلع لص بر اي

 ةنوأ هللا ةولص مث دوؤاد

 مهلك طابسألاو بويأ خيشلاو

 لص قاحسإ عم بوقعي خيشلاو

 ىلع لص مث بيعشو حلاصو

 تعلط ام سيردإ ىلع بر لصو

 يهلإ لص نونكملا ىرتلا نبا مدآو

 انديس ثوعبملا ىلع ةولصلا مث

 المج مهلك مهيلع هلإلا ىلص
 مانألا لك نم هللا ةوفصو

 رضم نم راتخملا ىلع ةالصلا مت

» 

 انارمع نب ىتسوُم ىلع لص بر اي

 اناندع دالوا نم ةيربلا يداه

 اناثام نب ايركز هب ينعأ

 انآرقو احيبست ليللا عطاقو

 اناميلُنس يكازلا هنبا يبنلا ىلع

 اناراه نب طول ىلع ةالصلا مث

 اناميإ ءولمملا ىدنهلا نكر ميهاربإو

 انانيف نب عشوي نب كمل نب حون

 انايحأ هللا يبن ثيشو سمش
 اناحلأ كيألا قوف قرولا اعد ام

 اناهرب قلخلا عيمجل دمحم

 اناولأو افيراصت روهدلا ادب

 انايحأو انيح مهاشغت هللا ةولص

 انايدأ قلخلا ىكزأ لسرلا متاخو

  
- ١٢١٩ _



 هفطلو همالا تاضرممل بلط

 ارتاسُم لالحلا ئطو يف ناك ىتف

 ةعامج ةالصلل تآب سيلو

 رفاسُمب الو رذع يذب سيلو

 هفطلو هلإلا تاضرم بلطيل

 هءاسن ىشغي رسلا يف الجر ىرأ
 هفاكتعإ ةادغ ابارحم شغي ملو

 همايص دنع راطفإلا رضح اذإ

 ةبوثم هلإلا دنع هل ناكو

 اراهج مارحلا ئطو يف نلعيو

 اراهن مايصلا رهش يق لكايو

 ارارم لاعفلا يذه ىتأ نكلو

 اران ةمايقلا يف هنع أرديو

 ارارم نيفناطلا دنع لخديو

 ارارغ لحي ال اريط لكأيو

 اراعو مانألا يف ًآركن تاي ملو

 )راقو نيملاعلا يف هللجو

  

 امهنم دحاو لك 0 نالجر جوزت اذإ انك اذكو : رمغ نب هللادبع ..... لاق { : باتكلا لصأ نم (+)
 مع اذه . هبحاصل مع امهنم دحاو لك نبا دلولاف . دلوب امهنم دحاو لك ءاج مث . رخآلا ماب

 دلو لكف 0 نيدلولا ءاجف 0 رخآلا ةنبإب ذخاي لك } نالجر ج وزت اذإو ؛ اذه مع اذهو { اذه

 . [ ملعأ هللاو ۔ هبحاص لاخ امهنم
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 مهب لعفاف كلذك

 ريخلاو وفعلا يلو ايو ريضلا عفاد اي انبر اي
 ريطلاب شوبحألا كلتقك يريغ يديب يودع لتقأ

 () ريع ىلإ روث نم بصنت ادعلل توه ليبابأ اريط

 "» ريم الو ريخ الب ىريح ادمه ادلب مهتريصف

 ") يريغ اونمو ينونم دقف مهب يهلإ اي لعفاف كاذك

  

. 
 )١( ةيخيرات ةرهش امهل 0 ةكمب نالبج : ريعو روث .

 )٢( دنع ام : مهلوق هنمو ؛ اريم مهريمي هله ا رام دقو ؛ ناسنإلا هراتنم ماعطلا : ةريملا : ريملا 

 انترايَم رظتنن نحن : لاقي ؛ (ةراَْمو ،رايم : رباملا عمجو) ؛ هلثم رايتمالاو ؛ ريم الو ريخ
7 

 )٣( هب هربتخإو هالتبإ : اذكب هانمو ؛ توملا وهو : (نونملا نم) هانم .
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 هديعي هلل ١ ةمحر

 اديحو روبقلا نطب يف لح نا هدبعب نوكي ام محرأ هلا

 ادوجوم ةنيه اذ نكي امل هنأك هنع نولهألا قرفتو

  
_ ١٣٢



 بلقلل ءافش هللا ركذ

 ءاود ال ءاد سانلا بايتغإو ءافش بلقلل هللا ركذ نلا

 ءاسمو احابص هللا ركذاو مهركذ لمهأو سانلا عدف

۔- _ ١٣٣  



 بلقلل لقص هللا ركذ

 لاقص هالج اذإ ديدحلا لثم انبولقل ةلاقص هلللا ركذ

  .- ١٣٤



 ءافص بلقلل هللا ركذ نإ

 اولاق ليقل كنع عدو لب ءافص بلقلل هللا ركذ نإ

 لاضع ءاد ركذلا كرت نإ ءاسمو احابص هللا ركذاف

 لاهيو انزح رغاصي هلل كركذ يف ناطيشلا ىرتو

  - ١٣٥ _



 ىري نم اي

 ليلألا ميهبلا ليللا ةملظ يف اهحانج ضوعبلا دم ىري نم اي

 لحنلا ماظعلا كلت يف خملاو اهرحن يف اهقورع طانم ىريو

 لوألا نامزلا يف هنم ناك ام هتاطرف نم كردتسي بوتلاب

  

 . طقف ريخذلا تيبلا يف فالتخإلاو 0 يزاريشلا هللا ةبه تايبألا سفن تدجو : هظحالم )٭(
 . يزاريسشلل رمحالا

  

 ۔- ١٣٦
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 ةحيصنو ةمكح

 تعطتسإ ام كمالك للقأ

 اتماص كناسل نزخأو

 كمالك يف ومني ريخلاف

 هتعيض نإ ر سلا و

 زوحي ال مزلاف قفرلاو

 هنإ كدهج قوتو

 مس صرحلا نأب ملعاو

 ةنظم قلع ملعلاو

 مانللل ىلإ نبلطت ال

 نميهملا هنلا قزرتساو

 مهعمجب مانللا
 ىلع قانعأ

 يذلل قافو ومهو

 ىلإ ىسيكلا سيكأ نك

 يف نأضلا يعارك دلخأو

 افص رهد اذإ فصل

 حايرلا دنع الكلاك نك

, ِ 

 سانلاو

 )١( دبعتسإ : قرتسإ .

 اقدص تلق ام اذا لقو

 اقحم ولو ءارملا عدو

 ىقبي رشلاو الناق

 اقلخ هيلع نيحلي ال

 اقفر زاح نم ةمادن

 ىتقوت نم اموي زاف دق

 6اقرتسإ نمل عقان
 (ا"اقلع هاوس نبلطت ال

 مهلاون
 اقزر ننشحأرلا كتاي

 اقشي لاذنلاب رحلاو

 اقنع ءايلعلاب ءاب نم

 اقفو نييدعسلا حطان دق

 اقبس كيو يلاعملا بلط

 (" اقدث لاسو ًنحتسا ىقمحلا

 اقتر ناك ام اذإ قتراو

 ىقبأ ناليملاو ليمي

 اقذح تمر نا

 )٢( كوشلاب بوثلاو . لمحلاب ةأرملا قولعك . هلاحب ثبشتلاو هب سابتلإلا : عيشلاب قولعلا .
 ىعرملا يف هتمزالو هيف تحرس اذإ : يداولاب ةقانلاو .

 )٣( ريزغلا رطملا : اقدث ؛ برطتسإ : نحتسإ ؛ ءابدج ضرا : ىقمحلا ؛ عضاوت : دلخأ ,
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 ىقرت قلخ وذ سانلل يف شعت لك ىلإ نسحأ
 اقطث هيف كديزأ نلو لوقأ ام اقح لوقلاو
 (اااقدص ناكو عاطأ اذإ ميلحلا يفكي ام تلق دق

 ('"اقدص كيتاي هرون عابتإب ىلوأ قحلاو

 اقرب نوؤارلا ى أر ام كنالملاو كبر ةالصو

 اقدو تاحعلتلاب ليسيو هنوصب ماكال ١ ولعي

 و

 اقسن لأالاو دمحم مانأل ١ ريخ ىلع ىرتت

 تلخ ةليل رشع ىننإ . دحللا موي نم 0 رصعلا دعب 0 اهنم غ ارفلا ناكو

 . ةيوبن ةيرجه ةئامنامثو نيعبسو نيتنثإ ةنس ، لاوش نم

 ديم .9 =

 )١( اقداص : اقدص .

 )٢( .اقح :اقدص

_ ٠ ٤ ١ 



 ةظع وم

 اظعاو رغ اي توملا ركذب كافك

 اهدوهع ينتركذ ورمع مأ ىرلا

 ابصلا نع نفزع يتاذل نحبصأو

 يندوي رويغلا راص نأ تركناو

 هراوأ ديدش ىرعشلا نم مويو

 هبرك تجرف نجلا فزعك مصخو
 اهنود نويبغلا لظ تدشنأ اذإ

 ابصلا ننس نع بيرجتلاو ينإف

 هفورص مج رهدلاو يرمع ىضم
 ةقرب ماظعلاو ينم دلجلا ىهو

 اهنأك ادولج هيف ىرأ تنكو
 هراوا نم ابصلا مايأ تدباكو

 اهتلقأ الول سفنلا يلع ىبأتو

 )١( نويعلا : ظحاوللا .
 )٢( ديدشلا ظيلغلا وهو : (ظف عمج) اظناظفلا .

 (٣) ضخغيملا : ظناقلا .

 )٤( فيصلا مايأ : ظيقلا .

 اظقوم ةلاطبلا قرط نع بيشلابو
 () اظحاوللا تايناغلا يبسأ يلايل

 )١( اظئاظفلا تاضرعملا نكو نلو

 (" اظناغ ةبيبشلا رصع هل تنكو

 () اظناق دج ذإ بضلا غامد بيذي

 (أ) اظناظكلا لم فاتعملا ةضاعلا اذإ

 () اظفالت نوظحلي ليهس ناكم
 اظفال وهللاو يغلا تاهرت نعو

 اظحالم حال بيشلا تيأر نأ ىلإ

 (') اظفاحم ينرقل اعانم تنك دقو

 اظنالغ نرصف جابيد فرافر
 () اظناظفلا فشتسي ىسمأ رحلا اذإ

 اظفاح ظفللا نم ظح اذ ناك نمل

 ؛ رجه : لم ؛ ريطلل رجازلا : فاتعملا ؛ رحاسلا : ةضاعلا ؛ مهتاوصأ و نجلا نيحلت : فزعلا )٥(

 . دئادشلا : اظناظكلا

 هيلإ راشملا ناكملا يف نومارتي : يا 0 اظفالت ؛ عضوم : ليهس ناكم ؛ ءالهجلا : نويبغلا )٦(

 . فوخلا نم
 )٧( لثامملا نراقملا وأ ، لسابلا عاجشلا : نرقلا .

 )٨( ءاملا نم ةعطقنملا ةزافملا يف شركلا ءام رصتعي : اظناظفلا فشتسي ؛ رانلا جهو : راواألا .
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 () اظغاونلا سويتلا اغان نم ةلاقم اظهانم يلثمك نم يلوق ملعيو

 (" اظلادملا ظكأ اموي هعافدب اطس اذإ ضيرقلا نإ مهليو ايف

 (" اظناغ ناك ام ءرملا لاقم رشو يعديف موري ال نم ينظنغيو

 )٠( اظمالملا يبري شوجلا تانباشيشك تبواجف لامجلا لزب ترده اذإ

  

 وهو : (سيت عمج) سويتلا ؛ هثيدح لوأ وهو 0 ءايشألا هتيؤر دنع لفطلا توص : اغان )١(
 . كالهلا ىلع ةفرشملا : ظغاونلا ؛ زعملا نم لحفلا

 )٢( هنطب ىلإ ريعبلا ماعط عفدت يتلا عفاودلا : ظلادملا ؛ ريعبلا ةرج : ضيرقلا  0٠همف ىلإ هنمو .

 )٣( ديدشلا بضغلا : ظيغلاو ؛ ةقشملاو ديدشلا مهلا : ظانغلا .
 تاذ ليخلا : ظمالملا ؛ ديزي : يبري ؛ ليللا نم ء زج : شوجلا ؛ لامجلا ريده : شيسشكلا )٤)

 . ةظمل : : ىمست اهفنأ زواج ام : : يأ . سرفلا ةلفحج يف ضايبلا
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 ةغيلبلا ةيوغللا ةروصقملا

 اضغلا تاذب عبر كجاهأ

 سينألا لحم دعب حبصأو
 دماه ىلع عفس ريغ افع

 امسلا لاله لثمك ءونو

 بعلم نم فيلاحز ريغو

 ايحلا لبوب نوته اهافع
 اهتنيبت ةادغ ينأك

 هعمد حفاس ةربع وخأ

 هعمد نم حفسيو يكبيو

 اشحلا نومكو اهلنابسنل

 له رادلا اهيأ يملسا اي الأ

 لولطلا نأب تملع املق

 () ابصلا حيرو لامشلا هتحم

 ("احمناف البلا يدايأ هتفع

 (") افقلا حيحش ريغو ليحم

 ('"افش يف هريصي رهدو

 () ىوتلا اياقبو اهمسر افع

 () افصلا قوف رفاوحلا عقوك
 الخ رصعو رهد رم ىلع

 ىضم دق كلاه ىلع يكبي

 اكبلا ماهتسملا عفني لهو

 (') ىوطنا ءاحربلا جعال ىلع

 (" ىوللاف ةدوع انمايأل
 (١أاعد عادل بيجتست ال

 )١( ةيقرشلا حيرلاو ةيلامشلا حيرلا ؛ لثألا رجش : اضغلا ؛ يلاخلا ناكملا : عبرلا .

 )٢) ريغت : افع ؛ هتريغ : هتفع .

 ؛ ليخب صيرح : حيحش ؛ بيصخ ريغ : ليحم ؛ يلابلاو يوانلا : دماهلا ؛ داوس : عفس )٣(
 . ءيشلا ةرخؤم : افقلا

 )٤( هرخآو ءيش لك فرط : افشلا ؛ مجنلاو مسوملا : ءونلا .

 )٥( (ادودمم ةنلثملابو) . ةماقإلا : (اروصقم ةيقوفلا ةانثملاب) ىوتلا ؛ بعالملا : فيلاحزلا :

 . كالهلا : ( ادودمم ةانثملابو) 0 هلتم

 )٦( ريزغلا رطملا ءامسا : ايحلاو ، لبولاو ، نوتهلا .
 )٧( ةديدشلا ىمحلا : ءاحربلا ؛ ملؤملا : جعاللا .

 )٨( ناكم مسإ : ىوللا ؛ ةيلهاجلا يف ةيحت : يملسا اي الأ .

 )٩( ةينافلا ينابملا اياقب : لولطلا .

 ۔ ١٤٣



 أربعتسُم رادلا يف تعجرو

 ةناريعب اهنع تيدعو

 اهداتعا امو مامزلا يرابت

 بقحأا ىلع يلجرو ينأك

 اشن ىتح ضورلا ضراب اعر
 بييثكلا نود نيعلاب حبصأو

 تابنلا ضيضغ نم ىهتشا ام هل

 الثتام اضغلا تاذب ىحضأو

 دامنثلا ءام فشنت املف

 ةحنان نيعلا نم تجاهو

 () اجش دق اهل وجش بلقلا يفو

 (" الفلا بأجك نوزحلا دقت

 (" ى وصلا تالثام ىلع روتق

 (" الق يجزي اصوحن ديري
 )٢( اطملا ديدش صوصفلا نيمأ

 () ىرصلا نجأ ركذتي ال
 (ا !) ع دق هبناذم داوج

 (_ )دنلا هيتحفص ىلع ردت

 )١( لصلا جهوك فيصملا حري

 )`١( افسلا زخوك فوتخللا رجت

 . مهلا : وجشلا ( ) ١
 : الفلا بأج ؛ ضرألا تاعفترم : نوزحلا ؛ عطقلا : دقلا ؛ ةيوقلا ةعيرسلا ةقانلا : ةناريعلا ( ) ٢

 . شحولا رامح

 ؛ نهو الب : يأ ، اهريس يف روتق الب تضم : روتف ؛ ةقانلا نسر : مامزلا ؛ قباست : يرابت ( ) ٣
 . كلاسملاو قرطلل تامالعلا : ىوصلا ؛ تابوصنملا : تالثام

 . ضغبلا : الق ؛ عفدي : يجزي ؛ يشحولا ناتخلا : صوحنلا ؛ يشحولا رامحلا : بقحأ ( ) ٤
 : صوصفلا نيمأ ؛ ةبصخملا ضرالا : ضورلا ؛ ضرألا تابن نم جرخي ام لوأ : ضراب ( ) ٥

 . ريسلا يوق : اطملا ديدش ؛ لصألا فيرش
 ؛ رجشلا قرو وأ ، ضمرعلاب ضاوحألا يف عمتجملا ءاملا نم دسف ام : ىرصلا نجأ ( ) ٦

 . بلحطلا وه : ضمرعلاو

 . نيمسلا بقحألا نع : ةيانك ؛ عفترإ : الع ؛ عيش لك رخاوأ : بناذملا ( ) ٧١

 اليل لزنت يتلا ةبوطرلا : ىدنلا ؛ هسفن نع : ةيانكو 0 هدخ وأ } ههجو : ناسنإلا ةحفص ( ) ٨
 . ضرالا هجو ىلع

 ؛ افصلا يف رفاحلا برض : حرلاو ؛ هرفاحب ضرألا حري راس : ليلقلا دامثلا ءام برش املف ( ) ٩

 . ةدقوملا رانلا ةرارح : الصلا جهو ؛ افيص ةيدابلا لهأ هيؤي يذلا ناكملا : فيصملا

 : افسلا ؛ نعطلا : زخولا ؛ نخاسلا ءاكألا دنع اهنايرجو 0 اهجايهو 0 اهتعمد : نيعلا ةحنان )١٠(
 . نيعلا يذؤُيف ىذقلا نم حيرلا هلمحت ام
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 )هفصلا لاثمب افصلا قدت اضناب ابرق اهب دجأ
 (" ىونلا ميرحك وأ رخصلا نم يكاذملا لثم نراوم رمسب

 (" الملا ضرع فسعت ةادغ يتقان هتهبش كلذف

 (' ىقرلاب انتلخأ انمرو لومحلا ىندأب نقحل املف

 (© انجلا ولح معاطملا ذيذل روبدلا يراك اثيدح انلنو

 ("١أاهملا ظاحلب اننيمري روصخلا فيه ىشملا فطق ىدل

 ()اجدلا ردبك رينم هجو تاذ تيللا ةحضاو لك نمو
 (_" اقنلا صعدب اماوق زهت تشم امل رزأت دورخ

 ('") ىوه ىرافذلا دنع طرقللو فنفن ىلع حاشولا ليجت
 )١٠( انضلا ءربو ماقسلا اهيدل ةلوبطع قلخلا ةفهفهم

 اطقلا برس منرت ايحض اهرحن يف يلحلل عمستو

 يهو ؛ اليل ءاملل هبلط لاح يف ءاملا عضوم براق ىتح راس : يأ 0 (حتفلاب) ابرق اهب دجأ ( ) ١
 : افصلا ؛ برضت : قدت ؛ دتشإ : يأ ى رحلا ضاب : اضناب ؛ ءاملا نيبو هنيب ةفاسملا

 . ةبالصلا يف رجحلا لثم يه يتلا اهرفاوحب سلمألا رجحلا
 ؛ معنلا اهب حبذت يتلا ةلألا يهو : (ةاكذم عمج) يكاذملا ؛ ةبلصلا حامرلا : نراوملا ( ) ٢

 . يمرلا وأ دعبلا : ىونلا ؛ عيش لك نع ةمرحلاو . ةفاسملا : ميرحلا
 . ىده ريغ ىلع ريسلا : فسعتلا ) ٣)

 . دوعصلا : ىقرلا )( ) ٤

 . لحنلا ةرشح : روبدلا ؛ لحنلا بارش : يرألا ( ) ٥

 فيه لعافلاو ؛ اطخلا براقتم ، ع يطبلا يشملا وهو : (فوطقلا نم ضام) فطق ( ) ٦

 . روصخلا
 , قنعلا ةحفص : تيللا ( ) ٧١

 . ةبالصو ةوق اهيشم يفو دتشت : رزات ( ) ٨
 نيبو قلعملا ءيشلا نيب يذلا ىوهملا فنفنلا ، رصخلاو بنجلل رتاسلا بوثلا : حاشولا 69

 فلخ ةصخاشلا ةمظعلا يهو : (ىرفذ عمج) ىرافذلا ؛ نذألاب قلعت يلح : طرقلا ؛ ضذزللا

 . نذألا

 )١٠( ةنسحلا ةيتفلا ةئيضولا ةيراجلا : ةلوبطعلا .
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 راوجلا وذ اهتجهب ري ىتم
 نوحناسلا لعفي امك لهي

 ىمدلا لاصو آلإ شيعلا له
 ةلوكره ءاضيب لك ىدل

 هب انمعن شيع بر الأ

 ىضو دق اهتبن ةضور ىدل
 اهمارأ بسحت ءاديبو

 بارسلا ام اذإ اهيلع نأك

 تاعصانلا فنحلا نم ىألم

 ريجهلا ام اذإ فرحب تعطق

 هنول انجأ اهتدروأو
 بجال يف هنع اهتيدعو

 (االق يلاقب ىراصنلا ليبأ

 افصلاو ىنم دنع هلل

 ىنملا لينو ثيدحلا وهلو
 (" ىحضلا سمىشك نيبج كيرت

 ابصلا رصعو بابشلا نامز
 ("” ىوتساف اهاطش اهرزآو

 ( ىرس تالماه نم رعابا
 (}أافط ذإ اهنافصق قنح
 () ابرلاو اهمكأ اهب ىنكت
 () ىودلا يودعلا ىلع قشي
 »٨١( ا١)سلا ءام دهعلل هبشي

 )٢( ىوصلا ينان كلاسملا ميدق

 )١( ضغبأ : الق ؛ ةميدقلا رصم يف ةيالقلا ريدل ريشي : يلاق ؛ بهار : ليبأ .
 )٢( زجعلاو مسجلاو نيذخفلا تاذ : ةلوكرهلا .

 )٣( ماقتسإ : ىوتسإ ؛ عرزلا : اطشلا ؛ يوق : رزآ .

 )٤( اليل ريسلا : ىرسلا ؛ ىعرث ال يتلا : لماوهلا ؛ اهنتالزغ : اهمارأ .

 ؛ لزهأو فعضا : قنح ؛ الايخ ءام هنأك ‘ سمشلا جهو نم راهنلا رخأ ىري ام : بارسلا )٥(
 . بهذو 6 براقو 0 دازو 0 عفترا : افط ؛ هفعضأو هرسك : ي أ } (فصق عمج) نافصق

 . باغو
 ؛ لابجلا راغص : مكألا ؛ قرشُملاو حضاولا : عصانلا ؛ ليملا : فنحلا ؛ ةالتمُم : ءالم )٦(

 . ضرالا نم عفترملا : ابرلا
 عمج) ى ودلا ؛ ريسلا عيرسلا : ي ودعلا ؛ لاوزلا دعب ةريهظلا تقو : ريجهلا ؛ ةقانلا : فرحلا )٧)

 . ةعطقنملا ةعساولا ءارحصلا يه و : (ةيوا د

 دنع ةقانلا دلو هيف يذلا سيكلا : السلا ؛ ةداعلا يف دوهعملا : دهعلا ؛ ريغتملا : نجالا )٨(
 . هتدالو

 ؛ قرطلا : كلاسملا ؛ رحبلا جا ومأ بيخصو 0٠ شيجلا ءاضوض وهو . بجل ىنعمب : بجال )٩(
 . قيرطلا تامالع : ىوصلا ؛ ديعب : ينان
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 ىرفلا يرفت يهو اهل لوقأ
 عافيلا العاب ةاضح رانو

 نيلطصملل لكاوت تتابف

 موجنلاو مهب توطم بكرو
 الفلا ضرع ليللا سبلأ دقو

 نوجلدملا اهب راحي رفقب
 كلاه ىلع دايأ عجرك

 نانسلا جز لثم ةبقرمو
 ايفوم اهتورذب ينأك
 هل امادقللا زهي تيبي

 رينتسملا قلفلا ادب املف

 هتقيلامح ريدي لظف
 ىنثنإو ةيرمق دصقأف

 () ىرسلا نوهب حابصلا دنع

 (" ىركلا ديعب نيقراظطللو

 (" ىذجلا بلصب ايكذ ادوع

 ىهملا لثم دكاور ىريح

 ىصحلا قوف عبرت ابوث
 ('"الفلا تابن اهيف عراذت

 () اكب اروطو انينر اروطف
 () ىوهلا لاكش يف ةخماش

 (') ابشلا ديدح يواط قرزلا نم

 (" الكلاو ةرهابأ وضنيو

 (}١ردب مامح برس ستآ
 () ىمصناف ىلوألا هتنكمأ دقو

 (١)ادب دق امك داعو ىرخأل

 . فطلو ءيشلا نم ناه ام : نوه ؛ ةعساولا ءارحصلا : ىرفلا ( ) ١
 . مونلا : ىركلا ؛ اليل دفاولا : قراطلا ؛ عافترإلا : عافيلا ( ) ٢!

 . ةسبايلا ةبشخلا يهو : (ةوذج عمج) ىذجلا ؛ يوقلا : يكذلا ( ) ٣
 . اهيف تتبن اضرا الفلا راجشا مساقت : عراذت ؛ اليل عيرسلا ريسلا : جالدإلا : نوجلدملا ( ) ٤

 . عيراذم هيلع قلطي ضرالا نم ءيشلاو ءيشلا نيب امو
 . برطلاو ءانغلا توص : نينرلا ( ) ٥

 ؛ اهحراسم يف ةيشاملا وأ ، ودعلا وأ 0 مجنلا وأ ، ديصلا هنم بقاري يذلا ناكملا : ةبقرملا ( ) ٦
 . قاثولا : لاكش ؛ حمرلا فرط يف ةديدحلا : جزلا

 . روقصلا نم عون وا 8 رضنلا ديدحلا : قرزلا ؛ ءيشلا نم يلاعلا : ةورذلا ( ) ٧١
 ؛ ردصلا صفق ماظع ناسنإلا يفو 0 رئاطلا حانج ةمدقم يف نوكي يذلا شيرلا : امادقلا ( ) ٨

 . بلقلاب لصتم رهظلا يف قرع : رهبالا
 . حابصلا ءوض : قلفلا ( ) ٩

 )١٠( بهذو كله : ىمصنا ؛ ةلقملا ضايب نم نويعلا تطغ ام : قيلامحلا .

 )١١( قوطملا مامحلا نم برض : ةيرمق ؛ لتق : دصقأ ,

= 



 ارعاش هل تقرأ رعشو
 دمتست اهتلق ةيفاقو

 ماسحلاك لوقم اهب ينابح

 نايقلل بضهك طيبر شأجو

 نيترعشلا هل تلعج مهو

 رينتسملا قلفلا ادب نا ىلإ

 هناحلاب قوشم حاصو

 نيديلا قلط لذاوعلا ضاغو

 هنتيفلأف هيدل تذفلد

 هناطعإب ًاديبم اديفم

 . داهسلاو } رهسلاو 0 قرألا : تقرلأ ( ) ١

 () ىرولا ءارعش هل رقت

 (") ىغط امل رحبلا براغ نم

 (" ايشلا ديدح نادرص هل

 (') ىبأ افسخ مييس اذإ يبأ

 (© ىهسلاو امهيدجو اريمس

 () ىلجناف هنول نع رسحو

 () ىوشلا شامح احب بواجي
 ( ىاتلا بأرل ىجريو فاخي
 )٨١( ىهللا مج لقاونلا ريثك

 (١‘)ىنتقي ام نسحأ دمحلا ىري

 . عفترإو داز : ىغط ؛ رعشلا رحب : رحبلاو ؛ جوملا ىلعأ : براغلا ؛ ةديصقلا : ةيفاقلا ( ) ٢
 . هابناج : يأ ، نيدحلا عطاق } ناسللا تحت نارضخأ ناقرع : نادرص ؛ ناسللا : لوقملا ( ) ٣
 . لذلا : فسخلا ؛ تاينغملا رعشك : نايقلا بضهك ؛ ديدش : طيبر ؛ بلقلا : شأجلا ( ) ٤

 : امهيدج ؛ اليل مزالملا : ريمسلا ؛ نامجن ، سومقلاو ءاضيبلا : نيترعشلا ؛ ةمه : مه ( ) ٥
 رادم يف نيعلاب ىري ال يفخ بطق : ىهسلا ؛ يدجلا رادم يف نيترعنشلل نامزالُملا

 . اهزواجت ملو ةرجملا ىلع تفقو يتلا : (ةلمهُملا داصلاب) تاصيمقغلا ؛ ىرعشلاو ناطرسلا
 . ىهسلا اهيلع فطعو 0 ناطرسلا رادم يف يتلا يه : ءاضيبلاو ؛ يدجلا رادم يف يهو

 . يلامشلا بطقلا وهو 0 هلحم نع بيغي ال ريمس هنال

 . حضو : ىلجنإ ؛ فشكنإ : رسح ( ) ٦
 : ةيالا يف هنمو 0 فارطألا : ىوشلا ٠ مناوقلا قيقد : شامح ؛ توصلا طيلغ : حبلا ( ) ٧

 . فارطالل امومعو اصيصخت ‘ سأرلا ةدلجل : ي أ { « ىوىشلل ةعازن (

 : ىاثلا ؛ حلصأ : بأر ؛ مركلا نع ةيانك : نيديلا قلط ؛ اسنلا : لذاوعلا ؛ نزحأ : ضاغ ( ) ٨
 .ع دصلا

 . ءاطعلا ريثك : ىهللا مج ؛ اياطعلا : لفاونلا ؛ هيلإ تيشم : تفلد ( ) ٩
 . بستكي : ىنتقي ؛ مركلا نع ةيانك وهو : هناطعب ؛ رقفلل : اديبُم ؛ ىنغلل : اديفم )١٠(

- ١٤٨ . 



 () ىنغلا لضف دنع احرف الو نينسلا مزا دنع انهاو الف

  
 )١( ةدش هيف ءيش لك : اقلطمو ، نينسلا ةدش : يأ } (ةمزأ عمج) مزا ؛ فعضلا : نهولا .

.- ١٤٩ 



 6 () هللا لوسر ثيدح نم ةمكح

 كل ايهت شيعلا اذإ

 نم اغارف تهجاوو
 لوم هاج يذل

 جاترم درولا رهظف

 هللا ىقت نم نكرو

 كينغي حلص جوزو
2 

 ايندلا كل تزيح دقق

  

+. 

 نهملاو ةحصلاو

 اونعت ال لابلا ءاخر
 نتمم ةنملب كاقلي

 (" نتكم تيبلل نطبو
 نكرل كناخ ام اذإ

 (" نهولا كقلعي نأل

 () نبغلا كبناج دقو

  

 .همسج يف 7 هموي توق هدنع . هيرس يف انمآ حبصا نما" .: (ل ( هللا لوسر لاق )١(

 . هيلإ يؤي تيب هل ناك نم " : ۔ اضيأ ۔ لاقو ؛ " اهريفاذحب اينذلا هل تزيح امنأكف

 : ص . ٦ ج يبطرقلا ريسفت يف ساحنلا هركذ . "! كلم وهف . همدخي مداخو 0 ةجوزو

. ١٦٤ 

 رتس نع ةيانك . } نتكم نيبلا نطبو ] : هلوقو 0} قلغم : جاترم ؛ ءاملا درو ناكم : درولا )٢(

 نم تيبلا ةلناعب سمي امو 0 ةيلامكلاو ةيساسألا هتاجايتحإ تيبلا ةروعو 0 تيبلا تاروع
 . ىذا

 )٣( اضرع وأ امسج ناسنإلا ةلاحب سبتلي ام : قلعي .
 )٤( صقنلا : نبغلا .

_ ١٥٠ 



 : ةديج ةظعوم ۔ اضيأ ۔ لاقو

 ةودغ ةبحألا ىلع تررم اذإو

 مهيلع لصو مهل نرفغتساو

 اوملكتي ملف ىوعدلا نع اومص
 البلا نينافأ مهنع تملكتو

 ابصلا حير مهراثأ ىلع تفصع

 اميف ءايحألا ةطخ ملعأل ينإ

 هطخ دق املك قالم لك

 هب اقلت لزنمل رايدلا كب

 ىقتلا ىوس كانه اخأ نيغبت ال

 ىري ال ذإ هب ضار ىقتلا اوخاف
 ةوسق كبلقب تناع نإ يخأأ

 مهنيب ىدوت نأب نكشويلف

 انيساي مهنادجأ ىلع أرقاف
 () انيطق بانجلاب كئاعد ممعاو
 انيهال ةرمغ يف مهنأكف
 انيلبو ةهرب انمقأ دق نأ

 (') انيوات اهلامشو اهبونجو

 (" انونح تالطاهلاب اركابمو

 انيزح رايدلا نم تبأو ألإ

 انيعاو مهوجري نمل معان

 انيناد وأ نينان مهل ايقس
 انيقي كانه اقح مهنيب

 انينس ةايحلا نظ ول شرعلا وذ
 انوزخم الصحم تبسك دق ام

 انيرقو اسناؤمو ابحاص كل
 انيعم كانه ادحأ هلهأ نم

 انيضاملا كلهأ عراصم ركذاف

 انيكابلا كلهأ كشعنب يكبي

 )١( (نطاق عمج) نيطقلا ؛ مهتلحم نم بزق ام : موقلا بانجو 0 اهتحاس : رادلا بانج : بانجلا :
 . ناكملا يف ميقملا وهو

 )٢( (نامز فرظ) ةنوآلا نم ةهرب دعب ةهرب : انيوات .
 ( ٣ ( تقو : اركابم ؛ ءاسملا ح اورلا تقو : احوارم ؛ رطمم : زجترم ؛ باحسلا ةكرح : رمم

 ىلع قفشأ نمو 0 قافسشإلاو نانحلا رطمم : نونح ؛ بحسلا : تالطاهلا ؛ حابصلا روكبلا

 . هؤاطع هيلع لذب ءيش

 ۔- ١٥١



 رشعم كلقي نأب نكشويلو

 مهمامأ مؤي نأب نكشويلف

 ادسؤم لحي نأب نكشويلو

 صاصج دسي نأب نكشويلو

 ادرفم دسوت نأب نكشويلو

 املاع يكبت نأب نكشويلو

 ةرايز لمي نأب نكشويلو

 تلمع امب نادت نأب نكشويلو

 انيزح نبجي ال لزانملل ام

 ىلبلا لهأ مكماظع هلإلا ىقسأ

 () انيزع انيلجرهم باقرلا قوف

 انيعاد مهبرل نيهجوتم

 انيفد بارتلاو لدانجلا رح

 انيط نيل دعب كبحي نم كربق

 انيفد بارتلا تحت ادحوتم

 انينض رمي ذإ كربق ناكمب

 انوزحم ايكاب كربق راز نم
 انيد بساكملا نم تبستكا امو

 انيلبقف البلا لاط مأ نممصا

 انييلع تافرغ مكبانتأو
 مم مه

  
 )١( تاعامج نوزعو نيزع : نيزع ؛ هوطخ دعابتو طلتخإ : هيشم يف لجرلا لجره : نيلجرهم .

_ ١٥٢ 



 هيصوێو ) هنانبأ دحأل احصان ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : ةنسحلا ةظعوملاو . ةمكحلاب

 ينادن تعمس نإ كنإ ينبإ

 يننإ ةمالسلا كل توجر ادمع

 نكت هظفحاف هللا ركذ كيلعف

 هرون كل نكي هيف امب لمعاو

 اهتاملظ تلبقأ ةمايقلا اذإو

 اهدأ ضنارفلا سمخلاب كيلعو

 هتاف ضنارفلا دعب نم لفنلاو

 قطت نإو تقطأ نإ ضنارفلا رثأ

 يف نإ اقحُم ولو ءارملا عدو

 ملاع ربح لك كفيلح لعجاو

 لقو اهفنسلا سلاجمل بنتجإ مث

 لضاف خيش لك ةمكح تمصلاو

 ةجاح يف وأ هللا ركذب آلإ
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 يئاشنإ يف كيصوأ ام تيعوو

 ءاهفسلا سلاجم كيلع ىشخأ
 ءادعسلا نم ًادغ نيحلاصلاو

 ءازج نسحو اينألا هذه يف

 ءاملظلا يف هنم ارون تسبل

 ءاسمإ يفو حابصإ هجو يف

 ءالع لك هيلع زوحت المع

 («ءاكذ نب رونت لبق ليللاب

 ءاسلجلا ةباهم ءارملا كرت

 ءاملغلا سلاجم دنع لينلاف

 ءاود لك ءادو ناوهلا اذه

 ءاجوح الب قطن يف ريخ ال

 ءاضقو زجنتب اهل وجرت

  

 . سمشلا : (هلوا مضب) ءاكذلاو . راهنلا . ءاكذ نب ) ( ١

 ۔ _ ١٥٣



 هنسحلا ٠

 ةلاضف لآ دالوا نم يليلخ

 ىمحلا ىلإ ناسنؤت له ارظناو افق
 هبوص لوأ يشعنلا لبجلا ىلع

 امهيلك نييداولا العاب لاسو

 اهعوبر داجو اهيناغم ىقسأو

 اهعاعب ايرثلا هيف تمر ءونب

 اهتاصرع يف قربلا فاشكنا نأك

 ةنزم بوص نم قدولا باكسنا نأك

 ةيور الاجس اهيقسي لازامف

 اهتاوبر تستكإو تعاطأ نأ ىلإ

 اهتابنج نم نك ناغم يورتل

 ةظعوملاو ، حصثلاو } ةمكحلا يف اضيأ ۔ لاقو

 () بعان لآ نم يداعلا بصنملا ىلإ

 بذاك ريغ هءوض قرب عباتت
 (" براغملا وحن دس دق هرخأو

 0١ براوغلا ديدش فاجر رقعلا نم

 () بلاوحلا نعترم يلازعلا ميزه
 ( بناحسلا رغ طارشملا نم تداجو

 براوغلا فكأ يف ضيب قيراخم
 بقاوتلا كولس نم ارد طقاست

 () بلاخ ريغ اهقرب اعابت آثالث
 بناذملاب اهلمح يشو يبارز
 () بعالملا تابيط ضايرلا ناجه

 ثيح . بعنلا نم 0 رعاشلا ةليبق نم تيب مهلعلو 0 ةلاضف دالوا بطاخي ، ةديصقلا لهتسي )١(

 . بعان لآ ىلإ مهبسن
 )٢( رعاشلا راد ىوزنو 0 ىوزن ىشعن هنإ ثيح ، رضخذلا لبجلا وه : يشعنلا لبجلا .

 ةلحم ربكأ . رقعلا ةلحم دنع 0 ىوزنب نايقتلي ، هوبلك يداوو ، ضيبألا يداو : نييداولا )٣(
 . هترازغل هنم ضرألا ةفجرو 0 .ةعرسلا ديدشلا : فاجرلا ؛ اخيرات اهقرعاو 0 ىوزنب

 رطملاب رمهتُملا باحسلا تافص نم اهلكو 0 ةرازغب رطمملا باحسلا فصي : يناتلا رطشلا )٤(
 . ديدسلا

 تلاس : تداج ؛ رطملا نم باحسلا لقثو ، ةرثكو 0 ةعس يف بصلا : عاعبلا : اهعاعب )٥(

 اهققشت ةت م باحسلا رغ عرذأ ةرشع ردق نم ءيجي ٠ ريغص ليسم لك : طارشملا ؛ تالتماو

 . رغ : هيلع قلطي اهيف قيقدلا رهنلاو ‘ ضرألا قوقشك ٠ رمهنُملا ءاملاو ، رطملاب

 )٦( هيف رطم ال يذلا بذاكلا قربلا : بلاخلا ؛ ىرخأ دعب ةرم ، كسميو رطمي : لاجسلا : الاجس .
 )٧( ضرالا ضاير يف ةعونتم 0 اهراهزأو اهراجشأ : ضايرلا ناجه .

- ١٥٤ 



 اهئامس بغ رفعلا نأك ىتحو

 براوم ريغ رهدلاو اهب اندهع

 ىنملا كردي نلو انينمت ام انل

 اهدعأ لالخ يف الإ ريخلا له

 تبعشت نإ ىاثلا بأر اهلواأف

 نسحم لك ىلع ىنسحلاب كفطعو

 لهاج شاط نإ لهجلا شيط كدصقو

 بلطم لك يف صرحلل نبأدت الو

 انع امدعب هظح قال بر ايف

 ةصاصخ كترتعاو رمأ قاض نإو

 ىنغلا سمتلاو هللا دالب يف حسو

 لبقم رمألاو رمألا نعدت الو

 () برآم ربخ باشعألاو بصخلا نم
 ١}( بنارتلا تاحضاو ايانثلا قاقر

 بنامغرلا لاذتبإب الإ مزحلا وخأ

 بلاط لك ىلع بعص اهكاردإو

 (" براقألا يف ىهللا ءادسإو روما

 بغاشملا لوهجلا بغش نع كحفصو

 بزال ةبرض لهجلا شيطو ملحب

 بعاوكلا راسي ىقال ام كبسحف

 (" بغال ريغ هظح قال بر ايو

 () بجا رهلا تالمعيلا روهظ لمعاف

 بهاذم تاذ هللا دالب ناف

 () بناقملا كيلس نم ىدعأ هيف نكو

 هفصو يذلا بصخلا ببسب } بسشثغلاو ألكلا ةرضخ يف ءامسلا نولك ، ضرألا نول لثم )١(

 . اهيحاوضو ىوزن ضرأ ىلع . رعاشلا
 )٢( ءاوح تانب نم نامزلا ةبحص نم فصي : يناثلا رطشلاو ؛ ةاهادْملاو ةلتاخْملا : براؤملا ٥

 . رهدلا مهيلع بلقناف

 عرش } رهدلا نم هريذحتو 0 اهبصخو هدالب فصو نم رعاشلا جرخي ، صلختلا نسح يفو )٣(
 . )١٦( تيبلا نم أدبف . هتديصق اهب ىلح يتلا ‘ حناصنلا رهاوجو 0 مكحلا ررذ ليصفت يف

 : هيلإ حصني ام لوا لوقي
 ٥ يهللا ءادسإ : هلوقب 0 براقألل ءاطعلا لذبو } لمشلا عمجو 0 قتفلا قتر وه : ىاثلا بأر

 . ءاطعلا لذب : ي (

 )٤( بعتلاو بصنلا وهو : (بوغللا نم قتشم) بغاللا .

 )٥( هذهب تناك نإف 0 لبإلا دصقيو 0 مئاوقلاو قانعألا ةليوط : بجارهلا ؛ ةديجلا لبإلا : تالمعيلا
 . ةقلخلا يف ىوقأو لمجأ يهف . ةفصلا

 )٦) برعلا ةبرغأ دحأ وهو . ءادوس تناكو } هكلس همأ يهو ، هكلس نب كيلس : وه .4 كيلس ٥

 هضكر ةدشل سرافلا هكردي ال داك ىتح ، سانلا ىدعاو .

- ١٥٥ _ 



 ربدم تاف نإ رمثلا نبلطت الو

 بلطم ريغ يف رمألا نبلطت الو
 اهلانت نأ ةبتر نم نسأيت الو

 زجنم تسل ام سانلا ندعت الو

 ىقتلاو ملحلاو ملعلا لضفب كيلع
 ىذألا نم نصح نمحرلا ىقت نإف

 ةنيز ملعلاف ملعلل ابلاط نكو
 عزانم نم ىتفلل نوص ملحلا يفو

 هسفن ضرعي اضيرع كت الف

 عسل براقع نم هنص كضرعو

 اعزفم رمألا ةلهم يف دجت لهمت
 هديرت رمأ لك يف اسيك نكو
 ابذهم آرح تبحاص اذإ بحاصو

 ةميمن لكب ًاءاشم كت الو

 هلك حزملا يف رشلا عامج نإف
 ةرظن بر ايف هضضغاف كقرطو

 حصان كل هشتغت نم بر ايف

 هنإق ءارملا كايإ كايإو

 ةبير لك ىلع عاقو كت الو

 )١( بيبللا لقاعلا : يأ ‘ (سيكلا هدرفُم) سايكألا .

 بهاذك كيلإ ىعسي لبقم امق

 بكاوكلا سامتلا ىوهي نمك ىحضتف
 بطاخ مث اهبابسأ اهل ئيهو

 بحاص ةلخ نملاب ندسفت الو
 بطاعملل انمأ راسي اذ شعت

 بطاعلا عيمج نم نمأو نيصح

 بتارملا عيمج ولعت هتبترو

 باوم وأ هشطب ديدش ميصخ
 بغاشم ةاذأ يذ لوهج لكل

 براقعلا بيبد نم ىشخت تنك اذإ

 بزالم قيض لك نع ةحودنمو

 )١( براجتلا لعف سايكألا دمحي دقف
 بساكملا فع ضرعلا يقن ايقت

 بحاص لك ىلع احازم كت الو

 بناج لك ىلإ آراظن كت الو

 بحاص ةليلح نم اليو كل تنج

 بصان لك عم كيمري ةلخ يذو
 بناجو هيلإ حنجت ال رشلا وه

 بنار لك ىلإ ابوسنم كت الو

- ١٥٦ _ 



 ةلابن اذ أءرمإ لإ نبحصت الو

 اضقيتم القاع اميلح اميلع

 ايسان كفطعل ًآراظن كت الو

 ابلاغم اروخف الاتخم كت الو

 هلانت ديعبلا ءاطعم كت الو

 هضيب كرتي ودلا ماعن لعفك

 هلاني ديعبلاف اريخ كي نإف

 اهنبرقت ال تآوسلاو كايإو

 مهلك نوعسي سانلا تيأر املو

 امزالم اسلح تيبلا ءانفل نكف

 مهرمأ نيزأ سانلا تيأر ينإف

 مهرادو كيو سانلاب نقتت الو

 البرمو ارم سانلل اطلخم نكو

 دقتعاو فعاو دقتفاو ضمغاو ضغاو

 () براوم ريغ ءانحشلا نم اميلس

 بحاصف كاذب رفظت نإف افيفع

 (١أ بلاكتلا ديدش ًاعانم كفلإل

 بلاغ بلغأ شرعلا هلإ نإف

 براقُملا بيرقلل قفختو ربب

 (} براوهلا تابداعلا ضيب نضحيو

 براقألا ظح وهف ارش كي نإو

 براقو ددسف ارش اهمساب ىفك

 (ُأ بدانجلا وزن نوزني ةنتف ىلإ
 (©}) بصاع و تعطتسا ام مهاذأ بناجو

 بطاعملل يده ام ىدهأو مهيلإ

 ١( براذملا بيبطلا ةارادم قفرب

 (" بعار ريغ ابغار اديعب ابيرق

 بطاخو جلو ملحاو دصتقاو دجو

 )١() ملسملا تافص نم تسيل اهناف . انهادُم نكتال : ي أ . براؤم .

 )٢( ريغلا نع سفنلل ةرثألاو ‘ سفنلاب باجعإلا : فطعلل رظنلا : كفطعل اراظن .

 )٣( عنمي نمل لاثم اذهو ‘ هريغ ضيب نضحيل هضيب كرتي . ةيلاخلا ءارحصلا ماعن : ودلا ماعن

 . هريغل هيدسيو 0 هلهال هريخ

 ىللإ عمتجت يتلا بدانجلا ةرشحك 0 رورشلاو ةنتفلا ىلإ قصليو عفتري : وزني 0 ىزن : نوزني )٤(
 . اهسفن قرحتل . رانلا عوض

 . ةنتفلا فوخ . هتيبل مزالملا : اسلح )٥(

 )٦( نطفلا قذاحلا : برذملا : براذملا بيبطلا .

 نم جرخي ام وهو 0 رطفلا تبنت يتلا هلبرملا ضرألا نوعري امك 0 سانلل ىعرم : البرم )٧(
 . هيلإ نوعجتني و ، همسوم يف سانلا هلكايو 8 ضرألا

 ۔ ١٥١٧١



 مهناشو ىتش سانلا رومأ نإف
 اولصاو أنت نإو اولم مهتأت نإف

 امك اينغتسُم هوقلي نم نولجي
 لئاقو بيغملا يف لاق نيب مهف

 لئاس كناقل نع لاس نيب مهو

 مهل لقو مهنع سأيلا اياطم دعف

 هدحو هللاب نغتسإو مهدفر عدو

 اقلاخ كرتتو ًاقولخم لأستأ

 هقزر لئاضف نم الضف هللا لس

 هقانخ نيترعشلا تلعج مهو

 هتيفن يلبابلا معطك مونو
 هنأك ليهس نم ًاحمل بقارأ

 دكاور يهو ليللا موجن نأك

 بئاجعلا لجأ نم ينابملا بيجع

 بسانو كاحف اولاق لقت مل نإو

 بلاطملا مَج نوقلي نم نولمي

 بتاعو روضحلا يف تاع نيب مهو

 بقار كقارف يف قار نيب مهو

 () براق نب داوس نع ينغي هللا ىسع

 بهاوملا مج شرعلا هلإ نإف

 براغملاو اهقرش يف ام كلم هل

 بغار ةبغرو حاحلإو دهجب

 براوكلا رومألا لاقتأ جرفيو

 () بقاوثلا موجنلا مأ تروغ دقو
 () بناج لك نم ماونلا عجه دقو
 (" بهار ةرانم يف اكذي لابذ

 (© بعاوكلا روحن يف رد قناخم

 )١( هيلإ ةجاح ال يذلا ءيشلا نع ءانغتسإلا يف ، لثملا هب برضي صخش : براق نب داوس .
 رظنإ . رابخأ هلو . ةتسلا نيروهشملا برعلا ةنهك دحأ ،‘ يسودلا براق نب داوس : وهو

 يبهذلا : '١ برألا ةياهن " : يريونلاو 0 "! رذلا رثن "ا : يبالاو . "" مالسإلا خيرات "! .

 برعلا تدبع 0 تباوثلا نم نامجن ، صومغلا ىرعشلاو 0 ءاضيبلا ىرعشلا : نيترعشلا )٢(
 . ءايرلا : موجنلا مأ ؛ تلفأ و تبرغ : تروغ ؛ امهدحأ

 ماعط يفني امك ، هنع مونلا مهلا وذ ىفن : يأ 0 لباب ىلإ بوسنملا ، لتاقلا مسلا : يلبابلا )٣(

 . يلبابلا مسلا
 عطاسلا ليهس ءوض : هب لثم ى اليل بهارلا ةرانم يف ءيضت : اكذي 9 جارسلا ةليتف : لابذ )٤()

 اليل
 )٥( بعاوكلا روحن يف رذلا دقعك 0 ليللا موجنل غيلب ليثمت .

 ۔ ١٥٨ -_

  

 



 () بئارغ تامكحم نم ىتأ بيرع هتززه يبعارلا قروك رعشو

 براسو ةالفلا يف راسو راقو براق نيب نم نووارلا اهدشانت
 بهاذم زارط وأ قفأ بكاوك لفاحم يف تدشنأ ام اذإ لاخت

 ٨١( بذاكتلا فوخ ءايشملا متكت دقو اهلاحتنإ فوخ نيداشلا اهمتكأ

 براعالا يف تدشنأ ام اذإ لوؤق اهلثمب يبر هللا دمحب ينإو
 بدآ ةرمأو بودام ةعاطو بتاك ةنطف رعشلا .نونف يف يلو

 براوغ يذ ملظُم رحب عافدك ينتاي رعشلل وعدأ ام ىتم ينإو
 ") بزاوذلا ءابظلا نيب هبلطيل هشاج قرف شايجلا رعاشلا اذإ
 )ث( براقتم نمو سواكتم نمو فذدا رتم نم تنش ام ىتم ينإو

 توصك هداشنإو ، هب هراختفإو ، ةديصقلا يف هرعش ركذ ىلإ جرخ : تيبلا ىلع قيلعتلا )١(
 لب . ناكم ىلإ ةبسن ، يبعارلا سيلو 0 هترجمزو هتوص ةدحب فوصوملا ، يبعارلا مامحلا
 . ( ١١٥ ص ٠ " طيحملا سوماق " : نم القن ) ؛ حيحصلا وهو . بعرملا هتوص ىلإ

 اهلحتني نأ نم ارذح 0 دشنم يأ نع ةديصقلا نامتك رعابشلا ىنمت : تيبلا ىلع قيلعتلا )٢(

 . هتنطفبو { رعيثلل هتغايصب رختفي 0 ةيتآلا تايبألاو . هسفنل اهبسنيف } رعشلا صوصل

 . هترماو هبداب ‘ يفاوقلا ةعواطُمو
 )٣( اهروكذ صخألابو . ةنوصملا ءابظلا : بزاونلا ءابظلا .

 )٤( يهو 0 ةثالث ، هعاونأو رعشلا رحبأ نم ، تيبلا اذه يف ركذ :

 نلعافتُم 0 نتالعاف : وحن 0 ةيفاقلا رخآ يف نينكاس عامتجإ وهو : فدارتُم : لوألا عونلا .
 رعاشلا لوقك { نالعافتُم ، نالعاف :

 مالسلا كيلع لب اهيلع ال مامغلا نيب قربلا ضيمو اي

 ءزُج وهو ‘ ( متلعف ) : وحن 0 نينكاس نيب تاكرح عبرأ وهو : سواكتم : يناثلا عونلا

 . ( ربجف هلالا نيدلا ربج دق ] : جاجعلا لوقك . دحاو

 هبشي اهلك . ةيسامخ اهنإو . هنازجا براقتل 0 ابراقتُم ًممُس : براقتم :_ ثلاثلا عونلا

 نع هحاتقُم ؛ ( ناترم ) نلوعف ، نلوعف 0 نلوعف 0 نلوعف : ةينامث هئازجأ ؤ اضعب اهضعب

 . [ نلوعف نلوعف نلوعف نلوعف ] : ليلخلا لاق . براقتملا

- ١٥٩ _ 



 حباس عرقأ يرج عيرسلا يف يلو
 دنهم بضع عطق يباضتقإ يف يلو

 ةباغ ناحرس يرج حيرسلا يف يلو
 بذاع لحن نم يرألاك هنأ ىلع

 هنأ بسحي ءاركن يخأ لكل

 آدرزم ارعش كيوري نم كنودو

 لئاق لوق نم لخي مل هنأ ىلع

 يعديف موري ال نمم يناعد

 ةليل بطاح لثم الإ وه لهو

 )١( امهو ، رعشلا رحبأ نم نيرحب ركذ :

 () بهانم بطخ دم ديدملا يف يلو

 () بكاوم ريس لوط لاوطلا يف يلو
 () بحاوصلا نود يع دق اعرذ ىأر
 بصاو هللا هقاس باذع طوسو

 بياعل بيع سمشلا يف لهو بيصم

 () بنارألا كوسم نم ىهوا رعشلا يفو

 () براجم وأ هنطب ىزنت جادم
 بكانعلا جسن لثم الاقم يلإ

 بناج لك نم ءاملظلا اهب تلاوت

 . عيطقتلاو . قوذلا يف هتعرُسل } اعيرس يمئس 0 هبتشْملا ةرئاد نم : عيرسلا : لوألا رحبلا
 : هلاثم ، ( ناترم ) تالوعف . نلعفتسم 0 نلعفتسم : ةتس هنازجأو

 لحاس هلام عيرس رحب
 نلع اف “لعفت م . !.ذ 

 يف تدتمإ بابسلا نأل 0 اديدم ًئمُسو } فلتخملا ةرناد نم وه : ديدملا : يناتلا رحبلا
 ةينامث ىلع وهو . هرخآ يف رخآلاو 0 ء زجلا لوأ يف امهدحأ راصق 0 ةيعابسلا هنازجأ
 : هلاثم ، ) ناترم ( نلع اف . نتالع اف . نالع اف ، نتحلع اف : ءا زجأ

 نتحعاف نالعاف نتالعاف تافص ي دنع رعذلا ديدمل

 )٢) رعلا لوطأ وهو 4 فلتخملا ةرئاد نم وه : ليوطلاف ؛ ليوطلاو ۔ بضتقملا : ۔ اضيأ ۔ ركذ .

 ىلإ هيف تيبلا فورح غلبتو : ٤٨ نلوعف ، نليعافُم ، نلوعف : ةينامث هئازجأ } افرح .
 : هلاثم } ( ناترم ) نليعافم

 نليعافم نلوعف نليعافم نلوعف لناضف راحبلا نود هل ليوط
 : ةتس هنا زجأ ق ى هتلوهسو 6 حا رسنإل 6 ح رسنُم : يمسو 6 حيرسللا . ۔ اضيا , رك ذو ) ( ٣

 : هلاثم } ( ناترم ) نلعفتسُم ، تالوعف 0 نلعفتسُم
 لثملا برضب هيف حرستم

 ٠ل ه . > هال . ه .!“٠ فت 

 )٤( ةيرعشلا تانسحلاب فرخزملا وأ 4 عردملا : درزملا ؛ اهدولج : بنا رألا كوسم .

 وهو : (برج عمج) بارج ردصم : براجملا ؛ عراستو بثو : ىزنت ؛ ءاهدب لماجُم : جادم )٥(
 ىلع ءابرجلا لبإلا رابوأ تبنت امك ، ةنغاضُم مهبولقو ى نسح حلصلا دنع هرهاظ يذلا
 . هتيعارل ذؤم ، فيصلا ربذ هسبي دعب رضخي تبن وهو ‘ رشنلا

- ١٦١٠ 



 () بناجعلا مأ ءايهدلا ةلبج يفو لقاع وهو ةلبج يف ارق ام ارق
 , - .ه . ه. 2٠ ه م

 ١( بنارتلاو اهللا نيب ةقناعم هب توطناف هردق يرادي ماقو

 ١( براوشلاو هيحل يف اهبلاخم بشان وهو هفهل ىدانو حاصف

  

© 

  

 دلب مسإ : يناثلا رطشلا يف 0 (حتفلاب) ةلبجو ؛ ريمض هيف ءاهلاو ، بيعلا : (رسكلاب) ةلبج )١(
 . ءاعنصو ندع نيب

 )٢( ردصلا : بنارتلا ؛ قلحلا : (مضلاب) اهللا .

 )٣( ارش هنم يقلو 0 هب قلع : بشان .

- ١٦١١ 



 عيمج يف سفنلل دبعتلاو ‘ لامهإلا كرت يف لاقو
 : لاوح>لا

 ىتح ملعلا ليلق نم لوانت

 ريسي ملع نم وحي مل نمق

 يقارملاك الإ ملعلا اذامو

 ريزو ىلإ ريمألا ىقري امك

 يهالملاو ةلاطبلا يف كت الف.

 يلجتلا اهتيلح سفنلا كاذك

 تعاطأ دشر ىلإ تيعد نإف

 تعادت لهج ىلإ تيعد نإو
 ريفسلاك كسفن بطت تنأف

 امضخ شعت مولعلا يف مرضخف
 يهالملا يف كسفنب بهذت الو

 اولخ تيقب مولعلا ركذ نإف

 اهاو لوقتو ىنسلا ىهلت

99 
 (١) هالعأ نم يداولا ةيحان : ريفش .

 ريثكلا ملعلا نم هب لانت

 ريثك ملع نم وحي مل ادغ

 روهدلا رم ىلع اهاقرت

 ريطخ كلم ىلإ رزو نمو

 ريعبلاو ةهيوشلاب ىهلم

 رومألا نم هيلإ اعدت امب

 ريبكلا كلملل دبعلا عوطك
 () ريفش ىلع مءانبلاك اهافس

 يريذع اهيدامت نم يريذع

 () روحبلا ةمراضخلا يف اميظع

 ريمحلا يفو ريقبلا يف حبصتف
 ريكن الو كيدل فرع الب

 روصعلا يف يل ىضم دق رصعل

  

 ريثك : يأ ى مضخ رحب : لاقي : مضخ ؛ هيف عسوتو رحبت : ءيشلا يف مرضخ : مرضخ )٢(
 . مولعلا يف رحبتْملا ملاعلا وأ ٠ فورعملا ريثك ي ء اطعصلا لجرلاب ههبشو ث ءاملا

- ١٦١٢١ 



 ادعص ولعي ءرملا

 4 دأو هلامب ادعص ولعي ءرملا

 (ا«هبشنو هلامو هبدأ نم الخ نإف

 هب لمجأ هتومو هل ىنغ أ هدقفف

  
 . تماصلاو قطانلا نم 4 ليصألا لاملا وأ . راقعلاو لاملا : بشنلا ))

- ١٦١٣ 



 لمعي مل ءرملا اذإ

 مظعلا عزتناف لهجلا هيلع ىدبت هملع بجومب لمعي مل ءرملا اذإ
 ملظلا هعمقي ملعلاو اهمثآو هسفن ناخ نم سانلا يوادي فيكو

 مسجلا هب ىوادي ام ىلوأ نإ هب سخاب ءادلاو سانلا يوادي بيبط

 منثإاو ةنايخلا نيليلخلا رشو اهتنخ سفنلاف سانلا تملظ نإ اذل

 ملع هروج ىلع ملع يذل سيلو هتطح ملعلاب هللا تيقتا ام اذإ

  - ١٦١٤



 ملعلاو رمألا هل نم ىنسحب كبثي هشخاو هللا قتاو ددسو بقارف

 () مضقلاو مضخلا هنأش نم ملاع الو ظفاحب كيلملا ناخ ظفاح امف

  
 )١( مضخلا نود : مضقلا ؛ سارضألاو مفلا ءلمب لكألا : مضخلا .

 ۔ ١٦١٥



 رانيدلا بسك كيهلي ال حاص اي

 رابخألا ضعبب كيبنأ عمسإ

 راطعلا رطع ربنعلاو كسملا
 رادلا طسو يف ناتسبلاك بتكلاو

 راهزألا فونصو رامتلا نم

 راكفألا ضورو يأرلا ةهزن اي

 رادنبلا اهاوح تابح عمجو
 رابضأ يف اهأرقت بتك نع

 راطسفلا نيب عدوأ دقو آلإ

  

 )١( (ريماوط اهعمجو) 0 ةفيحصلا : راموطلا .
 )٢( نامرلا رهز : رانلجلا .
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 () راموطلا يف اهتعدوأ ةمكح نم

 رابحألا رطع راثآلا يف ربحلاو

 راتخت ام اهرامث نم لكأت

 (ه رانلجلاو لفلاو لجلا

 رانيدلا بسك كيهلي ال حاص اي

 ١ راطنقو ردب باسح الو
 () رافذح نم ىري امم ترداغ ام

 (©}> راطوألا عيمج بتكلا تزاح دق

  

 ؛ دوقنلاب ءولمم سيك : (ةردب عمج) ردب ؛ ءالغلل عئاضبلا نزخي يذلا وأ ، رجاتلا : رادنبلا )٣(
 . بهذ نم ةيقوأ نيعبرأ نزو : راطنق

 هذخا : لاقي ى ع يشلا بناج : رافذح ؛ هعمجأب امات : يأ ، هرابضاب هذخا : لاقي : رابضأ )٤(
 . هبناوج عيمجب : يا 0 هريفاذحب

 . هجاحلا : (رطو عمج) راطوالا )٥(

- ١٦٦ 

 



 ةثالث اومحرا

 لهجتسي املاعو لقأ رثم انبر ىلص هيلع يبنلا محر

 () لجرتسملا هرهد هيلع ىنخل ةورث بحاص ناك موق زيزعو

 لهجتسُسل لهاجل كذف لهجل نع ملعلا ههني مل نم لكو

  
 )١( رهدلا هيلع ىفع : ىنخأ .

- ١٦٧١ 



 ةبشحو ةمكحلا هذه

 قافنلا له 7 ردص يف ةسوبحم ةيشحو ةمكحلا هذه

 قاورلا باب ةحرف نم ريطت مه نمو مغ نم داكت )ا( ح ةح ,ذ .0 /
 قافولا بيطل ترطقا امو ترق اهبر ىلإ تراص | ذإ ىتح ))٦١( . اف - طقأ ام ه ت ,ة

  
 )١( تيبلا مدقم يف فقتس : قاورلاو ، قوأرلا : قاورلا .

 )٢( ايهت : رطقا .

- ١٦٨ . 



 اهلهأ ةمكحلا عنمت ال

 لهاج ىلإ اهملست الو اهلهأ نم ةمكحلا عنمت ال

 لطاع عبرم يف تسبح إ اهبر ىلإ كنم يكتشتفق

© 

- ١٦١٩



 لمعي نم دنع ينإب ةمكحلا تلاق

 بعت يف ىوهلاو ىبصلا لهأ يف انأ
 بعلي اكحاض هافس اذ ىتوأ تسيل

 بصعتلل دكو تقم لا ىوس لان ام كاذ

 يبرعلا ي نلا و قلاط هنم ان

 بذكلا ريغ قحلاو يقتملا دنع ان

  - ١٧٠ _ 



 ءامكحلا بولق يف رون ةمكحلا انإ

 ءا رضلل ااجارس تيبلا يف لعجت املثم

 ءاضقلا رم ىلع ربصلا اهعياش اذإو

 (ءاكذ نم ءايض حال امك تحال ىقتلاو

 ءاعو لك نم كبلق يف ةمكحلا نتقاف

 ءالب لك نم جنت اليلد ربصلا لعجإ

 ءاملغلا رودص يف ىتؤت ةمكحلا ابنإ

 ءاودلا لجعف كايعأ ءادل ام اذإو

 ءاد لك نم ىتفلل ءافش ملعلا ىرأو

 ءايعلا ءادلاك بيشلا يذ ىلع لهجلا ىرأو

 )١( سمشلا : ءاكذ .

  

» 

- ١٧١ 

  



 رعشلا

 هراتخم يرطاخ ينإ رعشلا
 هرارش اضرعم ئيجي دقو

 هراد نيأ تفرع ينتيل اي

 هراضأ وأ ريسلا هؤانحأ

 ارخاز شخي مل هراخز

 هرايخ ينتاي املو ينإ

 () هزاب وه ال لجوهلا هب ىعسي

 ('"هرارق برغز رارق يفو

 ( هرابك همون نم يقتنيف
 (هراقو اعواطم هرقو

  

 نم اجوه اهب نأك يتلا ةقانلا : لجنوتهلاو ؛ مالعا اهب تسيل يتلا ةديعبلا ةزافملا : لجوتهلا )١(
 . اهتعرس

 . ريثكلا ءاملا : برغز )٢(
 (٣) ريسلا نم هدنع ام ىلع كديزي ال : ي أ ى لمج هيلع كرضي ال : هراضأ .

 )٤( يلاعلا فرشلا وذ وأ } ميركلا وهو : (رخاز ةغلابُم) راخز ؛ رخافم : رخاز .

- ١٧٧٢ 

 



 هلعف رهدلا ادكه

 مرهلل تابيبششثلاو مقسلل ءرملل ةحص

 مد هلاو دقفلل هارن يذلا دوجولاو

 مشح اذو كولم اذ هتيار كيلم مك

 مجرلل نطاب ىلإ روصقلا رهاظ نم راص

 مكو كاله مك تركفت اذإ اذ ىلعو

 ()مرإ ينب نم مهؤ انبأ نيأو داع نبب

 ('"هرأ مهنم افف روبقلا نطاب اونكس

 ,) مجللا نكلعي ليخلا نم اولوخ مكلو
 ملظ وأ طق ىدتعإ ام هلعف رهدلا اذكه

 مكح نم لعف اذكه ادحاو مهلا لعجاف

0 
 )١( حون نب ماس نب مرا نب صوع نب داع نب دولخلا : وه ، داع نبإ )( .

 )٢( دحأ : مرإ .
 اهكسمي 0 سرفلا مف يف عضوت هديدح يهو 0 ليخلا حامج هب دري ام وهو : فورعم : ماجللا (٣)

 . روفنلا نع

 ۔ _ ١٧٣  



 مهرادقم ىرولا فرع ول

 مهرادقم ىرولا فرع ول هللاو

 مهسوفن ردقب مهتناكم اولهج

 مهبر ىوقتو مهفوخ لجأ نم

 مهقدصب نيقداصلا ىزجي موي يف

 اقرامنو ةعوقرم مهل اشرف

 مهيعسب نيملاظلا يزجي هللاو

 مهماحرأ تعطقو نيقيلا اوفرع
 هران حزحزم هلأست هللاف

 ةيضقف ةنج هنم لاننو

 قراب قلأت ام يبر ةالصو

 دمحم مانألا ريخ ىلع ىرتت

 هلآ ةلمجو هتباحص ىلعو
 ايحلا نته ام هللا هيلع ىلص

 ابئاغر لانأ نأ عمطأ تنك ام

 ابتارم ءاعدإلاب اوعزانتف

 ابراغمو اقراشم نوهجوتي

 ابراحمو انبلا ةفرشم راد

 () ابعاوك هوجولا ضيب دنارخو
 (" ابذاكلا ءوست ةججؤم اران

 اباصم رورسلا بقع اولدبتو

 ابهاومو ةمحر هنم لاننل

 (اابناغر هنم لاننو ةيبهذ

 ( ابصاو سدانحلا اولجي ارتاوتم

 ابسانمو ابصانم مانثلا ىكزأ

 (0” ابراضمو ابصانم نيمركألا

 ١)( ابئاحس حايرلا تقفصو اموي

% 
 )١( اهايدث دهن يتلا : بعاكلا ؛ ركبلا : ةديرخلا ؛ دئاسولا : قرامنلا .

 )٢( ةرعسُم : ةججؤم .
 )٣( ريثكلا ءاطعلا : (ةبيغر عمج) بناغرلا .

 )٤( امئاد : ابصاو ؛ ةملظملا يلايللا : سدانحلا .

 )٥( فرشلاو ةعقرلا نع ةيانك 0 موقلا لزانم : براضملا .
 )٦( ةوقب برطضت اهتلعجو اهتكرح : تقفص ؛ ةوقب رطملا بصنإ : ايحلا نته .

. ١٧٤ 

 



 تابئانلا ىلع ربصإ

 («تايراذلل عم لمو تاببنانلل ىلع ربصإ

 تابكنلا ةبكن نم اعوله ننوكت الو

 تابجعلا ابأ ىنكي رهد كرهد نإف

 تالف سلاو لاذألا رارشلا دنع لام دق

 تاقثلا رايخلا ىلع اودعو اروج لامو

 "تايسارلا ةروقو نابل نكر لثم نك

 ") تارفاعلا بوذألا يف اماقم نليطت الو

 (})تادبؤملاب كيمرت ضرأ لك نع دعو

 ا})تالمعيلل بئاجن لمعأو دجب لمعاو

 (١ةالفلا توبس عطقاو يفاوملا روهظ بكراو

 اتاقشار مهسا باد اضرع نكت الو

 تاودفغلاو رصعلاب رهقب يحوي ريعلاك

 تابثو نم نجلل اهيف سيل ةدلب يف

 . اورذ بارتلا ورذت اهنأل 4 حايرلا : (ةيرا ذ عمج) تايرا ذلا ( ١(

 )٢( سبعو ةرازف ينبل نيلبجل ملع : نابأ ؛ لابجلا : تايسارلا ؛ ةميظعلا ةرخصلا : ةروقلا .
 (٣) تاركتملاو ثنابخلا : تارفاعلا ؛ بويعلاو صناقنلا : بوذألا .

 (٤) يهاودلا : تادبؤملا .

 ةعوبطملا . ةبيجنلا ةقانلا : (ةلمعي عمج) تالمعيلا ؛ ةميركلا ةقانلا : (ةبيجن عمج) بنئاجنلا )٥(

 . لمعي لمجلاو 0 لمعلا ىلع
 اهب فرشي نأ اهتداع نم ناك اذإ : ءافيم ريعو ؛ ضرألا نم فرشلا : (يفو عمج) يفاوملا )٦(

 . ضرالا نم خابسلا : توبسلا ؛ ماكالا ىلع

 )٧( هفدهل هجوتملا : (قشار عمج) تاقشارلا ؛ دوعت : بأد ؛ اضرتعُم : اضرع .

 ۔ _ ١٧٥
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 ا تانشولا دكنم

 تاببلعنلاو رهلل

 تابجعملا بئاجع

 (" تاذثفلاو ذرعلا ىف

 ا تابه يف هرهد نم

 تاحلاصلا عباتت اذ

 تافصلا عيدب فأر

 تاولصلا مركا نم

  

 )١( لبإلا نم ظيلغلاو ، ضرألا نم عفترملا : نشولا : تانشولا .
 )٢( ناطيشلا سواسو : تاثفنلا ؛ قيرطلا نع فرحنإ : لجرلا درع : درعلا .

 (٣) فعضلا : تابه .

 ۔ ١٧٦ -



 هئات نم تبجع

 رورغم هارا ام ىلع وهو هنات نم تبجع

 ارورجم لابجلاك هترغو ههيت نم لظي

 () روسام وهو مجرلا يف ناك اذإ هب فيكف

 ريسيت هنغي مل نإ لتقي اردق الماح لاحلا يف راصو

 (}© ريصاعألا همسج ىلع يفسست ارئاح يماوملا عاق يف لضيو
 ١( رودلاو بابقلا هتملسأو هتفيجب ايذوم اقل راص

2 

 )١( لبجلا لصأ : ةرجلا : رورجملا .
 )٢( همظعُم ءيشلاو ، اهرح ةدش ، ةريهظلا : محلا .

 (٣) بارتلا هيلع رذت : يفست ؛ يراحصلا : يماوملا .

 )٤( ىقلم : اقل .

  - ١٧٧١ _ 

 



 نامزلا بون

 بناونلل نم بونت بون

 بوطخو

 نوحلاصلا لاجرلا

 ابسانم نومرخالا

 ابتارمو ابئارض نولضفألاو

 تدقف نم يكب نيع اي

 )١( ءوسلاب ةرامألا سفنلا : ءابوحلا .

 ي : د

  

 ولت بئاصمو

 اهل بيشت اذكف

 بئاصملا

 بناوذلا

 (١) بهاذ ءابوح يذ لكو

 بصانملا كركذت امأ

 اب ٠ دأ رملا وق حت

 براقألاو ةبحخلا نم

  -. ١٧٨ 



 ةملظم ع ايمع يف ساانلا

 ردقلا هب يرجي امك هيلع اربص انل نإف ءيش نم هللا ردق ام

 رمحلا اهناجرأ يف لهصيو الذ اهتبيه ليخلا مضت نامز اذه

 رقبلا ربنملا يفاوت داكت دقو ًابنتكم لاوقلا ملاعلا يننثنيو

 رعشلا اهلاوها نم ضيبي داكي ةملظم ءايمع يف سانلا حبصأ دق

  - ١٧٩



 هسكع ةقيقحلاو 0 اينذلا لهأ دنع هاجلاو ةلزنملا

 اهاجو ةلزنم تنش ام اذإ

 الام نيرثملا عم ىتؤت نأو

 افرح ملعلا يف نملعتت الف

 لام ءارث تدرأ نإ كتحصن

 اربخ رهدلا تيلب دق ينإف

 يف امو آلإ ملاع نم امف

 اسؤب دشأو ةشيع ردكأو

 جف لكب بالكلا

 ارضو ارش مهنم اقليو

 ريض لوط نم ؤرمإ تام ولف

 هرواعت

  

 اردقو . اهلواحت ةمركمو

 ارفوو ابهذ مهيف رثكتو

 ارطس باتكلا عم ارقت الو

 اربم العو ًاعفان اشيعو

 ارط سانلا تربخ دق ينإو

 اردص هنم قيضأ مويلا اياربلا

 اردق لقأو ةنحم رثكأو

 ارسقو اوع همحل لكأتو
 ارذع هيدل نولبقتي الو

 ارسح هيلع نوملاعلا تامل

  

_- ٠١ ٨ ١ _-



 هيفس نم يأر بر

 هيفس نم يأر بر

 لهاجلل زجي مل

 ال ملاعل اذكو
 ام يارلا اذه نإ

 سانلا يف مه إ

 ءاضقلا لصف مهلو

 م ىدهلا فيلكت نإ

 ءامع يف ىمعأ لثم

 ءايتراب لاقم مدقلا

 ءاسنلا ءارأ دمحي

 ءامسلا طسو يف مجنأل اك

 ءاوللا عفر مهلو

 ءالبلا دهج نمل قيمعلا

  - ١٨١



 ةمكحلا ولوأ تام

 ريراحنلا ةمكحلا ولوأ تام

 مهديؤي سلجم يف ملح ال

 . يلع وهف مهيف سانلا اذكه

 ريزنخ هاعر ضورل كباف

 ىوذ مولعلا نم دوعل كباو

 افلس اوضم اسانأ كباو
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 (١) ريراق دلا انرصع تفلخو

  
 )١) شحفلاو بيذاكالا : ريراقدلا ؛ قذاحلا : ريرحنلا .

- ١٨٢ 



 سانلا رش

 دسفم ملاع موق رش اولاقف رش سانلا يأ تلأس

 دبعي اخرلا يف لوهج اولق هلثم نمف موق اي تلقف

  - ١٨٣



 هللا سدق ال

 اهفس اودع الاهج هللا سدق ال

 مهيعس هللا لضأ مهافك امأ

 ةظعوم نآرقلا نم نوهقفي ال

 مهنوطب اوشح مهمه امنإو

 مهمنالي ال نم مهل ودع ادعأ

 مانثلا رش مهو ماغطلا مه

 مه ةافجلا فلجلا مه الك

 مهق لاقملا يف اوعاج مرلاو مطلاب

 ةصقنمو مؤل اهقوف نم رش مه

 رثألاو ملعلا لهاب نوكحاضّي

 رمحلاو ماعنألا هبش مهنأب

 رطو نم ريخلا ءاغتباب مهل الو

 () رصخلا درابلا برشو ماعطلا نم

 رضتحم لك يف مهبلاثم ىلع
 (> ردهلاو ءاشحفلاو ركانملا لهأ
 () رشألاو شيطلا لهأو ءاتغلا فلغلا

 () ربتخمل ىولبلا مه لاضعلا ءادلا
 رفحلا لخاد يق اهتحت نم رش مه

  

 . درابلا : رصخلا ))

 . ليقثلا : ردهلا ؛ سانلا داغوأ : مانألا رش )٢(

 . بذكلا : رشألا ؛ معانلا شيعلا : فلغلا )٣(

 )٤( ميظع رماب اوءاج : يا 0 مرلاو مطلاب اوءاج : لاقي ، برعلا لاثمأ نم : مرلا .

- ١٨٤ 



 نيعبرألا دح تزواج اذإ

 نيدب وأ ايندب رفظت ملو نيعبرألا دح تزواج اذإ

 () نيضغ ىذ لفسأب احرم ادغ اريع فقلا ريمح نم كدعف

 نوصم بسح نم لاملاك الو انصح ىقتلاك ىرأ ملو

 () نورقلاو خباسملا ىلع لظت ىقبت فوس كنإف امدع نإف

  
 )١) رعش هيلع تبني نأ لبق ةقانلا دلو : نيضفلا ؛ سبايلا بشعلا : فقلا .

 )٢( ةحلاملا ةخسولا يضارألا : خباسملا .

- ١٨٥ _ 



 ريداقملا عد

 اهريس ريست ريداقملا عد

 اولزني نأ ىلع سانلا عمجأ ول

 عقاو رمأ فرص اودارأ ولو
 دحاو صخش عفن اودارأ ولو

 ةضوعب اوقلخي نأ اوعمجأ وأ

 اهحانج اوقلخي نأ اوردق ام

 مهقلاخ اهقلاخ امنإو
 رداق فيطل رمألا ربدم

 هعنص فيطلب باحسلا اشنأ

 هناحبس رداق نم هناحبس

 ردقلا يرجي هللا ءاضقبف

 اوردق ام ةرطق ءامسلا نم

 اوردقت نأ ةعفدلا اورذعي مل

 اوردق ام اودهتجاف هرض وأ

 اوربد ام اهعنص يف اوربدف
 اوربدأو مهلك اونعذأو

 رهظيو هيدل ىفخي ام ملاع
 ردقم رداق تيمم يحم

 رضطميو هفقفاكوت يف لهني
 رصحي عيمج رمألا هل لب

  

- ١٨٦



 مقتسا يخأ

 هنورقب ىرولا يف لدم برو

 رئاضب سيل رهدلا فورص نإو

 عفانب سيل شيعلا ميعن نإو

 اوعجنت اسانأ ايندلا ترع مكو

 اهرورغ كنعدخي ال مقتسا يخأ

 اهلاختف ةموضنم اهكنودف

 ةفعو ءايح نم تدرف تدبت

 تفنكت ذإ ةرسح انانب تضعو

 يننإف اهيلإ كيناغم مضو

 دمحم مانالا ريخ ىلع لصو

 قراش رذ ام باحصألاو لآلا عم

 لفر حرم وذ وهو لدب هيتي

 لبنلا هبناصم تلح نإو ورمعل

 لهم ىلع ريقحلا اولجأ اذإ الاجر

 () للقلا اهخيرامش نم اولحو اهيلع

 ليحلا وأ عادخنإلاب اهرحس الو

 (" للحلا يفو يلحلا يف ىواهت احادر

 لهن هترسأ هجو ىلع اعانق

 (© للكلاو تايمحتألا روتسلا هيلع

 لحمضتو لوزت برق ىلع اهارأ

 لبسلا لضفأ ىلإ اهنيدهي ناك نمو

 لمشلا تبه امو يرمق حان امو

!2 
 )١( لابجلا يلاعأ : خيرامشلا .

 )٢( ةليقثلا ةأرملا : حادرلا .

 )٣( ةزرطملا دوربلا نم برض : تايمحتألا .

- ١٨٧ . 



 يربق يف يتجاح

 امامرأ ترص ام اذإ يربق فوج يف ينركذت تم نإ يتجاح نم بر اي

 اماوعأو ماوع أ دهعلا يب لاطو ينسنآو اموي يمحر ينرازو

س ١٨٨ -  



 مهنيع أ رانلا سمت ال ةنالث

 هللا ةفيخ نم تعمد ئرمإ نيع مهنيعأ رانلا سمت ال ةثالث

 هللا ىده يف تبيصأ نيعو ادعألا ةدهاجم يف موق سراح نيعو

  - ١٨٩



 اسأ دشأ ىندألا هقيفرو هبحاص توم يف ىتفلا ىسأي
 اسوه يخأ اي مظعا ناطيشلل ةدهاجم نع كبلق توملو

 اسكع سؤُبل سكنلا ىرتو اهب لابت الو بونذلا ىسشغت

 اسندلا لسغاو ًاحالم اضيب ىرت ثيح باوثألا لسغت ال
 اسبق لنت ىضر هيف هلل لمع ىلع ىسيكلا سيكأ نك
 اسرغ هتانج يف لانتو مهب ئضتست ةمايقلا موي

  

©    

- ١٩٠



 هما نإ
 . ٢

 عيصي 7

 قصلا عيصب 1

 : أ هلإلا ىباي
 اخ 7 "ضح ناك نل

 الذن اس دري الو
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٥ 
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 ىلبل ( را د

 رايدلا لهأ قاوشألا ووذ نيل

 ادومه دالبلا تحت مهارتف

 ادوقر دوحللا تحت مهارتف

 ليللا ملظ يف دعرلا توص دعب

 اهيلع رمت ىلبلا راد كلت

 ابارخ ايابي اندعب تحبصأ
 تاضع مهيف نيدماه اوحبصأ

 بيجم مهنم بيجي له مهدان
 مه امق مهلك دمه

 اورعش امو مهلك اوحبصأ

 رم يذلاب نوردي سيل

 رادب يخأ ايندلا راد سيل

 رارقلا راد كيو رادلا امنإ

 الو اهيف نونكاسلا ربحي

 روطو يراوحلاب نوهلتي

 )١( دحا اهب سيل يتلا : بابيلا .

 يراوتملا ىرتلا تحت تراس إ

 يراوسلا لاؤسلاب نيردي سيل

 رارقلا دعب تاومألا لاح فيك

 راطمألاو حايرلل رمو

 راحسألابو ةرم ىحضلاب
 (أ يراذع ءاسنو لاجر نم

 راكذأل او تاظع وملا ي وذل

 راتسألاب بوجحملا برو ال

 (" رحص يلاوحو نيرادب

 يراحصلا نيب مدرلا تحت ثكملاب

 راروز ودغ يف مهيلع انوزحم

 رادب اهنع ةادقلا رادبف

 رابجلا نميهشلا راد يه

 رادكألا ةرارم اهيف نوقلي

   
 : راحص ؛ دنهلا ةيحان نم 6 كنسم اهيلإ لخي ناك قوس اهيف . نيرحبلاب ةضرف : نيراد ) ( ٢

 . نامعب ةنيدم

.- ١٩٢ 



 بختنملا رايخلا

 بجع الو ءارم الف بختنملا رايخلا وه

 برع نمو مجع نم بستنإ نيدلل ناك نم

 بهو امو ىضق اميف بغر نمل ىدهلا وش

  - ١٩٣ _



 ؟ هيقفلا وه نم

 فاخي نم هيقفلا نإ

 اذإ نم هيقفلل سيل
 لجو زع هبر

 لجأ لاق هترواش

 للجو ميظعو ريقح

 لجو ىلع هبنذ نم

  - ١٩٤



 رهدلا قباس

 ابدأ بستكي مل ىتفلا تيأر اذإ

 ابدتنم ملعلا باستكإل حري ملو
 بدأ يف بادألا يوذ سلاجي ملو

 ةرتقم دنع لامتعأ رامح لقف

 امهنإ لهجلاو ىوهلا رد رد ال

 نيرق راص ملعلا باستكاو ىقتلابو

 هتمكح ملعلا لهأ هللا عدوأ ام

 امزتعم بادألاو ملعلا لواحف

 امكحلا بسكت هيف ظحلاو دجلاب

 ىمع لوهجلا دادزي ةلاطبلابو

  

 املتغم نيرشعلا زؤاج ام دعب نم

 املقلاو ساطرقلا لمعي نكي ملو

 املكلا ردحي باطخ يف ادغ الو

 () امنغ يعتري فيسع وأ المعتسم

 امدق الو اهجو ىتفلا نابسكي ال

 املع ىرولا قوف هملع نم ملعلا
 املع امك اريخ مهبسكيل لإ

 امنتغم توملا لبق رهدلا قباسو

 امدنلاو مذلا هنم بسكت وهللاو

 امكحلاو ملعلا يوحي ملعتلابو

» 
 )١) ىده ريغب ريسي يذلا : فيسعلا ؛ ىصح وأ ، رعب نم ةبثك : ةرتقلا .

- ١٩٥ _ 



 بدالل هدلو دلاولا برض

 هب ادلو ىرأ يل مك

 وأ مومهلا نم تقفأ اذإو

 فيرشلا ملعلا نم بلطاف

 يناجلا ينتجي ال

 هب ىقري ال لهجلاو

 يوحت سيل كنإب ملعاو

  
 )١( عاصقلا هنم ذختي ‘ رجشلا نم برض : رافرفلا .

. ١٩٦   

 بدألا لاح يف كينب

 بسحلا تاضور عرز

 بتكلل ةءارقلا دنع

 بعللاو ةلاطبلل ركس

 بلطلا يف ةمانسنلا
 بدألا دعب هعيفر

 (ا١ بطرلا فانصأ رافرفلا نم

 بترلا لك ىلع لاح

 بأادلاب الإ ملعلا

  



 نع ناب ملكت اذإف

 الإ ى تمه ام

 يتمهو نامزلا قلخ

 سا يكألاب لازال

 هقعاوص دعرت ىحتنإ ىتمو

 مهظيغب نوملادعلاف

 رئاخذو ىدس اوقبو

 اضقلا ىلع ليلدلا نمو

 شاعملا ىلع بيبللا سؤب

 هتؤت مل ام كاردإ

 ىلإ مهنيع أ سانلاو

 )١( يبغلا قمحألا : قومألا .

- ١٩٧١ _ 

 قرخلا عوط لاومالا

 قدصي لئاست نإو

 ( قوملا شيع بيطو

 قفدتملا ايحلا بوص

  

 



 («قلوأ ديكب هيف لهاج نع الو ادمع

 ( قونتملا ةقين وأ ىنغلا ليحلاب ناك ول

 قيض باب لك حتفت دجلاب ال دجلاب

 قبوتسم يف ناكلسنم قلمإاو ملعلاف

 ")قصلملا عيقرلل عوط لاومألا رئاخذو
 قلطنملا غيلب برذ لقعي تعمس اذاف

 ققحف ضافقغف هبرنشيل ءام ىلع ىفوأ

 (" قهمأ مينل دكن لهاجب تعمس اذإو

 قنورلا ءام ضاخغ كارا نم دوعب ىفوأ

 قدصف هيدي يف قروأو بهذ نم زتهاف

 قتعالا ميقملا مهلاب هلا قلخ قحأو
 قيض قزرب ىلبي ةيولع ةمه وذ
 قفوم ريغل ىبقعلا قزري مل ئرمإ نإو

 يقترتو يدل ىوهت ةجاح مجمجأا يل ام
 يقن ابوت تفداصو باجحلل تقرت اذإف

 يقتم دبع شيع الإ رورغم اي شيعلا ام

 أ
 )١( نونج نم سم هب يذلا : قلوالا .

 )٢( ةفرعملا يعدي لهاج : يا 3 ةقين اذ نالف : لاقي : ةقين .
 )٣( قمحألا : عيقرلا .

 )٤( ةرمخ هطلاخي ال ى ضايبلا ديدش ضيبألا : قهمألا .

- ١٩٨ 



 ةعاسلا طارشأ نم

 سايكألا ىرأ يل ام ه

 اوحضأ دقو الذ

 يف نيلههجلاو

 دغر يف مهنشيعو

 طا رننأأ نم نإو

 بانذألا ولعت نأ

 ساقي نأو

 هعزمم بايث يف اوسمأ

 ة عقدم لاحب

 1 عدو ميعن

 ةه د ينفو

 ةعزفمل موي

 ةبقل قوف

  
 )١( فلظلا تاوذ فارطأ : عمازملا ؛ سانلا لذراأ : ةعمزلا .

- ١٩٩ 



 انزح ىفك

 تحبصأ دجاسملا نأ انزح ىفك

 تكز هؤامعن مويلا نالق اولاقو

 تلبقأ مويلا هريع نالق اذهو

 لزنم ركذل الإ تلعج امو

 ظعاوم عجسو نآرق ليترتو

 ىرولا يف ديشت نأ امهداز دقو

 ةيغب غبصلاو شقنلاب تفرخز مكو

 نايذهلاو رجهلل تذختإ دق

 نازحأب اومه ضعبلا هنم عاض نإو

 ناوسن باوثأ رادلا قوسب عيبو

 ناسحإو ربل الإ تلعج امو

 نالمهلاب نيعلا عومد يذغي

 نالفل لب هلل اضرلا لجخل

 ينابلا ةحدم عم رخفلاو اهب يهلتلا

  - ٢٠٠ _



 زفل

 ناقنتعي ليللا لوط ناتيبي ةدلب لك يف رهدلا لوط ناقيقش

 ناقرتفي رجفلا عولط دنعو اسراح لهالل ليللا لاوط اتابو

 نايقتلي ليللا داوس يف امه لزعمب لك مويلا راهن الظو

 



 ريخ توملا

 ابلاعث اهيف دسألا تايراض ىرت ةدلبب ماقم نم ريخ تومللو
 ١( ابلاثملا هيلإ يدهي ملاع ىدل لهاج ةيلب نم ريخ تومللو

 ابئاصملا هيلإ يدهي هنات ىلع ةلفس نكمت نم ريخ تومللو

 ابناش سأرلا كرتت بوطخ عقوو ىذألا ىلع ماقم نم ريخ تومللو

 (") ابذاوك ريصي ىتح اهلمؤي انملل عرقيو اهاندأل بيشي

  

 )١( ءرملا بويع : بلاثملا .
 )٢( ي ذلا : عرقألا نابعثلاو ؛ هسأر رعش طقس نم : عرقألاو ؛ بهذأو هبن : ] عرق ] ةدام : عرقي

 هيف مسلا عمجت ةدش نم . هسأر دلج رسح .

- ٢٠٧٢ . 



 !! لاتخملا هناتلل ابجع

 هتي ثم يف لاتخْملا 4ناتلل ابجع

 هتلفغ يف وهو احرف

 هتركس يف وهو رمخلا براش

 4 ترذخ نم رقولا لماح اي دنتإ

 هتفيج يف دودللا ثيعي فيك ىأر

 هتفيخ نم نيعللا عمدي ام

 ۔ _ ٢٠٣  



 كلام كنوص نا

 كلايع يذغت ةعس كلام كنوص امنإ

 كلالج نيعلا يف كل يقبي دصقللف دصتقاو

 كل ادب ام لعفاف ككلم يف ترسيأ اذإف

 كلالعف ريخ هثبإ ىنسحب لاملا قفنأ

 كلامج فوتساف ءرملا لامج ءرملا مهرد

 كلانم لاملا امنإ ادبأ هعضت ال آدبأ هعضت ال

 



 ادغ نلمعاف مويلا عم نإ

 ادغ نلمعاف مويلا عم نإ

 هفرصت يف ءرملا ىرت انيب

 ةعقلب طسو سمرلا وه إ

 هعمجي سمألاب ناك ام راصو
 دحأ نم طق سني ال توملاو

 وذ هنع لأي مل توملاو
 هقهاوش يف هنع اني مل

 هتقيقع رهظ ىلع فاص
 ديج وذو لمعتسم خرأ
 ةهبأ مالملل يهتني ال

 هتلودو هفرص يف توملاو

 دكن يف بيبللا شيع ريص

 ادبأ ىدملا نم لاخب تسل

 ىدرلا هاتأ ليق دقل ىتح

 ادحل هناثأ نم اعدوتسم

 ادقتفُم حار اذهو نيثراولل

 ادلو الو دلاو عدي ملو

 () ادرفنم روخصلا نيب نيب حبصأ دبل

 (>) ادبو لزي مل شيعلا قنفم
 (ا)دشر هنس تزواج دق

 () )درقلا هقور فارطأب ىقبت

 ادعق وأ ماق نمب يلابي الو

 ادحأ ىرولا نم سانب نسيل

 ادغر ارهد شاع لهاج نع

:92 

 لإ ادبأ يقل الو ، ادبل الو ادبس هل هللا كرت ال ] : لثملا يفو ، لاح ءوس يف راص : دبو )٢(
 )١( دسألا : دبل وذ .

 . جيواحملا : دابوألاو . } أدبو

 . لفطلا هب دلوي يذلا رعشلا : ةقيقعلا )٣(
 )٤( (بابشلا نم) ابصلا قورو ؛ هرتس وأ ، هطسو : تيبلا قور : قورلا ؛ بيط حير : جرأ :

 ؛ هافص : بارشلا قورو ؛ هرطم : باحسلا قورو ؛ مهفارشأ : سانلا قاوراو ؛ هطسو

 دورق لجرو ؛ هتعدخ : يا 0 هتدرق نالف : (زاجْملا نم) ادرقلا ؛ صلاخ : قئار كسمو .

 رعاشلا لوقيو ، ضرالاب قصل اذإ : لجرلا درقأو ؛ نكاس : يأ :
 اددرقي نأ مهراج نوعنمي مهو مهيف سلا ال تونسلاب نمسلا مه

 هنانسأ تناك اذإ : ع مفلا درقل هنإ ] : لثملا يفو 0 ملظي : ددرقي ؛ بذكلاو ةنايخلا : سلألا
 . هطسو يف يذلا طخلا : رهظلا ةديدرقو ؛ مكارتُم بكارتُم : درق باحسو ؛ ةدضتُم ةريغص

 . يرقفلا دومعلا وهو





  

 ۔ _ ٢٠٧





 عامسلا ميدأ تحت منئاهل ةلحر فصو

 () ظاوشلاك هظاميإ قربلو ظاظتكجلاو مهلل يموقل

 (أظاوجلا ةماثجملا رانك نزملا ىرذ اولعت قوربلا ميشلو

 () ظاعرلا تاذ ماهسلا قشر دنع فاش بصلا ميتملا داؤفل

 ظاحللاب اننيمر يتاوللل لجنلا نيعألاو ءابظلا ظاحل نم

 (') ظافغلا يودلاب ليللا فلز تلاوت مومهلا اذإ مهلو

 () ظاكتنا يأ ميرغلا ظكن نهولا دقر اذإ انهو ينيرتعت

 () ظايقألا يف جولثلا مامهنإ يقبلا يقن اهنم مهني مومهب

 ؤ")ظاكع ميدأ يف ليللاو ءازوجلا علطم اهل البقتسم تب

 طغض وا } مومهلا مكارتو ماحزلاو ةنطبلا اهبابساو . ةقشملاو بعتلاو ةدشلا : ظاظتكإلا )١)

 . اهبيهلو رانلا ررش : ظاوشلا ؛ هانس : قربلا ظاميإ ؛ ودعلا

 ران : ةماٹجملا ران ؛ رطمملا باحسلا : نزملا ؛ هانس ىلع علطتلاو هيلا رظنلا : قوربلا ميش ) ( ٢

 ديعبلا باحسلا قابطأ نيب قربلا رون لثم اهبو . دحأ هاري الئل هابخ يف مثاجلا { اليل ئبتخملا

 . رجافلا لوكلا : ظاوجلا ؛ ىارملا يف

 اهتبالص ةدش نم ةرسكتملا ماهسلا : ظاعرلا ؛ عنتقم : فاش ؛ مرغملا بحملا : بصلا ميتملا )٣(

 . ةباصإلا دنع

 يمهو : ةيوادلا نم قتشم 0 يودلا : ظانغلا يودلا ؛ هنم ءزج وأ تاعاس : ليللا فلز )٤(
 ةعيبط فلاخي ام وأ ‘ بعتو ةقشمو ةدش هيف ءيش لك : ظانغلاو . ةعساولا ةيلاخلا ءارحصلا
 . فارطالا نيب ءارألا يف فلاختلا ةدش وهو نيرخألا

 دهجلا لذب : ميرغلا ظكن ؛ فيعضلا لجرلا : نهولا دقر اذإ ؛ نمزلا نم ابيصن : انهو )٥(
 . لعفلا يف ةغلابملل ظكن ردصم : ظاكتنا يا ؛ بلطلا يف لاجعتسإلاو

 ريبكلا فيرشلا : يقبلا يقن ؛ لزهيو فعضي : اهنم مهني ؛ سفنلا لغاوش يا : مومهب )٦(
 رحلا ةدشل : : (ظيق عمج) ظايقألا ؛ فيصلا تقو يف ج ولنلا نابوذ : ج ولثلا مامهنا ؛ نسلا

 ؛ مجنلا عولط بقترُمك ، ءيشلل ةبقارملا يف ةغلابملل لثم : ءازوجلا علطمل البقتسُم )٧(
 باوثأ : ظاكع ميدأ ؛ لثملا برعلا برضت اهبو 0 اهالعأو ءامسلا موجن فرشأ : ءازوجلاو

 . ظاكع ميدأك هتليل رعاشلا لثمو 0 لثملا اهب برضي . ظاكع قوسب عابت ةرخاف

.- ٢٠٩ 



 (, ظاظكلا لوطو انعلا لوط دعب اشاشغ الإ ضيمغتلا قيطأ ال

 (")ظايفلا لباقع تضافو مجنلا روغ امدعب كيدلا خرصم

 (" ظالدنا تاذ ديغلا لثم ةادرم لك هتيرف مه بر

 (ث) ظالدلا اياطملا ىلع ,نعض تاذ اهاشن ثيغك ةينارسوع

 () ظانشلا نيب نيلبش تمانل ةاذشلا لثم فيدرلاب يلتعت

 () ظاخ محللا تمصم يف ,ضابقنا يذ ر,يأدب اهنم رافقلا يف تكح ول

 () ظاظشلا تاوذ اهنم تثالو ريسلا اهب جل يطملا ام اذإو

 (_ ظافحلا نود تايراضلا اهبح سحأ دق نمك ةرح تحرم

 ةدشلا : ظاظكلا ؛ بعتلاو بصنلا : ءانعلا ؛ اليلق الإ : اشاشغ آلإ ؛ ليلقلا مونلا : ضيمقغتلا )١()

 ( . قاهرإلاو
 )٢( تضاف ؛ برغملاب لوفألا براق : مجنلا روغ ؛ رجفلا ليبق كيدلا حايص تقو : كيدلا خرصم :

 ؛ ىمحلا رثأ نم نيتفشلا روتب يهو : (لوبقع عمج) لباقع ؛ ترهظ وأ 8 تجرخ وأ ، ترج

 هنم تام ي ذلا ضرملا رثأ هيلع يقبو } هحور تضاف ي ذلا تيملا : ظايفلا .

 يف ةعرسلا : ظالدنألا ؛ تابنلا نم ةيلاخلا ءارحصلا : ةادرملا ؛ هتزجنأو هتعطق : هتيرف (٣)

 . ةنادبلاب هؤالتماو مسجلا طاشنو ، ردصلا يف برضلاب عفدلا و } ريسلا
 يف ترطمأ ةباحس اهنأك : اهاشن ثيغك ؛ بوكرلا و قابسلل ةضارملا ةقانلا : ةينارسوع )٤(

 تاذ اياطم : ظالدلا ؛ (ةيطم عمج) : اياطملا ؛ حيرلا عم باحسلا يرجي ثيح 0 ةفلتخم نكامأ

 . هعرسو ةنادب
 نفسلا راغص : ةاذشلا ؛ هريغ هعمو بكارلا فيدرلاب عفترت : يأ ، يلتعت اهريس يف )٥(

 . نيلبش امهو 0 اوحارتسا : يأ . اومانق اهرهظ ءاطو نم اهبكارل مونلا تلخداف ، ةعيرسلا

 . ضرألا عاقب رعوا يهو 0 لابجلا سوؤر : ظانشلا ؛ دسألا دالواب مهتعاجشل ةيانك
 محللا تمصم ؛ يادلا وهو 0 نيفتكلا نيب ام عمتجم 0 اهلهاك ماظع راقف يف تلثام : تكح ول )٦(

 . هب طلتخملا محشلاب زنتكملا دماجلا اهمانس محلل فصو : ضاخ

 طبرل ديدح وأ بشخ نم ءاوس ةقانلا لابح قلح : ظاظشلا ؛ أطبأ انه : ثال ؛ عرسأ : جل (٧)

 . ةقانلا رهظ ىلع ةطيرلا
 لاوحأ نم ءيشب ةدبعتسم ريغ اهنوك لاح : ةرح 0 حرفلا دعب رورسلا حرملا : ةرح تحرم )٨(

 . ةبادلا هيف ظفحت ي ذلا عضوملا برق : ظافحلا ؛ عابسلا : تايراضلا ؛ هفورظو نامزلا

. ٢١٠ 



 () ظاظلم اهيرج نم دشب عوبلا جبه اهدش نم ولبت يهف
 () ظاعجإلاو زفحلا يف تدج نيح اهندي ودسل ىصحلا ناكف
 (" ظافر دعب وجلاب اظافر :راط ابد وأ لجعتسم مار فذح

 () ظاكنإلاو نوؤشلا تارناد اهتلجعأ اذإ اهنم اهبش كلت

 (ث) ظاظفلا لوبذ نم نطبلا قحال روؤز يردخاك اهارت وأ

 () ظاتغملا ظناغلاك اهيف كنف دق رنئارص عبرأ يف راس

 نهفافخاب لبإلا برض : عوبلا جبه ؛ عيرسلا ريسلا : دشلا ؛ فعضتو ىنضت : يا { ولبت يهف )١(

(٦٢( 

(٣) 

(٤) 

(٥) 

 : جبهلا نإف نايبللو } هرمأ يف لجعتملا حلملا : ظاظلملا ؛ ريسلا نم اهفافخأ مروتت ىتح

 نم : يا . اهلعف نم اهقاقتشال لبإلل مسإ : عوبلاو ؛ تومت ىتح بالكلل برضلا هلصأ
 ىلإ فرطلا نم نيديلا نيب ام ةفاسملا : عابلاو عوبلاو ؛ فارطألا ةيمارتملا ضرالل اهعيوبت
 . فرطلا
 اهرهظ ينحي : يا 0 اهندي ؛ هيلجرو هيدي ىلع هيرج ةعرسل هيشم لبق لفطلا ةكرح : ودسلا
 نم هقاقتشاو .4 عبرألا تاوذ باودلل ةدوهعم ةلاح } ريسلا ةدش نم اهقنعو اهردص ننمطيو

 قالطنإلا : ظاعجإلا ؛ ةبغرو ةميزعب دصقلا ىلإ قالطنإلا : زفحلا ؛ ةوقب ريسلا : دجلا ؛ نندلا
 . هيلإ دوصقملا عضوملا ىلإ برهلاو عفدلاو
 : يا . راط ابد ؛ فادهألا هب ىمري يذلا ريغصلا رجحلا وهو 0 مار فذحك : يا . مار فذح

 يف عمتجي ي ذلا ريبكلا دارجلا فالخب ايشالتم اقرفتم : ي أ ه. اضافر ؛ ريطي دارجلا راغص

 ٠ فرحلا اذهب ةملكلا هذه دجوتالو . )ء اظلاب) رعاشلا خيشلا هبتكو { هطاطحنإاو هناريط

 هللاو 8 ةمجعملا ةلاشملا ءاظلاب اهنأ هنظل وهس وأ هنم زوجت : هلعلو 6 (داضلاب) يه امنإو

 ىعرملا يف تقرفت اذإ لبإلا تضفر : ىنعملا اذهب ةملكلا هذه يف برعلا دهاوشو ؛ ملعأ

 يف سمشلا ةرارح يهو 0 ءاضمرلا اهتمح اذإ تضمرو 0 نطاعملا يف تعمتجا اذإ تضبرو
 ضفنا ام كلذ نم ينمهد : ةمكحلا يفو 0 (ءاظلاب) تسيلو (داضلاب) اهلكو . ديدشلا فيصلا

 . يربص هنم ضقفراو ‘ يردص هنم
 دهجلا : يا . (ةظكن عمج) ظاكنإلا ؛ نيعلا نم عمدلا ىرجم وهو : (نأش عمج) نوؤنشلا
 . ةلجعلاو
 ديدش : يأ ، رازلا ريثك : روؤز ؛ هنيرع وهو 0 هردخ ىلإ بوسنم . دسألل ةبسن : يردخألا
 فافج : ي أ ى ظاظفلا لوبذ نم ؛ هصمخأ : ي أ } نطبلا قحال ؛ رينز : هتوص مسإو . توصلا

 . شركلا ءام
 )٦( نهعورض اهب ترص 0 قرخ نهيلع رئارص لبإلا نم بناجن عبرأ : رئارص عبرأ يف راس .

 .اهيف اليل ىرس دق : ي أ ۔ اهيف كنفأ دق ؛ ليصفلا نع عرضلا يف بيلحلا ءاقب ىلع اظافح

 بضغلا هب طيحي ي ذلا : ظنافلاك ؛ ايفخ اديدش اريس . هنم ةعاس وأ ٠ ليللا نم ةعطق : كنفلاو

 . ظناغلل ةفص : ظاتغملا ؛ قنحلا ةدش نم هردص يف نماكلا

- ٢١١ 



 () ظاعولا ئراقلاك اهيف وهف اهيلع ءادحلاب توصلا لجز

 ('"ظالدم اهعمجب فينع دمصلا بناج اهب يمتري عليم

 )٢( انش ميرك لسبتسم فوخ يداعت اهيلع درج تلاوتو

 (")ظاعنج عنجه يرضعج لامش اهيلع تحار فجهك وأ

 () ظاحجلا نويعلا ىوس راغص نيثالث مأ ةلعصل يربي وهف

 (') ظاظشلا لثمك قاس يذ ىلإ تعيب دق جيرادحلا لثم جوع وحن

 () ظاملج وذ وهو فزلا لسان يشبح هنأك ىلوت اذإ

 (_ ظالع تالمعم يف امهلسم انيقي ينضتلاب سدحلا بسحي

 )١) يداحلا توصي لثمو 0 اهل ودحي وهو لبإلا رهظ ىلع هادصو هددرت : اهيف توصلا لجز :

 ظعاولا ئراقلاك .

 ؛ الامشو انيمي كرحتملا ليوطلاو 0 ةعيرسلا ةقانلا عليملا : دمصلا بناج اهب يمتري عليم )٢(
 ةبلصلا ضرذلا بناج ىلع : يأ . دمصلا بناج ؛ ضرألا رهظ يف اهيلع ريسي : يمتريو
 . ظالدم ؛ ةقانلا وأ ليخلا بوكرب هل ققر ال نم وأ 0 ءيشلاب لهاجلا : ي أ ۔ فينع ؛ ةيساقلا

 . هريس يف عرسم : يا

 ؛ رعشلا نم ةدرجملا ليخلا : درج ؛ ضرألا ىلإ دوعي ريمضلاو 0 تعباتت : اهيلع تلاوت )٣(

 ليبس يف ءانفلل دعتسملا عاجشلا : لسبتسملا ؛ ةلعافملل ةفوذحملا ءاتلاو 0 قباستت : ىداعت

 . هناكم ولعل لبجلا يظانشك بكارلاب لثم هيلاعأ و لبجلا فرح : ظانش ؛ توملا

 مهن لوكا : يرظعج ؛ لامشلا حير هيلع تبه ماعنلا نم ركذلاو ، نسملا ميلظلا : فجه )٤(
 نم مربتملا : ظاعنج ؛ فيصلا ةرارح يف دولوملا ليصفلاو ، علصألا خيشلا : عنجه ؛ نيمس

 . هقلخ ع وس نم ماعطلا

 نويعلا : ظاحجلا نويعلا ؛ نيثالث مأ ىنكتو اهسأر رغص يتلا : ةعلصلا ؛ ضرتعي : يربي )٥(
 . ماعنلا رويط نم ةانثتسملا رابكلل ةراشإ يهو ، ةزرابلا

 لابحلا : جيرادحلا ؛ (ج وع اهعمج) ةيسراف ةيجوعألا ليخلاو 0 اهلجرأ ةجوعملا ليخلا : جوع )٦(
 ؛ لوهجملل ينبم 0 عورلا نم تفوخت وأ 0 تعفترإ وأ ‘ تمن وأ ، تعجر : تعير ث ةيوتلملا
 لخدي ةجوعملا ةبشخلا : ظاظشلا ؛ عبرألا يذ نم ناويحلا وأ ، عفترملا رجشلا : قاس يذ

 ةعتمألا طابر ةورع يف نوكي يذلا لجيزلا : ةينامعلا ةجهللابو ، قيلاوجلا لابح اهيف
 . ةبوكرملا باودلا ىلع ةلومحملا

 ؛ يشملا عيرس : فزلا لسان ؛ مسجلا لحات ةكرحلا فيفخ : يشبح هنأك ؛ ريدأ : ىلوت )٧١(

 . عيش لكل ناوهش : ظاملج
 ةلماعلا ةقانلا ةلمعملا : ظالغ تالمعم ؛ هقانلا وهو ضرملا دعب هلاح نسح : ضيرملا مهلسا )٨(

 . ةديدشلا ةضيلغلا ةيوقلا ةهرافلا لبالا وهو تالمعيلل ةفص

- ٢٩١٢ 



 () ظاحإ دودجلا نيب دعم يف ىمارت ةادغ تهبشأ دق كلت

 (")ظاظودأ تاذ لك تاورملل ضرع هب تمارت نم مهلاوخأو

 ظافلألا باص لوقلا نم فورعمب هنع تجرف ميمحو

 () ظايفلا قنخم نود هسفن اومست داك دقو هتكرادتو

 ظافحإ اذو ةنحأ اذ كفني ال ةءآنشلا ىلع ميقمو

 ( ظانحإلا ةرثكب يوادي ال ضام ةوادعلا ىلع مهلسم

 (ث) ظابنإلاو قيوفتلا دج دنع البن ةوادعلل شار املك

 ١١( ظاظع يذ ريغ ناك دقلو ددست املو هلبن تظعظع

 ("ظاكن ةدح نم بانب ضع امف ىملحب هتللاعت دق

 ربخي تيبلا يفو ، ضغلا رمثلاو 0 معانلا لقبلاو ، لبإلا نم عيرسلاو 0 ظيلغلا مخضلا : دعملا )١(
 هاعرتل معان لقب يف : يا . دعم يف ىمارتت تحضا . ةادغ اهريس تهباش ةلماعلا هتلمعي نأ

 . عمجلا عمج وهو 0 (ظوظح هعمج) ظاحإب اهدكاو ‘ ظوظحلا : دودجلاو ؛ اهريس تبلط نيح
 . ىنعمو اظفل دودجلا نم الدب ظاحإ نوكي نأ زوجيو

 لاوحأ نم ناسنإلا ضيفي ام : ظاظودإ ؛ هبعتو هدكنو نامزلا لاوحأ : تارورملا ضرع )٢(

 . درطلاو لشلا نم ةايحلا

 هيف فقت امدنع موقلحلا عضوم : ظايفلا قنخم ؛ حورلا انه سفنلاو ؤ تعفترإ : هسفن تمس )٣(

 . ظايفلا قنخم هحور تفلب امدنع هكردأ هنأ : تيبلا ىنعمو 0 ةجلاعملا دنع حورلا

 مهلا : هلصأو 0 ةدايزلا فورح نم ميملاو نيسلاو وهو ٠6 ةلعافملا ءات فذح : مهلسم )٤(

 . لذبلاو ةيطعلا : ظانحإلا ؛ جلاعي ال يأ : ىوادي ال ؛ ءيشلاب

 ؛ مهسلا : لبنلا ؛ اهل ىدصت اذإ ةوادعلل ريعتساو } هحلصيل شيرلا هيلع بكر : مهسلا شار )٥(

 . لبنلاب نئمطيل سوقلا ةشارإل ديلا ةكرح : ظابنإلا ؛ سوقلا يف مهسلا عضو : قيوفتلا
 ةريملا ةظعلا : اظاظع نكي مل ؛ فدهلا يف رثؤتل دتشت ملو تنثناو تنال : هلبن تظعظع )٦(

 . برحلا يف ةديشلاو
 ملحلا رهظأ انهو 0 ءيشلاب يلستلا : للعتلا ؛ ضرامتلاك ضرم نودب ةلعلا ىوكش : للاعتلا )٧(

 ؛ ةرثكلا ءيشلا يف : ةدحلا ؛ ةوادعلا بانب هيف ضع امف ةعداخملا دصقب . سكعلا هنطابو

 . لاجعتسبإلا : ظاكنلاو

 ۔- _ ٢١٣



 (الظاظلإلا ةديدش تايجاس انابزلا هيلع تقلأ عيقبو

 () ظاب ظاخ شاشملا ليلق قرط ةعيم يذب هتزواجت دق
 و

 (") ظاظتكإلا ىلع لسرتسم ضكرلا فيفخ يدالجلا ىلع لقتسم

 (٤) ظامللا نود هيبي حل يويحب بلكلا ق رعت مقدش ) ےحللا مجلس

 0 ظاظشإلا ىدم قرعتسُم اسنألا جنش قهار محللا لهر

 ةلزنملا : : انابزلا ؛ ضذزألا نم ننمطم يف ىتش بورض نم رجشلا نم ةباغلا : : عيقبلا )١(

 ةديدش ؛ اليل ءامسلاب نهناكم يف تانكاس : تايجاس ؛ رمقلا لزانم يف رشع ةسداسلا

 . اهناسلب ظلت يتلا ةيحلا ناسل ةكرحك 4 . يجاسلا ليللا يف مجنلل ةيفخلا ةكرحلا : ظاظلإلا

 . ةتفاخلا ةكرحلا يهو ث ظللاب انابزلا عوض قيرب راعتساو

 هجولا تاذ يهو . ليخلا نم ةعناملا يه : ةعيم يذ ؛ هارسم يف هادعت : هتزواجت دق (٢)

 يف اهبيصي ضايب وهو 0 لبإلا نويع يف بيع : شاشملا ؛ يوق نيمس : قرط ؛ ليوطلا
 مث ، امد ريصي مث ، رفصأ اءام رمألا ئداب يف نوكي 0 ليخلا يف ءاد اضيأو 0 اليلق اردان نيعلا
 رش ةبكرلاو بصعلا ىلع وهو . ةبكرلا لصفم يف وأ ، فيظولا ىلع نوكيو . امظع ريصي
 نيلو ] 0 لماوحلا قونلا لوب : شاشملاو ؛ ضيبلا نألا هنومسيو ، فيظولا ىلع هنم
 . امحل زنتكم : ظاب ظاخ ؛ مذ وهو : ع زمغملا وخر شاشملا

 ةقانلا يهو . ٥ ةدلج نم : ي دالجلا ؟ هيلع ماقأو هبكر : ءينلا لقتساو 6 بكار : ) قت 77 ( ٣)

 ةسلس : يأ } مناوقلا ةلسر ةقان : لسرتسُم 4 ,دالج ىلع عمجتو 0 ريسلاو لمعلا ىلع ةيوقلا

 . بعتلاو ةدشلا : ظاظتكإلا ؛ لصافملا ةنيل

 وهو 3 برعلا لبإ نم لحفل مسإو ، قدشلا عساو : مقدش ؛ ةيحللا مظع ليوط : يحللا مجلس )٤(
 ىلع ضيبألا طخلا سرفلا نمو 0 ميدألا يفرط نيب لعجي رمحأ ريسل مسا : بلكلا ؛ هل ملع

 فرغلابو 0 هداز رفاسملا اهيلع قلعي لحرلا فرط يف ءافقعلا ةديدحلا وأ ۔ سرفلا رهظ
 ؛ ضارغالا نم ريتكلا هيلع قلعتل 0 هفرط ينحنملا بالكلا يه ةلآلا هذه نم بلكلا : ينامخلا

 ثيح ايحملا سرفلا نمو 0 ةدارإلاب كرحتم ساسح مان ناويحو . يح مسج لك : يويحب

 ٥ سرفلا ةلفحج يف ضايبلا وهو . كرحم ظمللا ردصم : ظامللا ؛ ةيصانلا تحت تحت محللا قارتفإ

 . هيعارذ يف نيتمقرلا : سرفلا نم ةلفحجلاو 0 مثرأ : يمس سرفلا فنأ ضايبلا زواج اذإف
 ريعبلا نم لجرلا قورع يف جنشتلا : اسنألا جنش ؛ بعتملا : قهارلا ؛ هفيفخ : محللا لهر )٥(

 باصيو ‘ اسنأ هعمجو ‘ قرعلا كلذل مسإ : ىسنلاو ، هتوقو هتدوج نع ةيانك ، سرفلاو
 عطقي ىتح ىربي الف هضرمب بيصا : يا } ىسنأ لمج : هل لاقيو 0 اهفعضيف اهيف ضرمب
 اذإ : (حتفلاب) قرقعتسملاو ، لصألا ميرك : (رسكلاب) قريتسملا : قرعتسم ؛ قرعلا كلذ
 ؛ محللا ليلق ليزهلا : قورعملا سرفلاو 0 هيرج ةدشل هنم قرعي ايرج هسرف سرافلا ىرجأ
 يهو ةرفشلل مسا : (مضلابو) ، نمزلا نم ةهرب وه وأ 0 نيئيشلا نيب ةفاسملا : ىدملا
 . ةيناكم وأ ةينامز ةدمب اديقم نوكي ال ثيحب ءيشلا يف قالطإلا : ظاظشإلا ؛ ةداحلا نيكسلا
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 (>ظاظملاو ىنولا دنع حسم دشلا مرض حباس رصخلا بهلم

 (" ظاظشإلا اظش هنم توسو نيقلا دي هتموق حدقلاك وهف

 ") ظاحللا زرب ةاهملا لثمك رادنحب هنم بادنالا معزب
 ( ظالغ طوفب وأ ميثارجب هنم ندبلي نهل ديق وهف

 6ُ) ظافيتسا اذ نيترفشلا نجحا الهزب نيار اطقلا ليعرك

 (أظامل ريغ وجلاب اثالث ديصلا قزري مل ثيح فرطلا دهنت

 (') ظاقيإ اميأ ردكلا اطقلا نانسو ظقوي ردصلا يواخ وهف

 (")ظاملد درمص نم فرصو فيطاطخ اهنم تاوصألا ناكو
 اهحدقت يتلا رانلا : مرضلا ؛ سرفلل ةفص : حباس ؛ يرجلا عيرس : ي أ ۔ رصخلا بهلم )١(

 . اهيلع هيرج ةعرسب ضرألا عطقي يذلا سرفلل ةفص : حسم ؛ اهيرج ةدش نم ليخلا كبانس
 . روصقم وهو : (واولارسكب) ىنولا ؛ ضزللا حسمي يذلا حاسملاك 4 حسملا نم قتشم

 . عينشلا يف ةدشلا : ظاظملا ؛ ةءاناو اينو ىنات ردصم

 : توس ؛ ةمألاو دبعلا : نيقلا ؛ )حا دق هعمجو) ‘ لصنيو شاري نأ لبق مهسلا : حدقلا ( ٢(

 كلذكو } عمجلا ميمص ىلإ ذاذفألا نم فتلملا : ظاشوألا ئظش ؛ هتعنص : هتموق ؛ تلمع
 . (ظاشوأ هعمجو) . ميمصلا مظع ىلإ فتلملا ناويحلا ماظع نم لاصولا

 ةرقبلا) ةاهملا : ظاحللا زرب ؛ نيعلا : رادنحلا ؛ ةعيرسلا ليخلا وهؤ : (بدن عمج) با دذألا (٣)

 . ةزرابلا نويعلا تاذ (ةيشحولا
 ؛ دبلتملا ةكرح عنمي امم ى ضعب ىلع هضعب مكارت } ءيشلا دبلت : ندبلي ؛ سبحملا : ديقلا )٤(

 ناكملا : طوفلا ؛ ةيويحلا وأ ةيتابنلا ةايحلا اهنم ومنت يتلا ايالخلا لوصأ : ميثارجلا

 . ضعب قوف اهضعب ةمكارتم : ظالغ ؛ بجاحب رتتسُملا وف ضفخنملا
 )٥( نجحأ ؛ سلمأ ضيبأ هنول ناك ام : الهزب ؛ اطقلا ريط نم برسلا وأ ةعطقلا : ليعرلا :

 ديصلا حور ةظافإل ببس : ظافيتسإ اذ ؛ زابلا وأ رقصلاك نيراقنُملا : نيترفشلا ؛ ج وعملا .
 ريغ وهو 0 ماعطلا نم ليلقلا : ظامل ؛ ناصحلا : (رسكلاب) فرطلا ؛ ىضمأو ماقا : دهنت (٦)

 . عبشملا
 )٧( ردكلا اطقلا نانسو ؛ موزلملاب مزاللا ةراعتسإ ، عوجلا نم نطبلا يلاخ : ردصلا يواخ :

 اطقلا ىلع نوللا نم بلاغلاو . داوسلاو ضايبلا نيب يذلا وهو ، يردكلا اطقلا نم منانلا .

 )٨( (فاطخ عمج) فيطاطخلا توص لثم 7 اطقلا توضب لثم : فيطاطخ اهنم تاوصالا نأكو :

 اهنم . ةريثك عاونأ هلو 0 تويبلل ةمزالملا تايروفصعلا وأ . ةمثاجلا رويطلا نم وهو :
 كامسأ نم عون : ( اهحتفبو ةمجعملا ءاخلا مضبو) ‘ ئطونشلا فاطخو . روخصلا فاطخ

 ؛ دادضألا نم هنأل ، هتليلق كلذكو 0 نبللا ةريزغلا ةقانلا : درمص ؛ توص : فرص ؛ رحبلا

 ةريبكلا بانلا ظملدلا : ظاملد .
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 هظافعلا مانللا نم الصو جرا مل اذإ ليلخلا مرصأ دقن
 ("ظاكتعإ يف هدريل ىتح لهاجلا قرب اذإ اغصلا ميقأ و

 ا"ظاظلم مسيمب ينم لهاجلا همعلا ةمامس يوادأو

 () ظاتغملا ىوج يفشت يفاوقب هنم لهجلا ةمارع يوادأو

 (ث) ظاعنا وذ وهو رانلاب ريعلا يوكيو مينللا طقاسلا بلثي

»» 

 )١( قلخلا ئيس شحاف لك : ظانعلا .
 )٢( قرب ؛ عامتسإلاو 8 عيش لكل ليملا اضيأ و 0 نيتفشلا ىدحإ يف وا 0 كنحلا يف ليم : اغصلا :

 ريصقلا لجرلا ظيعكلا : ظاعتكا ؛ عزقو تهب .
 ؛ يكلل مدختست ةديدح : مسيم ى ةلالضلا يف ي درتْملا : همعلا ؛ لجرلا صخش : ةمامسلا (٣)

 . حاحلم : ظاظلم

 )٤( بضغلا ديدش : ظاتغملا ؛ ىذألاو ةسارشلا : ةمارعلا .

 ام لك وأ ‘ يشحولا رامحلا : ريعلا ؛ هسفنو هبسح يف مينللا : طقاسلا ؛ موللا ةدش : بلثلا )٥(

 . ةلع وهف داز اذإو . قبشلا هلصأو . ةوق وذ : ظاعنإ وذ ؛ ريمحلا وأ لياإلاك هي ريتما
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 هموق ىلع ءانثو ةكرعم فصو

 (اماوعأ مكبحب انفلك دق امامأ كارأ ىتم يرعش تيل

 (" امالظ مع مكلاصو يغابل ليقام لثم مأ تنأ دهعلا ىلعأ

 (٣) امامرأ مكلبح راص مأ كيو انيلع لالدلاب نيلدت مأ

 (')اماثأو اهتللض دق ةلض مكيدل يبخ ناك مأ متدنع همأ

 امالسلا اودرت نأب متلخبل مالسب مكيلإ انثعب ول

 (ث) امارصناو ىون آلإ متيبال لبح لك مكلبحب اندقع وأ

 امازل ناكو انلصو يف نيبلا بارغ حيصي نأ نم انيشخ دق

 امامذ انضقن امو انيفول متضقنو متنخو متلخب ول

 امازتلا ءافولا ىلع انمقال متحرطاو اندوهع مت ذبن وأ

 امامح مامح ةكبأ يف بواج ا م ةبحألا لصو ىسنأ تسل

 (أ١اماقمو ادعقم بلقلاو نيعلا ايض متنأو مكاسنأ فيك

 اماقأف ىشحلا طلاخ يذلا دولا صلاخ نم ديكألاب امسق

 . ايقيقح سيلو ايمهو . ةيروتلا ليبس ىلع اهب قلع نم ةبطاخمب ةديصقلا رعاشلا لهتسإ )١(
 . ةميمأ يف ةغل ع امامأ ) : ةبطاخملاو

 لاق ؛ امالظ معو ا اءاسم معو احابص مع :ب اهنمو 0 برعلا اياحت ىدحا : امالظ مع )٢(

 : يبضلا ثراحلا نب ريمش

 امالظ اومع تلق نجلا ةارس اولاق نونم تلقف يران اوتأ
 . همزتلإو هب يلتبإ : يأ . اهبحب فلك ى معنأ نم ةعطتقُم . رمأ لعف ةملكلاو

 )٣( لصولاو بخلا حانج تحت افجلا راهظإ وهو ، اهجوز ةارملا ةلزاغم : لالدلا .
 )٤( لالض ردصم : ةلض ؛ ةقشملا : يأ 9 تنعلا نم وأ 4 قاقىتلا : يأ . دانعلا نم : متدنع .

 (مثإ عمج) مانأ هلباقُمو .
 )٥( عطق : مارصنإ ؛ دعبلا : ىونلا .

 )٦( هبلقل ةفص : (ةيفرظلا ىلع نابوصنم . امهلوأ مضب) اماقمو ادعقم .
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 بذعلا كقير نم باضرلا درببو

 ردلا انس يكاحت ىتلا ايانتلاو

 كيدخ حئافص ىلع يسنلبو
 كيلعن كذبن دوهعلا تذبن ول

 ورمع مأ اي دودصلا مالعف

 سانلا هل مأاي ي ذلا رمعلفق

 الإ بلقلل كاركذ يرجي ام

 نديزيل ىونلا تدج ننلف

 يركذب ينتاللع يليلخ اي
 ناير ضورلا نم يعترت ةبيظ

 تناكو تنك مايأ يل اركذاف

 افولأم رهدلا كلذ هللا ىعرو

 ةذل نمو ىبصلا نامز نم

 اباطر تناك بابشلا نوصغ ةا

 رقعلا ةحاس يف يدرب يبحسلو

 ىشالت دوسحلا يب رم اذاإق

 )١( امهب يمازتلإ : يبل .

 اماقسلا بولقلا يربي يذلا

 امالظلا ولجي ثيح هجولابو
 ( امازتلا كيدعاسل يبلو

 اماركإ مكدهع تنخ امل

 امارغ مكيف تججل نأ امدعب

 0٧١ امايقو ادجس نولصملا
 اماجست يعمادم تلهتسإو

 (" امايهت مكيف بلقلا ىوج
 () امانم ذلأ ىسع ورمع همأ

 (ث) اماضهألا نكستو ىمازخلا

 امالغو ًانشان شيعلا ةذل

 امايأ انرصع مايأو

 اماود شيعل ىرأ نإ امو شيعلا

 اماين تناك لاذعلا نويعو

 امايأ حلاص رهدلا اذإ

 اماعت رويغلا يب رم اذإو

 (٢) هلوسرب وأ . (ننتت) هلل اب مسق : سانلا هل ماي ي ذلا رمعلف )( .

 )٣( مايهلا ؛ ترمتساو تداز : ىنعملاو 0 ثنؤيو ركذي ىونلاو ‘ لزهلا دض دجلا : ىونلا تدج :

 . بحلا نم ةجرد ىلعا
 )٤( ءارعشلا ةداعك ورمع مأب اهب ببشملا نع ىنك : ورمع مأ ؛ ينايلس : يتاللع .

 )٥( ةنئمطملا ضرألا : (مضه عمج) ماضهالا ؛ ةبيط ةحنار تاذ ةحفن : ناير .
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 نيخري بعاوك ضيب يتادلو

 انمظتنإ ثيدحلا انمض اذاف

 ركذلا قلح مهمه يامادنو

 فرعلاو ةنامألاب نوصاوتي

 فورعملاو ربلاب ماحرألا نولصي

 نيدانلا يف تمق اذإ مهنم ىرت ام

 دوجلاو زه ىدنلا اذإ ماركو

 ودع رضل اولبقل اذإف

 قيدص عفنل اولواح اذإو

 مهف مولعلل تصنت اذإو
 اعرف اولع عورفلا تدع اذإو

 اياندلا ىزخأ نيب ناتشلو

 (امارقو ةلك نهيلع
 اماظتنإ ثيدحلا نم كولس يف

 ('أ) امادفلا بارشلا ركاب اذإ

 (") اماعنإلاو ربلا نودسيو

 اماحرأ مهريغ قع نا

 ("ااماسب اعورأ الإ

 () اماركلا نيقهارملا لاجرلا

 )١( اماغر ماغرلا عم هورداغ

 (١٧)اماجثإ اومجنأف هوعفن

 () امالعألا لواطت ملع مالعأ

 (_" امادق اسمادق ازعو

 )١٠( امادفلاو امكاح تلمأت نإ

 . جدوهلا هب ىشغي فوص نم بوث : مارق ؛ ضوعبلا نم هب ىقوتي بوث نم ءاشغ : ةلك ( ) ١
 . لذنلا نابجلاو . ةجحلا نع ييعلا : مدقلا ( ) ٢

 . نوطسبي : نودسي ( ) ٢٣
 . ددؤسلاو لضفلا وذ لجرلا : عورالا ( ) ٤
 . اجد : يأ } ليللا قهرا اذإ ى نافيضلا هب لزني يذلا : قهرملا ( ) ٥
 . بارتلا : ماغ رلا ) ( ٦

 يف هلثمو 6 ضرألا رطملا مجني امك 0 مهناطعو مهربب قيدصلا اوعفن : اماجثإ اومجنأ ( ) ٧
 . اماجسإ مجسأ : ىنعملا

 . لابجلا : مالعالا ؛ ترهظو تعفتراو تلع : تصن ( ) ٨

 : اسمادق ؛ باسنألا عورف : عورفلا ؛ مهنارقأ نع اوعفترا : اولع ؛ رصحلاب تددع : تدع ( ) ٩

 . رخأتلا دض مدقتلاو ، ةيفرظ ةفص : امادق ؛ قيتع دجم اذ اليصأ ابسن

 يهو : (ةيند عمج) اياندلا ىزخأ نيب ى عساش قرف هنأ 0 مهئادعا نيبو هنارقأ نيب زيمي )١٠(
 . مينل مدفو ميظع مكاح نيب اريبك اقراف تدجو هتلمات نإ 0 ةليذرلا
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 برحلا تظع اذإ مه ام مهو

 ةموح نم نوشغي باغ دسأ
 ءابهش رضحت نيح نوماحملاو

 مهادم لاني نأ نويبألاو

 ادهع قيثاوملا يف نويفولاو
 برحلا اذإ اريبخ مهب ابنت لس
 عافد تاذ ةجارجر مهتتأ ذإ
 رامغألا ةلبانتلا اهرش يوتجي

 اجهر ليخلا كبانس تراثتساو

 جف لك نم ءادعألا شاجتساو

 سحذلاف وجلاف نيرحبلا يصاقأ نم

 اودع فوجلا قتاسر انتتأو

 . داسجالا نامثج : مارجألا ( ) ١

 ( امارجألا تقلأو بانب

 )٢( اماتق يمكلا سبلأ اذإ سأبلا

 (" اماذخلا ءاسنلا تدان اذإ

 () اماوس اوماسي نأ برحلا احر يف
 (ث) امالحأ اغولا يف نوتثيكملاو

 امارض نودقوتسملا اهاشح

 () امادم اهيف نونملل ىرت

 ( اماحزلا اهيف نوبرقي ال
 )١( اماهجلا حايرلا عفدت ام لتم

 ('١اماوقأ اوعمج دق موي لك
 )‘١٠( امالطصا انم نوغبي اقح ءا

 (١ا)اماير انددع امو مايرو

 . لاتقلا ةموح نم دعاصتملا 0 داوسلل براضلا رابغلا : ماتقلا ( ) ٢
 بيط : ما ذخلا ؛ ليللا قسغ يف فويسلا نولمحي نيذلا ناسرفلا نم ةبيتكلا : ء ابهش ( ) ٣

 . ةكرعملا لوه نم ءاسنلا هب ريجتست يذلاو 0 ةمورألا فيرش { لقعلا حجار ، سفنلا
 . لذلاو رهقلا : موسلا ( ) ٤

 . رومالا يف لجعتي ال يذلا نيزرلا ثيكملا : نوثيكملا ( ) ٥

 . رمخلا : مادملا ؛ توملا : نونملا ؛ ودعلا عافد يف ةدماصلا ةبيتكلا : ةجارجر ( ) ٦

 . يبغلا لهاجلا : رمغلا ؛ ريصقلا لذرلا وهو : (لبنت عمج) ةلبانتلا ؛ لفحي : يوتجي ( ) ٧
 يذلا باحسلا لثم جه رلا : اجهر ؛ اهمادقأ تحت نم رابغلا دعاصت : ليخلا كبانس تراثتسا ( ) ٨

 . ضعب قوف هضعب حايرلا هعفدت ، هيف رطم ال
 . عمجت : شاجتسا ( ) ٩

 )١٠( ةيبرعلا ةريزجلا ةطراخ نم فرغ ام : ءاسحإلاو } وجلاو 0 نيرحبلا : ةتالتلا نكامألا .
 لاصنتساو عطق : امالطصا ؛ ةيدوعسلا ةلود بونج .

 يكزإ نم يهو } نامع ضرا نم فوجلا ةقطنم نم ةبراقتم ىرق لاجر انتتأ : قتاسر انتتأ )١١(

 . رضخلا لبجلا اهترضاح 0 نامغب ةفورعم ةليبق : ماير ؛ اهلوح امو ىلهُب ىلإ
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 () امايهلا حيضنلا دروت امك لجرلاو ليخلاب حاطبلا نودري

 ٢) امايص تانفاصو احامرو افويس نايدا ولا لاس نيح

 (" امامسلا ىقن ارمس اجاجزو اضيبو ةاضخلا لثم ًاصالدو
٠ 

 (')امالطصإلا مجات ال اشابكبو تامجأ يف نمهني ادوسأو

 اماقتنا يزجي هللاو مهيلع رصنلا انل ناكف انب اوراد مث

 امايق عيطتسي ال ريسكو ليتق واث نيب ام اولوتق

 () اماعط تاعماخلل الإ حلصت ال ليخلا نم ىرقع تحيبتساو

 امايق اطهر نيأر ىراذعلاك ادودص دصت مهليخ ىرتف

 امازهنإ الإ نقطي ال ذإ باقعلا ىلع نهيشم يف نرقهقتي

 امايغ حامرلاو ضيبلا نم سمشلل للظت ةعقو اهل اي

 )١( اماحو مح نيح توملا درت ادسأ رقعلا رواغم اهيف نأك

 بصم : حيضنلاو ؛ اهتينفأو اهتيدوأ يهو 0 ىوزن حاطب ماوقألا درت : يأ ، حاطبلا نودري )١(
 ٥٠ '"" نيعلا "" : باتك يف ادهاش درو هلبق لناق نم رعاشلا هسبتقإ يناثلا رطشلا ؛ درولا ءام

 . شاطعلا : مايهلا ؛ هلناقل بسني ملو

 ةكسام ليخ : امايص ؛ ىوزن ةنيدم طسوب نارمي ‘ ضيبألا يداوو ، هوبلك يداو : نايداولا )٢(
 . ةكرعملا نيح يف بارشلاو ماعطلا نع

 )٣( حمرلاو ، حامرلا لصن : جاجزلا ؛ ريدغلا يهو : (يضأ عمج) ةاضأ ؛ عوردلا : صالدلا :

 قلطي : مامسلاو ؛ ةيولألا ضيب : امامسلا يقن ؛ الماك حمرلا : رمسلاو . حمرلا ةبشخل مسإ

 عصانلا ضايبلل ةفص : يقنو ؛ هل درفم الو { ةيولألا ىلع .
 ؛ مجحت : مجات ؛ موقلا ديس نع ةيانك شبكلا : شابك ؛ ريئزلا قوف دسألا توص : ميهنلا )٤(

 . نيفحزلا نيب ةزرابملاو عارقلا : (لادلابو) ، لاصئتسإلا و عطقلا : مالطصإلا

 ال اهنأب ودعلا ليخ فصي 0 بيقارعلا ةعوطقم : يأ ، ىرقع ؛ اهيلع يلوثئسا : تحيبتسا )٥(
 . ةيراضلا عابسلا : تاعماخلا ؛ تاعماخلل اماعط آلإ ع يشل حلصت

 دصارمو باوبأو روس اهيلع 0 ىوزن ةنيدم زكرم يهو 0 ناكسلاب صغت ىوزنب ةلحم : رقعلا )٦(
 . مهحاورأ نم برتقإ : اماح ؛ ردقو يضق : مح ؛ ودعلا ةتغابمو سارتحإلل
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 () امارك هوجولا ضيب اخويشو ًارامذأ ةيتف رقعلالب نإ

 (") امامجلا نابجلا رذاح اذإ سابللا رضتحي نيح شأجلا يرضاح

 ") امايه هورداغل ىوضر ناكرا مهب تيمر ول سابلا اولوأ مه

 (" اماربألا تبكف تبكأ :ىتشملا ةبك نإ تامركملا اولوأو

 ( اماربإ الو اضقن نولأي ال ثيافغملل بارلا ووذو

 اماون هبرس يق انمآ مهيدل بيرغلا راجلا ىرتو

 امامغلا نينطاقلاو مهينعاض اولح ثيح اهلهأ هللا ىقسف

  

 عمج) رامذألا ؛ دجامألا لاطبألا بابشلا : ةيتفلا ؛ اقباس اهركذ درو ىوزنب ةلحم : رقعلا )١(

 . دماحملاب فصتي يذلا ىتفلا وهو : (رمذ
 رذحي نابجلا نيح سأبلا دنع رمألا باوص هنع بيغي ال 0 بلقلا يوق : شاجلا يرضاح )٢(

 . توملا
 لئابق : يأ ، ىوضر ناكرأ . سأبلاو ةدشلا لهأ ىوزن لاجرب تيمر ول : الماك تيبلا حرش )٣(

 ٥ هرقمو هنطوم لبجلا اوكرتل : ي أ ، هورداغل & ىوزن اومجاه نيذلا هلاجرو رضخخا لبجلا

 . ءارحصلا يف نيمناه

 ؛ مهفويض نع ماربإلا نوبكي ال 0 دربلا فوخ اهلهأ تعمج : تبكأ ؛ نيطلاب ينبم تيب : ةبكلا )٤(
 مهمض امهم هنأ ، هموق مرك نع ريبعت وهو 0 ماعطلا اهيف خبطي فزخلا نم يناوأ : ماربذلا

 . مهفويض نع مهماعطب نوصرحي ال 0 مهتويب يف ءاتشلا
 ال وا نورصقي ال : نولأي ال ؛ اهلحم وأ مهب ةتاغتسإلا تقو : ثناغملا ؛ حالصإلا : بارلا )()

 . سانلا رومأ حالصإ اماربإو اضقن نوكرتي

- ٢٢٢ 



 ظافلأب ، اهيف ىرج امو 0 هلهأ نطاوم فصي لاقو
 : ةبيرغ ةيوغل

 () زاشوألاف وحلا عانقلا نيب زاجرلا قرابلا ضونل نم اي

 () زارجألا سبلا تاربخلاف زازعإلا اذ عزجلاف ىنحنملاف
.٥ 

 (") يزانلا مارغلا جيه نم جاتهاف زافو ىلع اموي هتمش دق

 (‘) زاتجم ةمنيه يذ زاجعا زاجعألا ىلع وهو هتهبش

 (ث) زاهزهلا هئادح يف دعرلاو زاشنإ ىلع بورجم عاملإ

 (» زازحملا ذئاعلا نينحك ول زابزب يف نأضلا يعيور عجر

 زازبألا ىلع حسني عمدلاو زازحلاو مهلا نيرق تب

 يف يذلا عنقألا لمجلا : عانقلا ؛ هدعر توص : قربلا زاجترإ : زاجرلا ؛ قربلا ةبذبذ : ضون )١(
 قوس : وحلا ؛ حالسلا : (نيتمضب عنق عمج) عانقلاو ؛ نماطت هتفلاس يفو ى صوخش هسأر
 ؛ هذه نم هذه فرعي ال نمل لثم 7 ال وللابو معن وحلاب : لثملا يفو 0 اهسبح : وللاو ؛ لبإلا
 . ريسلا ىلع يوقلا ريعبلا وهو : (زشو اهدرفُم) زاشوالا

 زوك ينب عزج : ةصصخم نكامأ ةثالثو 0 يداولا فطعنم : عزجلا ؛ عضوم مسإ : ىنحنملا )٢(

 ضزالا : زازعإلا ؛ يط ضرأ يف يه رادلا عزجو . ةماميلاب رامح ينب عزجو 0 دجنب
 . تابنلا نم ةيلاخلا ةبلصلا ضرألا : زارجالا ؛ ضرذلا نم نأمطإ ام : تاربخلا ؛ ةبلصلا

 (٣) يا . جاه : جاتها ؛ ةبذبذلاو ةكرحلل ئيهتُملا زفوتسملاك : يأ . زافوأ ؛ هتيأر : هتمش :

 يذل ةفص وأ } قربلل ةفص ث يلاعلا عفترملا : يزانلا ؛ قشاعلا مرغملا جايهك هناعمل عفترإ
 مارغلا .

 )٤( قباسلا : زاتجُملا ؛ يفخلا توصلا : ةمنيهلا ؛ هرخآ ءيشلا زجع : زاجعألا .

 رهظ ىلع تبنلا اياقب يهو : (ةعمل هدحاو) 0 باودلا هتلكأ ةالف تبن : بورجم عاملإ )٥(
 توصلا ةدش : زاهزهلا ؛ هتوص : دعرلا ءادح ؛ ضرألا نم ةعفترم نكامأ : زاشنإ ؛ ضرألا

 . اهالعأ دعرلا توصي يتلا نكامألا زتهت امدنع

 افطلت هرغصو 0 يعار : ريغصت يعيورو ، ناضلا يعيور عوجر رادقم : ناضلا يعيور عجر )٦(
 تدقف يتلا : ذناعلا ؛ ةدقافلا ةقانلا توص : نينحلا ؛ ماعنألا نيب نم نأضلا ةراقحل وأ 0 هلاحب

 دقاف يأ بلقب زحي ام وهو 0 هل اهدقفك اهدلو ىلع اهقنح ةدش : زازحملا ؛ اهتدالو مايأ اهدلو

 . مه وأ مغ نم
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 زامرجلا يف ءاملا نيعم حس

 زازقناب مه دق امنأك

 زالعإلاو قافشإلا جعال نم

 يزاونلا انبولق يف قوشلاو

 يزاحلا لاقم نم كاجش ام لب

 يزاهلا لاقمك سيل دجلاو

 زاجعألا ةثيرتسم ءازجع
 زاتجملا ةلقع ىعدت ءاوغش

 زازعناب كناريج عمجأ

 ()زازنمشا يفو مه يف بلقلاو
 (') زازفتساب دوع نكي ملو
 (") زازقلا حماطلا رانك اوطسي

 (ُ) زابخلا ةوذج مارطضإ يكحي
 (ث) زاَزكألا حناوس تحنس إ

 زاتمملاب لوقلا سيلو لاق
 ١)١( راكعلاك فقعأ ابش تاذ

 (') زازعتسإ اذ ناك طيلخ نيب
 )٨( زارحألا ىلع ءادع نيبلاو

 عفترم ةضور وأ ع ق يف رطملا ءام هيف عمتجي ام وهو : (دحاو ىنعمب) زومرجلا و . زامرجلا )١(

 {© ءيشلا نع روفنلاو ةهاركلا : زازنمشتاإالا ؛ عورزلاو باودلا هنم ىقسيل غرفي مث ى اضعأالا

 . ناسنإلا ههركي امم 0 هجولا يف سوبعلاو ضابقنإلا هنمو

 )٢( (غييَم) لاق . ناطيشلل ةفطخلاك هب يهتني ‘ نوكس رثأ ىلع ةعيرسلا ةكرحلاو ةبثولا : زازقلا :
 "" امب ءارغإلاو ةسوسولا : زازفتسإلا ؛ "" برغملا غلبيف قرشملا نم ةزقلا زقيل سيلبإ نإ

 . ررضلاب هبحاص ىلع دوعي

 يف هب ملاتي ام ىلع ، صيرحلاو ناهملا بيصت بارطضإو ةدش يهو : (زلع ردصم) زالعإلا )٣(
 . بثو : يأ } زق هيضامو ، همهيو هلجعي رمأل ةعرسو 0 بوتولا : زازقلا ؛ زازف هسفن

 ءيشلا ىلإ دصقلا : عزنلاو 0 اهبابحأ ىلإ ةعزانلا : يزاونلا بولقلا ؛ بحلا طرف : قوشلا )٤)
 . ةديقعو ةمهب

 كيتأي ام لك وهو 0 هب نمايتي ام هيلع ضرع : يأ ، حنس ؛ نهاكلا : يزاحلا ؛ مهلا : وجشلا )٥(
 هيلع لمحي يذلا شبكلا : زاركلا ؛ (حناوس هعمجو) 0 ايرب اديص وأ ، اريط نيميلا نع
 نم دعيو 0 برعلا هب نمايتي ام نمض نم : هلعلو 0 منغلا مامأ يشمي . هماعط يعارلا

 . حنا وسلا

 ؛ اهلقنل زاجعالا ةيخرتسم : ةثيرتسم ؛ هليخ فصي 0 اهرخؤُم يف محللا ةزنتكُم : ءازجع )٦)

 . ةينحنملا اصعلا ةضقك : زاكعلا ؤ ينحتُم : فقعأ ؛ برقعلا بنذك بنذ : : ي أ . ابش تاذ

 )٧( اهيلجر دحأ يف لقع اهب : ةلقع ؛ نانسألا ةفلتخُم : ءاوغش ٠ وتلا : يأ ١ امهنيب ةعس عم ء .

 عيرس : زاتجُملا ؛ امهنيب براقت عم نيلجرلا با رتقا وهو 0 دفقصلا نم دوجأ ءالقعلا و

 ؛ موقلا نم عمتجا ام وهو :(ء اطلخ هعمج) طيلخلا ؛ لقعلا تاذ هي رهتشتو . زايتجالا

 . ةبلغلاو ةزعلاو فرشلا ي وذ : زازعتسا

 ناسنإلا رواج ام وهو عمجلا نم لدب : كناريج ى لاجرلا نم طيلخلا ةعامجل ديكأت : : عمجا )٨)

 ؛ ةقرفلاو توملا : نيبلا ؛ ةغلابملل نونلاو 0 ة رمتسم ةمناد ة زعي : زازعنتا ؛ نكسلا يف

 . ( بلاغم وأ عفا د نم اضقلل امو ) ةعانملاو ةناصحلا : زارحالا ؛ وطسيو ودعي : ءادع

. ٢٢٤ 



 () زامنرجا اذ ناك طيلخ ىلع زاقيتسا اذو كشو اذ لازام

 () زافرج كمات ةاهللا مخض زاخزخ ًئأو لك اولحر

 ("” زالفأ يف نهمطخ نأك زانك ةمخض فرح لكو

 () يزاوبلا طغل نمش برسلاك زاولج يفو دج يف نلزام

 (ث) زااشألاو نهيخارت ىلع زازعلا ىلع نيرابت اذإ

 () زاوقألا يذ لمرلا يحادأ ىلإ يزابتلا لجع ماعن تلق

 (') زاعمم لوخ فق رهظ يف زافغنإلاو ضاقنإلاب نيحو

 زاجنإلاب دعولا تيعر اله يزاجلا كازج نامثع مأ اي

 () زافيتسإ ىلع نافسع زازحل زازحألا ىلع كانيقتلإ موي

 )١) يا " طيلخ ىلع ؛ لجاع عافدنإ : زاقيتسإ ؛ ةعرس : يأ ، كشو اذ ؛ نيبلا : يأ ، لازام :

 رناس يف ضابقنإ بحاص : يأ ، زامنرجا اذ ؛ بوحصمو 0 بحاصو 0 درفُمو ، عمج ىلع
 اهب ربعيو } عبسلاو روثلاك يوق ديدش ناويح لك نم : (زيمارج هعمجور) 0 همناوق وأ ، هدسج

 هب صمقتي امم 0 هريغو 0 ناسنإلا نم دلجلاو باوثألا نع .
 قلحلا نيب ةلضع : ةاهللا ؛ ةعيرسلا ةبيجنلا : ىاولا ؛ ئأو لك ىلع اولحر : يا 0 اولحر ذإ )٢(

 لبإلا مانس زانتكإ : كمات ؛ ةوقلا نم ةناكمب اناك اذإ ، لمجلاو ناصحلا اهب فصويو 0 كنحلاو

 . ميظعلا مخضلا : زافرج ؛ محللاب
 (٣) زالفأ ؛ دوقملا وا نسرلا : مطخلا ؛ محللاب ةزنتكم ةمخض : يزانك ةمخض ؛ ةقان : فرح :

 ةيندعملا عطقلا .
 )٤( نمش ؛ ريطلا نم ةعامجلا : برسلا ؛ اعرسم ضرألا يف بهذ : يأ ، (زلج نم) زاولج :

 (زاب عمج) يزاوبلا تاوصأ : طغللا ؛ عمس : ىنعمب انهو 0 نرظن .
 رارفلا : يأ ى نهيخارت ؛ ةبلغلا : ةزعلاو 0 (ةزع عمج) زازمعلا ؛ ةقباسُملا : ةارابملا )٥(

 . عفترإو ظلغ : (ناكملا زنش نم) زآاشألا ؛ نهعافترإو
 ماعنلا برس : (يحد عمج) لمرلا يحادأ ؛ ناديملا يف ةقباسملاو يلاعتلا : يزابتلا )٦(

 . ضرألا هجو ىلع ةريدتسم لمرلا نم ماوكأ : زاوقألا ؛ اهيف ضيبت يتلا اهعضاومو
 )٧( دحاو ىنعمب غزنو يهو : (زغن نم) زاغنإلا ؛ يشملا ةعرس : ضاغنإلا ؛ نرعشي : نيحوي .

 لوخ ؛ هتراجح تبلصو 0 ضرألا نوتم نم عفترإ ام : فق ؛ قالقإلاو ةكرحلا : هانعمو :
 زعم بحاص : زاعمم ؛ يعار .

 )٨( زافيتسإ ؛ ةمركملا ةكم نم نيتلحرم ىلع عضوم : نافسع ؛ ةيرخص تاعفترم : زازحأ .
 روفنو ةلجع .
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 () زاوجلا بربرلاك برع يف يزاهتنإ يف بلقلا مه تنأ اذإ
 )٢( زازبنإ يفو يلح يف ءانسح يزانلا دويجلا ميرلاك تنأو

 (" زازفألاو لوهلا تالناغ نم زاجملا شحوم بهس بر لب

 () يزاوجلا هبناج نم عمست زازرألاو تاوصأخلا فلتخم

 )٥) زازعأ ةيتفب هتعطق زابنألاو ءاحيإلا مهامه

 () يزايزلاو دويحلا عشاخ يف زايتجا يوذو ءاضم يوذ

 () زامجإلاو لاغيإلا نم جوع زاوجألا رمض روهظ ىلع

 (_ زاشوأ ىلع لابجأ تايح يزاونلا اهسوؤر يف نأك

 رقبلا نم عيطقلا : بربرلا ؛ كوحضلا ءانسحلا ةباشلا ةأرملا : (بورع عمج) برع )١(

 . يشحولا

 ةأرملا هب فصتت ي ذلا ديجلا تاوذ نم : ي أ ى روبصك : دويجلا ؛ ةيشحولا ةرقبلا دلو : ميرلا (٢)

 نم) زازبنإ ؛ عقرتُملا وأ رفانلا : يزانلا ؛ قنغلا ةنسح : يأ 0 ةناديج : هلتمو ، الامج
 . ةرخافلا للحلا يهو : (ةزبلا

 )٣( زواجتلا ةفوخم : زاجملا شحوم ؛ فارطألاو فانكالا ةديعب ةيوتسم ةعستم ضرا : بهس .

 عابسلاو شوحولا نم هلوه كلاتغي ام : لوهلا تالناغ ؛ اهيف لغوتلا : يأ .
 )٤( يزاوجلا ؛ عماسلل ةفيخملا 0 عاونألا ةفلتخملا ةديعبلا تاوصألا : (حتفلاب زَر عمج) زازرألا :

 ليبس ىلع ناكملل افصو . ةلوهأملا نكامألل زواجتلا ةرثكل ى بهسلا بناوجل ةفص
 زواجملا دوصقملاو . ةراعتسالا .

 ءادصأ عافترإ : زابنإلاو ءاحيإلا ؛ؤ ةيراضلا شوحولا تاوصأ يهو : (ةمهمه عمج) مهامه )٥(
 . ةفثاكتُملا تاباغلاو . ةعطقتملا ةالفلا ءاحنأ يف اهددرتو تاوصألا

 )٦( (ةازيز هدرفُم) يزايزلا ؛ جوعإو لبجلا نم صخش ام وهو : (ديح اهدرفُم) دويحلا .

 ةريغصلا ةمكألا : ضرألا نم ةازيزلاو .
 لاغيإلا ؛ شطعلاو عوجلا نم ةجوعم : جوع ؛ ةالفلا طسو : زاوجألا ؛ لبإلاو ليخلا : رمضلا )٧١(

 . ريسلا نم نيبرض : زامجإلاو
 اهنوكل . لابجلا تايح لمحت اهنأكو 0 ليخلا وأ لبإلا سوؤرل فصو : ةعفترملا يزاونلا )٨(

 عمج) زاشوا ؛ تايحلا نم صلختلل نونج عارسإ اهيشم يف عرستق 0 اهلتقأ و تايحلا مخضأ
 . رومالا دنادش يهو : (زشو
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 () زازهلا نم نيكشت اذإ زازفا نع نفرصي امنأك

 () زاوزو ىرقلا دوسمم لك نم يزألا لالضلا يف نهتيدع

 () زازبلا ققشك حضوتسم زارطلا نيبم بجال يف
 (' زالجلاب بارقألا ةقحال زاريم ةرسج ,راس نعبتي
 (ُ) زاكرألا لهانملا اطق توص زازثلا اهلجر توص نأك

 () زافم يذ نزواج بسبس مك زاكنلا ةيحلا لثم ءافرع

 ه ديصلا نم دئاصلاك ، بولطملا نم بارتقإلا : زارفإلا ؛ لبإلا نم راكبألا توص : فرصلا )١(
 : ةزرفلاو ، ةزرافلاو } زرافلاو ؛ هدصق عضوم نم رفاسملاو ، بولطملا نم بلاطلاو

 : ايونعمو ، ةكرحلا ةدش : زاهزهلا ؛ ةمكألا قوف وأ 0 ةيلمرلا كداكدلا يف ةنيللا قيرطلا
 بكارلل ينضملا ريسلا ةعرس : انه دوصقملاو ‘ بياونلاب نامزلا لاوحا بارطضإ

 . هتبوكرمو
 صلقت : ( اوزاو . ايزأ : هردصمو ث وزايو ٠ ي 7 ينايو 0 ي وأو لعف) صلقتلا : ي زألا )٢)

 لجرلا : زاوزولا ؛ ليوطلا مانسلا وذ وأ ى رهظلا طسو درجنم : ىرقلا دوسمم ؛ بهذو
 يعاود نم 0 هيف ةزيمملا تافصلا دوجو عم 6 هتعرسو هريس يف لمجلا هب فصي ٠ شئاطلا

 . ةوقلاو ةدوجلا

 ةرهاظلا هسنج يف ةديجلا ةفصلا يف ميدقلا رخافلا عونلا : زارطلا ؛ حضاولا قيرطلا : بجال )٣(

 . باوثألا عناب : زازبلا ؛ باوثألا نم ةعطق : (رسكلاب ةقش عمج) ققش ؛ هملاعم
 يدل لفطلاك . ديلاب امإ ، دسجلل ةفيفخلا ةسمالملا : زاريملا ؛ ةيضاملا ةقانلا : ةرسجلا )٤(

 : يأ ى ليخلل ةفص : بارقألا قحال ؛ يشملا ةعرسم ، ضرألل ةقانلا فافخا وأ ، همأ

 ؛ بناج لك نم ٠ طبإلا ىلإ غفرلا نمو 0 نطبلا قارم ىلإ ةلكاشلا نأل نم ءاضعألا ةبراقتم
 وهو 9 هدوغ هب ىوقيو ، هضبق لهسيل طوسلا هب فلي امو 0 لبإلا نم قلخلا ةقيثولا : زالجلا
 . سوقلا راتوا هنم لمعتو . باودلا باصعأ نم

 هيف يلغي نيح لجرملا زيزاو ، ردصلا زيزاك 0 افخلا تحت ةعرسو ةدشب كرحتملا : زازألا )٥(

 ضرألا ىلع اهيشم يف ةقانلا لجرأ توص : ىنعملا 0 ع زاكرألا لهانم اطق توص ] ؛ ءاملا

 : لهنملا ؛ اليل ءاملا درت نيح ، نسحلا يفخلا اطقلا توصك يفخ توص هل 0 اعيرس ايشم

 عمج) : ةغللا يفو ٥ يفخلا توصلا وهو : (هلواأ رسكب ۔ زكر عمج) زاكرالا ؤ دروملا

 . (زوكر
 )٦( هبانب الو هيفب ضعي ال تايحلا نم برض : زاكنلا ؛ فارعالا ةليوطلا عبضلا : ءافرعلا .

 ؛ دسجلا رهاظ ىلع خفنلا كلذ رثأ نم مروب ‘ بورضملا بيصيف هفناب برضي هنكلو
 ألإ تبنت ال يتلا وأ 0 ةنيللا ةيوتسملا ضرألا : ةزافملا ؛ ةديعبلا ةيوتسملا ضرألا : بسبسلا

 ضايبلا ىلإ برضي ربغأ تابن وهو { ىماخرلا .
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 0) زاشنأ ىلإ زاشن يطو زامترإ يفو ودع يف دخولاب

 () زاورق يذ ءاجرألا ملعمو زازخ ىلع نابقع حتسم
 (" زاب زاخ نغألا هب وعدي زاوجألاو نابرقلا سلحتسم

 (') زاولجلا هيشم ىنضرعلا يشمي زافق ,نراب 4هتركاب
 () زاتجم لفحج زاجم هنم زابزبلاو ردصلا نيب نأك
 () زامهم الب تئش ام كيطعي زامرج ىلع رجشلا لخادم
 () زازللا يف عبنلا حدقك وهف زاملجلاو دشلا لوط هاوط

(١( 

)٢( 

(٣) 

(٤) 

(٥) 
(٦) 

 ؛ اهنمسو اهلقنل ءيطبلا ةقانلا يشم : زمرلا ؛ لبإلا ريس نم برض : (ةلمهسلا لادلاب) دخولا

 ةعيبطل وأ . اهيشم يف اهرارقتسإ مدعل امإ ، عافترإ دعب عافترإ اهيشم : زاشنأ ىلإ زاشنأ يط
 . ةيواستملا ريغ ضزلا

 ةفصلا هل راعتسإو 0 نابقعلا ضابقنإك هلتمو . يشملا عيرس ناك اذإ سرفلل ةفص : حتسملا

 هودعو هيشم يف زخي هنأل كلذب يمسو ، بنرألا ركذ : (ديدشتلاب) زازخلا ؛ ةعرسلا ةدشل
 ٠ زاورقلا ؛ هؤاحنأ يهو 0 هبناوج ءيشلا عاجرإو 0 حضاولا نايبلا : ملعملا ؛ ادوعصو اطوبه

 . ضرألا نم ظيلغلا وأ . (ةمكأ عمج) ضرالا نم تامكأ ي ذ : ي أ

 مانسو 0 مالظلاب ليللاك هداوسو همكارتل ى ضعب قوف اهضعب قئارط هل : يأ & سلحتسُم
 : ي أ . هقرافي ال ناكملاب مزتلملا ميقملا وهو 0 برقلا نم : نابرقلا ؛ همحشو همحلب ةقانلا

 يبظلل ةفص : نغالا ؛ؤ ءينلا طسو : ( زاوجذلا ؛ (نابرق هعمجو) 0٠ بيرقلا ناكملا يف ميقي

 ينغت . ةرئاط ةرشح وهو { زيزخلا نم ةبكرم ةملك : زاب زاخ ؛ هب اينغتُم هفناب توصي يذلا
 . لبإلا باقر يف يتأي ضرم مسإو 0 نيتاسبلاو ضورلا يف ‘ راجشألا نوصغ ىلع اهتوصب
 . ناسنإلا يف هلتمو
 ؛ ناصحلا دوصقملاو ‘ يبظلاك بثولا ريتك : زافقلا ؛ حرملاو رطبلاو طاشنلا : نرالا
 ةيركسعلا ةمدخلاو ةسارحلل بردملا يطرشلا : زاولجلا ؛ قاقتشإ يف ودع ةيشم : ىنضرعلا

 . ةصاخلا

 . ةكرحلا ريثكلا وأ . رفسلا يف فيفخلا مالغلا : زابزبلا
 ىلإ ءيشلا مضو ضابقنإلا : زامرجلا ؛ نييحللا نيب ام عمتجُم وأ 0 هبراقتم : رجشلا لخادم
 نودب 0 هبكار ءاش امفيك برض وأ 0 ةكرح الب يشمي : يأ ، تنش ام كيطعي ؛ اضعب هضعب
 ىلع اهب زمهي 0 بكارلا دي يف ةديدحلاو اصعلا يه : (لاعفم) زامهملاو ؛ برض الو زمه
 . اهدوع امك ةبادلا

 زالجلا ؛ هتدشو ريسلا لوط نم ع وجلا ٥هاوط وأ {۔ ريسلا يف دشلاب هقيرط عطق : ى ش ٥اوط ( ٧)

 حدق ؛ هيلع ىوطي وا ، رخآ عيش ىلع ىولي ءيش لك : (لاقعف نزو ىلع اففخْم رسكلاب)
 . نعطلا : زازللا ؛ شاري نأ لبق مهسلا : عبنلا
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 () زارجألا نم ازرج يتدع نم زامتسم لكل هتددعأ

 (") زارضألا مزا كاكطصا دنع زاربلاو برحلا يف القعمو

 ")زامه بذاك مينل بخ زاتمم هيغ يف حشاكو
 (٤) يزاخملاو ةانشملا قرط يف يزابم هل ام لتع دغو

 (©}) يزاجم ىلإ تزج نإ لظي زازترا وذ ريخلا قيرط نعو

 ١( زاحنملاب قدي امنأك يزايحنا ىلإ يدصق يف تزحناو

 ') زادنهلاك رظانلا سكنو زااجآلاب صتغا يتآر اذإ

 () زازيلكا يف رطمقاو رطقلاو زادرهشب هجولا للجو

 ةديدح : (مضلاب) زرجلا ؛ ولحلا سكع } ضماحلا : زملاو 4 رومألا نم بعصلا : زامتسملا )١(

 ءارلا حتفو ميجلا رسكب ةزرجلا هعمجو) }؛ لومحملا حالسلا نم يهو 0} اصعلا سأر يف

 . (ءازلاو

 ددشتملا لجرلاو . روخصلا نم بلص ام : زرضلا ؛ نانسلا وأ . سأرلا لنابق ىقتلم : مزأ (٢)

 حيحنتلا

 ؛ هتوادعل ادعب كنع يحنتلا : زاتمملا ؛ ةوادعلل رمضُملا ضغبملا محرلا : حشاكلا )٣(
 . عداخملا : بخلا

 رهقلا : يزابتلا ؛ عونم لوكأ : لتع ؛ لقعلا فيفخلا ‘ لاجرلا نم فيعضلا : دغولا )٤(
 نم : ةانشملا ؛ ثيبخلا هلعف نع هعدري عدار هل ام : يأ ، يزابم هل ام ؛ شطبلاو

 . قلخلا ءونسو ضغبلا وهو 0 ناانسشلا

 ريسلا وه : (هنيع نوكسب) زوجلا ؛ حالصلاو ريخلا نع ضابقنإلاو فقوتلا : زازترإلا )٥(
 . نيللا

 : رعاشلا لاق ؛ يحنتلا وهو : (زوحتلا نم) زايحنإلا )٦(

 براض ةفاخم ىعفألا تزاحنإ امك اهفيضأ نأ ةيشخ ينع زوحت

 . ةلآ مسإ ، بشخ وأ ديدح نم هب قدي ام : زاحنملا
 يهو : (زاج هدرفُم) زاجآلا ؛ ردصلاب ةصغلا يهو : (ةصغ عمج) صصغلا نم : صتغإ )٧١(

 : ةبؤر لاق ؛ ضيغلا وأ ءاملا نم اصوصخو . ردصلاب ةصغلاو مهلا ۔ اضيا ۔
 زاجلا ليوط اضيغ ادعلا يقسي يزرح ميمتو ميمت ىللإ

 ردقملا وهو 0 سدنهملا : يا } زدنهملا هنمو 4 هزادنأ : هلصأو . برعم وهو . دحلا : زا دنهلا

 . ةبرعم ةيسراف ةملكلاو . ةينبألاو تاونقلا يراجمل
 . مكارت وا } رف وأ 9 دتشإ اذإ : رطمقا ؛ رفنو بضغ : رطقا ؛ اهل ةيبرع ال ةملك : زادرهش )٨(
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 () زازبنا يف ءاضغبلا يف بلقلاو زازنمشا ىلع يوحن احن مث

 )٢( زاحتلاو ءاعنشلا دبؤملاو زازحلا ضحانلاب هتيمر

 (" يزاوأ دتاحم يف تحنأ يزاجتراو يديصقت عقو نم

 (' زارفإلل نيقلا مودق تحن

  

 )١( ةبلغلاو رهقلاب ءيشلا ذخأ وهو . زازتبإلاك : زازبنإلا ؛ رفانلا هراكلا : زنمشُملا : زازنمشإ .

 )٢( ىنعمب . زح نم لاعقك : زازحلا ؛ ققرملا فيسلا وهو . فيسلا تافص نم ةفص : ضحانلا :

 زاحنلا ؛ حنابقلا : ءاعنشلا ؛ شيعلا ةدشو لاحلا ءوس وهو : (دبولا نم) دبؤملا ؛ عطق :
 عرسأ اذإ هبكار يذؤيو ۔ يشملا نسحي ال يذلا لمجلا .

 ناكملاب ماقأ دتح : دتاحم ؛ ةبلصلا ضرألا وأ 8 بلصلا رجحلا يف لوعملاب برضلا : تحنلا )٣(
 مافغنأل ١ نم برض وأ 0 توحلا جرب يف سمشلا لولح : يزا وأ ؛ لصألا : دتحْملاو . تبثو

 . ةيسرافلا ةغللاب (تازوأ هعمج)
 سافلاب بورضملا ءعيشلا كلذ نم عطقلا : زارفألا ؛ كولمملا دبعلا : نيقلا ؛ سافلا : مودقلا )٤(

 . ضعبلا هضعب نم هلصفي : يأ . هزرفي نأ لجال
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 عوبرو دهاعمل ىركذو ىوجش

 لالطأ مسر يقوش جاه ام

 ىلبلا لوطو دهعلا ىلع تفع

 وأ قرلا يف يجولا لثمك يهف
 اهلايذأ حيرلا اهيلع ترج
 امس يلازعلا يهاو اهداجو

 نكت مل نأك ارفق تحبصاف
 ترفقأ ذإ رادلا تفرع له اي

 هب ىنمتت ماعن دير

 ةقور يصاش ىوحأ لك نم
 هودغأف اضنأ اهب انجع

 () لاخلا يذب ارفق تحبصأ دق

 (" لاوحأو لاوحأ رمو

 (") لاخلاو يشولا بورض لثم

 (') لامشو ءابكن نيب نم

 () لاطه لك يجاسو ايك

 للحو ناكس لحم

 لاضلاو حلطلا تاذ نيب ام

 لادبأ

 لالجإ
 لاجأ نيب تالذذاخ يف

 لافطأل ونحت بربرو

 )١( لاسرم فطعلا جوع لك نم

 رش شحو ناكس

 راثآ نم صخش ام وهو : (للط عمج) لالطألا ؛ رادلا اياقب نم ضرألاب اقحال ناك ام : مسرلا )١(
 رادلا .

 . لايجألاو نامزألا يضم نع ةيانك : (لوح عمج وأ } لاح عمج) لاوحأ ؛ ريغتو بهذ )٢) افع ٠
 ةبالص نم وأ ‘ يشملا ةرثك نم ما دقألا افح : (اصوقفنم وأ اروصقم . ةمجعنملاب) يجولا ) ( ٣

 . اهنيل ةدشو ضرألا

 دض ابصلاو 8 بونجلا دض لامشلاو 6 تاهج عبرألا نم نيتهجلا نيب ام حير : ءابكنلا )٤(
 { ءادنألاو راطمألل بونجلاو 0 ءالبلاو باذعلل روبدلاو . راجشألاو حيقلتلل ابصلا و 0 روبدلا

 , ميسنلاو حورلل لامشلاو
 . باحسلا : ىلازعلا )٥(

 ءيش لك فطع : فطعلا ؛ ماجللا ةديدحو ، اهريغو لبإلا نم لوزهملا : وضنلا : اضنأ )٦(

 . هالعاو قيرطلا طسوو 0 هكرو ىلإ هسار ندل نم ناسنإلا نمو 0 هبناج
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 لاآست لوط نع انبيجت اهلع اهلهأ نع اهلأسن

 لاب ةصرع يف للط نع انلاآست عجر اوجرن فيكو

 () لاجنم نينول يذ سلطأ يفتلطم لوح فاثأ نمو

 () يلاخلا عبرملا نهر ورقلاك ىأتنم نمو يراون نمو
 (" لالحم ءاثيم اقن تاذ يف يحلا بعلم يداود نمو

 مم

 ( لاخلخ لك اير نيلطألا ةناصمخ لك نم ترفقأ دق

 0ث) لاسكم ءاجعد ةناصمخ ةبوبعر ءافيهلا ةيبظلاك
 0١ لازلزب نعت مل ءانسح ةجارجر نيقاسلا ةروكمم

 () لاحرتو لح يف قشت مل اهتايشح قوف ةروصقم

 ‘٨( لاجحأ نيب تءارت اذإ اهراتختو نيعلا اهتمست

 (_‘) لاقلاو ليقلا تاحناسل عمتست ملو سؤبلا ام ردت مل

 )١( يأ ، يفاثألا ةتلاثب هامر : لاقيو . لبجلا فرحو ث ردقلا اهيلع عضوي راجحأ ةنالت : فاتأ :
 تقصل : تافنتلطا و . هقصال : ي أ ى مانسلا يفنلطم لمج : لاقي : يفثلطم ؛ لبجلاك ةيه ادي

 اديدش اريس راس . الجن ناويحلا لجن : لاجنم ؛ دوسأ : سلطأ ؛ ضرألاب .
 )٢) عبرم ؛ عطقت داكت ال يتلا ضرألا : ورقلا ؛ ديعبلا عضوملا : ى اتنم ؛ شطعلا ديدش : ي راوأ :

 عيبرلا نمز هيف ماقي يذلا ناكملا .
 لالحم ؛ ةلهسلا ضرألا : ءاثيم ؛ نايبصلل ةحوجرألا ناكم وهو : (ةادود اه درفُم) يداود )٣(

 . بارعألا نم لحرلاو . ةيدابلا لهأ هيف لحي يذلا ناكملا : (ةلمهُملا ءاحلاب)

 )٤( نيلطألا ؛ ماعطلا نم هولخو 0 نطبلا ةقلخ ةقد صمخلا : ةناصمخ ؛ هلهأ نم ىلخ : رفقأ :

 ام : لاخلخ ؛ ئلتمملا : يرلا ؛ ةلكاشلا تحت برقلاو ةلكاشلا وهو : (نيتغل) لطيذلا و لطلا

 يلحلا نم ةيراجلا هب لخلختت .
 اذإ نيعلل ةفص : ءاجعد ؛ ةمعانلا ةولحلا ءاضيبلاو مسجلا ةئلتمملا ةليوطلا ةضغلا : ةبوبعر )٥(

 . اهسلجم ح ربت داكت ال يتلا : لاسكم ؛ تعستإو اهضايبو اهداوس دتشا

 ج رجرتي ةجارجر ةأرمإ : ةجارجر ؛ ةنسحلا ةريدتسملا ةظيلغلا قاسلا تاذ ةأرملا : ةروكمم )٦(

 . اهمحلو اهلفك اهيلع
 )٧( زجعلاو ردصلا نيب ام وهو : (ىشح عمج) 0 (ءاشحأ ريغصت) اهتايشح .

 )٨( اهيقتنت : اهراتخت ؛ ةلباقملا : تمسلا : اهتمست .

 )٩( تارشتنُملا : تاحناسلا .
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 (لاسرم ءاجوع ةرحب هتفسصعت رفق همهمو
 (" لالمش ءاجوه ةناريع ةيلامج يبازا تاذ

 (" لاص يذب ( درف علوم طشان ىلع ي داتقل نأك

 لاطهتب نزملا هدوجي ةرح ةليل هيلع تتاب

 ثلاحيص ةبقنلا حظاو نع هنول ىلجنإ حبصلا اذإ ىتح
 (ث) لابرس قالخأ يف لسني صناق بلكأ وذ هركاب

 (»لاغيإو دش نم ءاش ام يلتاي ال عاصناف هتجهف
 )٧( لاصلص ودلاب ةلومزا ةدج ي ذ بقح ح راق وأ

 (" لاذجاك سرخ ميص يف الثامم ىوصلا تاذ ىلع تاب

 : لاسرم ءاجوع ةرح ؛ ىده ريغ ىلع هيف ترس : هتفسعت ؛ ةعطقنملا ءارحصلا : همهم ) ( ١

 . هريس يف اهيلع لحري يتلا ةقانلل فصو
 )٢( لالمش ؛ جوه اهب ناك ‘ ةعرسملا قونلا نم : ءاجوه ؛ ربولا ريثك : بزأ ريعب : يبازأ :

 فيفخلا عيرسلا . ١
 (٣) سرفلا هب فصوب : علوم ؛ يشحولا روثلا : طشان ؛ لحرلا تاودأ نم : داتقألا ٨ لغبلا وأ ٠

 توصلا داحلا يشحولا رامحلا : لاصلا ؛ هنول قرفتو } هضايب : يأ . هقلب لاطتسا اذإ .

 )٤( هلصأو . ةحب هيف يذلا توصلا : لاحيص ؛ قاطنلاب تسيل ةكت هيف رازإلاك بوث : ةبقنلا :
 ةغلابملل فلألاو ءايلا تديزو ؤ لحص .

 يف : لابرس قالخأ ؛ ملعملا وأ ، اطصنلا : صناقلاو : صناق . (بلكم بلك عمج) : بلكأ )٥(
 . ةيلاب باوثا

 وا . عيش ىلع يوليال : يلتاي ال ؛ ىنثنإو عجر : عاصنإ ؛ ههبنو هجعزا : هجاها : هتجهف )٦(
 . ريسلا بورض نم نابرض : لاغيإلاو دشلا ؛ نيميلاب افلح 0 هيلع مسقي ال

 يذ ؛ شحولا رامح : بقحأ ؛ هرمغ نم هب فرعي امب . هاوق نم دشألا غلب ناويح : حراق )٧(

 نم ٠ عاتملاو داتعلا اهيلع لمحي يتلا ةقانلل فصو : ةلومزاأ ؛ ةوطسو ةوق وذ : ةدج

 : ودلا ؛ كدضع دشي يذلا بحاصلا ليمزلا هنمو . ئيهتلاو طبرلاو دشلا وهو : لمزنتلا
 لاصلص نم راعتسُم . راجشألا فيفهو . رويطلا تاوصأ : لاصلص ب ةيلاخلا ءارحصلا

 . ةبلصلا راجحالاو . راخفلا
 )٨) موص يف : هلعل . (مناص عمج) ميص ؛ امناق ابصتنم : لثام ى قيرظطلا تامالع : ى وصلا .

 توص اهل عمسيال يتلا : (عاسرخ عمج) سرخ ؛ لاتقلا ريغل طبرت يتلا ةمناصلا ليخلاو .

 باصتنإ : (هيناث نيكستو هلوأ حتفب 0 لذجلا هدرفم) لاذجأ ؛ ةيهادلا و . ةبيتكلا و 0 ةقانلاك

 حرفلل ةفص كلذكو . هريس يف هقنع بصن اذا . هوحنو يشحولا رامحلا .
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٥ 

 اهل ىحنأ قرشأ اذإ ىتح

 اهباحس نيعلل ىحتنإ مش
 يتقان هتهبش دق كاذف

 اهديلاجت يف يب تدغ اذإ

 هتيفالت رمغ يذ بر اي

 هتعرجل ادمع اشأ ولو

 هلهج ىلع يملح يندعاس

 هتلق نسح رعش برو

 لابن دنع لابن لتم

 هرادقم لهجي ال ردلاو

 ةيرم يذ نيع يف ىذقلا وهو

 () لافكأو قاتعاب اضع

 (" لارجاب ال ارجا قدي
 يلاصأو يتاودغ دج يف

 (" لاذلا قرشتسم يف دقرت

 (" لاسرابو لوق نيلب

 (ُ©ُ) لالصا ثفن يتاملك نم

 يلاتمأ لاعفأ نم كاذو

 لوق لك هنع زجعي

 () لآؤل دنع رد لثم وأ
 لاهج دنع ينغ وهو

 (" لالمط يأرلا يبغ ريغ

 (" لاغد لهجلاب سبتلم

 )١( (لفك عمج) لافكأ ؛ نيبكنملا نيب ام وهو : (قتاع عمج) قاتعأ ؛ اهيلع لبقا : اهل ىحنأ :
 . فدرلاو زجعلا وهو

 )٢( رعاشلا لاق ۔ فرصناو لبقاو دمتعا : ىحتنا :

 عطاس عقنلا و ءاجلخلا قفن ردمب هعولض كشق ورمع هل ىحنت

 هركْم ] : لتملا بحاص . عشاجم نب لورجو 0 (لرج هدرفم) نشخ ظيلغ بلص ناكم : لارجأ
 . } لطب ال كاخأ

 ؛ ضرذلا نم بلصلا وهو : (دلجلا فعاضم ديلاجتلاو . دالجا عمج ٠0 دلج هدرفْم) ديلاجت )٣(
 . ضرالا حطس قوق ىحضلا يف سمشلا جهو نم ىري ام : لالا

 )٤( رومألا برجي مل يذلا : رمقلا .

 )٥( ريبكلا نابعثلا وهو : (رسكلاب لص عمج) لالصأ ..
 )٦( همظنم : يأ ، ؤلؤللا عناص : (ديدشتلاب) لااللا ؛ ماهسلا يهو ث لبنلا عناص : (ديدشتلاب) لابت
 . هكلس يف

 )٧( هل ليق وأ . ىتا امب يلابي ال يذلا ئذبلا شحافلا لجرلا : لالمط .

 )٨( اهدسفيل رومخلا يف لخدي يذلا : لاغد .
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 يلاصلا اهب يفشتسيو نيعلا ملظم اهنود ىنشعي رانلاك
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 يقتلا لجخلا خيشلا ىلإ ةلاسر ۔ آضيأ ۔ لاقو

 يف { هنبإو جرفم نب دمحأ ركب يبأ يضرملا يكزلا
 . امهعجصضصم هللا ` ماكحأل ١ يف صلا رغ و & ةلاسر

 : امهيلع هتدناعو هفطلب رصنو

 () ١اوجش اهيتبضه يف ايضقو ىوزنب اعبرأ يليلخ اي

 ىوصقلا كلتو ايندلا ةودعلاو اولعلاو اهلفس اهايقساو

 (" ١اوطخ اوطخيو افاكوت حنمي اوفع حيشي نانح لك نم

 (") اودع اهادعو باضهلا اقس اوطق نيح روخلا راشعلا لثم

 (') ىوحألا تاقريلا يضان ثيح نم اولد اهاقس نيح اهتدو
 (ث) ىوأجلا دوؤكلاق يذبلا يلإ اوصأخلا تاذ ءاروحلاف دجنلاف

 ("١اوحط بنلتب بابرلا يناد اوجلا يحاسملاق اقرف داجو

 )١() مهلا : وجشلا ؛ اننمطإو اميقأ : اعبرأ ٥ يلخلا نم يجشلل ليو ) : لثملا يفو ( .

 اريثك توصي ي ذلا ريطلل قلطيو ٥ ةمحرلا ريثكلا : (ديدشتلابو ) 3 فطعلا و ةمحرلا : نانحلا )٢)

 رطمملا باحسلل فصو : حسي ى دعرْملا باحسللو . اهدلول دقافلا ةقانللو ۔ تكسي الو

 . ةرثكب
 نم ديجلا وهو : (ةروخ عمج) روخلا ؛ رطمملا باحسلاو 0 لبإلا نم لماوحلا : راشعلا )٣(

 . ليقثلا يشملا : اوطق ؛ لبإلا
 ؛ لازهلاو فعضلا : (وضنلا نم) ضان ؛ ءولمم اريثك : اولد ؛ فيفخ رطم اهباصأ : اهٹد )٤)

 . سباي فاج وأ ، رضخأ : ىوحأ ؛ راجشألا قاروا صتمت ةرشح : تاقريلا

 )٥( (ىوص عمج) اوضألا ؛ اهيقرش نالبج امهو . ىوزن لوح نيعضوم : ءاروحلاو دجنلا :
 ؛ اهيف ىعرم ال يتلا يذبلا ضرألا : يذبلا ؛ قيرطلل ةمالع عضوت يتلا ةريبكلا ةراجحلا

 ءادوسلا ةظيلغلا ضرذلا : ىواجلا ؛ ةقشملا تاذ : دوؤكلا .

 ضرالا يهو : (ىحسم عمج) يحاسملا ؛ ىوزن لامعا نم ةيرق مسإ : قرف ؛ رطما : داج )٦(
 وأ ، ظلغ اهيف ضرألا نم ةعطقلا : اوجلا ؛ ءارمحلا ضرألاو . راغص ىصح تاذ ةيوتسملا

 ؛ دتميو ميقتسي : بنلتي ؛ (ةبابر هدرفُمو) ءاملا هيف يذلا باحسلا : بابرلا ؛ لبجلا يف ةرقنلا
 رودت يتلا روسنلا : يحاوطلا ةمودملاو ‘ طسبنإو ءيشلا لوح رادتسإ : (ىحط ردصم) وحط
 . ىلتقلا لوح
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.٥ 

 ( اوحد اوحديو اثيثدت ثدي اونألا برم ىقدولا قعبنم

 (") اولج يجايدلا فارعأل اولجي اوفخ هاجر يف وفخي قربلاو

 (٣) ىوذدأ اودأيو انايحأ خصي اودح باحسلل اودحي دعرلاو

 (') ىوثم يل دمعم دادمعمب ىورت ىتح يحلا يناغم اقس

 (© ىوضن نيطقلا دعب تحبصأو ىورأ نم تلدبأ يراد كت نإ

 )٢( اوفع اهيرتعت يلايللا لوط ىوقأف اهمسر يقاب جمو

 () ىولأ الحم يحلا عجتناو اورع مءالبللب اهيحتنتو
 (" ىولأ راوز لك اوبرقو ىوقأ ىتح ةولع نم لمنشلاب

 عمج) اونألا ؛ رمتسُم رطم ةباحسلاب لازيال : برم ؛ رطملا : قدولا ؛ ةرازغب رطمم : قعبنم )١(
 ؛ رطمي : ثدي ؛ يمسوملا رطملا تاقوأ ىلع قلطأو 0 مجنلا طوقس تقو وهو : (ءون
 اهرهظ ىلع لاس اذإ ، اهطسبي : يأ ؤ ضرالا اوحدي رطملا هنمو ، طسبلا : وحدلا : اوحدي
 . ةرازغب

 فارعأ ؛ ةملظلا : (ىجد عمج) يجايدلا ؛ ضرألاو باحسلل فارطألا يهو 3 هبناوج : هاجر )٢(

 . ىجالل هراعتسإو 0 ريطلا تاعامج يهو : (فرع عمج)
 لتخي : اوداأي ؛ تفخيو تكسي : خصي ؛ باحسلا ءاوجأ يف هتوص ولعيو مهمهي : ودحي )٣(

 . وداي ردصم : ىودأو . ديصلا لجرلا لتخي امك باحسلا
 )٤( دمعملا : دادمعم ؛ هريغ نع هينغيو . هنكاس هفلأي يذلا نطوملا وهو : (انغم عمج) يناغم :

 ىلإ ةبسن . ددعم يف ديز امك 0 ةفلابمملل لوألا يف لادلا تديزو . دامعلاب بوصنملا أبخلا
 برك يدعمك اونوك : يأ } (اوددعمتو اونشوشخإ ) : ثيدحلا يفو 0 دعم .

 )٥( عفتراو 6 قلطنإو 6 جرخ : (اوضن 6 وضني ‘اضن نم) ىوضن ؛ ركمو عادخ : ىورأ ١
 هتدج تقلخإو 0 هنول بهذو ‘ لزهو .

 )٦( ريغتو سردنإ : افع ؛ ىلبأو ىنفأ : ىوقأ ؛ بهذاو ، ىفنو ، جرخأ : جم .
 )٧( ىولا ؛ دصق : عجتنإ ؛ هيشغو هباصأ : يأ ، (ىرع ردصم) اورع ؛ دجو لبقأ : ىحتنإ :

 هديب هعفري ءيشب راشأو درفنإ .
 ؛ عضوملا نم ءايلعلا ةهجلا : ةولع ؛ هيف مضنيل ءرملا هب لمتشي يذلا بوثلا : لمشلا )٨(

 ببسب هردص ج وعإ ي ذلا : روزملاو ؛ ناصح وأ لمجل فصو : راوز ؛ ىانو دعي : ىوقأ

 روزملا هميقيف } راروزإلا رثأ هيلع رهظيف . هجورخ لهسيل روزم ديب ، همأ نطب نم هلالسنإ
 . (ليضفتلا لعفأ نم) ىولأ ؛ حالصإلا : يا ، ريوزتلا رثأ هيلع رهظيف . هتعيبط ىلإ هديعيل

 . ضرألا هيطل 4 يشملا ةعرسو 0 ودعلا يف يللا ديدش : ي (
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 ( ١ودس ميرصلا زاوجأ عطقي اودع ودعي لاطألا رمشنم

 )١( ىوضو مهجادحأ تلوعو اوجنلا فالتخا دعب اورمسشناو

 (" )روطع اوطعتو اعاوبأ دمت اوضت نأ تبأ اموك مهيداح

 ( ىوزح اهاعفرا اهايدح ايه اولق فيسعلا اهولقي لظي

 (ث©١وتأ ىرابتت ذإ اهنأك اولد اهاولدأو اهابعتت ال

 0١ روصت تطاعت نارق ليجي اوهز ينيعل اهوهزي لألاو

 ؛ هبناوج رمشم : يأ 0‘ عبرألا تاوذ نم هلوح امو ةلكاشلا : (لطأ عمج) لاطآلا رمشنم )١(

 ماوكأ : (ةميرص عمج) ميرصلا ؛ ءارحصلا هب فصو ام رثكأو . ءيشلا طسو : زاوجأ

 اهيدي دمت نيح لبإلا ريس وأ 0} ءيشلل يطاعتلل ديلا دم : ىودس ؛ نابثكلا نع درفنملا لمرلا

 . يشملا يف
 بكرم : جادحألا ؛ تعفترإو 0 هيلإ تدمتعإو ، هنع تلام : يأ ، تلوع ؛ اولحترإ : اورمشنا )٢(

 . هيلإ بلج : يأ . (روصقم ددشْم) ىوض ؛ برعلا ءاسنل جدوه الو لحر ريغ

 ؛ ريسلا ةدش نم لزهتو فعضت : اوضت ؛ مانسلا ةليوط وأ 0 ماظعلا لبإلل فصو : موكلا )٣(

 ةدش نع ةيانك انهو . ةعفترم عضاوم نم هيديب ءيشلا لوانت : يأ . (ىطاعت ردصم) ىوطع
 . هتعرسو ريسلا

 ولقيو . (اولق 0 اولقي هردصمو) ولقي ؛ رمتسإ : يأ . (ناك تاوخأ نم صقان لعق) لظي )٤(

 . اي : ىنعمب 0 ءادن فرحو 0 عرسأ : ىنعمب 0 لعف مسإ) ايه ؛ اهب عرسي : يأ ث هتبادب
 هظفل يتأيو . يدحتلل لعف مسإ هنكلو ‘ دحتم : يا . اهايدح ؛ (ايأ يف فلألاك هدازم ءاهلاو

 عضوم مسإ : ىوزح ؛ يدحتلا ىنعمل لعف مسإ وهو 0 بكرم الو قتشم ريغ امزال انه

 . ةدشلا ىلع ربصلاو . اهبلط نع سفنلا حبك : (ةمجعُملا ءاخلابو) 0 ةيدابلاب
 )٥( ءالدإلا نم هلعف سيلو 0 اهاحيرأو اهب اقفرإ : يأ . (هردصمو ىنثم رمأ لعق) اولد اهاولدإ .

 يا ، (اوتأ هردصمو هعراضُمو 0 اوتأيو اتأ هيضام) اوتأ ؛ حايترإلا : يأ 0 ةالادملا وه امنإ :

 ريسلا يف ماقتسإ .

 ؛ راهنلا طسو يف ىري بارسلاو 0 هرخآو راهنلا لوا يف سمشلا جهو ىلع ىري ام : لآلا )٦(
 نارقلا ؛ اهيف راس ث دالبلا يف لوجت وأ { موقلاب راد : يأ } انالوج 0 لوجي 0 لاج ‘ ليجي
 : تطاعت ؛ هيدي رفاوح عضوم هيلجر رفاوح تعقو اذإ ليخلل فصو 0 نارقلا ريثك : (ددشُم)
 لباقي ام وهو : (كيصاني يذلا ءيشلا مسإ) اوصن ؛ عاطتسملا ريغ ءيشلا لعف يضاعتلا

 . هلباق : هاصان نم لعف ردصمو ، فيضإ اذإ ناكملل سنج مسإ نوكتو 0 اهيف تنأ يتلا ةهجلا
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 ()اوهل تيضق ام يأل دعبف اوزج نمرو انهدلل نممي

 (") )واف بابط تاذ تأفنا امك اورذ اورذي كيناش نم عمدلاو

 (" ىوتت نأ تنبا تافافش الإ ىوجي داك ةعولل بلقلاو

 (') ىوبح وندت ءازوجلا تلامو اوخ ىتح مجنلا يعاري تاب

 (ث) اوعلا يرارد احبص تعلطو اورذ يطاعت ىرعشلا تتابو

 اوغأ الإ بحصتسا ام لقو اوضأ لب ال صاوقلا رردك

 (`) اوفشلا حومجلا ىلع هب يدري اوغشلا قيرطلا كنض ىلإ قلم

 (')اوابلاو اهخفج هتسبلاو ًاوهر ءاوه هب تحتنا ىتح

 (" )ونغ اولأات سيل تاثداحللاو اوهز ءاليخلا ىشمت ىتح

 ) ىوثاف همايأ تضقنا ىتح اوضع تخوت اوضع ترب اذإ

 فرعت نالا يهو 4 نيرحبلاو دجن نيب 0 رجه يلي امم 0 يلاخلا عبرلا نم عضوم مسإ : انه دلا ( ١)

 فردعنسلاو) 0 دهجلاو ةقشملا : هانعمو 0 (ءايلاب التعم ةركن مسإ) يأل ؛ ءاسحإلا و . رجهب
 يشحولا روثلل مسا : (اروصقم ماللاو فلألاب

 عدصنإو جرفنإ : افنأ ؛ نؤوشأو 4 نوؤش : : هعمجو 0 نيعلا نم عمدلا ىرجم : كيناش )٢(
 ١ بوثلاو 0 ةميقتسملا ةقيرطلا يهو : (ةبابط عمج) بابط ؛ (ايافو اواف هردصمو)

 . دلجلاو . باحسلا و

 دجولا ةدشو 0 ةقرخلاو نزحلاو 0 نطابلا ىوهلا : ىوجلا ؛ بحلا ببسب ضرملا : ةعوللا )٣(
 . كالهلا : ىوتلا ؛ ءيشلا نم ةيقبلا : (ةفافش عمج) تافافشلا ؛ نزح وأ . قشع نم

 .اوبدو افحز : ىوبح ؛ برقت : اوندت ؛ هبيغم يف طقسو لفأ : ىوخ )٤(
 لزانملا نم رشع ةثلاثلا ةلزنملا : ءاوعلا ؛ ةيكلف د موجن مهو : (ةيردلا بكاوكلل عمج) يرارد )٥(

 . ةيرمقلا
 )٦( افشلا : اوفشلا ؛ عيرسلا طيشنلا وأ ى عيش هينثي ال يذلا : حومجلا ؛ جوعملا : اوغشلا :

 هدحو ءيش لك فرح .
 )٧) ةمظعلا : خفجلا ؛ نيللا ريسلا : وهرلا ٥ وهزلا : وابلا ؛ لواطتلاو 0 رخفلاو }٥ راختنإلاو ‘

 ربكلاو .
 هذه يف ةماقإ يأ ىلع ءاضقلا يف رصقتال تاثداحلا نأ : يا } ماقأ : (ىنغا ردصم) اونغ )٨(

 . ةايحلا

 )٩( يأ . كلها : ىوشأ ؛ يحلا مايأ تضقنإ ىتح ، رخآ اوضع تمميت : تخوت ؛ تحلصأ : ترب :

 اهحالصإ دعب مايألا هتكلهاأ .
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 () ىوكشلا ورذ هعفني ملو ىدولا اولأ نميف ملزلا هب ىول

 ىولبل ىقو ام لام ريخو ىوقتلا بسك ءرملا داز ريخو

 (" ١وز ملع بحصتسإ ام ريخو اودألا رش ءرملل ىنتجإ ام ال

 ") ىوضرلا قيرطل داه ملعلاو ىوضن يمعلل ضان مليلاف
 اوعدلا دهجب ملعلا بلاط اي اولع آارانم لعتسم ملعلاو

 (ُ) ١اوجشلا ةآللاك ةءآو لحراف ىوتفلا رومأ كتيعأ تنأ نإ

 (ث©) ١ورقلا ناتخلاك ًايبحرأ وأ ىولخلا مامزلا يف بابه تاذ

 ( اوضن ايذر ناك ام دعب نم ىونأو هؤشن هيلإ ضلأ

 () ىضرت ام لنت ىلهُب ىلإ دصقاو اوضن يراهملا ريهامج وضني

 ء بذكلا نع ةيانك : هناسلو 0 هلامأ : هسأرو هدي ىولو .ء هلطام : ي أ . هميرغ ىولا : ىول )١)

 8 لمرلا يول 0 غلب : ىولأو 0 ةميزهلا يف ناعمإلا وهو 0 هب ذال الإ . عيش ىلع يولي الو
 . اهتياغ : ىوكشلا ورذ ، كلهأ : ىدوأ ؛ ايالبلا ريثكلا ديدشلا رهدلا : ملزألا ؛ هفطعنم : ي

 (٢) نيرقلا : وزلا ؛ ضارمألا : اودلا .

 رباعلا عفتني ال امك ‘ (ضن ردصم) اوضنو 0 لهاجلا : يا ، يمعلا هب عفتني ال : يا . ضان )٣(

 . رجحلا تحت نم يرجي يذلا ليلقلا : يا . ضنلا ءاملاب

 )٤( ةقيضلا ةزافملا : ءاوجشلا ؛ ةيشحولا ةرقبلا : (ىاللا ثنؤُم) ةآللا .

 نم مسإ : ىولألا ؛ دوقملا : مامزلا ؛ اهتافتلإو اهريس يف ةعيرس ةكرح تاذ : بابه تاذ )٥(

 هيلإ بسنت عضوم وهو : (بحرأ نم) ايبحرأ ؛ مامزلل ةفص : (ىول هيضام) ليضفتلا ءامسأ
 تدصق : يأ } مهيلإ تورق : هنمو ، ادصق اورق ؛ رامحلا ىثنأ : ناتألا ؛ ةيبحرألا بناجنلا

 ٥ دلج وأ ، بشخ نم نوكي دقو ، يشاوملا هدرتل ءاملا هيف عمجي ضوحلا : ورقلاو ، مهوحن

 . كلذ ريغ وأ
 حاف : يا ، كسملا اشن : لاقيف } ةبيطلا حيرلاو ركسلا : هؤشن ؛ هيلإ ردابو عجر : ضآ )٦(

 ىلع عمزملا : يوانلاو 0 (ىونلا هردصمو) راد ىلإ راد نم لوحتو دعبأ : ىونأ ؛ هحير

 ردصم) اوضت ؛ ضرملا نم لقثلاو فعضلا وه : (ةمجعْملا لاذلاب) ايذر ؛ هناكم نم لوحتلا
 . ريسلا ةرثك نم هريعب لزه : (اضن

 )٧( ةرهم ضرا ىلإ ةبوسنم 0 ءاكذلاب ترهتشإ 0 ةيرهملا ليإلا : يراهملا ؛ قبسي : وضني .
 نامغب ةنيدم مسإ : (هلوأ مضب) ىله ؛ ةرهملا اهلهأل ةبوسنم وهو ‘ نامع ضرا بونج ٥

 ةرماع . ةيرثأ . دهعلا ةميدق ٠ نامغب فوجلا ةقطنمب عقت .
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 ()اوللا ليزم ركب يبأ ىلإ اوزح مولغلا زاح يذلا ىلإ

 (" )وهب تويبلا يف تيب مرككل اوسا بوطخلا وساي يذلا ىلإ

 (" ١إوبأ تمرك تاهمأ نم اوجفلا داصملا نعم نم هيمنت

 (') اوهز اموق عدوا لجر نع اوفغل هيدل تأت الو لأساف

 (" ١اوعب هاعبف نيمألا هب ىوهتساف ةضف وأ بهذ نم

 ىورشلا عيبل ال رايخلا عفر يوني ام هتين يف ناكو

 (١أاوضو ىون ذإ ءاجهلا نم ىوري ارعش لاق نمع هلسو

 () اوتا ضيرقلل ايهرت نم ولا اوهس وأ ادماع اتيب لاق وأ

 ("}”اونر همامإ انر نمو اوجح جاح ةالصلا ىلع وهو

 )١( عمج : يأ ، (ىزح ردصم) اوزحو 7 ريبخلا : يزاحلاو ، ءيشلاب ملع : زاح .
 يرجهلا عساتلا نرقلا يف ‘ اهمالعأو نامع ءاملع دحأ . جرفم نب دمحأ م وه 0 ركب ) ييا ‘

 هبسن اذكه ‘ يدزألا يدمحيلا يولهبلا رمع نب دمحم نب دمحا نب جرفم نب دمحأ : هبسنو
 همحر) يشاطبلا دماح نب دومح نب فيس خرؤملا خيشلا هنع هلقنو ، قيزر نبا خرؤملا
 ؛ جرفم لآ ةيرذ بسنت هيلإو 0 (هللا همحر) دمحا نب ناميلس نب دمحم مامإلا دج وهو 0 (هللا

 ةقشملا : اواللا .

 )٢( اوهب ؛ ركذ ام ريغ ةريثك ناعم هلو ، جلاعملاو حلصملا : يأ ، يسآلا هيف مسإلا : وسأي :

 نسحلاو لامجلاو ءاهبلا نم قتشم ، ةعفرلاو فرشلا : وهبلا .

 )٣( دارملا سيلو ، عفنلا ميظع . ردقلا ليلج ءيش لكو 0 لاملاو 0 هاجلاو ، فرشلا : نعملا :
 ةيلاعلا ةبضهلا : داصملا ؛ بسنب هيلإ تمي ال هنإل ، مركلاب روهشملا ، نعم ىمسملا لجرلا .

 لبجلا ىلعاو .
 )٤( نسحلا رظنملاو ، تاينلا رونو 0 ربكلا : وهزلاو } هرادقمو ءيشلا ردق : ءاهزلا : اوهز ٥

 لوألا انه دوصقملاو .

 )٥( هيلع ىغبو هملظ : يا ، (اعب ردصم) اوعبو 0 هاعب ؛ ىوغأو لضأ : ىوهتسا .
 )٦( حضوأو ‘ نيبو ، فشك : اوض ؛ ءيشلا ىلع مزعو دصق : ىون .

 )٧( يناوتلاو ، زجعلاو ى فعضلاو ، رخآلا نم لقنأ نيلدعلا دحأ لعجت نأ : ةايهرلا : ايهرت ١

 ضرقم هنأل : اضيرق يمسو ؛ رعبشلا : ضيرقلا ؛ دهجلاو ربكلا نم نيعلا قاريرغاو 8
 هفناطلو هنساحم } برعلا مالك نم عونصمو .

 رظن : انر ؛ بلط وأ لعف نم 0 سفنلل ودبت يتلا ةجاحلا يهو : (جاح ردصم) اوجح 0 جاح )٨(
 . (انر ردصم) اونر 0 ءيشلا ىلإ

. ٢٤١ 



 اومس ارظن باتكلا ىلإ

 اوجش هترظن مدي ملو

 اونر ىنمت نم ونرت تلزال

 اوفق نيملسْلا رانم اوفقت

 ىوح مهتدلو ليبق ريخ

 ىور ام هبر هيلع ىلص

 اوب راوجلا مأ تميرو

 اولع الع ذإ لالهلا وأ

 ()اوحن حناو تيده انل نيب
 (") ١وفر وفريف بضلا أتفتو
 اودح اودحت راتخملا ةننسو

 (" ١اورس دابعلا ىنسأ دمحم

 )٤( اودش اهادحو ًاصالق ,داج

 () ١اونف حودب يرمق حانو

 () ىوزن باعش نم تافغنشلاب

٢27 
 ةدشلا نم ةصقلاو 4 قارفلا ملا نم سفنلاب ملي امو 0 مهلا وهو : (اجش ردصم) اوجش )١)

 . لئاسم ثالث تنمضت 0 تايبألا ةينامث هذهو 0 لئاسلا ةهج ىلإ هجتاو دصقأ : حنا ؛ ملألاو
 . غلبملا لصي ملو . هكاكفل اغلبم لسرأ نيح هعزن : يأ . رايخلا عيب ماكحأ يف : ىلوألا
 هنأكو . عيبلا كاكف يف عرش هنأ هملع يف عنابلا و 0 رايخلا عيب ةدم تهتنإ ةرتفلا كلت لالخو

 . دقفلا تالاح نم ةلاحب 0} نيمألا دي يف طقس غلبملا نأ ريغ . هتمهم ىلإ لصو نأ نظي

 ٥ مجن وأ 0 لالهلا ىلإ وأ 8 باتك ىلإ رظن وأ . ارعش اهيف دشنأ نميف ةالصلا يف ة ةيناثلاو
 . ملعأ هللاو ، لوؤسملا ةمئاعلا نم بولطم باوجلاو . رصب ةحمل آلإ مهيلإ هرظن مدي مل ولو

 ةقوبسملا خساونلا نم سيل لعف : اتفت ؛ ردقو أرقو بغر : ىنمت ؛ لماجتو يرادت : ونرت )٢(
 ريمضلاو . هحلصأ : (اوفر ٥ وفري ، افر نم) وفري ؛ هفطع وأ . هرسك انه ىنعملاو 0 يفنلاب

 . بحملا : ي أ . بصلا وه دوصقملا

 (٣) فيرشلا : يرسلاو 0 افرش مهفرشأ : ي أ \ اورس .

 . درغو ىنغ : ى ودش ، اودشي ء ىدش 0 اودش ) ( ٤

 يشح راوح دلج : وبلا : اوب ؛ ةدحاو ةنس زواجي مل ام ةقانلا دلو : راوحلا ؛ تقراف : تمير (٥)

 حودلا ؛ اهنبإ هنظت يهو 0 اهنبل ردتل ‘ بولحلا ةقانلا بنجب هيلجر ىلع فقواو 0 نبتلاب
 هلو 0٠ ةرجشلا نم دوعلا : يأ . (ونق عمج) اونق ؛ ريبكلا رجشلا : يأ ‘ (ةحود هدرفُم)

 . عوضوملل بسانملا ىنعملا براقي امم 0 يناعملا تارشع

 عضوم نع هب ربعملا بلقلا فالغ : فاغشلاو ، اهسوؤرو اهيلاعأ : لابجلا فوغش : تافغش )٦(
 اهفغش دق ) : (ننت) هلوق يف امك ‘ بذلا ةدش نم هبحاص ملأت ، فالغلا قزمت اذإف 8 بذلا
 مخض لبج : ىوضرو ‘ نامعب رضخألا لبجلا : ىوضر ؛ ٣٠ : فسوي ةروس ۔ ٤ ابخ

 .لحاسلا ىلع فرشي مث . ةماهت نم عبني يداول ىنمزلا ةفضلا ىلع عقي 0 ةرمخلا ىلإ برضي

- ٢٤٢ 



 )١( ىملس لصولا لابح ترصو املا امو طيلخلا ناب

 ("_امرص نيبلل اوعمزال ةيشع مهنعظ تلخ ام

 ("""اتغو ارابج طشل ليخن نم رقاوم ال

 امهو اقوش مهفالخ كودوزو طيلخلا ناب

 امت ناك ردبو انسح ايلاح الازغ اولمح

 امثل دهشلا معطب ىكحو ايلاجم مانألا قاف

 امظن ردلا ىكاح رفثلاو هدقب بيضقلا ىكحو

 (ؤ"أامرط هيلع تجزم جلث اهباضر درب نأكو

 امنغ كوجري نمل امنغ مكللصو نإ ملس اي

 امرص كنم هيحنمت ال ميتم لابح يلصف

 امره ترصو تربك دقو كالع ابيش ىرأ تلاق

 املظو اودع انلصو نيعبرألا دعب مورتتأ

 املعو ةرصبتو ةربخم رهدلل اذه تلتقو

 امزحو ةبرجت هاوق كتدوزو بابشلا نعظ

 )١( تعطق : ترص ؛ دحاو مهرمأ نيذلا موقلا : طيلخلا ؛ دعب : ناب .

 )٢( رجهلاو عطقلا : مرصلا .
 العو لاط ام : ارابج ؛ رهنلا : طشلا ؛ رامثلا نم هلمح مظع ام ليخنلا نم : ريقاومو رقاوم )٣(

 . لاوط : يأ } (مُع عمجو) 0 ةليوطلا لخنلل ةفص : امع ؛ ليخنلا نم
 قيرلا : باضرلا ؛ ضايبلا ةديدشلا نانسألل ريعتساو جلثلا وهو ، مامغلا بح : دربلا )٤(

 نم عطقت امو لحنلا باعلو دربلاو ركسلاو جلثلا عطقو كسملا تاتفو مفلا نم فوشرملا
 . دهشلاو دبزلا : مرطلا ؛ رجشلا ناصغا ىلع ىدنلا

 ۔- ٢٤٣



 امزع بيشلا دنع دادزز يملعاف كلذك ينإ

 (اامدق شيعلاو ةوالم بابشللو بابشلا ناب

 (" امحس نلج دواسأ اهبسحت ءادوس يتمل إ

 (" امتتسا دق نونفلا رضخ ىحضلا دوؤمي نصفلاو

 امتح ناك ول يل مادل بابشلا ءرملل ماد ول

 -. امعنو ىسؤب اذ كفني ال رهدلا اذه كاذكو

 ('"امسطو اداع ىنمللاب كلهأ رهدلا نيرت ام وأ

 (اُث}"امده ضاقناف هساب رقشملا نكر ىلع ىرجو

 ىمهأو ىلوتساف ءاودألاب توملا كرب لتجاو

 )"٦( امغرو ارهق اهتابضه نم ءابزلا لزنتساو

 ؛ رهدلا نيلو . بابشلا ةذلو ‘ شيعلا ءاخر وهو 0 ءالمإلا نم ةايحلا راوطأ فصي : ةوالم )١(
 . اددجتم ىتأ : يأ 0 (مدق ردصم) . شيعلل ةفص : امدق

 )٢) امهل افصو ث ليللاو . بارفقلا : محسسلأل ا:امحس ؛( دوسأ اه دحإو) . دوس تايح : دواساأ .

 امهداوس ةرثكل .

 )٣( نونفلا ؛ (طسولا زومهم . دوؤمي : مسالاو ، دام : هنم لعفلاو) ى ضغ معان : دوؤمي :

 هبورضو تابنلا عاونأو . هقاروأو نصغلا عورف .
 اوماقأو . تومرضحو نامع نيب 0 فاقحألا هونب لزن 0 ةبراعلا برعلا نم يلهاج دج : داع )٤(

 هدروا اذكه . ةماميلا ىلإ اولقتنإ ‘ سرفلا اهازغ املف 0 لباب يف اوناك : لاقيو ى سيدج عم
 خيرات يف برطلا ةوشن " : باتك بحاص امأو 0 "! ةيبرعلا ةعوسوملا "" : باتك بحاص
 . ىلوألا داع نم ةليبق : مسط ؛ ةدئابلا برعلا نم اهنأ : داع ركذ ، "" برعلا ةيلهاج

 هلباقي ، لاع لت ىلع وهو 0 مسط ءانب نم هنأ : لاقي ‘ نيرحبلاو نارجن نيب نصح : رقشملا )٥(

 . سودس يني نصح

 لثملا اهب برضي ناكو ، فناوطلا كولم نم تناك ‘ يناسغلا نايرلا تنب دنه : يه ، عابزلا )٦(
 . ةعنملاو زعلا يف

_ ٢٤٤ 



 امعط لايقنلل رص ىتح نامعنلا ىلع ىتأو

 () ىملس نبا حدملا ىلع ىقبا امو مره ىلع اطسو
 (" ىمقن لها يف نم احئافص نونملا مقن نم لسناو

 (' ىمجو تابنج نم ماجلا هل تمجو دق هارأو

 (©)امضقو امضخ ىرقلاو عناصملا بابرأ دابأو

0 
 سيقلا ؤرمإ نب رذنملا نب (عبارلا) رذنملا نب (ثلاثلا) نامعللا كلملا : وه . نامعنلا )١(

(٢) 

(٣) 

 ةريحلا كولم رهشأ نم ، ( م٨٠٦ / ه . ق٥١ ) وحن تام ، سوباق يباب : بقلملا ، يمخللا
 وهو . يئاطلا متاحو 0 تباث نب ناسحو 0 ينايبذلا ةغبانلا حوذمم وهو 0 ةيلهاجلا يف

 . ةريحلا ءارحص يف 0 ريدسلاو قنروخلا يرصق ىنب يذلا وهو . نيمويلا يذب : فورعملا

 ٠ وذ : هنمو 0 نميلا باقلأ نم وهو : كلملا نود 0 (ليق هدرفُم) لايقألا ؛ دجنو قاولا نيب
 . ةريزجلا برع فرغ يف ريمألا وه : (ليقلاو اوذألا عمجو) ، بحاص : يأ
 . نايبذ نب دعس نب فوع نب ةرم نم 0 يرملا ثراحلا يبأ نب نانس نب مره : وه . مره
 نب ريهز هحدم دقو . دوجلا يف لتملا برضم وهو . ةيلهاجلا ةداس نم 4 ( ه٨٠٦ : ت )

 . ىملس يبأ

 باحصأ نم . يلهاج رعاش 6 ( ٥٣٢ - ٦٢٧ ) ىملس نب ريهز نب بعك : وه . ىملس نبا
 نم ربتعيو 0 مكحلا ىلإ لايم . قيسنتلا نيتم ، فصولا قيقد هناب هرعش يف زيمت 0 تاقلعملا

 نم ريثك اهيفو . قابسلا برح اهيف ركذ يتلا ةقلعملا يوحي ناويد هل \ هرصع ء ارعش رعشأ

 . رخفلاو حدملا

 تيملا اهب دحلي يتلا راجحألا يهو . دوحللا حنافص نع اهب ربعيو : (ةحيفص عمج) حنافصلا

 داو : (رصقلاو 0 كيرحتلاو ، حتفلاب) ىمقن 6 اضيا قاقرلا فويسلا نع اهب ربعيو 0 ربقلا يف

 نب هللا دبعل ةعرزم هيف تناكو & ضمحلا داو يف بصي مث . دحأو ةريع و لابج لامش رمي
 . ريبزلا نبا ىمقن : هيلإ تبسنف { ريبزلا

 )٤( ريثك لاق ؛ عضوم مسإ : ىمجو :

(٥) 
 كناودلا نهنود وأ ىمجو يذو مد يذ مالعا تزواج دقو لوقأ

 . اسباي افاج اديدش ناك ام : مضقلا ؛ لكألا نم نالو لهس ام : مضخلا

 ۔ . ٢٤٥



 ثريوحلا مأ نم كقاشأ

 () بلعثم يؤنو سارفأ طبرمو بعلم ثريوحلا مأ نم كقاشأ

 ١١( بحست نيح اهب لايذأ بحسمو لماج كربمو نادلو راثأو

 (" برضيو رهفب يهوُي رذعأ ووذو رماس سلجمو راهمأ يرأو

 () بهذم يناميلا بصعلا نم اهيلع امنأك تنيبأ دق ميخ رانأو

 0 بنيز ةيمحنألا لويذ يف هب لجي ملو دنهل ىنغم نكي مل نأك

 () بلعثو سيق نايحلا هلتحإ الو اعبرمو ايرل افاطصُم كي ملو

 برغمو درو هينضح يق داز الو هلحت اناغم ىورأ نم كي ملو

 )١( ءانأ عمج) 0 ليسلا عنمي ةميخلا لوح ريفحلا : يؤنلاو يننلا : يؤنلا ؛ ةوبللا : ثريوحلا مأ .
 لاقيو . ءاملا ىتام : بلعتلا ؛ يننو } يؤنو . ء انأو . راباأك . (افلا اهبلقو ةزمهلا ميدقتب

 بازيملا و 0 باعثملاو ، بعنلا : هل ٠ حارطملاو .

 )٢( لماج ؛ ضرألاب هلكلك قصلي نأ وهو : سولجلاو موثجلاو . ريعبلل كوربلا : لماج كربم :
 رقبلا بحاص رقابلاك ، لامجلا بحاص .

 تعمتجاو اهتمزل اذإ . اهتخأب ةبادلا تيرأ : هنمو 0 هتمزل اذإ ةفولعملا ةبادلا طبرم : يرأ )٣(

 هجو بناوج وهو : (راذع عمج) رذعأ ؛ هميدن عم اليل ثدحتملا : رماسلا ؛ فلعملاب اهعم
 ناكملا كلذ تفلأ يتلا ليخلل انه فصولاو . نسرلا نم قلع ام هب يمسو ، سرفلا

 هبرض ةدشل . هيلع يشمي يذلا رجحلا فعضي هنأ : : ي أ ۔ فعضي : : يه وي ؛ فوصوملا

 . ليطتسُملا ريغصلا رجحلا : رهفلا ؛ هرفاحب
 )٤( مايخلا اهب دشي { ةفرخزم ةينامي طويخ : بصعلا ؛ اهلحم نم تليزأ : تنيبأ ؛ مايخ : ميخ .

 بهذلا نولك ءارفصو ءارمح 0 اهلخادب ام اهب نيزيو .

 فارطأ نع ةيانك : : (ليذ عمج) لويذ ؛ ؛ نهب ببشملا : بنيزو دنه ؛ ةماقالا ناكم : ىنغملا )٥(

 . ةزرطملا دوربلا نم برض : ةيمحتألا ؛ ةسوبلملا بايثلا
 )٦( فيصملا ناكم : فاطصُم .

 نب ةبلعث نب سيق ونب : مهو . ةيناندعلا نم 0 لناو نب ركب نم ميظع نطب : مه . سيق
 نب ةليدج نب يمعد نب ىصقأ نب بنه نب طساق نب لناو نب ركب نب يلع نب بعص نب ةباكع

 ةليمنلاو ، ةعيبضو 0 ةحوفنم : مهدالب نم 0 ناندع نب دعم نب رازم نب ةعيبر نب دشأ .
 ةماميلاب جرزخلا : مهتيدوأ نمو ث ةماميلاب اهلكو . ةرجهلاو .

 يط نم نطب : مه . بلعت ٠ نم ذخف مهو . رصم ديعص مهنكاسم تناك . نيناطحقلا نم

 ةيدوعسلاب يناحملا ي داوب مهلزانم . ةقورلا نم . نايضعلا .

- ٢٤٦ 

 



 () برغم ءاقنع نيندألا هناكسب تفلخو يراوسلا جوهلا هقوف ترج

 (") بعتت حناوسلا محسلا هب تلظو ماشأب حابسلا ريط هل تناعو

 (" بصخيو جاري تاراتو لبوب ةزل ءافطو لك هيلع تداجو

 ببرتملا نداشلاو هب الولح مهتدهع نيذلا يحلا هب دالب

 () بكنمو رهفكم زوج ليللا نم ىضم دقو مه ينيع نع مونلا ىمح

 ( بجنم كربلا ضراع ناجه عيرق هنأك ليهس يراسلل حال دقو

 () بوصتم اهفرط راوص ةاهم اهنأكو هل ىرعشلا تنع دقو
 )"٧( برغت نيح ةيحالم دوقنعل تربدأف ايرثلا برغلا تدس دقو

 (" بذهملا ءالملا هانحمتلا ام اذإ هنأك حابصلا ريونت حال دقو

 (") برقم قلبأ يرآلا يف رادامك ةرود رجفلا عم شعن ونب رادو

 )١( حايرلا : يراوسلا جوهلا .
 يتلا : حناوسلا ؛ دوسلا ريطلا : محسلا ؛ وجلا يف تاحباسلا : حابسلا ؛ تعفترإ : تناع )٢(

 . لامشلا ىلإ نيميلا نم تراط
 (٣) دتشي : جاري ؛ فيفخ رطمب : لبوب ؛ ةرمتسملا ةتباثلا & ةرطمملا ةباحسلا : ةزل ءافطو .

 نم بكنملاك } هيفرط عمجمو . ليللا طسو : بكنم ؛ ملظم مكارتُم : رهفكم ؛ طسولا : زوجلا )٤(

 . ناسنإلا
 لحف : عيرقلا ؛ يبونجلا بطقلا موجن نم وهو 0 تباوثلا نم برعلا دنع فورعم مجن : ليهس )٥(

 . باجنإلا ريثك ناجهلا عيرقلل ةفص : بجنم ؛ ليللا ردص : كربلا ؛ ىدحت : ضراع ؛ ليإلا
 اهفرط ؛ ةبيطلا ةحنارلاو . رقبلا نم عيطقلا : راوص ؛ ةلازغ : ةاهم ؛ تعفترإ : تنع )٦(

 . ىرعشلا ىلإ اهيرظانب يمرت : بوصتم
 فصوك 6 دوقنعلاب اههبشو 0 ةربدم اهنأب اهفصو كلذلو . اهبورغ نع ةيانك : برغلا تدس )٧١(

 : هيلع قلطيو 6 برعلا دنع فورعم مجن : ايرثلا ؛ اهعولط دنع فرطلاكو 0 اهل برعلا
 قتشإ 0 (ةددشُم همالو) ‘ نوللا ضيبأ بنعلا نم عون 0 يحالملا بنعلا وه : ةيحالم ؛ مجنلا

 : رعاشلا لاق ؛ هضايب ةدشل . حلملا نم همسإ

 بيبرغو يحالم اهنم رصعي هيطاع هللا قلخ بيجاعت نمو

 )٨( زرطملا بوتلا : بذهملا ءالملا .

 ىلع تبراق يتلا لماحلا ةبادلا : برقملا ؛ ضايبلاو داوسلا هنول يذلا سرفلا : قلبألا )٩(
 . ةدالولا

 ۔ ٢٤٧ _



 ىعد امك جاجدلا حادص درغو

 امنأك داهسلاب انيع تلكوو

 هنأك لازيال بلقل نم الأ

 اهبالط نأ ول مايأل اهاوف

 ادب دقو نهمع ىراذعلا ينتعد

 هبابر يف انسلا حال امك حولي

 فينو نيعبرألا غولب دعبأ

 هتقرع ىتح رهدلا اذه تبراحو
 مهرودص آءارب اماوقأ تيلبأو

 ىلوخلا ةريخ مه اينلا ةوفص مه

  

 () بوتملا حابصلا ىلوأ يف هللا ىلإ
 (" بقعتم فناط دروب اهامح

 بهلتي اضغلا رمج ىلع ميقم
 (" بتكم اهالك ياثأ نيع ئلك

 بجعأو ءيش مايأ نم بجعال

 بأدأو نهوحن ىعسأف بيرق

 (') بيؤم ةهادبلا هوركم يدوفب

 (© بدحتم اهدعر ايرتلا عونب

 بعلأو ىدعس بارتأ ىلإ اوبصنأ

 برجملا باطف يمايأ تبرجو

 () ١وبجنأ و مادنلاب اوباط لغلا نم

 بذكي ال يذلا دولا صلاخ مهل

  

 وأ } ءاعذلاب ينثي وأ 0 ( ةالصلا ىلع يح ) : هلوقب 0 ةالصلل وعدي يذلا نذؤملا : بوثملا )١(

 . نيترم ( مونلا نم ريخ ةالصلا ) : رجفلا ناذأ دعب لاق
 )٢( همانم يف رعاشلل ةرايزلا : يأ } بقاعتلا ريثك : فناط ؛ ىمحلا ءامسأ نم : درولا .

 (٣) ةيثألاو ، هامر : هانأو ى حرجلا ؛ ىالا : ىاخأ ؛ مونلا اهبلغي ال 0 اهديدش : نيع ئلك .

 فتلاو رثك . رعشلاو . رجشلاو . ةعامجلا ©٥ ؛ (انيثأو . اناثأو ‘ اثونأو . ةنانأ اهردصمو)

 ئلتمملا خفتنملا : بتوتكملاو ؛ هيف ام ضعب لكأ دوقنعلا : بتكملا .
 )٤( بجعم : بيوم ؛ بيشلا : ةهادبلا هوركم ؛ رعشلا ضراوع يهو : هجولا يبناج : نيدوفلا .

 تقو يف رطمملا باحسلاك : يأ . ايرثلا عونك هيضراعب هانس حال بيشلا فصي تيبلا اذه يق )٥(

 . عفترملا : بدحتمملاو ؛ هل هتمزالُمل باحسلا نع ةيانك دعرلا : بدحتم اهدعر ؛ ايرثلا عولط

 )٦( اوحلفاو اوحجن : وبجناأ ؛ ةمدانملا : مادنلا ؛ تربتخإو تبرجو تولب : تيلب .

- ٢٤٨ 



 ةلاخ يلو

 اهلاخ انأو ةلاخ يلو

 اهمكح اذكه ةلاخ يلو

 نيكرشم الو اسوجم انسلو

 اهمكح وأ ةياكحلا رونف

 تامركملا اخأ اي عمتساف الأ

 ةبوبحم جوزت مالخغ

 اهتخأ ةدج هل جوزو
 هتخا نم جوزت ةاهم

 اهلاخ يبأو اهل معو

 اهلثم ىرولا يف اهل سيلو

 اهلاثماب نيدن انسلو

 اهلاسنأ فيك انل نيبي
 اهلاح نع ةلاسرلا باوج

 اهمأ هدلاو جوزو

 اهمض ذإ دلوذف مأل

 اهملع اذك نقيأف مأل

  - ٢٤٩



 ى ق داص لخ د

 )١( لعولا : ىورذلا .
 . لوع ولا ابل ( 9 ) ( ا

 ٥ ٠ ٠ ز ( ) ١ وص : هلوم ١ ١٦ ؟ . ايجلا : لمزل

_- ٠ ٥ ٢ _ 

 ِ . : هعمحم ىف تلق

 _ ناميإلا ىلع تللاخ

 تلمعأ لامعألا نم



 تبيرو

 امف

 هرسلا

 بير

 قدص

 بار الو

 تيل انناجر نسحو

 تلتاخ دولاب الو

  - ٢٥١ _



 و

 ح راضم نع يمترت

 ج أ يداؤ فف

 مهبحب ىرغم انأ

 بنابر ءاسنو

 ىوهلا يفلا ينداق

 نهيح ام ديدشلا مارغلا

 اوممي ثيح نم انأ

 لنئاقع تاسسنآ

 بنيز بح نم يب

 يتينمو يوهل يه
 وهو يرطاخ يسدق

 هبشم ردبلا اهب مك

 فقو قفأ يلوذع اي

 )٣( ةامحملا ةراجحلا : فضرلا .

 )٤( ءاليخلا : فرطقفتلا .

9 
 )١( نيللا قيقرلا : خرملا ؛ ةشوقنم روص : ىمدلا .

 )٢( بادهالاو نينيعلا رعش ريثك : فطو .

 ٣) ف ضرلا هقوف

 ف اكم يللوذعو
 (٤) ف طغتلا  7 ٠

 )٥( نيل قيقر ءاسك لك وأ 0 نيتقفل تاذب تسيل ةءالم : طيرلا .
 )٦) لنام : فنجأ .

 )٧( هيلجر يف ديدحلاب ديقملا تيشم : فسري .

 ۔ ٢٥٢



 ضورلا رشنك مالس

 اقاريإ قروي ضورلا رشنك مالس

 اعوضت اكاح كسملا تيتف لثمو

 الالت حال ردلا لثمك هارت

 اهقورب تحال يمسو نم ةباحس

 اهتافغش يف نزملا لوطه نأك
 هدادو يف صلخم بحم مالس

 ادتحُمو ًالصأو امتح اكز نم ىلع

 ةدجنو اسأبو ًابيدأتو املعو

 ةيحت كيلإ ىدهأ ئرمإ مالس

 مكيلإ بولقلا دو اهب انلمح

 كرابم مالس انم مكحور ىلع

 ايماس بتارملا العأ يف تلزالف

 ةننمطُم مكب اينذلا تلازالو

  

© 

 اقروأو ارهز قارسشإلاب زتهيو

 اقارشإ سمنشلاكو آراونأ ردبلاكو

 اقاربإ قربي ضارعلا ضراعلاكو
 اقاديغ حسني قدولا لهتسم ىلع

 اقابس دجملا ةبلح يف ادغ نم ىلع

 اقاسلا فذترت ءاقرو تدغ ام مكل

 اقالخأو اضرعو ًرادقأو ازعو

 اقافشإو ادوو ابيرجتو القعو

 اقارعأ جراأت يرأ ةنوجك

 اقارطإ بتكلا اهل اونعت اهقشاقش

 اقاوسأ ضفنتو اضغ ىوهلا ديعب

 اقانعُم مراكملا فرط يف تلزالو

 اقامرأ نويحيو اقاريإ نوتيمي

  
- ٢٥٢٣ _



 بابسلا هللا لتاق الأ

 .هنإف بابشلا هللا لتاق الا

 هركذل نإق هاركذ لتاقو

 يننإف انامز هيكبي ناك نمف

 تعصاوت ريعبلاك يداؤف تكرت

 هركو باينتلا هللا لتاق الأ

 هيهنو بيشملا يتاعارُم الولو

 اعلقأو ارهد هانيدرت سابل

 اعضومو داؤفلا يف دربو الحم

 اعبرأ راشلا نم ًاقاومأ بلحأ

 اعبكم فلخو اريس هبحاوص

 اعمدا ةبيبشلل ادوج ينيعق

 اعجوم ةبيبشلا رصع ىلع تيكب

 



  

٢٥٥ _ 





 هبهيغ لطم ليللاو تقرأ

 هبهيغ لطم ليللاو تقرأ

 هبديه نعترم قاطن يذ يف

 هبقرأ مانأ ال يليل تبف

 لضأ دقو

 هبدح لاس عاقبلا اذإ ىتح

 هبعش ارجه ريجهلل لاسو

 هبقع هنم باقعلا

 هبدح روحنلا ىلع ابدودحم

 هبرغز هنم ضيبألل ضيباو

 هبرغأ ارصع ناوضر نم ءاجو

 هلشخو

 هبيص تامكألا

 بقاعو

 هبصنتو هتوبو

 )١( ليللا داوس ةدش : بهيقلا .

 (اهبهلت ينبجعي قرابل
 )٢( هبوج ينتكحاض راطتسا اذإ

 هبهل ًاريطتسم نانقلا ىلع

 (" هبكسنم هنوج يلازعلا يهاو

 (') هبرام فونت نم ىضقت امل

 ريمغلل هترفحو

 () هبيصو هرشن ءافجلا وكشي

 هبلكأ حاطنلا يداو نع رفو

 ( هبكوكم ةرضخم ةقرزم

 ("هبلحو هحلطو هثشو

 هبيزأ )٥()

 )١_( هيصغيف هذآخآ نم ذخأي

 ؛ ةرازغب هؤام بكسنُم : نعثرم ؛هولع يف ةغلابم . هالعأ باحسلا غلبي ال لبج : قاطن ي ذ ( ٢)

 . باحسلا : بديهلا

 )٣( ةدشب رطملا ءام بابصنا نع ةيانك : ىلازعلا .

 )٤( ضرالا نم عفترإ ام : بدحلا .

 )٥( (ليذه ةغلب) بونجلا حير : بيزاأ ؛ ريثكلا ءاملا : ريمغلا .
 )٦( ديدشلا هرطم : هبيص ؛ ليلقلا قرفتملا هرطم : هرشن .

 )٧١( فراجلا ميظعلا يداولل ةفص : بكوكملا ؛ ريثكلا ءاملا : برغزلا .

 لضفأ نم تابن : بلخلا ؛ ناليغ مأ ةرجش : حلطلا ؛ معطلا رم ‘ حيرلا بيط رجش : ثشلا )٨(

 . يعارملا

 )٩( توبلا ؛ ةسبايلا داوعألا راغص نم 0 اهمامأ ةيدوألا هلمحت امو 0 ءاثغلا نم سبايلا : لشخلا :

 دجسعلا كوشك هكوش } يزاجح رجش : بضنتلا ؛ نامعب فورعم رجش .
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 هبلك ىرادي ال ءورد يذب

 هبجلو هتاجل ةجتلم

 هبنجت تافصاق عقو نأك

 هبعلم ًارفق بعلملا حبصأو

 هبثوت حرق ربض ناك

 هبقعي الف مرلاو مظطلاو

 هبيزأو هتنج هنع لازو

 هبنذم تابنلا يلاع نم فتلاو

 هبلصو ةقهاز

 هبعلت ًآروطو ًآروط اهبعلي

 هببارقأ

 (هبدن هنم دوطلا رخص عفدي

 ('"هبحلي دامجو داو لكف

 (') هبجش نيبجش يذ نم فيخو

 (ُ) هبشخ ءوس بنج ىقلم ح ودلاف

 (ث) هبشع هاسك عاقلا اذإ ىتح

 () هبعشو هنابرق تجستناو

 (') هبقحأ بيتكلا بنج نم عاصناو
 ( هبتعتو هضبقت ةناع يف

 (_١)هيبرق طشت نأ فاخي اذإ

 . ةدشلا : بلكلا ؛ قيفاخألا نم كلذ وحن وأ ٥5 روسك وذ : ي 3 ء ورد ي ( ١ ) ٢

 هتوص وأ . ضعبلا اهضعب ىلع روخصلا مكارت : بجللا ؛ هجا ومأ : هتاجل ؛ هعمتجم : هجتلم )٢()

 . هعم هلمحي : هبحلي ؛ لئاهلا
 )٣( هتينثتو ، هرش نيرشلا يذ نم فيخو : يأ . هبجش نيبجش يذ نم فيخو ؛ هعفدت : هبنجت :

 ةغيصب هرركو 0 ه رش ةمظعل ليوهت ١ مسإل ١ رمأ مهمهي اميف ‘ برعلا ةداع يه امك . لوال ٥ .

 عم نإ + ارسُي رسلا عم نإ أل : هلثم ةيآلا يفو . "" نيرسُي رسغ بلغي ال " : (ه٤) هلوقك
 { ارسي رسلا

 )٤( برجلاب حرقتْملا ليصفلا : حرق ؛ بوتولا : ربضلا .

 )٥( ميظع رماب اوءاج : يأ 0، مرلاو مطلاب اوءعاج : لاقي ، برعلا لاثمأ نم : مرلاو مطلا .

 )٦( ةيهادلاو ، عزفلاو } ركنملا رمألا : بيزألا ؛ هعزف : هنج .

 (٧) يشحولا رامحلا : بقحذلا ؛ سدكتُملا لمرلا : بيتكلا ؛ بره : عاصنإ ؛ هفارطأ : هبنذم .

 ىلإ غفرلا نمو & نطبلا قارم ىلإ ةلكاشلا ندل نم : (برق عمج) بارقألا ؛ هنيمس : ةقهاز )٨(
 نم عيطقلا : ةناعلا ؛ رهظلا طسو يف لصتملا راقفلا مظع وهو ت رهظلا : بلصلا ؛ نطبلا

 . شحولا رامح
 . ءيشلا بلط يف نعمأ وأ . راج وأ ٨ دحلا زواج : طش ) ( ٩

_ ٢٥٨ . 



 (ههبدنهي وأ ىقيهنلا عطقي هبهتنت الملا ضرع اهل ىحنأ
 هبضغ ًاطيشتسم رزج ريمأل هبصع تلاوت دقو هنأك

 (") هبهذم ميتش قلخلا انشم هبرقي نم هلهج ةاذش ىقلي

  
 )١( ايرج هعطقت : هبهتنت .

 )٢( هيرك : ميتش ؛ ضيغب : انشم ؛ ةدحلا و ةأرجلا : ةاذشلا .
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 : ( زجرلا نم يهو ) ريرغلا نيع تدب دقو

 ©)» ذاحألاف رفعلا دامصلا نيب ذاحلا تاذ نود عبرل نم اي

 (> ذابتنإب رهدلا لوط هافع ذاولألا نم يداولا عفدمف

 ) ذاذرلاو يمسولا ركابو ذارجأ يذب دابأ رمو

 (" ذابرلاو نوهعلا درقب ذاقيم جهيس نايفزو

 ا} يذاح بئرشم ريغ قبي مل ذاقألا نم عون يذ لكب
 () ذانحلا خباوطلا دقومو ذاوشم يذ ثعشأ ةمر ىف

 ريسلا وهو : لسرلاو . بدجلاو 0 دربلل لبإلا نم روبصلا : دامصلا ؛ رقفلا تاذ : ذاحلا تاذ )١)

 ىلإ ةبسن (نيعلا حتفب وأ) . داوسلاو ضايبلا نيب اهنول امإ : (نيعلا مضب) رفعلا ؛ عيرسلا
 . لبإلا نم رماضلاو 0 ديلا فيفخ وهو : ) ذحأ عمج) ذاحذلا ؛ فناطلاو ةكم نيب عضوم

 ءاقلإ وه : ذبنلا : ذايتنإ ؛ هالبأ : هافع ى يداولا تاجرعم : ذاولألا ؛ هجرخم : يداولا عفدم (٢)

 . هب ءانتعا ريغب ءينلا

 ركاب ؛ عضوم : ذارجا يذ ؛ ليوطلا نامزلا بقح يهو : (دبأ عمج) دابأ ؛ يضملا : رملا )٣(

 . رطملا رافص وهو . يمسولا ىلع فوطعم : ذاذرلا ؛ احابص يتأي يذلا رطملا : يمسولا

 . هليلقو
 ءاقلا ميدقتو ٠ رركملا فرحلا فذحب) نوفزيز يف ةغلابم . ةعيرسلا ةقانلا فصي : نايفز )٤)

 حيرلا : جهيس ب ةيوغل ةيبرع ةدعاق يهو 0 ةغلابملل (نونلاو فلالا ة ةدايزو ض ء ايلا ىلع

 . عيرسلا وهو : دعوك ب ذقو ردصم : ذاقيم ب حيرلاك عيرسلا اهريس هب فصي ت ةعيرسلا

 برق عضا وم ء امسأ : ذاير ٠ نوهع 0 درق ؛ دضلل ةفدا رم ةملك يهو ٠ ء يطبلل : لاقتو

 : ةثلاثلاو ؛ نهاع : ةيناثلاو ؛ درق تاذ : ىلوذلاف ؛ اهتايمسُم يف فرصتب 0 ةرونملا ةنيدملا
 يف امك۔ اهعضو ىلع تلمح اذإو ؛ عاقبلا ء امساأ مجعم يف ةفورعم نكامأ يه و 0 ه ذبرلا

 نم ىقبت ام وه : (رسكلاب) درقف ؛ رعشلاو فوسلا اه اهب فصوي تافص يهف : ۔ مظنلا

 رياطتملا وأ ، دبلتْملا غوبصملا فوصلا : نوهعلاو ؛ ةسانكلا يف لزقلا دعب ى فوصلا

 عم قيسنتلل برقأ ريخألا ىنعملاو ، بورجملا ريعبلا اهب انهي ةفوص : ذابرلاو ؛ قزمتملا
 . تيبلل لوالا رطشلا

 )٥) هرصب وأ } هيلإ هقنع دم : : بأرشا : بنرسشم ى عيرسلا ريسلا عاونأ نم برض : ذاقألا ©

 لاملا نم لقملا . لقثلا فيفخ : ي ذاح ؛ زامشا سكع يهو 0 عفترإ وأ . رظنيل .

 )٦() خباوطلا ؛ ةمامع ي ذ : ذاوشم ي ذ ؛ رقسلا رثأ هيلع ي ذلا : ثعشأ ؛ ةيهاد يف : ةمر يف :

 ةامحسلا ةراجحلا ىلع يوشملا محللا وأ ،} ءاوشلا دقوم : ذانحلا ؛ (خبطم وأ { خباط عمج) ٠

 ذينح لجعب ءاج نأ ثبل امف ألل : ىلاعت هلوق يف امك
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 )١) يذالجلا نفاوصلا نثغو يذاوعلا ذناوعلا كربمو

 ("'يذارم مير عفس ريغو ذاذجلا ةمارهللا عطقو

 اذاحش ركاب لك هوفعي .ذاذبلل ئيس ليحم ىلع
 ( ذاجو ىلع باصنأ ريغو ذاخأ كرات فاع لكو

 () يذاوهأ هنرزي اطق ريغ يذاوهلاو تاوصخلا نم لاخ

 ١ يذاحلا فيفخ بيبانطلا يراع ذالذل بجاش ىفعأ ريغو

 (""ذامرط هنرقل عداخم ذاب عاه لاطألا رمشنم

 (_ ذابق ىصع لثم هدنعو يذامهلا هريس بورض ىندأ

 يف نطعت ال يتلا لبإلل ةفص : يذاوعلاو ، ذناوعلا ؛ فلعت ثيح وأ 3 ةقانلا نطعم : كربملا )١(

 ىعرت يتلا ناكملل مسإ : ذاوعملاو 0 تويبلا لوح ىعرت ىتلا لبإلل ةفصو ى صوصخم ناكم
 : يذالجلا ؛ ليخلا : (ةنفاص عمج) نفاوصلا ؛ ليخلا ماجل ريس : ننع ؛ تويبلا لوح هيف
 . ازوجت ليخلا هب فصو ث لبإلا نم ديدشلا

 )٢( عفس ؛ ةقرفتملا عطقلا : ذاذجلا ؛ ءاقمحلا ةلقبلا وه وأ } لبإلا هاعرت رجشو تبن : ةمارهلا :

 تاتق : يذارملا ؛ ضيبألا نوللا تاذ ءابظلا : (مير عمج) مير ؛ ةبحاشلا ةأرملا دخ يف داوس

 ءاملاب لولبملا زبخلا .

 رخآ يف يراسلاو 0 مسوملا لوأ : ركابلا ؛ فشقتلا : ذاذبلا ؛ بدجلاب فاجلا عضوملا : ليحم )٣(
 . لبجلا سأرو 0 ةيوتسملا ضرالاو 0 ءاروقلا ةمكالا : ذاحش ؛ راهنلا لوأو ليللا

 ناكملا كلذ يف دجوي ال : يأ ؤ باصنا ريغ ؛ لهس ضرألا نم عضوم لك : يأ & فاع لك )٤(

 ٠ بارتلاب اهنيب ام دسيل } ةراجحلا نم ضوحلا ىلع بصن ام وهو : (ةبصن عمج) باصنأ
 . ضوحلاك رطملا ءام اهيف عمتجي . لبجلا يف ةرقنلا : ذجولا : ذاجو ؛ ءاملا ظفحتل

 نم ىننألا يهو : (ةذوه عمج) يذاوهلا ؛ ىنعملا نم يلاخلا مالكلا : (نايذه عمج) ي ذاوهلا )٥(

 . اطقلا
 ءاذهلا : بجاش ؛ رفسلل دوزت : فاتعاو ؛ ببسل باودلا نم ءاملا درو كرت نم : ىفعأ )٦)

 ؛ هلمع يف فيفخلا عيرسلا : ذالذل ؛ مومهملا نيزحلا ۔ اضيأو ۔ كلاهلا : بجاشلا و ؛ راثكملا

 لاملا ليلق : يذاحلا فيفخ ؛ تيبلا قدارس هب دشي يذلا لبحلا وهو : (بنط عمج) بيبانطلا
 . لايعلاو

 ؛ هناسلب يذؤملا : ئذبلا : ذاب ؛ صيرح : عاه ؛ ةرصاخلا : لاطآلا ؛ روصهم : رمشنم )٧(
 الو لوقي : هذمرط لجر : ذامرط ؛ بحاصملا : يأ 0 نيرقلا وأ . عاجشلا : نرقلا : هنرقل

 )٨( سرافب ةدلب . ذابق ىلإ ةبوسنم : ذابق ىصع ؛ ةعرسلا : يذامهلا .
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 6ذاح وهو أتفي ال سلطل ذاخفألا ىلإ هيدهي درحأ

 (»> ذاوللا فئاخلا ذالم ذال ذاخألا نم ديصلا ىأر اذا

 "ذاحملا هنكمأ اذإ ىتح ذالملا رخاسلا لعف شهو

 (," يذأ هاذذا شخي ملو يرك يذاقلا ريرغلا نيع تيذقو

 () ذاعم نم هاقال نمل امف ذاقو هطبخ نم بهنمب

 ١( ذافنألا شحوم بهس بر لب ذاوحلا ننم ديري الو

 () ذاوجلا فنخلاب هب انجع ذاحذحلل برقلل ةنيم

 )» ذاجشملا مئاد نوزحلا يفاط ذاولللا هيرج بارسللو
 .كر 2 2

 ؛ اذخف اذخف اهذيخفتو ‘ ةريشعلا قيرفت ىلإ : ذاخفألا ىلإ هيدهي ؛ مينللا ليخبلا : درحأ )١(

 3 يش لك : سلطألاو ! ه دعبل هموجن ىرتال وأ . هيف مجن ال ي ذلا عساتلا كلفلا وه : سلطأ

 افصو قدصيو . اهيلع ةباتك ال ةفيحص وأ 0 اهيف تابن ال ضرأ وأ ، شقرو شقن نم لاخ
 : يذاحلا : ذاح ؛ ربو الو هيف رعش ال دلج لكو 0 هب عفتني ال داسجألا نم ، ءيش لك ىلع
 . هيلع الو { هل ةعبت ال يذلا لجرلا ىلع ةفص قلط

 )٢( ليضفتلا ةغيص ىلع : ( ذنال عمج) ذاوللا ؛ خ اخفألاو كابشلا يهو : ( ذخأم عمج) ذاخخلا .

 ةغوارملا وهو .
 ؛ هتدوم حصت ال يذلا ‘ عنصتملا ذمرطملا وه : ذالملا ؛ ئزهتسُملا : رخاسلا ؛ نال : شه )٣(

 . (مضلاب) يذوخلا : هلصأو . ريسلا ىلع ثحتسملا دراطْملا : ذاحملا

 )٤( سعن : يرك ؛ لهاجلا يبغلا : ريرغلا ؛ نيعلا يف ىذألا : ىذقلا : تيذق .
 طبخ نم ذوخأم . برضلا : طبختلا : هطبخ ؛ عيرسلا ريسلا نم برض : بهنلاو : بهنم )٥(

 : (ذقولا نم 0 لاعف نزو ىلع) ذاقولا ؛ ريسلا ةعرس نم ، ضرألا هجو ىلع هيلجرب ريعبلا
 . طبخلاك برضلا وهو

 )٦( فارطألاو جراشملا : ذافنألا ؛ ةالفلا : بهس ؛ دعبلا : (ءعاحلا رسكب) ذاوحلا .
 برتلا : ا طيحملا سوماقلا "! : يف ءاجو " اليل لياإلا ريس : برّقلل ؛ ةقوقشم . ةنيم (٧)

 نيب اهسأ ر عفرت . اهريس يف ةبادلا : فنخلا ؛ هيلإ هريس يف انلم : انجع ؛ عيرسلا : ذاحذحلا

 . ريسلا يف ةعرسلا وهو : (ذاج عمج) ذاوجلا ؛ ريسلا ةعرس نم 0 اهبكار يدي
 عم فلالا ةفللا يف دجوي ال ذا . اطخ وهو 0 ذاوألا : ةطوطخملا يفو 0 ةغوارملا : ذاوللا )٨(

 ؛ ةلمر الع ا ذا ‘ يشحولا رونلل لاقيو ٠١ ٥هودح دتشا : يبظلا افط : يفاط ؛ لا ذلا و وا ولا

 . باحسلا نم وحصلا وأ ، مناد ناكم : يأ 0 ذاجشألا مناد ؛ ضرألا نم عفترإ ام : نوزدحلا
 . رطملا تعلقا اذإ : اذاجشإ ءامسلا تذجشا : لاقي ، رطمي ال عضوم : يأ
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 داذم نب دمحم آضيأ ۔ لاقو

 هراج اي يملسإ .

 ةحار ي
 هراشو

 هرذضفغللا كفنكت

 هرارذلا `

 هرادلا ريرس قوف

 نبسحت ١
 هرافغللا

 هرارس يف بشتل

 اضنيي
 هراونأ

 مسجلاو
 هراذذش يف

 هرارب يف قاسلاو

 هرصق يف نضفلاو

 هرررغ وذ لقعلاو

 هراثولا ىف مسجلاو

 هراظنلا ةنتف اي

 ةحفنو

 .ررغ يف تل
 هراننبلا كفت

 هرارنلا ة ييبقت

 هراشبلاو بصخلا 7

 ةيهان
 هرامل

 هراقلا ةامر الو

 هرادلا لثم هجولاو

 هرابح يف ديلاو

 ")هرافغ يف سأرلاو

 هراق لمر افدرلاو

 هرادق يف دقلو

 هرارش يدب َ

 رصتعي
 راصتعإ

 )( ٧

 _ 1 ذو
 همعنب

 هراشبلا

 ذفخُم) هراقلا )١(
 هلل ثنؤُم : (اددشُمو اففخُم) هراقلا (
 لل مسإو ، عضوملا يف رقتسملا ميقلل ثنؤُم : ([ددشمو ا "

 يف امك 0 درابلا .يشل مساو : (مضلاب) رقلاو ، "ا اهراق يلوت نم اهراح يل

 . ٠ د ٠
ْ 

او ةمعنلا رثأ : هرابح ) ( ٢
 ءاطعل

9 
 ٠ ه

 ذلاب راثفتسإلا : هراذيش (

 وثلاب رمثتسُملاك ، نيلجرلا نيب بوثلاب ر ةقحلملا وهو

 ه ., هد -

 ۔۔ ؤ 4 اهأ 6 ابل ٠

 ش رذوشلا نم قيسم و ة هت ق اخ ٠ ه اافغ ؛ رذاش : هينامع هجهلبو 0 : اثلا ٤

 ةريثولاو : ةراثولا )٤(
 ّ ون هثرخ : هر

 ةنيمسلا وأ 0 محللا ةريثكلا : ةريثولاو :
 نهدلا نم اهرامخ ةأرملا اهب يق

َ 
 ةعحاضلمملل ةقفا ملا { ةن

. 

 اعجاضملل هقئاوملا 0 هني
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 هرات فلأ تمعن

 ٥ رامعلا ةيبظ اي

 ٥ رايز يمرحت ال

 ٥ را د فلأ تشع و

٢ 
 هراج اي يملسلا مد

 ٥ راع بابشلا

هد ٢٦٤ -  



 : اتيب ۔ اضيأ ۔ لاقو

 ايبحلا هماستبإ يف ئيضي ايقرشلا قرابلا يل ىأر نم اي

 ايدنمهلا مراصلا تللس امك
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 نتحسلا يداوب ءاضأ قرب

 ينزح راثأو يوجش جاه نتحسلا يداوب يل ءاضأ قرب

 0١ نميألا تاوذ نم عوبرلا يقسي نعمُملا قرابلل انفهل اي

 ( نته قدوب حيرلا هرفحت نجدُم قاطنلا لولحم لكب

 ا ينفش ًادمعو هميشأ تب نعرُم اثيغ بونجلا هردت

  

 )١( دعبو هيف غلاب : ءيشلا يف نعمو ؛ يصقتسُملا : نعمْملا .

 لوقت . ةصاخ اهل مسإ : ةفورعم ةقطتملاو ، هريغ هطسو هب دش ام لك : قاطتلاو ةقطنملاو )٢(
 ‘ قطنم مشأ لبج : مهلوق هنمو ؛ هطسو يف اه هش : ي أ ة قطتتف اقيطنت لجرلا تقطن : هنم

 : نجذدْملا ؛ هبكري ملو ةَبتج اذإ ى هسرف اقطثلم نالف : ءاجو ٠ هالعا غلبي ال باحسلا نأل
 . ملظملا

 )٣( هيف بغر : ءيشلا فشتسإ : ينفش ؛ هيلإ رظنأ : هميشأ .
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 هللا تيب جحل

 () بابرلا يناد ءاجرألا سجترم بابرلا ةولع يناغم ىقس

 () بابرلا عامتجإ لمشلا عمتجم اهناطق يحلاو اهب يدهع

 (" بانجلا عيرملا اهانغم داجو رفنحسُم لك اهيلع داج

 (" بانجلاو ىوللا طقس اربختساو اعبراو افق يليلخ اي

 باوج نم تيرع موسرل له هريذذعم هنم لبقاو

 (ا} باوج يفجل نيب اهلهأ ردوغ امك ًاءالخ اهانغم ردوغ

 (>بايتلا دورب ىماسقلا يط هبيراعا ناديدجلا ىوط

 )بايثلاو ىهملا راكبأ نتم نكي مل نأكف آءالخ ىحضأ
 باصو اهيلع نزملا ايح داج اهتاراجو ىملس نم رفقأ

 ُهباصو يرش رارمأ ةمزاب اهرهد بشي مل ىملس نامزأ

 "هباذع تالتر تابشب ابصلا نامزب ىملس نامزأ

 )١( راطمإلا ةبيرق : بابرلا يناد ؛ ديدشلا دعرلا توص : سجرلا : سجترُم ؛ باحسلا : بابرلا .
 )٢( نبل اهب يتلا وأ } ماست الو ىبرت يتلا منغلا : بابرلا .

 (٣) هلوح امو وه : بانحلا ؛ بيصخلا : عيرملا ؛ عساو : رفنحسُم .

 )٤( ىرقلا يداوو ، حالسو } ربيخ ضارعب عضوم : بانجلا ؛ ناكم مسإ : ىوللا طقس .
 )٥( يبناج : يفجل .

 ؛ لحملا كلذ ناكس مهو . بارعالا ةعامج : بيراعألا ؛ راهنلاو ليللا : ناديدجلا )٦(

 يط ] : ةبؤر لاق ، هيط ىلع رسكتت ىتح 0 اهيط لوا ىلع بايثلا يوطي يذلا : يماسقلاو
 . } باصعلا دورب يماسقلا

 )٧( بلصو عفترإ ام : (ضرالا نم) نتم .
 )٨( ةرم تاتابن : باصلاو يرشلا .

 رغث : تالتر ؛ ئيضُملا هجولا نع ةيانك : ةابشلاو } ريغت دعب ءاضأ : هجو ابش : تابشلا )٩(

 . ديضنتلا نسح : ةتبنلا ىوتسم 0 جلفم : لترو 0 لترو ، لترم
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 اهبح يف قما ولا نتفتو

 هتقذ اذإ ملظلا امنأك

 فنفن ىلع اهحاشو لاج
 تربدأ نإ نيذاحلا ىلع اوطعت

 عجار له ملس اي اهل تلق

 ىضغلا يذ نم دهعلاب انل لهو

 ىبصلا لهأ عدو امو يدو

 ىبصلا رصع نسحأ ام حاص اي

 ىوهلا لس ءرملا عابتا الول

 نم ىلع رهدلا كرتي ال

 اضطاب هتين تحلص نم

 هبابراو قحلا عبتي نم

 ىرولا هلإ يضري امب عساف

 يذلا هلجا تيب ىلإ دصقاو

 ) باذعلا ميلأ راج نإ بحلاو

 ") بابجلا اهيف راس امل ءابهص

 ,) بابجلا لوح نيحشكلا رمطضم
 بارغلا دادوسا لتم دراوب

 باقعلا يوه بنذلا ىلإ ىوه

 بابش نم الو بيش نم كانه

 باونلا ميظع هللا نم لان

 باوتلا بضع موي هانم لان

 بانأ هيلإ نم عوجر عجراو

 بات مث هلمأ نم باخ ام

 هتقمو] : شايرلا وبأ لاقو ؛ هبحأ : اقموو 0 ةقم ؛ ردان : هقمي } هقمو ء قمو : قماولا )١(

 ةبحم : قتعلا و ؛ هبير ريغل هبحم : قامولا نا : قنعلا و قامولا نيب قرفلا و ث } اقامو

 : هريغ وأ ، ليمجل دشنأو 0 ةبيرل
 اوثدحتي نأ نوشاولا ىسع اذامو

 )٢( ملظلا :
 قماو كل يننإ اولوقي نأ ىوس ١

 . قيرلا نم ال نولا ءافص نم 0 نانسملا ىلع يراجلا ءاملا : لاقيو ، جلثلا : ملظلاو
 : لاقيو ؛ دربلا غام ملظلا] : لاقيو ؛ اتمنسنبا اذإ ، [ملظ يذ ضراوع ولجت) : بغك لاق
 . [اهنوض ةًدبشو نانسملا افنص ملظلا]

 ؛ نينيشلا نيب ىوهلا نم غ ارفلا : فنفنلا ؛ هنطابو هرهاظ } نيللا سلسلا : لاجلا حاشولا )٣(

 ىلإ ةرصاخلا نييب ام 0 نثَملا ىلإ 0 ةررنسلا نأل نم :ُ حنشقلا ؛ محللا فيفخ ليزه : رمطضم

 تاعطقم نم برض : بابجلا ؛ دتقتْملا ىلإ فيسلا عقوم عيضوم وهو . فلخلا ؛ علضلا

 . بايثلا

 ۔- ٢٦٨



 دغ يف هب اوجنت امب لمعاو

 همايل بحاص نم ءرملاف

 ىوقلا ديدش اي ازيزع لحراو

 هب دصقاف هللا تيب جحل

 امك اوهز لجرلا ونحب يولي

 ىصحلا يرذت ءانجو ةرسج وأ

 اعرسم اهمذح يمني ءاجوه

 اذإ يفايفلا عطقت

 هلذج يف ءابرحلا تصتناو

 تقفنرداف بهيصلا دهطصاو

 ةغوبسم ءاسنخ اهنأك

 زاوجأ

 (< باعل ةانأ لك عطت الو

 باذعلا قوتم ريخب داع

 ("بانو ركب لك نم كيهان

 بان بطخلا اذإ هللا ىلإ دمصاو

 بابهلا سبلب لامش ترولا

 (" بابهلا لوط دعب تاجمدمب

 (" بارس نم تبشن نإ اهمأو

 () بارسلا عمل مكألا سوؤر تمتعأ

 () باهإلا بهق حار ىتح سمننلل

 (" باه ياذلا نم سكنلا اذإ اريس

 ١_( باه هجولاو نيدخلا عفسأ وأ

 )١) وهللاو بعللا ةريثك : باعل ؛ مايقلا دنع روتف اهب نم : (ءاسنلا نم) ةانألا  8٠بوعل : لاقْيو .

 )٢( بانلا ؛ ةقانو لمجف 0 اعيمج الزب اذإف . ةركب ىثنألاو ، دعب لزبي مل ام : (لبإلا نم) ركبلا :
 . (باينأو بين : عيمجلاو) . ةتبسُملا ةقانلا

 ةمات : ءانجؤو ةقان : ءانجو ؛ رسج لمج : لاقي ام لقو ، ةيضام : ةَرسج ةقان : لاقي : ةرسج )٣(
 : ابابه بهت اهريس يف ةقانلا تبه : بابهلا ؛ ةديدش ةبلص 0 هجولا محل ةظيلغ ، قلخلا
 . تعزرنسا

 ؛ ضرألا نم مسانملا عضاوم دهعتت ال 0 اهتعرسل اجوه اهب ناك : ءاجوه ةقان : ءاجوه )٤(
 . عرسأ : هتءارقو هتيشم يف مذحو ؛ هعطق عرسأ : ءيشلا مذح : اهمذح

 )٥( (زاوجأ غيمجلاو) ؤ هطسو : عيش لك زوج : زاوجأ .
 قفرذ : قفنرذا ؛ ميظعلا بوسعيلا وأ ، لحجلا: ءابرحلا ؛ تعفتراو تبصتنا : تصتنا )٦(

 وهو : اواذو ‘ ايا ‘ وءديو ذ ىاد ‘ ياذ : لاق . يء ذ : ي أذلا ؛ ققترذداك مدقت : ققثرذا

 . (ةزمهب روصقم) ،ئأةيم رامح : لوقت ، شحولا رامح هب فصوي ، لبإلا .ودع نم برض
 )٧( ةعرسب تشم : تقفنرادا ؛ يوقلا ديدشلا لمجلا : بهيصلا ؛ سمشلا هيلع تيمح : دهطصا .

 )٨( ةبنرألا ضرعو ، فنألا ةبصق ضابقنا : سنتلا : ءاسنخ ٠ غبس ؛ ءاسنخلا ةرقبلا فنأك :

 عفسا ؛ غباس وهف ضرألا ىلإ لاط عيش لكو 0 عردلا تغبنسو 0 اغوُبُنس رعشلا غّبنس :

 دامرلاب خطلم هنأك : باه ؛ ةرمحب برشم داوس : عقسسلا .
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 ةروبضمو اورق ةيجان

 نم عزجلاو فيخلا تفلب اذإ

 يهدزت الو هللا ىلإ عضخاف

 اطخلا اوحمي هللا نأب ملعاو

 هرصإ هلقث بئات مك

 يتلا يعاسملا تمر اذإ ىتح

 ةبيط ىلإ كاعسمب دصقاف

 ةبيط نم كانغم اذبح اي

 اعضاخ ىرثلا كيدخب غرمافق

 ارناز اهتيفاو اذإ لقو

 لسرم نم هللا كيلع ىلص

 لنسرُم نم هللا كيلع ىلص

 لسرم نم هللا كيلع ىلص

 هدعب نم راربألاو لآلاو

  

:2 2 

 )١) لبإلل تافص : ةروبضمو ء ءا ورقو 0 ةيجان .

 6)باه نيح اهبكار اهب رس

 باقعلا كلت تبتخإو ىنم يداو

 باقعلا ديدش هللاف كنيد

 باتو هيلإ دبعلا دمص نل

 بات نيح هبنذ هنع رفم

 باتتملا معنف هللا اهبجوأ

 بانثُم اياطخلا روقغم حضت

 بارت نم هبيطأ ام ربقلاو

 ١}( بارت نأ تبأ دق اعوذص بأراو
 باصنلا يكاز راتخملا دمحم

 باصن يف ةبوسنم تبكر ام

 باغو ليغب دسأ تردح ام

 باحتسلا لالخ قربلا ضموأ ام

 باحصلا ريخ راتخملا هبحصو

  
 )٢( هحلصاو هّبعتش : ةبارو 0 اباَر 0 هاري عانإلاو ، عاصلا باَرو ؛ حلصا اذإ : (بار نم) بارت .
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 (أُرمغلاف روكلا ريمغ ءامسألا هذه نم افع

 () ردسلاف ءاعرجلا اذك مدا ىلإ حنم نمو

 ردكللف ناىيتلاف ةضرورلاف ذعب حفسف

 رصقللف ءارعدسلاف فافلاف دمس ىوصقف

 رفش اهب ام رايد نيميمجلا العأ نمو

 رهنلا هجاو ام ىلإ توتَحل فانكأ ىللإ

 رفقلاف داج ثيفغف ارفق تحبصأ دالب

 رزغ ميد هنع ضفرت ضراع اهاقس

 ردهلا هتافاح ىلع دعرلا بواجت نأك

 ") رجن اهلس فويس قربلا نقئاقع نأك

 (رقش ققع اهتنفن ليخلا نم قلبلا وأ

 ربعلاف داولا يجشيو صتغت ناعيقلا هب

 رهنلا اذ ضاف دق هب ءازوجلا نم ءاونأب

 رففغلا هدعب انابز ءاونآالا نم هب شاجو

 )١( ريثكلا ءاملا : رمغلا ؛ ضقنلاو صقنلا : روكلا ؛ ريثكلا : ريمغلا .

 )٢( ةفورعم يهو 0 قبنلا ةرجش : ردسلا ؛ ةراجح رخأو . لمر هبناج بيثك : ءاعرجلا .

 )٣( ميئل وأ } ميرك لك نم تبنملا وهو ، لصألا : رجنلا .
 ليخلا نم : رقشلا ؛ لماحلا سرفلا يهو : (قوقع عمج) ققعلا ؛ ضايبو داوس : قلبلا )٤(

 . ءارمحلا

 ۔ ٢٧١



 رفو هب يرجي هلاطهت نم ءاملا نأك

 ا'هرحبلا اهل حاتمأو اهيلازع تقنشنإ دق
 ردغلا اهنانطب يفو الإ ةعلت نم امف

 رضن بكوك اهيف راونل نم لازالو

 رصعلا كلذ كروبف ارصع اهب ينعت دقو

 رفق اهكسم يف اهملا لاثمأك راكبأب
 ( رطقلا اهفارطل يف فطني ةمعن بنابر

 رضخلا سدنسلا اهيلع نالزغو ليثمت

 (ا} رذشلا اهب سوكعم ناذألا يف ناجرملا اهل

 رطعلاو روفاكلاو كسملا نهضارعا نمو

 رمس ىغولا يف حامر تزتهإ امك نينثمي
 ردكلا اطقلا وفغلي امك سيواسو يلحلنف

 ٥( ردبلا هخهلأل نم تابللل يف يلحلا نأك

 ره ثللا اهناز مت رودب نههوجو ناك

 ١}‘( رد وأ لمرلا ثعو حاقن نهروغت نأك
 رجف هتحت ليل دوسلا نهرعش نأك
 رذع وأ طيرلا يط فيهلا نهروصخ نأك

 . رطمملا باحسلا : يلازعلا )١(
 )٢( رطقي : فطني .

 )٣( ؤلؤللا راغص : رذشلا .
 )٤( ردصلا نم ةدالقلا عضوم : ةبللا .

 (٥) ءازجع : يا ] فدرلا ةنثعو : لاقي ئ ةأرملل ةفص : ثعو .
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 ىدرب قوسلا نأك

 ىورللا لزني داكي

 وهل يف نهاذنفلا

 بيشلا ىنح نأ املف

 درملل وهللا انكرت

 وهللا ضاير انيلجو

  

 () ردكلا اهوطخ وطخت

 (٢) رفعلا : وحن ونحو

 رمه دلا فلأي مل امل

 رفس ىلجنإو انوصغ

 رفن ادب دق انلقو

. 
 دزي ملو } ( هيدرب اهنأك قاس اهل ) : [ درب ] ةدام 0 " ةغالبلا ساسأ " : يف ءاج : يدرب )١(

 ماعنلا و اطقلا يف هب فصوو ٨ داوس يف ضايب نول :ردكلا ؛ ملع أ هلل او 0 احيضوت هيلع

 طقف

 حرابك تنأ] : لثملا يفو 8 شطعلا دض وهو : (لعفا نزو ىلع 0 يرلا نم) ىورألا )٢(
 ىنحنم وهو 0 هردقملا برب رورجم : ونح ؛ ؤ" ةغالبلا ساسأ "" : ردصملا 0 }ى وراللا

 . ضايب يف ةرمح هنول ناك امو م ضرألا هجو : (هلوأ حتفب) رفعلا ؛ هفطعنُمو يداولا

 ۔ _ ٢٧٣

 





  

  

! 
: 
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 زازتعاو رخف :

 رطاخملا بلحأ نأ ينزفحي رعاش يرعشو دادم نبا انأ

 رهاوجلا هدم مولع رحب رهام ناسلو يكذ بلق
 رناحلا اهنم ضاع يفاوقلا اذذإ رذاع يطاقس وجري ءرمل ام

 رداق اهيلع ينإ يندانف

  - ٢٧٧



 ء

 يرعش يرعشو دام نبا انأ
 يرخص نم ينتقاف يذتحاو
 رهجلا ريغ ضومغلا فرعأ ال

 رفعلا ميئللاب يلابأ الو

 يرذع نم ينبرج نئرمإل ام
 يرمع نيعبرألا دقع دازو

 يردأو يبحاص رشب يردأ
 رردلا تايراسلا برو ينإ

 رمقلا ودعلا دو يرتفأل

 يرطق نع ةرطق ىنانت ولو
 يرفأ مث تنش فيك دق
 رعيثشلا ضورع نيناحت يفو

 دو بحسلا فرعيو
 مم

٠ 

 هه ح ٠٩ ز ٠ ٥

 رحبلا جل سوماق نم دمأ

 ردلا تاغص نم هيقتنأو

 يرذتسلأ الو سانلل رجضأ

 يرفو حيبيو يضرع فثجي

 يرصع تولبو يرهد تبرج

 يردق ومسو يهاج ولع

 رفغلا ليقم نود يتمهو

 )١( رلا ليفح نم تاحناملا

 (" يرحسو يتثفنو يتليحب

 (") يرذش مأ رعشلا يف يتدقعو
 (؛) يرثنو يرجز يف ردق وذ

© 
 )١( ليفح ؛ صلاخلا نيللا مسإ : يناثللو ، لوألل بكوك وأ ، رهوج امإ : (رد عمج) ررذلا :

 . ريثك : يأ } ليفح غمجو . ةغلابملا

 )٢( يتناهك : يأ ، يرحسو ، يلقعو { يتليحب 0 ةديكملل اتابثإ 3 ,ودعل يتدومب بذكال : يرتفأل .
 )٣( يلحلا نم دوقعلا اهب نيزت . مجحلا راغص بهذلا نم عطق : رذشلا ؛ دعب : ىنانت .

 )٤( هسفن نع هنادعأ عفد ىلع ةوقو 0 ةعنمو 0 ةزع : ردق .

 )٥( اهدلول ةقانلا نينح نم ذوخام 0 اهب بارطإلاو يفاوقلا تاوصأ : رعشلا ضورع نيناحت .
 )٦( بارتلا نم امهلوح ام وأ 0 رهنلاو رنبلا بارت : ثيبن .

- ٢٧٨ 



 ماهسلا لثمك مفاوق برو

 املسا ينب ةاتف تملس

 ىونلا يديأ كلامجب تمر

 يملسألا ةنبا اي انل ينيبأ

 يوعري ال كركذب انعم
 ىوجلا هداتعا اذإ

 ىقتلي نأ روزلل قح دقو

 لالدلا ضعب كمرص كي نإف
 نيقتت امأ كنع هللا افع

 ءاحرب

 هداق ارما نيمحرت امأ

 ريرسلا ءابظ نم ةيبظ امو

 نداش الو اهنم نسحأب

 محاف اهل عرفب ليمت
 امسلا ردب هباشي هجوو

 امنيا يتبحص نع تييحو

 امعنألا كبر نم تيقلو

 املسم يلتقت نأ لح له

 امرغم مكب ابص بحلا نم

 "املس وا كنغمب ملأ
 (" امركي نأو مالسلا درب

 (" امرصي نأل الهأ ناك امف

 امزلت نأ مزالملا انيف

 املستساف بحلا ىوج كيلإ

 () امزخألا هب ىعرتو دورت

 (ثامهيأ هل افقح ببرت
 () امحسأ هب يرادملا لظي

 امضهأا اهل فيطل حشكو

 )١( ةماقإلا لحم : انغملا ؛ بحلا نم دتشاو يفخ ام : ىوجلا ؛ ملألا : ءاحربلا .

 )٢( ثنؤملاو } ركذُملاو ، عمجلاو 0 درفملا ىلع قلطيو 0 رئازلا : روزلا .

 )٣( سيلو ، هفلاخت اهنأك ‘ لكشتو جنفغت يف هيلع ةءارج هيرت ، اهجوز ىلع ةارملا لالد : لالدلا
 . فالخ اهب

 )٤( هتعدو هضفخ هيلع نامطإ يذلا شيعلا رقتسم : ريرسلا .

 (٥) مهيال ا ؛ لامرلا نم يلاعلا لتلا : فقحلا ؛ يبرتو نضحت : ببرت ؛ ةيبظلا دلو : نداسشلا :

 . لابجلا نم خماشلا

 داوس وه : محسأ ؛ ديصلا لتخي يذلا : يرادملا ؛ دوسألا : محافلا ؛ ةأرملا رعش : عرفلا )٦(

 . داوسلا هنول براقي امم 0 هوحنو ليللا
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 امجحأ نأ دعي مل نايدتو اهدقع اهبنارت نيزي

 () امفيس نم عفادملا هتقس رئاح يتيدربب اوطختو

 ("امدنعلا هتونق يكاحت بيضخ فكو بيحر ردصو

 ("امسبملا همغالم نيزت عصان درب نع مسبتو

 (‘١امعفأ اهل نيدعاس ىلب بالملا قيحس باضرلا هاقس

 (ث) اميد ذإ نوجلا ايحلا هاقس اقنلل صعدك ميمع فدرو

 )١( امعطت نأ نيعلا هب تيفن معان ىرك بر معن اي

 (" امشجم هل تمشج ليلو مكبح ىلع تيصع حالو

 ٨( امزرملاو كلجأل اريمس نيترعشلا هل تلعج مهو

 املس مكبح اهل تلعج ماهسلا لثمك فاوق برو

 (') امأشأ وأ قرعأ ناك نم مانألا ءارعش غلبم نمف

 )‘١( امجرملا لزابلا ىلإ اولخف يبعانلا رعاشلا انأ ينأب

 نييربعلا ءارمح يبرغ ليكش ينبل ةيرق : مفيس ؛ باحسلا وهو : (عفدم عمج) عفادملا ( ) ١
 . نامع ةنطلسب ىله ةيالو لامعأ يلامش

 ؛ يناق رمحأ وهو . ةرمذخلل مزاللا فصولا نم قتشم ، ناولألا نم رمحألا : هانعم 0 ةونق ( ) ٢

 . ءانحلا نع اضوع . ءاسنلا هب نيزتت 4 مالا هبشي رمحأ هقلط نول رجش : مدنعلا

 . نيتفشلا رهاظ : مسبملا ؛ ناسللا هغلبي يذلا مفلا لوح ام : مغالملا ) ) ٣

 . ةقوحسملا ةمعانلا روطعلا نم عون : بالملا ؛ ايانتلا ءام : باضرلا ( ) ٤

 . رطمأ : ميد ؛ باحسلا : نوجلا ؛ رطملا : ايحلا ( ) ٥

 . ينهلا مونلا : معانلا ىركلا ( ) ٦

 . بعاصملا ماحتقإ : مشجتلا ؛ لوذعلا : حاللا ( ) ٧

 { ءاصيمقلا ةرعشلا و 0 ءاضيبلا ةرعشلا : يهو 0 اميدق برعلا امهفرع نامجن : نيترعشلا ( ) ٨
 . كلفلا موجن نم بكوك : مزرملا ؛ اليل مزالملا : ريمسلا ؛ داع اهدبعت تناك يتلا

 . ماشلاو قارعلل ةبسن : اماشأ وأ قرعأ ( ) ٩

 ؛ ماير وخأ ، مهدج بعانو 0 بعنلا ةليبق نم ةذيخف يداملا ثيح } هسفنل ةبسن : يبعانلا )١٠(

 . برحلا يف هبسحو هبسن نع عفادملا : مجرملا ؛ بناونلاو بوطخلل برجملا : لزابلا
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 هبر ىلإ ضيرقلا اودرو

 هلزناف هيلإ تومس

 هبعص رستقمل اوطاظطف

 اهتيلح انأ نإ يفاوق

 دأ اذ ةبيهل اولذو

 تارفلا جوم شاج امك شيجي

 ماسحلاك مراص لوقم هل

 دعقم يف نينامت برو

 اهراوس عفادأ تبف

 لاقي ىتح تصوع أ تنش ناو

 () امصعتسا دق ضيرقلا ناف

 امرقم 4هتللذف نالف

 (") امكحملا ملكلا يل اودعو

 (") امليدلاو مورلا أطت تدغ

 (')امنيه اذإ ضيرقلا حسي

 (©“املظم هبراوغ ىمغت

 اممي م نإب ةبيرضلا دقي

 ('ا) امير تتأف اهب تبهأ

 () امرضحلا مرضحلا عفاد امك

 (" امرع ادي اهب ءاج

 نم هنانسأب اهضرقي يتلا ريعبلا ةرج ‘ ضيرقلا : لصألاو ، همظن مكحملا رعشلا : ضيرقلا )١(

 ٨ ريعبلا نم رجلا عنمت 0 ردصلا يف يتلا ةصفلا : هانعمو ؤ ضيرجلا : هضيقنو 0 رخأل نيح
 . ضيرقلا نود ضيرجلا لاح : لثملا يفو

 ذوخأملاك اءايح ذوخأملا ) : لثملا يفو 0 ةبلغلاو ةوقلاب عيشلا ذخأي يذلا : رستقملا )٢(

 . ( ارسق
 )٣( سراف يحاون نم ةيحان : مليدلا ؛ لوقلا ةحاصفب اهتبذهو 0 اهتنيز : اهتيلح .

 )٤( رهجلا نودو رسلا قوف : ةمنيهلا ؛ طسبلا : حسلا ؛ يوقلا : ديألا .

 )٥( رهنلا بناوج : براوغلا ؛ كرحتو برطضإ : شاج .

 احصو . هيلع ظقيتسإ : ءيشلاب بهو . هردص اهب حرشنإو ، هلوق اهيلع قدص : اهب تبهأ )٦(
 . ةماقإلاو ‘ لضفألاو ، لماكلاو 0 ةدايزلا : امير ؛ ةظقيلاو ةوحصلا : ىنعمب وهف 0 هلعفب
 . عطقلاو

 رجشلا يحلي هنأل } كلذب يمسو ‘ سوقلا رتو عناص : (لعافلا وهو) لوألا : مرضحلا )٧١(

 هدشي امدنع 0 سوقلا رتو وهو : (هب لوعفملا وهو) يناثلاو ؛ سوقلا رتو عنصل رضخألا
 . لبنلا هب رتويل هبحاص

 ليسلا : مرعلا ؛ لئاسملا نونف نم ملاعلا هب نحتمي ام وهو 0 لهسلا دض صيوعلا : تصوعأ )٨(
 . ديدشلا
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 اعناط هتلهسأ تنش نإو

 ضيرقلا رارس يدل نإو

 ادعقم هل تدعق ام اذإ

 ربتعم نم رعننتلا ) لع راغ

 نوري ال رشعم نم بضغأو

 اعناض مهنيب ام حبصأ و

 مسمس يف ليقلا دشنأ ولو

 ميرك لحم يدنع رعشللو

 ةجابله لك نع هيلعأو

 ههجو يف تلخ هتنج ادإ

 هداشنإو ىشعأك تسلو

 هدصق هل ًاءانع ناكو

 0 امود ذإ بوصي احيرس

 امتكي نأ ردجأ رسسللو

 (" امزرأ هترد تحسصمو

 (" امرجم هعنادب نوري

 امهرد مهدنع هتميق

 (‘) امهلم افق مسر عاض امك

 ١©( امسمس هركذ نع دهاهلأل

 امنأملاو رجهلا

 (ااأ امرغم هةذفلكأ يناري

 هبنجأ

 (') امهفي نأ قح امو ىرسكل
 امجعأذلا حصفقملا مهفي لهو

 حيرسلاو 3 الهس وأ ابعص . هتعانص يف دارأ امفيك هرعش فصي : امود ذإ بوصي احيرس )١)

 : ىأ 4 مودي انايحأو . اريزغ ارطم رطمي : ي أ ۔ بوصي انايحاف 0 ديقملا الو ، دقعملا ريغ

 . الصاوتم افيفخ ارطم رطمي
 )٢( عاطأو باجتسإ : هب دوصقملا ىنعملاو ، توص : امزرأ ؛ ةقانلا عرض نع ةيانك : هترد .

 . رعشلل دوعي ريمضلاو

 ٠ ةميرج : امرجم )٣(

 ؛ فلخ ٠ ىنعمب ‘ ) ناكم فرظ) افق ؛ فلض وأ . رفاح رثأ وأ . قيرط : مسر ؛ ريقت : ع اص ) ( ٤

 . لخنلا ريثك عضوم : (حتفلاب) امهلم
 . لاجرلا نم : ) فيفخلا مضلابو) . بلعنلا ءامسأ نم : (حتقفلاي) مسمس ) ( ٥

 . رش لكل عماجلا ، لوكألا مدقلا ، مخضلا قمحالا : ةجابله )٦(

 هتغالبو . ةيبدألا هتميق فرعيال هنأل ، يمجعأ دنع يبرع نم عيضي رعشلا نأ : كلذب دارأ )٧(
 مه

 . هينايبلا
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 قرام نم يب امو تقرأ

 قاطي ال ام لوقلا يفو لاقف

 ماقس امأو مارغ امأ

 ابلاط ةوخن وخأ امأو

 همه مكبحاص ناك امو

 اوعطقف قراس هنكلو

 ةقرس نم ردلا عئاب نمو
 ةافعللا باد كلذك ناكو

 طقاس ينبس اذإ تسلو

 لاعفلا نسحب ئسملا يزاجأ

 ءرمإ ينأ ملعيل نكلو

 مهلاعفأاب اموق وجهأ نإو

 ةردق ىلع فعأ فعأ نإو

 نيبناجلا يف نوكأ انيحو

 ةطخ ينماس نمب اوطسأو

 () امدعي نأ صرحلا مدعي ملو

 (') امورألا اهب صخأ سمخ

 (" امد اورقي رتولا وخأ امأو

 امنيأ هلواحي كلمل

 امغرم هل امغرف ءيشب

 امأشألاا سبايلا هفك هل

 امخوتسم لوقلا ثفر ىرأ

 املؤم مهل اقداص لقأ

 امركأ مهلثم نع فكلا ىرأ

 (') امسيم اهل يمحأو افاعذ

 امظعم ينمشج و ًادوؤك

 اذهو } ينم مودعم صرحلا نأ ينتوفيال : يأ 6 ينودعي ال : اهانعمو 0 (هلوأ حتفب) مدعي )١(

 . هسفنل راختفإ
 . ةرجشلا نم رذجلاو لصألا : مورألا )٢(

 . بلطي : ورقي ؛ راثلا : رتولا )٣(
 . مصاخ : امنزأ )٤(
 . ءارقفلا : ةافعلا (٥)

 . هتجاحو هبلط : هلؤس )٦(
 )٧١( يكلا : مسيملا ؛ لتاقلا فاعزلا مسلا : افاعذ .

 ۔- _ ٢٨٣



 (ااامشكأ هل افنأ رداغت ضيرقلا تاصحام نم ءايهدب

 املصخلا رتبألا ملعت امك مانللل يف املع هلعجتو

 ("اًَمرغ هقرطم يهاسأ نيدتعملا حنمي ئرمإ ءازج

 ("” امرخملاو رهابألا دوؤت ادبأ ةدراش يفاوق

 () اموه اذإ ريرغلا ىباتو نورحلا يتأتو نوزحلا دقت

 امدنم اومدني نأ مويلا يف نيقرعملا عفني ال كلانه

 امحفم الو ناسللا يبغ اجهلا دج دج اذإ تسلو

 امقرألا ةيحلا رواس امك بوطخلا ينترواس اذإ اوطسأو

 (ث)امزرملاو مجنلا اهتلمحف اهلمح قطأ مل ةمه يلو
 (ا١امشجم اهتفلكو اهب فنفن ىلع ترجز سيعو

 ({_امرقم امطف اههبشأ كومذدلا لثم نيفلا ىلع اهارت

 (" اميص لهنم ىلع الاجر اهمارأ :بسحت ءاديبو

 )١( رابتخإلاو ناحتمإلا وهو : (صحملا نم) تاصحاملا ؛ ةعساولا ضرألا : ءايهدلا .

 )٢( لمرلا عمتجم : امرع ؛ هبأدو هقيرط : هقرطم .
 يف ناديرو امهو : (رهبأ عمج) رهايألا ؛ لقثت : دوؤت ؛ ةدراشلا يفاوقلاو شوحولا : دبأ )٣(

 لبجلا فنأ : مرخملا ؛ بلقلا نم نميالا نيذألا ىلإ مسجلا عيمج نم مدلا نالمحي 0 رهظلا نتم
 . خماشلا

 سوؤر حربي ال يذلا ديصلا : نورحلا ؛ ةيرخصلا ضرألا تاعفترم : (نزح عمج) نوزحلا )٤(
 . ضرألا نانطب يف حاس : موه ؛ رومالل برجملا ريغ باشلا : ريرغلا ؛ لابجلا

 ادرفم يتاي) مزرملا ؛ مجنلا مسإب برعلا دنع فورعملا وهو 0 ايرثلا مجن وه : مجنلا )٥(
 . صومغلاو ءاضيبلا : نيترعشلل نامزالُم نامجن امهو : (ىنثْمو

 )٦( ماشلاب ةقطنم مساو 0 ةعساولا نكامألا : ءاهر ؛ نينيشلا نيب ةوجفلا : فنفنلا .

 ؛ اهنانبأ تمطف يتلا لبإلل : (ميطف عمج) مطقفلا ؛ ةعيرسلا ةقانلا : كومدلا ؛ بعتلا : نيألا )٧(

 . هتلوخف لجأل مركملا ريعبلا : مرقملا
 )٨( لاجرلل ةفص : (مناص عمج) اميص ؛ دروم : لهنم ؛ نالزغ : مارأ ؛ ءارحص : ءاديب .
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 اهناطيخ نطارت نأك

 ةذفايز ع ابيهصب تعطق

 ايفوم اهتورذب يناك
 ىوصلا تاذب اصوحن ديزي

 ةعيم يذب تحبص فثيغو

 نجملا رهظ لثم ةهبج اهل
 عابضلا ةاهم لثمك نيعو

 مي دألا تبس لثم ةلفحجو

 راذعلا ليوط راتعلا نيمأ

 ('امهيج ىلع نج فثيداحأ
 (" امزوع نكت مل ةيلامج
 امخضأ ةدج يذ رهض ىلع

 ه

 امردأ افق يف تبكر دق

 () امقدش اهل اقدش نأ ىلع

 (أ>امفلا اهيلإ مضف تنا

 امجلأ اذإ ماجللا ريصق

 )١( امود اذإ فثالثلا ثالثلا ريصق فثالتلا ليوط

 )١( رجشلا نم دوعلا وهو : (طوخ عمج) ناطيخ ؛ اهنم فورحلا رهظت ال تاوصأ : نطارت .
 عضومل مسإ : امهيج ؛ نجلا تاوصاب ههبش ىقيسومو توص هل ‘ حيرلاب راجشألا فيفحو

 نجلا ريثك .
 )٢( ةيلامجلا ؛ اهتيشم يف رتخبتت يتلا ةقانلا : ةفايزلا ؛ ضايبلا ةديدش تسيل ةقانلا : ءعابهصلا :

 بابش نم ةيقب اهيف يتلا ةنسملا ةقانلا : مزوعلا ؛ لمجلاك ةقيثولا قلخلا ةميظعلا قونلا نم

 ةريصقلاو .
 مسإ : (ةمالس وأ 0 ملس عمج) مالسلا ؛ قيرطلا تامالع : ىوصلا ؛ نمسلا ةرثك : صوحنلا )٣(

 لكات ةبيودو 0 كناش رجشل مسإ : ۔ اضيا ۔ مرجعلاو ، عرسأ : امرجع ؛ يرب رجشل درفم
 . رجنشلا

 وأ } ةبكرلاب قزال قدتسُم ميظع : ىظشلا ؛ ةليوط ةيصان يذ سرفل ةفص : ةعيم يذ )٤(
 . هيف راغص بصع وأ ‘\ فيضولاب وأ 0 عارذلاب

 ةبوسنملا ةاهملا نيع لثم ‘ فوصوملا نيعب ةنراقملا دارأ هلعل : عابضلا ةاهم لثمك نيعو )٥(
 وهو 0 مفلا يحل وه : قدشلا ؛ ةيشحولا تافصلا يف امهنيب ةنراقم . (عبض عمج) عابضلل

 ناك ث لبإلا نم لحفل ملعو 0 دسألل مسإ : مقدشلا ؛ ماعطلا وأ مالكلا دنع كرحتملا هيبناج دحأ

 . رذنملا نب نامعنلل
 ؛ رقبلا دلج نم غوبدملا دلجلا ةعطق : تبس ؛ اهيتفش بوكرملا ناويحلا نم : ةلفحجلا )٦(

 . دلجلا : ميدالا

 ؛ غسرلاو ، بيسعلاو ، رهظلا : ثالثلا ريصق ؛ نطبلاو } قنغلاو ، نانذألا : ثالثلا ليوط )٧(

 . ضذزألا يف بهذ : مود ؛ رفاحلاو ٠ ردصلاو 4 ةهبجلا : خالتلا صيرع

 صيرع

 ۔- ٢٨٥



 )١( امعنأ نمل ثالثلا قيقر ثالثلا قيقد ثالثلا ظيلغ

 امزلي نأ عزانملا دبي ديأ عطاس قنع هل

 امحمح اذإ تافصاقلاو دوعرلا مزهك هنم عمستو

 امزحأ هلثامي ردصو بيتكلا ةارسك ةوهص ىلإ

 )١( امرضتسا اذإ هاوش لبع نيتدهفلا لهر دضع ىلإ

 (" امزحألا هب قدي بآو ريبعلا قدمك رفاح هل

 )٤( امجرم ايطاش اتش نأ يلإ امناد هل يفيص لازامو

 (ثُ امظيش ًانرأ ىجعلا نيمأ اسنلا درع نيتامحلا ديدش

 )٦١( امجلأ نأ لبق هل يرقنب هبرغ يف فكفكأ اعينص

 (')امرقن نأ عوجلا نم ءافش هتلمأت نإ انل هيفو

 ؛ نيعلاو . ناسللاو . نوللا : ثالثلا يفاص ؛ ناذخفلاو 0 بوقرعلاو 4 ةيصانلا : ثالثلا ظيلغ )١(

 . نينذألاو ، نوفجلاو 0 ةبنرألا : ثالثلا قيقر
 ؛ مخض ديدش : لبع ؛ سرفلا بابل يف ناتللا ناتمحللا امهو 0 نيتدهفلا ميظع : نيتدهفلا لهر )٢(

 . ليخلا نم عبرالا مناوقلا : ىونسشتلا
 ةفص ديدش : بأو ؛ ةبيط ةحنار تاذ ءايشأ ةدع نم عمجي ‘ روطعلا نم عون : ريبعلا )٣(

 . موزحل ۔ اضيأ ۔ عمجتو 0 ةبلصلا ضرألا : (مزح عمج) امزحألا ؛ رفاحلل

 ةغايصلا لصأو ، هرمأ نم يفخ ام هل رهظأ 0 هلاوحأ عم هبلقتو هبراجت دصقي : يغيص )٤(
 ديعب ايوق : ايطاش ؛ تاراغلا نم احيرتسُم ءاتشلا لصف يف ماقأ : اتش ؛ قرطلاو كبسلا

 برضلا : مجرلاو . هيشمب ضرألا مجري ٠ رفاوحلاو مناوقلا ديدشلا : امجرم ؛ ريسلا
 . لفسأ ىلإ ىلعا نم ، دصق نع ةراجحلاب

 )٥( اهيمسي برعلا ضعبو 0 امهضرعتسا اذإ نيقاسلا ىلع امهارت ناترتبنم ناتمحل : نيتامحلا :

 ؛ رفاحلا ىلإ ريصي ىتح 0 ةبادلا نم ذخفلا نطبتسي قرع : اسنلا ؛ ديدش : درع ؛ نيتبرخلا

 متاوخلا صوصف لاثماك } ماظع نم صوصف هيف بكرم بصع وهو : (ةياجع عمج) ىجحعلا .
 نرأ ؛ (ىجعو تاياجعل عمجيو ) 3 هلكاف نيرهف نيب هقد امهدحا عاج اذإ 4 ةبادلا غسر دنع :

 ليخلاو لبإلا نم 0 يتفلا ميسجلا ليوطلا : مظيش ؛ طيشن .

 )٦( سرفلا نيع يف يتلا ةقرزلا : برغلاو 0 ةبقرلاو رهظلا نيب ام براغلا : برغلا .

 )٧١( محللا ىهتشإ : يأ } مرق نم : مرقن .
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 ةعبس يرمع نم رم ننل
 ةافص ينم رهدلا برج دقف

 أءعرمإ ينم سانلا سرام دقو

 يتدش يفغتبي نمل ديدش

 يندو نمل دادولا يفصأو

 نوكي ارمف يرهد تبرجو
 ادملا نفلب ايانملا تيأر

 هبابسأ نمر دق نصحلا اذو
 نونملاو الفاغ ىتفلا شيعي
 اهريداقم هتأطخأ نإف

 تومي نأ اهدعب هب رحأو

 ابراه هفتح نع دغي ىتم

  

© 

 املعم اهب تنج نورشعو

 املكت نأو نيلت نأ تبا

 (امغيظ ةضقاضق ًاربزه

 امعنم يل نال نمل انيلو
 امركم ينءاج نم مركأو
 امعن ةنوأو يسؤي

 (') امعشقلا هركو يف نيدرأو

 (" امثيم هنصح نم نلزنأو

 امربم هلبح نم ضقنت

 امرهي نأ دغلا نم كشوأف

 امدق دق ناك يذلا ىقليو

 امجنألا غلب ولو هبصي

  

 )١( دسألا ءامسأ نم : ضقاضقلاو 0 مغيظلاو . ربزهلا .

 (٢) نىسُملا رسنلا : معشقلا .

 )٣( يريمحلا دادش نب مثيم : وه . منيم .

 ۔ _ ٢٨٧



 ريكذتو سامحو ضاهنتسبإ

 وراتخاف اوريخ دق رشعم مه ىدس اوبهذ انلاجر نبسحت ال

 رايخألا هلبق نم اهتام دق ةتوم يه امنإف نعزجت ال

 رامع اهتاضور يف كيخأل ابحاصم نوكي نأب تيضر ام وأ

 راربألاو ءادهشلا ةداسلاو ىفطصملا يبنلاو رساي لأ نم

 راشبتسا مهالعف هنانجل مهراتخاو مهبر مهيلع ىلص
 رامق مههوجو نول نأكف مهاتل يذلا زوفلاب نيحرف

           
_ 
          م 9
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 ريكذتو سامحو ضاهنتسإ

 نوحلاصلا لاجرلا بهذ

 براس كعمدف

 مهلمأات نيع الف

 كركفب مهلنمأت

 نم معبرللب امف اوبهذ

 دابأ اروتفق الإ

 مهتلحم ىلع ءالبلا فكع

 ينوربخ رباقملا له

 اوبهذ

 اويهذ

 ادغف

 دق

 رباقملا تحت اوبيغو

 رهاس فرطلاو مهقارفل

 رظنل رظن الو

 رطاوخلل نيب اولثم

 رففص رادلاب الو دحأ

 () رصاعألا ننئس اهبارت
 رشطاومللا فاحزتو

 رباقملا لهأ مكنع

 رواحم مكنع لناسل

 رخافملا ةرخافم يف

 رضاحملاو سلاجملاب

 رهاممللا يعي يذللا

 رثاكتلا ةرثاكم يف

 رئاصبلاو ركفتلا يوذو
 ه

 رماوألاب اهنم نوردألاو

 وأ } ةيحانلا : رتقلاو 0 ةربغلاو ، ةرتقلاو ؛ىصحلا وأ } رعبلا نم ةبثك : (رتق عمج) روتق )١(
 . ةقيرطلا : ننسلا ؛ (راتقأ عمج ، رطقلا يف ةغل) 0 بناجلا
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 روبقلا لهأ ام هللاب

 اهنافرع مهل تدبأ

 مهفقرعب نورذهلألا

 مهلثم الإ نحن ام
 مهوحن انارت ام وأ

 مهيلإ لجع حنار نم

 اولتتو انلناوأ يضمي

 احلاص كسقنل لمعاق

 كرتاو كسفنل لمعاو

 هنإ دهتساو

 نم نمحرلا رفغتساو

 ىضرلا ةمتاخ هلأساو

 ىلوم كينغي ال موي يق
 اعد ام كبر ةولصو

 ادمحم يبنلا ىشفت

 رجاوهلا ماوصك الو

 ريارضلا ديك اونيبتق

 ركانملا نع نورجازلا

 ردانملا ةردانم ىندأ

 رباكخللاو رغاصأخلا يضمن

 ركاب ريسلا دفغم وأ

 رخأ نيضاملا لوأ

 رباغ نيقابلا نم ىقبي

 رجانحلاب ذخأ لبق نم

 رذاعمللا باوثأ زعاب

 رفغ بنذل مظعل

 رئابكلاو رئاغصلا بسك

 () رنئارجلل اوفعو المع

 رصان كيوأي وأ هنع
 رئاط توص ةكا رال ١ قوف

 ركاوبلاو لئاصلا دنع

: 

 )١( ةيانجلاو بنذلا يهو : (ةريرج عمج) رنارجلا .
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 ضيرقلا تاصيوع كيلإ

 ) اهضاحتناو اهعقو ي داعألا بيري اهضارعو اندنع يفاوقلا لاوط

 اهضاقتنإ ضيرقلا بر ىلع داكي ةديصق اموي تلق ام اذإ ينارأ

 اهضاير مهتبجعأ ول ىلقلا نيعب اهنوري موقو موق اهلحنت

 اهضاضيبا لالدلا تاذ نم بيع امك اهنود بطخي نسحلاو اهنومذي

 () اهضاخم ضيخ نايبتلابف انيبم اهظفل عوضوم ناك نإ اهنومذي

 () اهضارتعاو اهلوط بولقلا هيتت هديجت يناعملا ءاصوع كت نإو

 )ث( اهضارتقا ضيرقلا رسي ىلع ريسع ةيمجع أ ةملك ي ذه نولوقي

 اهضارم بولقلا رش دسح ىوس اهلاثم نوعنصي مهارأ نإ امو

 (, اهضافخناو اهكادكد ىدملا ديعب اهمارم نإف يذه ومكنودف

 ()اهضامترا ناسللا قوتفم سرخيو اهنايفن نم ناذكلا ىصحلا ريطي

 6) اهضابتنا كيكرلا رعشلاب بعليو اهداقتإ يعملألا بلق بجعيو

 . ودعلا ىلع اعقو دشا وهو ؛ ققرملا : يأ ، هنسألا نم ضوحنملا وه : ضحنلا :اهضاحتنإ )١(

 نم دبزلا جارختسإل ‘ ضخملا نم وهو 0 بئاوشلا نم ةصحمُم : يأ ‘ اهضاخم ضيخ )٢(

 . ٥ءازجا طلتختل ، لسعلاب قيوسلا ضاخ امك 0 طلخلا : يأ ، ضيخلا نم وأ 0 نبللا

 . ىنعملا يف قيمعلاو 0 ظفللا يف غيلبلا : يناعملا نم صيوعلا : ءاصوع )٣(

 . هسفن رعشلا وأ ، رعشلا ةعانص : ضيرقلا (٤)

 يتلا ةيبخألا وه : (ةمجعُملا داضلاب) ضفخلا : اهضافخنإ ؛ دبلتُملا لمرلا : كادكدلا : اهكادكد )٥(
 . ءايشألا نم هب نضي ام اهيف عمجي

 : (ىفن ردصم) اهنايفن ؛ ةوخر يهو 0 ردملا هبشي ي ذلا ، تيملا رودملا ىصحلا : ناذكلا )٦)

 . اهضامترإ ؛ حيصفلا يوغللا بيدألا : ناسللا قوتفم ؛ سرفلا رفاح تحت نم ريطي ام وهو

 هنأل \ فيرخلا لبق ناك اذإ ، اضيمر : رطملا ىمسيو . حيصفلا ناسل سرخي اه رطم : ي

 . ضرالا ىلع اعقو دشا
 )٧( اهتكرح : اهضابتنإ ؛ فيعضلا : كيكرلا ؛ اهلاعتشإ : اهداقتإ ؛ بذهملا بيرألا : يعملألا .

 كرحملا : ضبانلاو ، ةحصلاو ةوقلا نع ةربعملا ةكرحلا يه : ضبنلاو .
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 © اهضابقنا اهيبتحي اهنع ضواحت اهريع قشاقش تلظ ترده اذإ
 (هاهضاحن ليلق نينافأ تاذو كتاف ةميزعلا يضام اهب ينابح

 ") اهضانمو اهوزن ايرثلا نيود ةمهو نانجلا يضام ةعجش وذو

 ( اهضارتبا ماد تاماهلا اذإ ءابل هريغ وحن تحن ادع تعجتنا اذإ

 () اهضاعتما سوفنلا ضعب يف نتكا اذإ اهءابإ دشأ ام يسفن هللف

 () اهضابر يلاعملا داوطأو فيكو امركت اهنم ميضلا رقت نأ تبا

 () اهضاضم صلخي ءايلعلل قرت ناو اهعابط شحت سندت نإ سفنلا يه

 ) اهضابترا يكذلا ييعي ةيفاقب هتعطق سودسلا ءانثأك ليلو
٠ 

 (}»اهضافو اهتجرخأ ءارس ماهس اهنأك تتابو اهيجزأ تبف

 نم اهنع عفا دت : ضواحت ؛ لامجلا : ريعلا ؛ جناهلا ريعبلا ةاهل : ةقشقشلا : قشاقش )١(

 بوثي اهعمجي : ي . اهيبتحي ؛ هيف ءاملا يمحيل . ضوحلا بحاص ضوحي امك . اهلوح

 . كاسمإلا : ضابقنالا ؛ اهيلع ظافحلا نع ةرابع وهو . ككفتلا نع اهيمحيل 0 دحاو

 )٢( يا . اهضاحن ؛ ديجلا ءيشلا وهو : (نف عمج) نينافألا ؛ عاجشلا : كتاف ؛ يناطعأ : ينابح :
 مظع الب محللا : ضحنلا و & باودلا يف بيع هريثك وه يذلا . اهمحل ليلقلا .

 نم : ءايرلا ؛ ةيلاع ةمه هل : : يأ . ةمه ؛ بلقلا يوق : نانجلا يضام ؛ عاجشلا : هعجش ث )٣(

 ىلإ اهبوتو : ي أ . اهوزن ؛ ولعلا يف لثملا اهب برضي ، برعلا دنع ةفورعم 0 تباوتلا موجنلا

 . روهظلاو ةكرحلا : ضانملا : اهضانم ؛ ولعلا

 ريغ نع روفنلا : ءابإلا : ءابإ ؛ عافتنإلل نطولا جراخ ضرغل جورخلا : ةعجنلا : تعجتنإ )٤(
 . شيعلا نم ةفلبلاب غلبتلا : ضربتلا : اهضارتبا ؛ فولأملا

 )٥( اهيلع قشو اهبضغا : اهضعتما : اهضاعتمإ .

 لحمو 0 اهاواأم : (ةدحوملا ءابلاب) اهضابر ؛ لابجلا : داوطأ ؛ ةناهإلا ىلع نوكسلا : ميضلا )٦(
 . اهتماقإ

 صلخي ؛ دسفت : شحت ؛ لذرتلاو ةءعاندلا نم سفنلا بوشي ام لك : سندلا : سيندت )٧)

 . ءاذقألا نم اهل وفصيل 0 اصم ءاملا صمت ذإ 0 زنعلا نم ذوخام ، اهبارش وفصي : اهضاضم
 طناح وه : ضبرلا : اهضابترإ ؛ نينس تس نبإ لمجلا : سودسلا ؛ ريسلا : ءانتألا : ءانثأ )٨(

 سودسلا ريس هيف راس ليل برو : يأ 0 تيبلا لوح قيلعتلا ؛ (ضابرأ عمج) . روسلا لوح
 رعشب ، رعشلا ةغايصل مونلا كرتو } هيف رهس : يأ . ةيرعش ةيفاقب هعطقيل ، لامجلا نم
 . اهامح موحي الف } اهضبر وهو 0 اهروس لوح لوخدلا : يأ 0 ةيفاقلا ضابترإ ، لقاعلا زجعي

 )٩( اهتعرس : اهضافو ؛ ةيبرعلا يسقلا هنم ذختت رجش : ءارس ؛ اهقوسأ : اهيجزأ .
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 ()اهضاضع دج رعشلا لوحف ام اذذ هرعشب ليطتسم ةادأ يذ ىلإ

 (اهضاقتنا هيلع لهس هتنطبب هنأك زان ملحلا يف بزاع ىلإ

 () اهضاكترا يلايللا رم ىلع عيرس اهنأف ضيرقلا تاصيوع كيلإ
 () اهضارع لهس صوعلا رم نأ ىلع هظفل ةلوهس يرعش نم تبع نئل

 () اهضابا دنت نإ يدنعو دورش اهنإف اهصقتناف يذه كنودف

 () اهضاد كنأ ضرألا يف نم ملعيل اهلثمب كدمتعت اهصقتنت نإو
 6') اهضاضقنا نيقفاخلا دهي اهعدو يتحيرق تنبل ضرعت الف الإو
 () اهضايتعإ اهنع كينهي الو اليدب اهريغب ضتعإ وأ اهنع ابناج ذخف

92 
 دج ؛ هلهأ نم سيل وه يذلا عيشلل يعدملا : ليطتسملا ؛ هريغ ىلع لصوملا ءيشلا : ةادأ )١(

 ضعلاب هبش . هب اهؤانتعإو ‘ هيلع اهبلاكت : يأ } رعشلا ىلع اهضع يوق اذإ : اهضاضع
 اولخ اذإو أل : ىلاعت هلوقك ، ظيغ نم امإ : نيعونل ، ءيشلا ىلع ضعلاو . ةغلابملل هيلع
 . (هلام ىلع ضاع نالف) : مهلوقك 6 هيلع صردحلل اماو ؛ ( ظيغلا نم لمانألا مكيلع اوضع
 . هب اوكسمت : يا 6 ( ذجاونلاب هيلع اوضع ) : لثملا يفو ، ءيش هنم قفني ال : يا

 ميدقت ظفللا يفو } هنطابب : هتنطبب ؛ دسفلا : يزانلا : زان ؤ لزتعملاو بناقلا : بزاعلا )٢(

 يفو 0 ماربإلا دض ضقنلا : اهضاقنإ ؛ ملحلا كرت نيح داسف هنطابب : هلصأو . ريخأتو

 . ةمكحلا

 ماليإ تيمب حرجل ام هيلع ناوهلا لهسي نهي نم
 )٣( عيرسلا بوثولا : ضكرلا : اهضاكترا .

 يذلا لهاجلا نم اهيلع ضارتعالا لهس هنكلو 0 ةديصقلا ظافلأ يف ةغالبلا ةدش : صوعلا رم )٤(

 . اضرع : ىمسيو 0 لطابلاب سانلل ضرتعي يذلا وهو . اهردق فرعي ال
 )٥( ضايإ ؛ ريعبلا نم روفنلا وه : دنلا ؛ روفنلا : دورشلا ؛ راقتحإلا : صاقتنإلا : اهصقتنإف :

 تحت ام وهو 0 ضبأملا نم ةيمستلا لصأو ‘ ريسلا ةعرس دنع رهظي 0 ةقانلا دي يف قرع

 نيضباملا امهو 0 نيقفرملا تحت امو 0 نيتبكزرلا .

 لمهلاب) ةفللا يفو . اهسناسو اهمداخ : اهضاد كنأ ؛ اهلثمب عنصإ : يا . اهلثمب كدمتعت )٦(

 , (ءعاوس مجعْملاو
 )٧( ضاضقنإلا ؛ برغملاو قرشملا : نيقفاخلا ؛ هركف اهاشنأ يتلا هتديصق : يتحيرق تنب :

 هقرحُملا هرانب مجنلا طوقس .
 )٨( اهنع اضوع : اهب ليدبلاب ءانهلا كل سيل : يأ 0 ينعي .

 ۔- _ ٢٩٣
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 : لزغتلا هيف هل زوجي اميف آضيأ ۔ لاقو

 () يطاوعلا مدألا نم ةلذاخل اهنم ديجلا نأك ةمعنم

 (") طاسبنا يذ بناوجلا طبس ىلع اهنم فدرلا نأك ةهرهرب

 (" طابقلا تانوصم تيوط امك ابيط نسخلا هاوط نكع يذو

 )٠( طاسبلا ىلع بابحلا لاج امك هيف ناجرملا سكر رحنو

 (ث) طاطقلا قرزلا نم لجع اهب ىفوأ ءابهص اهباضر نأك

 ())طاطفلا ةدربم ليللا جوده اهترم اديبلا يف حيرلا ناك
 (") يطابن ةرصارص نم فنادر اهارذ ىلع نأك ينادلا نم

 (" طايسلا ةمرحم اهرواعت اهارت الو لالكلا نع لحت

 ('") يطاعتقاو يتادأ يتايهتو يلجرو يطوس تأر نإ رذشت
 () طايخلا ناطيش لثم ًامامز اهارع يف بشنأف اهلواحأ

 يف اهبحاوص نع ةلذخنسلا ، ءابظلا نم : ةلذاخلا ؛ ةأرملاو ةلازغلا نم قنغلا : ديجلا ( ) ١

 ءابظلا يفو 0 داوسلا نم ةبرش : سانلا يف ةمدألاو ، ةطلخلا : ةحلملاو ةمدألا ؛ ىعرملا

 . (يطاوع هعمجور) 0 هيديب ةرجشلا يف قلعتملا : يطاعلا يبظلا ؛ اهنول يف ضايب : .لبالاو
 . طسبنم عساو : بناوجلا طبس ؛ زجعلا : فدرلا ؛ ءاسنلا نم ةمعنملا ءاضيبلا : ةهرهرلا ( ) ٢

 . (ةيطبق هعمج) 0 ةفورعم باوثأ : يطابقلا ؛ ةنادبو محل نم نطبلا هيلع ىوطنإ ام : نكعلا ( ) ٣

 ه لطلا : بابحلا ؛ ردصلا دوهن نع ةيانك 0 ةنيمثلا راجحألا نم : ناجرملا ؛ ليملا : سكرلا ( ) ٤
 , هترازغل قفدتلا نم ءاملا حطس ىلع كرحت ام وأ

 يهو : (ةقارز هعمج) قرزلا ؛ رمخلا : ءابهصلا ؛ ركبلا ةيناغلا نم نيتفشلا ءام : باضرلا ( ) ٥

 . راصقلا : طاطقلا ؛ اهيف ام فشرل ةبصق اهيلع ‘ قيض اهيفرط دحا ةجاجز
 ريط : طاطغلا ؛ توصلا ةديدش حيرلا : جودهلا ؛ ءارحصلا : ءاديبلا ؛ اهتكرح : اهترم ( ) ٦

 . اطقلا لاثمأ

 . ءارحصلا يف عيبرلا مايأ رهظت ةرشح : ةرصارص ث ءافخلا دعب روهظلا : طبنلا ( ) ٧١

 . بعتلا : لالكلا ( ) ٨
 . هردص العأ لجرلا ةيحل تحت ةمامعلا فرط عضو : طاعتقإلا ؛ نيزتلا : رذشتلا ( ) ٩

 ءارحصلا ىلع ةرجاهلا يف ىري يذلا لالا وأ ى بارسلا : طايخلا ناطيش ؛ دوقملا : مامزلا )١٠(

 . هطويخو هلابح : يأ ، ناطيشلا طاخم : برعلا هيمستو 0 ةعساولا

 ۔- ٢٩٧

 



 اهارذ ىلع تولع ذإ ينأك

 ينترأ اهب تدرأ ام يمهك
 اهنم يفنلا تبلس دق تحضأفقف

 اياذر ىلإ تخنأ دق فرحو
 هنع بنذلا تيفن دق ءامو

 هيلإ المه اطقلا برس ىرت

 ۔دخارف اهيزانت يف ردابت

 رفق سرتلا رهظ لتم قرخو

 تايواهبو ةيتفب تزجأ

 جوده ةرفقم لك ضراعي

 بيرق نم انعمس انيش نذإ

 يربزه عورأ مشأ لكل

 مادأ نم لفسأ داولا ضرعب

 يوادأ اهلو اجو نم يفحتو
 انزحأ دق دراوملا انزواجو

 هيف ماوبألا حناوص نأك

 يراهملا بلص نم ءاجوع ىلع

 () يطاعتلا بعص ىرذ ىلع تولع

 طاطحنإو عورش نم انونف

 طاشنلاو هيف زجعلا ديعب

 (") طايسلا مركلا نم نايتفب
 طارملاك لساوع دقع ىللإ

 طاطغلا بقع يف درولا عارس

 (" طارولاو كلاهملا رذح ىلع
 () طاوقلا لجحلا ةزوحب لظت
 طاسبلا رهظ ىلع اهمسانم
 طالس اهمسانم ةيراعو
 طالعلا ءاعفش لك منرت

 (©ُ طانش الو دبأ ال ميرك

 طاطح يداو ىلإ هنميأو

 طاينلا بلص ىلإ تاظطونم
 طارسلا جهن ىلإ هكلاهم

 )١( طايد يذ ةرجوب ابكر ىعر
 طالملا راوم عبضلا وخرو

 )١( ةقهاشلا لابجلا : يطاعتلا بعص ؛ ةقانلا رهظ انهو © عفترملا ءيشلا يلاعأ : ىرذلا .

 )٢( ةضيرملا ةليزهلا ةقانلا يهو : (ةيذر اهدرفُم) اياذر .

 )٣( عرستلاو بثوتلا : يزانتلا .
 )٤( منغلا نم عيطقلا : يطاوقلا ؛ ءاضيبلا منغلا : لجحلا ؛ ةعساولا ضرألا : قرخلا .

 (٥) دقلا ةنسح ةأرملا : طانشلا ؛ ءاسنلا نع هتبغر تعطقنإ وأ ، سانلا نع عطقنإو شحوت : دبأ

 . هجولاو

 .بضلا تيب : رجولا )٦(
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 انيع نهسناكم نم زربتو

 يفاوقلا ةحضاو لك دشننو

 هيف ءاوخلا تقلا عنقو

 امقرو امقع اهعقو زرباف

 دونع ةيطبم لك سبلأو

 طاغ فارطألا لبسمب تحبص

 هيف حاورألا كلهت بهسو

 هيف راتحملا بكارلا لظي

 ضاحد يذ ةورذ قوف فومك

 هيبحاصل فيدرلا هب لوقي

 ضام لاوقألا نم يشحمو

 ميدق نم بصاحأ هب تيمر

 تدارأ ذإ ةماعنلاك حبصأف

 )١( ضفخنملا ناكملا : طايغلا .

 () طايغلا نم تاناكلا مدأو

 (" طابإلا لفغ ةديرج لكب

 طابش نم سمخل اهلماجم

 (" طابعلا مدب اهنول عيشت

 () طايرلاك عصاون نم ابورض

 طاش راتوألا دقاعم ديدش

 () طايخلا مس اهبهم نوكي

 يطابتلاو قئاوعلا ناش ىلع

 ١( طاغظلاو ةلزملا رذح ىلع

 )١( طاع زلاو طحدشتلا لبق هص

 (_) طانزلا يف حلفي فيسلا دحك

 ('")طانزلا لثم هل ةمزالم

 طالتخإ يف ةفاخملاب درشتل

 )٢( رعش وأ ، بوت نم طبإلل رتاسلا ءيشلا : طابإلا لفغ ؛ بكارلا نم ةيراعلا ليخلا : ةديرجلا .

 . فوص وأ

 . ةحيبذلل مسإ وهو ، رمحا مد : طابعلا )٣(
 . قيقرلا نيللا بوثلا : طايرلا )٤(
 . ةالفلا : بهسلا )٥(

 )٦( ةدشلا فقاوم : طاغظلا ؛ قلزنملا ناكملا : ضاحدلا .

 )٧( كالهلا : طاعزلا ؛ دعبلا : طحشتلا ؛ تكسإ : ىنعمب } (رمأ لعف مسإ) هص .

 (٨) ماحزلا : طانزلا .

 )٩( لجلجلا : طانزلا .

- ٢٩٩ 



 ىداهت يناندإ لبق تناكو

 املظ كينذأ ىرأ اهل ليقف

 ترمتساف ةعيقرلا تأطاأطق

 اهنم نينذألا عضوم تحضاف

 ينم ءانحشلا وخأ وجري امو

 ينتبرجو رومألا تبرجو

 ينع ناينثلا رعاشلا لزي

 اموي يلإ ءاجهلا يجزأ امو

 () طاطغنإ يذب سيل تيبلا لثمك

 (" يطاطف وأ كحانج نم يطحف
 (" طانملا ةيلاخ نينذألا نم

 (') طاطقلا نم توبكنعلا تيبل

 (ُ© طاطمشإ ىلإ يافق تمأ دقو

 () طارخنإ اذ ابورح ينتفلاف

 () طابرلا عطق نع ريعلا لولز
 ( طاطتلا نصحلا ىلع يولأ الو

  

 )١( راهنلا لوأ ءايضب 0 ليللا رخآ مالظ طالتخا : طاطغنا .
 )٢( عضخو نكس : اطاط .

 (٣) قيلعتلا عضوم مسإ : طانملا .

 )٤( يف : ىنعمب نمو . ةريبكلا ةرخصلا وأ ، لبجلا فرط : طاطقلا .

 )٥( ضايبلاب داوسلا طالتخا : طاطمشا .

 )٦( لولسم فيس بحاص : يأ ، طارخنا .

 )٧( لقع الو هل يأر ال يذلا : ناينثلا .
 )٨( هل ساسأ ال يذلا ءيشلا : طاطتلا .
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 : امسر فرعت له : ًالزغتم لاقو

 اقلخأ امسر فرعت له حاص اي

 اقثوأ ينيعل ىأرم هدهعأ

 اقرفت ام يحلا لمش نامزأ

 اققشي نأ لمشلا عامج الو

 اقشعي ىتح فرطلا اهأر نإ ام

 اقرباف هب لخبت ال نسحلاف

 اقرشم اهجوو التج امحافو

 اقرشأو هب يلحلا سوسو دق

 اقوهس اقآاسو البع ادعاسو

 اقشلل يداؤف يدهأ امق ملساف

 اقلعت امل لقع اذ ناك ول

 . ركف : قرطا ؛ يلبو مدق : قلخأ ( ) ١

 (هاقرطأو هفرعا معن لاق

 (" اقربلا نويعلا يهلي ارظنمو
 (" اقعنلا تاجحاشلا انيشخ امو

 (ث) اقرلا اهينادت ال ىملس نامزأ

 () اقونت نم قشعي ال فيكو
 ( اققي بيضقلاك ادق كيرت

 (')اقنع القي ديج يتحفصو

 (" اقرقرت دق نسحلا ءام هيلع

 ()اقطني نأ هب لجحلا عنم دق

 )٠'( اقبلا موميدب تيلمأ نيحلاو

 )١( اقرف تايشاملا تايشانلا ام

 . رظنلا ةديدح نيعلا يهو : (ةقراب عمج) اقربلا ( ) ٢
 ققنلا ؛ بارغلا هب دارملا انهو } بارغلاو 0 ريمحلاو 0 لاغبلا توص : جيحشلا : تاجحاشلا ( ) ٣

 . بارغلا وهو : (قعان عمج)

 . (ةيقر عمج) : ىقرلا ( ) ٤
 . لامجلاو نسخلا وهو 0 ةقانألا نم : قونتلا ( ) ٥
 . ضايبلا عصان ضيبأ : ققي ( ) ٦
 . ميسجلا : لثجلا ؛ ئلتمملا : محافلا ( ) ٧١

 . ةلوهسب ىرج ءاملا : قرقر ؛ هنينرو هتوص : يلحلا ةسوسو ( ) ٨

 . مخضلا : لبعلا دعاسلا ؛ هيف لوحن ال يذلا ئلتمملا ؤ رجشلا قاس نم يوترملا : قوهسلا ( ) ٩

 . كالهلا : نيحلا ؛ هجردتساإ : ىلمأ ؛ ماودلا ريثك : موميدلا )١٠)

 )١١) (ء ارلا حتفو ءافلا رسكب) ةقرف عمج : اقرف .

 ۔ _ ٣٠١



 اقرف تايداغلا تايدابلاو

 اقرغ لوقعلاب تابعاللاو

 اقربتسإلاو طيرلا تاضنارلاو

 اقدرزف اقدرز انيح نضرعي

 اقوشت ذإ بلقلا نيبسيو

 اقدزرفلاو ورمعلا يلبق نيبس

 اقلذحت ولو ادصق هندصقي

 اقرشعلا زهت حيرلا ةفرفر

 اقعنف انل هيعاد جاهو
 اقربا يبسح يفعن ( وعطقو

 () اقرط بولقلا يف تالعاجلاو
 (" اقرف رودصلا يف تاكراتلاو

 (" اقردلا نهنيب يخري دوعلاك

 (ُ) اقتفت ذإ رونلاك نع نمسبي

 اقرغتسم ابناص ايمر نيمري

 (ث) اقلبأ نباو دبعلا نباو دبعلاو
 اقطن ام يلحلا امنأك

 (٦أ١)اقنعأ انيلإ نيبلا اذإ ىتح

 )٧١( اقرخ ينانتلا ىلع اوعمجأو

 )٨١( اقرقرت ذإ نيعلا عمد جاتهاو

 )١( ةلث : (ءارلا نيكستو ء افلا رسكب) اقرف ؛ احاور : تايداغلا ؛ احابص تارهاظلا : تايدابلا .

 ميظعلا دوطلاك قرف لك ناكف ) : (ةلي) هلوقل ، ناك ايا فوصوملا ءيشلا نم ةعومجم ( ,
 . اعزف : (ءارلا حتفو ءافلا حتفب) اقرف ( ٢(

 باونألا نم ناك ام وهو : دحاو ىنعمب ةطيللاو ةطيرلاو 6 ةمع انلاو ةرخافلا باونالل فصو ) ( ٣

 . دولج نم سرت : قردلا ؛ لصفنم ريغ لصتم جيسن
 . رهزلا : (حتفلاب) روتلا ؛ ليخنلاو سانلا نم فصلا : قدرذزلا ( ٤)

 )٥( مورلا رصيق ىلإ هرفس يف سيقلا ئرمإ بحاص ث ةنئيمق نب ورمع : وه .ورمع .
 ةعصعص نب بلاغ نب مامغ : وه . . قدزرفلا ) ١ ٦ه_ ٧٣٢ه (  6وهو } ةرصبلا يف دلو

 . ميمت تويب فرشأ نم

 . سملتملاب روهشملا حيسملا دبع : وه . ديعلا
 رعاش وهو 0 نيرحبلا يف دلو 6 ( ه ٤٣ ٥ه_ ٥٩٦ ) دبعلا نب ةفرط : وه . دبعلا نبا
 . ةروهشملا هتقلعم هل } يلهاج
 . فورعم ريغ رعاشل ةينك : قلبا نيا

 ١ ذا حيرلا نم توص اهل 4 نورق ٥ رمثو . يكمنسلا رجش ةليصف نم نامغب رجش : قرنشعلا ) ( ٦

 . سباي وهو هتكرح
 . دارجلا نم ةعامج : اقرخ (٧)

 ؛ هعوقو براق : رمألا قربأ : اقربأ ؛ ينافك : يبسح ؛ هفنأ فرط وأ ، لعنلا ةباؤذ : يفعن )٨(
 . ىرجو لاس : قرقرت



 () اقبسم تردتباو ينيع ناسنإ اقرورغاف ايجاس رادتسإ مت

 اقرحم اداؤف تكسمأ تمث اقفدت ذإ نزملاك يعمادم

 (" اقلأت اذإ قربلا هقوسي اقيش داعف نيبلا هدصقأ

 (") اقطنتسم هب رم نإ عبرلاو اقرفلا باحسلا ده نإ دعرلاو
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 نيعلاب طاحأ : قرورغا ؛ ملظأ : ليللا مالظ ىجسو ٥ مئانو سعان : فرظلا يجاس : ايجاس (١)

 . ناكملاب رطملاو ‘ عمدلا

 )٢( ىلجتو ءاضأ : قلأت ؛ دعبلا : نيبلا .
 ناكملاو لزنملا : عبرلا ؛ باحسلا نم فلخت ال يتلا ةدرفنملا : قرافلا ؛ هتوص الع اذا : ده (٣)

 . لوهاملا
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 ايقسو وجش

 ()ىملساو ىملس راد اي يملسا مث يملسا اي فونتب ىملس راد اي

 (" مهدأ باحس يف قرب حال ام مدقلا لوطو تالالعلا ىلع

 (" مداو حنم ضاير ىلإ مفيس نم ىرذلا خيرامش يقسي

 ١١( يمظيش دعج لك ىعرمو معن معنلا ناسحلا ديغلا لزانم
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 )١( مهناطوأو مهعوبر نع ءارعشلا دنع ةيانك : ىملس راد .
 )٢( ءيشلا نم اياقبلا : تالالعلا .

 فوجلا ضرأ نم ةرماع ىرق : مدأو ، حنمو 0 مفيس ؛ ةيلاعلا لابجلا : ىرذلا خيرامش )٣(
 . نامع ةنطلسب

 مسجلا ي وق: مظيشلا ؛ رعش ي ذ ناويح لك : دعج ء تامعانلا تايتفلا : ناسحلا ديغلا )٤(

 . دسألا ءامسأ نم وهو . هليوطو
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 () نكسي مل نأك رضع دهعمب نمز نم تفع دق دنه راد اي

 نفصلا لويخلا بابرا لحم نطوم يأو يابأ نطوم

 ('أ) ننغلا تاحناسسلا ىعرمو معن ندبلا تاسنأخلا دازتسمو

 (" نتهم داغ لك اهيلع ىفع نطقلا تامعانلا نبم ثيح

 (') نكدألا ماعرلا نونثع ىرذ نم نفيز حير لك اهتجسنأو

 (ثأ) نيع ىلازعلا فاكو لكو نجدم راس لك نم اهل ايقس

 () نولت وذ رهدلاو اهل ايتس نصغم برم ريخأملا يهاو

 (") نيعأ مأو رجعلا ةنبالو نسحلا مألو دنهلل راد

 (_" نسح شيعب اهيف اونغ اوناك نسحملا ةنباو داعسسلو

 () نفاي مل اهشيع ىدعس نامزلا نيلألا ريغو دعبلا نيللاو

 )١( نميلاب عضوم مسإ : رضع .
 )٢( هرجش رثك يذلا يداولا : نغألا ؛ يشحولا ناويحلا : حناسلا .

 )٣( ةرطمم ةباحس لك : نتهم داغ ؛ ةرطعلا ةحنارلا : نبملا : تامعانلا نبم .

 نم جرخي يذلا رطملا : نونثعلا ؛ هالعأو ءيشلا فرط : ىرذلا ؛ ةديدشلا حيرلا : نفيز )٤(
 : نكدالا ؛ ضرملاب ةباصملا ةاشلا فنأ نم جرخ ام : ماعرلا ؛ ضرألا لصي نأ لبق باحسلا

 . ةربغلاو داوسلا نيب نوللا
 ؛ باحسلا فارطأ نم بصني يذلا رطملا : ىلازعلا فاكو ؛ ءادوس ةباحس : نجدم يراس )٥(

 . ةلبقلا نيمي نع ناك ام باحسلا نم : نيعلا
 يف عرفتم } نوللا ضيبأ 8 لابجلا سوؤر ىلع فنتكُملا باحسلا : هلماكب لوألا رطشلا )٦(

 . ىوهلا
 مل } هناطوأو هعوبر يف ةدوهعم نكامأ وأ ، رعاشلا تاليخم نم ةيمهو نكامأ .: هلماكب تيبلا )٧١(

 . اذه انتقو يف ركذ اهل قبي
 لعف نم : داعس ؛ مهتنسلأ ىلع رودت ءامساب ءارعشلا ةداعك هيبشت : نسحملا ةنباو داعس )٨(

 . ءاقشلا دض ةداعسلاب انمايت : (ديعس ثنؤُم) ىدعسو 0 دَعَنس

 )٩( عطقني : نفاي .

 ۔- _ ٣٠٥



 () نمكم نم تدب عيراسألاك وف نئشت مل منع يدوعب وطعت

 نيلتلاب بلقلا ميلح يسنت نطق بحر تيبلا بحرب وطست

 (") نتسخلا تاذب ءامدأ ديجو نتفم اهفرط نم نتافب

 (" نجرملا ةيصخلا قوذعك وأ نيل فاص ربولاك دراوو

 (') نيزا قوشم لك نم نيزل نيقملا رمقلا لثم هجولاو
 ه

 (ث) نمثملا رجاتلا قاقح لثم نمكم دهنب نيز دق ردصلاو

 () نميلا دورب يماسقلا يط نكعلا نسحب يوطم نطبلاو

 )١( نسأي املو فلخي مل حيرلاو نسولا ديعب اهاف امنأك

 () نهدم ءامب يقاسلا اهجش دق نيبأ لابج نم تءاج ءابهص

 ينمه مه بر نكلو اذ عد نميلا نيمي نم راس بوص نم

 ('}هنزوشع يطملا يداع لكب ينفش ادهعو ينع هتجرف

 ؛ دقحت مل : نئشت مل ؛ نيل رجش : منع ؛ نيديلاب رجشلا لوانت وهو 0 ةاطاعملا نم : وطعت )١(
 . ءابظلا سانكأ : نمكملا ؛ ءابظلا دالوأ : عيراسألا

 ءاضيبلا : ءامدألا ؛ قنعلا ةحفص : ديجلا ؛ نيعلا ةرخؤم : فرطلا ؛ هنسحب يرغملا : نتافلا )٢(

 . ىعرملا يف ةصقارلا ليخلا اهيف حرست يتلا نكامألا : نتسألا تاذ ؛ ءابظلا نم

 )٣( ةيصخلا ؛ ةيلدتملا ةلخنلا ةرمت : قوذعلا ؛ لبإلا راعشأ : ربولاو ، يشحولا ناويحلا : ربولا :

 ةماقإلا : نجرلا ؛ نذألا يف قلعملا طرقلا .

 )٤( نيزملا : نيقملا .

 )٥( دوجولا ةزيزعلا حئاورلاو ةنيمثلا ءايشألا هيف رخدي بشخ نم ءاعو : (قح عمج) قاقحلا .
 عمج) دورب ؛ باوثألا رجات : يماسقلا ؛ ةنادب و محل نم نطبلا هيلع ىوطنا ام : نكعلا )٦(

 . ةرخاف ةينمي باوتأ : (درب
 ؛ ةحنارلا ريغتب فولخ هل سيل اهسفن حيرو : يأ ‘ فلخي مل حيرلاو ؛ مونلا : نسولا )٧(

 . ريغتي مل : يأ ، نساي املو

 نم ابيرق . ةعفترملا لابجلا نم عبنت هايم هنمو 0 ةيبونجلا نميلا نايدو مهأ نم : نيبأ )٨(
 وذ : نهدملا ءاملا ؛ اهجزم : اهجش ؛ ندع جيلخ يف ههايم بصتو 0 بأو { زعت : يتدلب
 . رمحألا نوللا

 )٩( لبإلا نم ديدشلا : نزوشعلا ؛ هانضأ : ينفش .
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 ( نزي دخ لثم دخب ومسي نسنسلا بيلصلا طاس استلا درع

 (" نكرملا بنجملاك ةهبجو نجلع ناوطسألاك قنعو

 (" نزلا وذ الو قيض ال ريكللك نسرمو ةحناش ةرغو

 () نفدألا يكرلا ساطلمك باو نرمم جلمدم رفاحو

 ( نجتحملا رذاحلا صيصب يطاخ نفرزم قثوم شاشملا بلص

 0١ نرمم هل نيل عمسمب نقنقلا تاتصنا عمسلل تصني

 ) نولت اذ ناك مصخ زازل ينزل نيح مهلا يرقأ كاذب
 م

 (" نجحلاو ىرسلا باءدت لوط نم ندر ةاشر اروفاك ًروقاف

 )١( بيلصلا طاس ؛ ناصحلا ذخف نع هب ربعي : (حتفلاب) استلاو 0 مئاوقلا يوق : اسنلا درع :

 نسنسلا ؛ ضرألا نع ناتعفترُم هيديو هرهظ ىلع ابصتنم هيلجر ىلع فقي يذلا ناصحلا :
 هبجعأ : هانر : ةغللا يفو ، بجعم : نري ؛ رهظلا راقف فرح .

 ؛ محللاب ةزنتكملا ةقانلا : نجلع ؛ عفترملا وأ ، قنعلا ليوطلا لامجلا نم : ناوطسملا )٢(

 ءيشلا وأ ، نيتملا ءيشلا وأ ى باوذذلا هيف لسغي يذلا ءانإلا : نكرملا ؛ سرتلا : بنجملا
 . ناكرألا وذ

 (٣ ) ةبا الا سأر ىلع عضوي ي ذلا دوقملا وهو . نسرلا لحم : نسرملا ؤ ةليوط : ةحذاش ‘

 ءاملا ىلع دارولا ماحدزإ : نزللا ؛ دادحلا دقوم : ريكلا ؛ ىذقلا و لاذقلا نيب هلحمو .

 ءاملا يفصيل رنبلا رعق يف عضوي لوط هيف ضيرع رجح : ساطلملا ؛ ديدشلا : باولا رفاحلا )٤(
 ءام اهيف ضرألا يف ةرفح يهو : (ةيكر عمج) يكرلا ؛ ساجربلا : ىمسو 0 ةبرتألا نع
 . رايهنألا عيرس : نفدألا ؛ رنبلا نود يهو ٠6 رمغ

 شاشمو 0 نيبكنملا نيب ام شاشم 0 ناسنإلا هب فصويو ، ةعساولا ضرألا : شاشملا )٥(

 ؛ هنسرو هماجل يف قلح وذ : نفرزم ؛ ماجللاو نسرلاب طبرلا ديدش : قثوم ؛ ةبادلل ردصلا
 ةنجحتم 0 اهلتق نم ةرذاحلا اهفوخ يف ةيحلاك : ي أ } نجتحملا رذاحلا صيصب يطاخ

 8 فوخلا نم ةدعرلا : صيصبلا ؛ اهرذحو اهفوخ نم ضعبلا اهضعبل اهناوتلا يف نجحملاك
 . مهددع : يأ . اذك مهصيصبو مهصيصح : لثملا يفو

 )٦( ريبكلا ذرجلا : نقنقلا ؛ نقنقلا عامس ءيشلل عمسي : تاتصنا .

 )٧( دداحملا مصخلا نايشغغ : ي أ ، زل ردصم : مصخ زازل ؛ ينطلاخو يناشغ : ينزل ٠.

 ؛ ضرألا نم بهذ تابنلاو . نمس لجرلاو 0 جنشت دلجلاو ، ريغتو رمض اذإ سرفلا : روقا )٨(
 ءادل برشي ءاود : ةاشر ؛ هترهز حتفتي نأ لبق 0 رانلجلا : وهو . بنعلا رهز امك : روفاك

 . هقيرط ةجوعملا ريسلا : نجحلا ؛ يدشملا
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 () نحدملا جيجللاو ديدملا ىلإ نتقي مل اذإ هارجأ ناكو

 (') ينعنمأ دقو ًروقاو ًرطقاف ندرلا ءاسكك بهس برو

 (" نمألا تالمعيلاب هتعطق نرشألا عيلمب ابابح ايرج

 (٠')»نجلع جلعك ًيراجألا يرجي نكممو ةعيق لك نعطتي

 (© نعمم يرجو جيهاسأ تاذ نبلخ عارذلا ءالتق لك نم

 (') نطبملا يشحلا ذاولأاب تاب نسوتسم قراط مه برو

 (") ننعلا ضيرعلا يف تاحباسلاب ينقرأ نإو هيجزأ تبو

0 
 )١( نطبلا ريبك : (ةلمهُملا ءاحلاب) نحدملا ؛ ليوطلا : ديدملا .

 ةقانلاو ۔. بضغ لجرلا : رطقأ ؛ صيمقلا : ندرلا ؛ قرعلا ع يطب 0 يرجلا ديدش : بهس )٢(
 . فج تبنلاو ، ترفن

 ءيشلا : نرشألا ؛ ةعيرسلا ةقانلا وأ ذ سرفلا وأ ، ةعساولا ضرالا : عيلملا ؛ لطلا : بابحلا )٣(

 . ةديجلا لبإلا : تالمعيلا ؛ قشنملا
 اقلطم . رفاكلاو } مخضلا لجرلاو . رامحلاو 0 ريعلا : جلعلا ؛ ضرألا نم ضفخنملا : ةعيقلا )٤(

 . ةنجاملا ةأرملاو . ةنيمسلا ةقانلا : نجلع ؛ برعلا دنع

 بورض : جيهاسأ ؛ ءاقرخلا ةأرملاو 0 ةلوزهملا ةقانلا : نبلخلا ؛ ةليقنتلا ةقانلا : ءالتفلا )٥(

 . هيرجو هريس يف دعبلا : نعمم ؛ ةبوكرملا ةبادلا نم دومحملا ريسلا
 )٦) عينشلا هيلع ذولي ام وهو : ) ذول عمج) ذاولأ ؛ مونلا : نسولاو 4 منانلا : نسوتسملا ‘

 نطبملا ؛ رجشلا نم ىوذو سبيو 0 تابنلا نم دسف ام وه : يشحلا ؛ راظنألا نع هيفخيو :
 هرتسيو هب ذال نم فنتكي يذلا عضوملا .

 )٧( ضيرعلا ؛ حايرلاو 0 حاورألاو } ليخلا : تاحباسلا ؛ رهسلا : قرألا ؛ قفرب هعفدأ : هيجزأ :
 لوطلا دض ٠ امانهو 0 نع نم : ننعلا ؛ ءارحصلاو ليللا انهو 0 عساولا ءيشلل هب ىنكيو

 يهو 0 ردقلا تحت بصني ام وهو : (ةثغع عمج) هلوأ مضب وأ { اليل رظانلل ءامسلا نم ىري
 يفاثألا .

 ۔ _ ٣٠٨

 



 . ةسدقملا نكامألا ىلع ًاهوأتم ۔ آضيأ ۔ لاقو

 : فيفع لزغ دعب 0 () لوسرلا ركذب

 اهباذكت كسفنب دحأ

 اهل ىنأ كسفنل ىنأو

 تابيطلا يف كل ىضم رصعو

 ةضور يف حرمت يلايل

 بابشلا نونج ىملسب يهزيو

 بابشلا ليخ كضقر دعب نمأ

 نيضراعلا بناش ًأرما كتأر

 طمش نهنم كتاذل نإو

 بابشلا يف ةمسق اهل نإو

 اهبارتا نيب تلتفنا اذإ

 ةنج ذختت ملو كتبس

 بيط رشأ يذب كتبس

 ةصخر

 (اهبارعت منت اهلآستو

 اهبالطتو ىليل فلكت

 اهبارأ نيضقت امدقو

 اهباجعإ سفنلاب بهذيو

 اهبارتتل هيف اهدعسيو

 اهبارطإ كسفن

 اهبابسأ كنم تعطق دقو

 اهبالصأ نضقني زئاجع

 اهبارضأ هيف اهدعي مل

 (" اهباوثأ لفنرقلا جمت

 ("اهبايطت نهيف جرأت

 () اهباصوأ سفنلا عجار دقف

 (ث) اهباطق رمخلا بطق امك

 دواع

 ؛ ةهوركم ءايشأ اهلكو } بارعتلاو لآستلاو باذكتلا نع ةياغو ادح اهل لعجإ : ي أ . دحأ )١)

 . لوقلا نم شحفلاو حيبقلاب برعتساو لجرلا برع : بارعتلا
 : جمت ؛ همع انلا : هصخرلا ؛ ةديدجلا هباشلا يهو 0 ةيرطلا : ةضغلا ؛ همعانلا : هحنربخلا (٢)

 . ٠ ٥هم و و ٠م

 لعف : اهبايطت ؛ ةيكزلا ةحنارلا : جرال ا ؛ اهلامجو اهنسل يواسملا : بارتألا ؛ تشم : تلتفنا )٣(

 . اهنم هردصمو بيطلا

 )٤( ملألا وهو : (بصو عمج) باصوألا ؛ سرتلا : ةنجلا .
 )٥( جزم : بطق ؛ ةنيزلاب ةروشوم ايانث يذ : رشأ يذو . جرحلا : رشأ .

 ۔- ٣٠٩



 () اهباوكأ كسملا يذب جمت ةيناغ تلق هتقن اذإ

 (" اهباصق بصقو هنم تاطشاملا طشم ردغ يذو

 اهبابلج نسحلا ىلع يدرت راهنلا سمشك يقن هجوو

 ("” اهباتجتو بولقلا يبستو نيقشاعلا دصقت اهب نيعو

 (ُ) اهباقحا صعدلا ىلع ذالو نويعلل ايلام انق تزهو

 (ُ"اهبايرز هيف هظطلاخ نيجللا فيرص نأك رحنو

 () اهباتغت نيعلا ىلع ايأل ريسكلا تيار دق امك ءونت

 () اهباحرت نسحف تلامأ ليخنلا ناهأ لثمك رصخو

 ("” اهباتك تالجسلا يطك هيط نسح ,نكع يذو

 (١٨)اهباكست نيعلا نم اهاقس نيتهلجلا هندربك قاسو

 )١( اهبأن الو حاقللا روكب اهذقي مل قلخلا ةيخابل

 . ءاقلالا : جملا ؛ اهتنيز نع اهلامجب ينغتست يتلا : ةيناغلا ( ) ١
 طشم ؛ قنعلا طسو ىلإ افقلا نيب ام تارعش يهو : (ةردغ عمج) ردغلا : ردغ يذ ( ) ٢

 ؛ طيشمتلل تالعافلا : تاطشاملاو ؛ طشملاب سأرلا رعش حيرست : طشملا : تاطشاملا

 . اههجو ىلع ةبترملا رعشلا رئادغ : اهباصق بصق
 . ةليحلاب وأ ةوقلاب بلجلا بوجلا : اهباتجت ؛ ارهق كلمتلا : يبسلا ؛ لتقت : دصقت ( ) ٣
 دشي يذلا طيخلا : بقحلا ؛ زجعلا هب دارملاو ء لمرلا نم بيثكلا : صعدلا ؛ ىراوت : ذال ( ) ٤

 . اهرهظ ةرخؤم ىلع هب دشي امم . ةبوكرملا باودلا داتع وأ ، رازإلا وأ ، رزنملا هب
 : هطلاخ ؛ فوصوملا ىلع ةفصلا مدقو . ةصلاخلا ءاضيبلا ةضفلا : نيجللا فيرص ( ) ٥

 . بهذلا ءام : بايرزلا ؛ هجزام
 . ةقشملاو دهجلا : وهو 0 (يأل نم لعف مسإل ردصم) ايأل ؛ زجعت : ءونت ( ) ٦
 ؛ ةيدعتلل ةزمهلاو 0 نبجلا : ليملاو 0 لاجرلا بولق تنبجأ : تلامأ ؛ لخنلا نوجرع : ناهأ ( ) ٧

 . ةيحتلا نسح وهو ‘ دحاو ىنعمب بيحرتلاو وه : باحرتلا
 . هلك كلذل فصو تيبلا يقابو 0 ةنادبو محل نم نطبلا هيلع ىوطنإ ام : نكعلا ( ) ٨
 . هيتودع : يأ } يداولا يبناج : نيتهلجلا ؛ نوذربلا ةيشم : ةنذربلا ( ) ٩

 ؛ زجعلا ةرخؤم ىلع ٠ لبقلا يلي امم 0 ذخفلا نطاب ةمخض : (ةدحوُملا ماللا مضب) ةيخابل )١٠(
 نم تدلو يتلا : حاقللاو ؛ احابص لبإلا يعر : يأ 0 حاقللا روكب ؛ اهنشي مل : اهذقي مل
 . ةنسملا ةقانلا : بانلا ؛ لبالا

_ ٠ ٣١ _ 



 )١) اهبارغم يحلا حوار اذا حاقللا ءاعرب نهتمت ملو

 () اهبارحم نسحلاب قرشيو تلبقا نإ تيبلا اهب نيزي
 اهباوبأو روتسلا اهيلع تلبسأ اذإ اياوزلا ئضت

 (" اهبادحأ رمحا اذإ اهنم مورلا نأك رفق ءاديبو

 (')اهبايصو لاجرلا ةارس هقارقر لآلا نم حالو

 (ثأاهبايه ةريجهلا باهو نودنسملا رجه اذإ تعطق

 (ااهباتجتو ةالفلا دقت ناجهلا تاورس نم ءابهصب

 )١( اهبانذأ ريسملا جرم نم تالئاسلا فنحلا مدقأ اهب

 ("اهباهنأ جعاونلا ييغي ليسملا ةافصك ةململم

 () اهباهلإ رخصلا يف رثؤي ةناع اخأ تيطتمإ ينأك

 )١( حاورملا تقو وهو 0 اهنطاوم ىلع ةيشاملا عوجر : يأ ‘ بورغلا تقو : اهبارغم .
 )٢( لزنملا نم ةفرغلا : بارحملا .

 )٣( (بدح عمج) اهبادحا رمحا اذإ ؛ رجشلا لوصأ : مورألا ناك ؛ ةيلاخلا ءارحصلا : رفق ءاديب :

 اهنأك . ءارحصلا يف يلابلا رجشلا لوصأ سوؤر وأ . ةرمحلاب ضرالا تاعفترم ريغت اذإ
 بادحأ .

 )٤( لاجرلا ةارس ؛ ءاملا ناعمل : هقارقر ؛ ءاملاك راهنلا عوض ىلع ءاديبلا يف ىري ام : لالا :

 مهرايخا : اهبايص ؛ مهفارشأ .
 دعب ام : ةريجهلا ؛ يداولا ىلعأ ىلإ وأ 0 لبج ىلإ هريس يف عفترملا : دنسملا : نودنسملا )٥(

 . راهنلا نم لاوزلا
 ةالفلا دقت ؛ لبإلا فارشأ : ناجهلا تاورس ؛ ةرمحلاو داوسلا نيب اهنول ةقانب : ءابهصب )٦(

 . هدصقمل ديعبلا برقتو 0 اهريسب ءارحصلا عطقت : اهباتجتو

 يف ةداحلا : يأ . اهل فصو تالناسلاو . ةيفنحلا فويسلا : تالناسلا فذحلا مدقأ اهب )٧١(

 اهذاختاب رمأ نم لوأو 4 ) ةراكلا ) يهو 4 ةجوعملا فويسلا : اهب دارملاو . اهعطق

 نم اهبانذأ ةبرطضم : يأ 0 ةململم : اهبانذأ ريسلا جرم نم ؛ هيلإ تبسنف 3 سيق نب فنحألا

 . ريسلا ةرثك
 : بهنلا : اهباهنأ ؛ يداولا ةافصك 0 اهيف قوقش ال يتلا ءادرجلا ةرجحلا : ليسملا ةافص )٨(

 . ريسلا يف ةقباسملا

 )٩( ريسلا ةدش نم رخصلا يف اهرفاوح برض : اهباهلإ ؛ ةيشحولا رمحلا نم عيطقلا : ةناعلا .

 ۔ ٣١١



 بناع هل عاطأ عابر

 اعرسم اهلش اذإ داكي

 حارملا لوط دعب اهترداغف

 ريجهلا ريسو ريسملا لوطو

 نيلسرملا ديس ىلإ ناكو

 تجرجر هب يمشاه ىلإ

 ههجو ىلع يمشاه ىلإ
 ىرولا ريخ رهطلا دمحم

 مشاه ينب نم ىرذلا هتمن

 ةبيط هب تباط باطلا وه

 ةرتف ىلع باتكلاب ىتأ

 نولطبسلا هبذكف انيبم

 () اهبازنحو يهانتلا لقبو

 (٢) اهبارقأ دقنت دشلا نم
 .م

 (" اهباأدأ محللا قرتعا دق

 () اهباعتإو يطملا صنو
 0 اهبابللا ةيربلا ريخو

 () اهبارأاو بولقلا ةايح
 اهبارأو سوفن حاجن

 اهباسحأ برعلا عفر اذإ

 اهبابرأو يلاعملا ةانب

 (') اهبايطأ بيطلا ىلع باطو
 اهباحصأ لهجلا يف سبتف

 ( اهبارعأو شيرق فولج

 نع عنتمإ ام 0 ةبوكرملا ناويحلا نم بذاعلا : بذاع ؛ ليخلا نم نينس عبرأ تنب : عابر )١(
 هاعرت . هل قاس ال يذلا تابنلا : يهانتلا لقب ؛ هبعتو ريسلا ءانع نم برشلاو لكألا

 : هدرفم 0 ناردغلاك لويسلا هايم عمجم : يهانتلاو ؛ ضرألا ىلع رثأ هل ىقبي الو 0 باودلا
 . رجشلا نم برضو 0 ربلا رزج : اهبازنح ؛ يهن

 يهو : (بارقأ عمج) برقلا ؛ قشنت : دقنت ؛ ةبوكرملا نم هتعرس وأ 0 ودعلا ةرتك : دشلا )٢(
 . نطبلا قارم ىلإ ةلكاشلا نم وأ . هرصاخلا

 )٣( (بأد عمج) باأدإلا ؛ مظعلا نم هلكأ : محلل قارتعإلا ؛ تابنلا ةعيرسلا ضرالا : حارملا :

 عارسإلاو يشملا يف ودعلاو دشلل فدارم ، ةبادلل قوسلا ةرثك وهو .

 )٤( اهيشم يف عارسإلاو ثحلا : يطملا صن ؛ ةرجاهلا تقو ريسلا : ريجهلا .

 دمحم نيلسرملا ديس 0٠ حودمملا رك ذل صلختلا نسح لحم اذهو 0 بولقلا : بابلألا : اهبابلاأ (٥)

 . (ةللَي)
 . بلقلا 2 اضعأ : اهبارآ ؟ ةعيرسلا ةكرحلاو با رطضإ : ةجرجلرلا ) ( ٦

 )٧( بيطلا وه : باطلا .
 )٨( يساقلا قلخلا وذ يفاجلا لجرلا : فلجلا .
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 تاظع مهيلع ولتي حبصاق

 تاظعوملا مهيف تعفن امف

 ليلصلا تاذب مهامر نأ ىلإ

 مهتامه ريواغم اهيلع

 ةدجن وخأ رمذ موقلا يفو

 تاصإا لثمك صالد هيلع

 ةونع ىلع شيرق تنادف

 ةليق ونب راخفلا زاحو

 هلإلا لوسرل مهباوبأب

 يف يعسلاو روجلاو قسفلا ىلع

 هلإلا لوسرل مهقيدصتو

 هيده ىلع مهيف حبصاف
 همه هتلللد انيبم

 ةليق ونب هيدل ىحضأو

 ىرولا هلإب هيلع ىلصف

 ةكيأ يف حان ام رهدلا ىدم

 اهبادأ ريخلا ىلع لدت

 اهبابسأو قدص تايآو

 (اهباده ليخلاب ررجت

 ("اهنازجأ بتقت ليخو

 اهبارضتو ةامكلا ناعط

 اهبسك مناغملا بوهو

 (" اهباتجيو لوضفلا دشي

 اهبابلأ رفكلا لواح دقو

 ('"هبالط مراكملا ةانب

 اهبابكأ لاط ةمأ ىلع

 اهباب ىدتهي ال بهايغ

 اهباذك يألا بذك دقو

 اهباجح سمنلا يقي ال امك

 اهباعشتو رومألا حالص
 اهباغ اهفنكت دونبل

 اهباقع أ بقعت ةالص

 اهبا رطم تاينشعلا فوته

 )١( بابلل ريرصلاو ، ليخلل ليهصلا و ، فيسلا : ليلصلا تاذ .
 )٢( هلمر عمجت بيتكلاو . عمجت وأ مخضت : بتقت .

 )٣( قشابلا هبشي ريط وهو : (صا عمج) تاصإلا ؛ عوردلا : صالدلا .
 )٤( مهمأ : ةليقو . ( جرزخلاو سوألا ) راصنألا : ةليق ونب .

 ۔- _ ٣١٣



 () اهبال اهب يرجي رجفلا عم ةحنان حودلا ىلع تبهو

 اهبايغ سمشلا بيغ ام نيعباتلاو بحصلاو لالا عم

  
 )١( ةرونملا ةنيدملا ىلع ةفنتكملا ةرحلا : اهبال .

. ٣١٤ 



 ٠ ًالزغتُْم ۔ اضيأ ۔ لاقو

 (') لمع باكرللو راهنلا عتم دقو نيزحلا ىلع رايدلا فرع
 لسرأ هعمدو باحسلا نود ىكبف امهوت رايدلا ففرع

 لهنملا يعمد حفاوس تدب ةنمأ رايد نا ورغ ال

 (" لهلهلا ةنيمل درب لثم نع اهتايآ نم فيصلا حاير تلجو

 (" لهنت اذإ اهملاعم يدبت ةيشرع ةبرم لك باصمو

 (') لدنجلا ةحفص يف وأ قرلا يف رظانل نيبت ربز اهنأكو

 لحك اندب عمادملل روح اهب تدهع ةنمآل راد

 لحكألا نداشلاك ةبوبرم مةفعنمم ةمعان لك نم

 (ث© لكوع الو ةلصهب ءادوس نكت ملو سينبلا قذت مل ءاضيب

 لجاو هنابلب اهقداف اهب بابشلا لذخ اهنكل
 )٢( لكوعلا ةلمرلا صعد فدرلاو كلاهتم لحان اهنم رصخلاف

 () لسري ذإ ليللا نولك فحو هنيز ردبلا لثم هجولاو
 )١( لاوزلا ىلع براقو عفترإ : عتم .

 بوذلل ةفص : لهلهلا ؛ ةراعتسإلا نع اهب ببشملا مسإ : ةيمل ؛ ربحملا بوتلا : دربلا )٢(
 . للهت هلثمو } قارشإلاو حوضولا : ةلهلهلاو 0 ةنيزلا عاونأب ىشوُملا

 )٣( شرفلا دض شرعلا ىلإ ةبسن 0 ةعفترملا : ةيشرعلا ؛ ترطمأ اذإ ةباحسلا : ةبرملا .

 ؛ ةباتكلل لباقلا دلجلا وأ ‘ ساطرقلا : قرلا ؛ ديدحلا نم ةعطقلا يهو : (ةربز عمج) ربزلا )٤(

 . رامسُملاب هيلع بتكي يذلا رجحلا هجو : لدنجلا ةحفص
 )٥( ءاقمحلا : لكوعلا ؛ ةنيرجلا ةباخصلا ةأرملاو 0 ءاسنلا نم ضايبلا ةديدشلا : ةلصهبلا ,

 ؛ ضرألا هجو ىلع اسادكأ حايرلا هعمجت يذلا لمرلا ةموك : صعدلا ؛ زجعلا : فدرلا )٦(

 فلتخي 7 ةفللا مجاعم يف وه امك . رخأ ىنعمب لكوعلا نايب قبسو 0 بيثكلا رهظ : لكوعلا
 . فوصوملل ةفصلا فالتخاب

 )٧( دوسألا فيثكلا رعشلا : (ةلمهُملاب) فحولا .
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 هنيزي ببح وذ رفثلاو

 عماسل لالحلا رحسلا اهثيدحو

 اهتيشمب ىرزا تشم اذإو

 اهقفارم مرد ةلوكره

 اهب توهلل ةمعان بر اي

 يشخم دراوملا لوهجم برلو

 لمتعمب هبناج تنيل
 اهب تبهأ رغ دئاصقو

 اهدراوش ةعواطم تتأف

 انهو ةليخبلا نم لايخلا قرط

 قرطم ةعاس تالو لايخلا قرط

 () لترلا باضرلاو تبانملا فجع

 لجعم الو رزن طقاس ال

 (" لحوملا يف يبظلا يشمك رهب
 (" لطيعلا ةيبظلا نيعب ونرت

 ليلأ انليلو قانعلا ذل
 (" لهجم سماط فلاتملا

 ( لدنجلا يف نحمصي مسانمب

 () لطيع انبلا جتلم ليللاو
 )١( ليألا لسارتي امك الثم

 )٨( لفر قاورلا لدسنم ليللاو
 لثملا قراطلا لقتسا دقو

 )١( لترلا باضرلا ؛ مومذم هسكعو : ةللا ةزراب ريغ 0 نانسألا تبانم ةفيطل : تبانملا فجع :

 . ةدضنملا نانسملا

 )٢) نيطلاو ءاملا وهو ، لحو هيف ي ذلا ناكملا : لحوملا ؛ فعضلا : رهبلا .

 ؛ نيديلا وأ . قفارملا ةريصق : اهقفارم مرد ى نيقاسلاو ذخفلاو زجعلا ةلتمم : ةلوكره (٣)

 . مسج نسح يف قونلا و . ءاسنلا نم ةليوطلا : لطيعلا
 )٤) لهجلاو ى هيف ةمالع الو 0 كلاهملا هنم ىشخت . هب ءامال عطقنم بسبس هب فصي تيبلا :

 . يراسلاو ح راسلا هيف عيضي يذلا عضوملا
 جيهوبو 6 بسبسلا اذه ءارحص ةرارحب ملاتت يتلا لبإلا فافخأبو . تالمعيب هتعطق ي (٥)

 . هيلع ةيسارلا هراجحأ
 اهل دعتسا : اهب تبهأ ؛ ةغالبلا وحن نم نسخلاو فصولا يف تاقناق : رغ ؛ لاحلل : واولا )٦(

 ةفاثك نع ةرابع : انبلا ؛ ةمالظ مكارتل داوسلا ديدش : جتلم ؛ ةدعلا يهو ةبهالا نم اقتشم

 . ليلل يونعم فصو 0 ضيرعلا ليوطلا : لطيعلا ؛ ديدشلا هداوس

 )٧( ةبعشتم نورق وذ ، لالح ، يشحو . هتليصف نم وأ ، لعولا ركذ وهو : (ليأ عمج) ليألا .
 لفرلا ؛ همالظ ةدش : هقاور ؛ همالظ ليللا لودس : لدسنم ؛ ليللا نم تاعاس : نهوم (٨)

 . هداوسو ليللا مالظ نع ةيانك ، ليوطلا بوتلا : (ءعافلا نوكسو رسكلاب)
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 اضرتعم ديبلا يدست ينأ

 اننيبو ةالفلا انل زاج فيك مأ

 ةيواد ينب ىلإ تيدتهإ ينإ
 هنأك تابنلا قستمب تداج

 اهديجبو اهرحنب يلإ تلام

 تلصو امو ةملظم كتلصو

 ارتقم اموي تنك نإ نسنايت ال

 معن اذ تنك ام اذإ رذحاو

 رسويو ينغلا ةكرحلا رتقي دق
 اعشختم نكت الف ترقتفا اذإف

 ىنغلا لضف نم ساوف تينغ اذإف

 امنإ كرهد لآستلا نم للقأ

 ةعانم نكت الف تلننس اذإو

 ةلخ لضفأ ربصلا نأب ملعاو

 لوه فواخمو كلاهمل

 0') لوحلا عتوخلا لظي قرخ
 (" لجوه فلاتم تاذ ءامهي

 (" لزنت باضهلا نم روبدلا يرأ

 (') لحطأ هنول فلكأ ليللاو

 لزهي اندجب لايخلا نإ

 للظ اخرلل كلظت نأ نم

 لود روهدللو لوزت نأ نم

 (ث) لدنجلا غدصيو يبغلا رمغلا

 (التعت اهبيرل تابنانلل
 (') لتخت ىتم يردت ال تنك نإ

 لاسي نم درلاو افجلا اقلي

 لخبت الو سيؤت الف ارسع

 لشفت الو عزجت الو ربصاف

 ؛ ءارحصلا هذه يف هقيرط نع ديحي : لظي ؛ ةعساولا ءارحصلا : (ءعاقرخ عمج) قرخ )١(

 ةقد ىلع ةردقلاو 0 رظنلا ةدوجو 0 قذحلا : لوحلا ؛ ريسلا يف رهاملا قذاحلا ليلدلا : عتوخلا

 . رومألا يف فرصتلا

 )٢( ةعساشلا ءارحصلاو 0 ةعساولا ضرالا ءامسأ نم : لجوهلاو . ءامهيلاو . ةيوادلا .
 )٣( ؛ ريبانزلاو لحنلا ةعامج : روبدلا ؛ لسعلا : يرألا ؛ تابنلا نم ىوتسإو عمتجإ ام : قستم
 . لابجلا حوفس : باضهلا

 )٤( ةربغلا ىلإ لناملا ردكلا : لحطأ ؛ ضايب يف داوس : فلكلا .

 (٥) ملعب الو مهفي ال ي ذلا : يبغلا رمغلا ؛ هناكذو هتهابنب ةكرحلا ديدش : كرحلا ؛ رقفلا : راتقالا .

 )٦( نهولا وهو . لالتعإلا نم : لتعت .
 )٧( ةتغب ةينملا لوصو نع ةرابع ث ردغلا : لتخلا .

 ۔- ٣١٧



 لضفألا لزنملل هلحيو ىقتلا هعفري ءرملا نأب ملعاو
 لمحملا دماحلاو ينغلا نكت هقتافق هللا ىوقت كيلعف

 لمعت ام ريخ نم هل لمعاو هلك كرمأ نمحرلا ىلإ ضوف
 لنئنوم يذ لك لئوم هيلإو لضعم رمأ لك جرفي هبف
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 : ًالزغتُْم ۔ اضيأ ۔ لاقو

 )١) حصمت دهعلا ىلع تداك ىضغلا تاذب لزانم كنم قوشلا جاهو تبرط

 (") ح رتمو نيزحلل ىكبم رادلا يفو ةنمد رمغلاب نازحألا كل تجاهو

 حون كيألا نم عرف يف مئامح اهب تنطوتساو رادلا بونج نم تلخ

 حصفي لوقلاب داك دق مجعتسمب نقراش لك يف ناصغألا ىلع ينغت

 حفست دخلا يف نيعلا عومد تلظف حصو ملاعم ينتكبأف تفقو

 حضو بنارتلا ضيب اقن ءاب اهتاصرع يف لتحي اهب يدهعو

 (") حلد نيكامسلا رشن نم مئامغ اهنأك انوه نيشمي اطخلا راصق

 )) حظطبت ايانحلا قوف ةمعنم ةنحجرم ) ہحضلا لابسكم نهيف ذو

 (ثُ) حضوأ ةلازغلا نرق نم بئارت اهنيزي دوخ نيحنشكلا ةفهفهم

 حدمي نسحلا دهاش هيلع ماقق اهرون هتلج سمشلا نأك هجوو

 حجرأ هيمسق يأ يردت كتيلف بناج لك نم نسحلا هيف مساقت
 () حجسأ نوللا حضاو ليسأ دخو هتابن حاقألاك بينش رفغتو

 )١( سردو بهذ : حصم .
 )٢( ةنمدلا ؛ زاجحلاو ماشلاب عضاوم ةدع وهو 0 ىلهُبو ءارمحلا نيب ، نامغب عضوم : رمغلا :

 وهو 0 منغلا ثورب بارتلا جزتمي امك 0 هب جزتمإ ام : يأ ، ردصلا يف دقحلا نم نمدنا ام

 نزحلا ناكم : حرتملا ؛ (لادلا رسكب) ةنمدلا .
 )٣( اهيرج يف ةباحسلاو 0 اهريس يف لبإلا هب فصوي 0 ليقثلا يشملا : حلد .

 )٤( فدرلا ةليقثلا : ةنحجرم ؛ خذبلا نم اهناكم حربت داكت ال } ةمعنلا ةفرتمملا ةأرملا : لاسكم ١

 ءاملاب ةباحسلا ناليس وأ } محللاب نيترصاخلا ءالتمإ : حطبت ؛ اهيشم يف اهفادرأ زتهت .
 ةمعانلا شرفلا وأ ، ضرألا هجو ىلع وأ } ريرسلا قوف ءاقلتسإلاو .

 )٥( دوخلا ؛ نيترصاخلا : نيحشكلا ؛ نطبلا ةرماض 0 دقلا ةقيقر . نيترصاخلا ةقيقد : ةفهفهم :

 ةديدجلا ةباشلا .
 )٦( دخلا ةنيل : يأ 0 ءاحجس ةيراج : لاقيو . دخلا نيل : حجسلا : حجسأ .

 ۔ ٣١٩



 () حرذملا يلبابلا رحس جنغلا نم امهيلع رذ ناوالحك نانيعو

 (٢) حشوتملا لئاجلا دوري ثيحو فنفن ديجلاو طرقلا لاجم نيبو

 (” حجر فداور اهارخأب ءونت مقت نإ ءازجع لجحلا تومص ةانا

 (ا) حطبأ لمرلا نم اهابرت لوذخ رداف ةليمخلاب فشخ مأ امو

 (ث) حضمي رجاوهلا جهو ذإ رحلا نم اهنكي فقح ةاطرأ نم نافجسو

 () حورم بناذملاب حلطو كارأ اهل اندو الملا عزج اهل انحأو

 حرتقي نيبلا ىذأ نم يبلق داك دقو تعدوق تماق موي اهنم نسحأب

 (') حسرملا بيبرلا فشخلا الو تنازق اهنول فيش رمرم نم ةيمد الو

 حزنتو وندت رادلا نإ كتيدف اهلوق سنأ ال ءايشألا م سنأ نإو

 )١( حايرلا يف هرذ : ءيشلا حرذ : حرذملا ؛ لالدلا وهو . ةيراجلل ةفص : جنغلا .
 حاشولا ؛ نينيشلا نيب ىوهلا نم غارفلا : فذنقفنلا ؛ قنخلا : ديجلا ؛ نذالا يلح : طرقلا ( ٢(

 . هنطابو هرهاظ ؛‘ نيللا سلسلا : لاجلا
 ىدص عمسي ال : تومص ؛ (تاونأ عمجلاو) 0 ةيتاوملا ةميلحلا ةكرابملا ءاسنلا نم : ةانألا )٣(

 مايقلا نع اهب حجرت : يأ ، حجر ؛ اهفداورب لقثت : ءونت ؛ زجعلا ةمخض : ءازجع ؛ اهيلح
 . دوعقلا ىلإ

 اهبحاوص لذخت يتلا ةيبظلا : لوذخلا ؛ لابجلل مزالملا لعولا : رداق ؛ يبظلا دلو : فشخلا )٤(

 . اهدلو اهل ذخأ دقو اهدلوب درفنتو ىعرملا يف

 ؛ ةيراجلا هيف رتتست يذلا ءابخلا افجسك . فجس ىمسي قش لكق ، قوقشم رتس : نافجس )٥(
 : حضمي ؛ لمرلا : فقحلا ؛ (ىطرذألا عيمجلاو) دجنس مجعلا اهيمست ةرجش : ةاطرألا

 ديغلا ةرشبب سمشلا رح جهو ةدش نع ريبعتلل هراعتسإو ، ضرعلاب سملا : حضملا

 نإ يداولا يتفضو ‘ الفلا كعطق : الملا عزج ؛ عيش لك نم ج وعملا وهو : (ونحلا نم) ىنحأ )٦(

 ليسم : (بنذم عمج) بناذملا ؛ نيتبطح قوف ةضرتعْملا ةبشخلا : ةعزاجلاو ، تبن اهب ناك
 . حاورلا وأ ةحارلا نم سانلا هيف حيرتسي امم 0 رافقلاو ةيدوذلا يف ءاملا

 ؛ اللحو ايلح 0 ةنيزلا عاونأب اهنول نيز : اهنول فيش ؛ ماخرلا : رمرم ؛ ةروص : ةيمد )٧(

 نبا : بيبرلاو 0 ىبر : اهل لاقي } اموي نيرشعب اهتدالو دعب 0 ةاشلا و يبظلا مأ : بيبرلا
 . هل ةزيجع ال نم ناويحلا نم : حسرملا ؛ شحولا رقب نم عيطقلا : بربرلاو 0 ىبرلا
 . مومذم ةارملا يفو . درطلا ، ودعلاو بثولا نم هعنميف
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 هنأك نانبلا فارطأب ايحوو

 اصعلا تقشناو نيبلا دج ةيشع

 اهنأك لومحلاب اولقتسا املف

 مهلامج قوف جادحألا تيلوعو

 امنأك انبع يرهم لك ىلع

 اهمانس نأك ةانبع لكو

 مهنود لاح دقو يفرط مهتعبتأف

 ةبابص مظعو فوخ نم تكسمأو

 اورداغو نيفجوم ىملسب اوحارو

 ارماسم موجنلل هارت اروظطق

 يحراب وه يذلاب ىملس بح امو

 ىبأ اهركذت نع ولسأ تلق اذإ

 اهل انعار ةرظن الإ يه امو

 ب ؛ ةولح ةلقب وهو ، ضايبلا ىلإ براض ربغأ هنول رجش : يماخرلا ( ١)

 () حتمتي ذإ ندللا ىماخرلا قورع

 حدصي نيبلل نيبلا بارغ لظو

 (" حضفم ةنيدملاب ليحن ايحض

 ") حديص يحلا نم داح مهب دجو

 ) حوصملا ليحلا اهيف هنباغم

 )ث( , حمرطم زشن ءايلع ىلع ءانب

 ) حصحص ءاديبو مالعأ

 حدصي نيبلل داك دق دبك ىلع

 () حفسي دخلا ىلع عمد اهل ابينك
 حمليو وندي قربلا ميشت اروطو

 حشوملا مامحلا ىنغ ام رهدلا ىدم

 حدقي ةشاشحلا يف رحس ثفن اهل

 ضرألا نم

 حرتم مهو اقس جيرابت

 . ب ذجلا حتملا : حتمتي

 )٢( حضفم ؛ اهرح نم 7 لحنف . فيصلا يف ىحضلا سمش هتباصأ ام : (ديدشتلاب) ايحض :

 ىنعمب حضولاو حضفلاو 4 داسجألا ىلع ناولألا روهظ : حضفلا و ، ةنيدملاب هبيع روهظ

 . دحاو
 يذ ةقان مسا : حديص ؛ برعلا ءاسنل جدوه الو لحر ريغ بكرم : جادحألا ؛ تعفر : تيلوع )٣(

 . هعاونأ لكب تيوصتلا : حدصلاو 0 ةمرلا

 مسجلا قناقر : نباغملا ؛ ةانبع ىلإ عمجي ، ىثنأ وأ ناك اركذ 0 ميسجلا ديدشلا لمجلا : نعلا )٤(

 هب جلاعي ءاود ، نارطقلا نم برض : (مضلاب) ليحكلا ؛ ىوهلا الو سمشلا اهبيصت ال يتلا
 . هرعش رثانتو دلجلا ققشت : حوصتلا : حوصملا ؛ لبإلا برج

 )٥( عفتراو الع : يأ ، (حمرط لعفُم) حمرطملا ؛ عفترملا ناكملا : زشن .
 )٦( (حصاحص هعمجور) ءادرجلا ةيوتسملا ضرألا : حصحصلا .

 )٧( ريسلا ةعرس : فجولا .
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 ينروزي الايخ ىملس نم تقلعو

 لغاش بلقلل بحلا نأ ردأ ملو

 لباب رمخ نم ءابهص ةزم امو

 اهسفن تاذ نع راجتلا اهب يلاغي

 ةيلباب ةموتخم اهب ءاجف

 اهقوف رهاظت اموي تقفص . اذإ

 اهبرل تعاطأ راكبأ سلح الو

 هلوحو تدعأ حخابجأ ةرارق

 لساع ليللا ةملظ يف اهل حيتأ

 ةنزم ءام الو اهيف نم بيطاب

 اهرارق كنم ندي مل نإ مهلا يه

 (١) حنج يراردلا مالعأو اقورط

 حرطي يحلاب نيبلا اذه نأ الو

 () حنرم ميجالعلا قزلا نم اهابس
 (" ح وطتي رهشأ اهيلع لظو

 () حتفتي اهند نم جرأ اهل

 (©) حفطتف ولعت توقايلاك عقاوق

 () حفست خيرامش يذ يف اهب ىمواف

 () حرستو بوؤت جاوفأ ريدلا نم

 (" حولم اهيلإ باوج رميحأ

 (_})})؛ حقل بئاحس هتدأ ءاوفصب

 حرفمو ىعرمو ىهلم اهبرق يفو

 )١( ئضم بقاث : يأ ، يرد بكوكو : (ينرد هدرفُم) يراردلا ؛ اليل مداقلا : قراطلا .

 )٢) وهو 0 بارشلل ءاعو : قزلا ؛ ةرمخلل ةلناملا رمختلا : ء ابهصلا ؛ؤ معطلا ةذيذللا رمخلا : ةزملا

 درفم) ميجالعلا ؛ حي دألا فتن فتني الو هرعش زجي {. دلجلا نم ٥ فاجلا ظيلغلا وهو : (مجلع

 . رمخلا رتا نم ليامتملا : حنرم ؛ قلخلا

 . هضرغ نع هاتو ، هدصق نع جرخ : حوطت )٣(
 هلفسأ يف 0 ةعنصلا يوتسم ، ليوط هنأ آلإ . بحلا ةئيهك 0 ديقاورلا نم مظع ام : ندلا )٤(

 . ةضيبلا سنوق
 ؛ همعطو غابدلا حير وأ . ءام هيلع بص 0 ديدج ميدأ نم جرخي رفصأ ءام : قفصلا : تقفص )٥(

 . ردقلا بناوج نم ضاف : حفط
 )٦( هتيب سلح نالف : لاقيو . هحربي ال ناكملل مزالملا وهو : سلحتسُملا نم هلصأ : سلحلا .

 )٧( عمج وأ 0 لاج : هانعمو 0 خبج هيضام : خابجأ ؛ ءيشلا هيلع رقتسي يذلا عضوملا : ةرارق .

 برشلا دنع حادقلاو باعكلا تلاجإل انهو 0 ةيلزنملا تاودألا عيمجت تاوصأ يهو .
 ؛ باج : هلصأو 0 ابايإو اباهذ ةالفلا عطقي : باوج ى اعرسم ىشم اذإ . لسعي بنذلا : لساعلا (٨)

 . ريشم : حولم
 )٩( حقل ؛ انيش تبنت ال يتلا ءاسلملا ةبلصلا راجحألا : عاوفص ؛ ةرطمملا ةباحسلا : ةنزملا :

 . رطمملا باحسلا
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 () حربم ءاد بحلاو هرمضأو هنجأ اذذم كيردي ام ىملس ايا

 حرتت رادلا الو دايم نصفلا الو رمقم ةبيبشلا ليل ال يلايل

 (') حمحمص بابشلا فوقوم انأ ذإو هئاولغ يف نصغلا لثم يه ذإو

 (" حنجي ةبابصلاب اهيلإ يبلقو بلخ ريغ ىوهلا يف يل اهقرب ذإو

 ء جمجاو اهيلإ يميزايح دشا ةوبص لك ىلإ خانت انأ ذإو
 (ث) حلجملا ماغثلا سأرلا ةمق ىلع هنأك ريتقلا يسأر الع املف

 (٦) حلصي لصولل ناك وهل ةبايغ تعيشقأو تايناغلا لصو تيسانت

  

© 

 )١( هنكأ : هنجأ .

 ىلإ نيثالثلا نيب ام 0 ةوقلا لماكتم : حمحمص ؛ اهيلإ يهتني يتلا ءيشلا ةياغ : ءاولغلا )٢(

 , . رمغلا نم نيعبرالا
 )٣( ليمي : حنجي ؛ هعم رطم ال ي ذلا بذاكلا قربلا : بلخلا .

 ماظع : ميزايحلا ؛ اقشع ءيشلا ىلإ ليملا : ةوبص ؛ ةماقإلا : خ ونتلاو } ميقمو تباث : خانت )٤(

 . هعبت : ءيشلا ىلإ حمج : حمج ؛ ردصلا

 )٥( ىمست نامع يفو } خيشلا ةيحلك ءاضيب ةرجش : ماغثلا ؛ بيشلا نع ةيانك : ريتقلا :
 ) هجو ىلع ةريدتسُم ةيبكوك اهتفصو 0 يذؤم ريغ كوش اهلو . ةيشاملا اهاعرتو 0 ( ةبنكلا
 باهذ وهو : (حلجلا نم) حلجملا ؛ اهقروب هبشا اهرهز نولو ، قاس تاذ ريغ ‘ ضرالا

 هل نورق ال ي ذلا ناويحلا نم علصألا وهو 0 سارلا رعش مدقم .

 )٦( ةباحس : ةبايغ .
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 نساحمو 0 ةعيبطلا لامجب الزفغتم ۔ آضيأ ۔ لاقو

 : ةعاطلا ىلع هموق آاسمحُم 0 ناوكألا

 () انامعن ضرا نم انهوم ىرس قرب انايحأ نيعلا ىكبأو مارغلا جاه

 () انايرغ فكلاب اعمال هلاخت هقراوف يجزت هقراوب تتاب

 ©} اناريغ قربلاب افلك ىأر اذ نم ةيبار سار نم هبقرأ تبو

 (}أ ناطق نيطقسلا نميأ ىلع ايح ينركذف ايشعن روكلا نم ادب
 6}) اناجيتو افايسأ دنهلا عباط نم ةيحاض ناوضر يبناج يف نأك

 () اناوضر نزملا اياوزب ىحتنا مت مدك ىلإ ىوزن نم براغملا ىقس

 () انالغو ايريغ ريعلا ىلإ يمري هبراوغ ابوهرم نوجلا حبصاف

 _ اناريعو ىلجعلا نم اقلب نيقبي هب نلدس ارقش ةنصحأ نأك
 )١( فناطلاو ةكم نيب ضرأ : انامعن ضرأ ؛ تقاخ ديعب : انهوم .

 )٢( (ارغا ردصمر) انايرغ ؛ رطملا باحسلا مامأ رياطتملا باحسلا وه : قراوفلا : هقراوق .

 الطأ : يرقلاب هاطغ ؛ ٥ارغأ وأ ، هب قصلا : يا

 )٣( ةيقسم : : يأ ‘ ةريغم ضرأو « . ناريغلا ؛ ضايب يف داوس : فلكلا : افلك .

 ؛هانه ينب نادلب ىلع فرسشُم ، ةيبرغلا ةهجلا نم } رضخذا لبجلا نم ءزج : روكلا )٤)

 . اميدق اذه . ةرهاظلا ىلإ ذفنيو 0 نيعلا يداو ةهج نم . سمش لبج يف عضوم : نيطقسلا

 يداو نمو 0 ءارمحلا ةيالو نم هقيرطو . هانه ينب ةزوح يف وهو } طس راد : ىمسي اتيدحو
 نم ، هلبعو هلمع ةيرق بصخي هرطمو ‘ وليك ١٨ ب سمش لبج زكرم نع ابرغ دعبي 0 نيعلا
 . رمتسملا منادلا : يأ { اناطق ؛ نيعلا يداو

 )٥( هل لاقيو ى ىوضر : هلصأو } رضخألا لبجلا : ناوضر ؛ ةيبرغو هيقرش : يأ ، يبناج :
 هقرب فويسلاك باحسلا يف قربلا : لثم 0 يناثلا رطشلا يف ؛ هيف نف يبن مسإب ، ناوضر .

 هباحس ناجيتلاو .
 )٦( رضخذلا لبجلا باضه نم 0 فونتو ىلهُب نيب 0 هددعتم ىرق هيف عضوم : مدك .

 ناك عضوم : ريعلا ؛ باحسلا فارطأ : هبراوغ ؛ دض ضيبلاو . دوسألا باحسلا : نوجلا (٧)

 : نالقغلا : اتالغ ؛ ةيقسم : : يأ . ةريغم ضرأ : ايريغ ؛ ارفقُم حبصاف رهدلا هريغف . ابصخُم

 . ضذزذلا يف ةضماغ ةيدوأ وأ . حلطلا تبانم

 )٨( ناريعلا ؛ ةعيرسلا ماهسلا : ىلجعلا ؛ ةعيرس : اقلب نيقبي ؛ سوقلا لصن : ءارقش ةنصحأ :
 ضرخلا هجو ىلع وأ ‘ رادجلا يف زرغي يذلا دتولا : اهنمو 0 ةريتك يناعم اهل .
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 () اناحيس ضرألا نوتم قوف دمت ةفكاع ءاملظلاو الألت قرب

 انارين ءاشحألا نطاب يفو اعدص يدبك يف ترداغ دق كبسح قرب اي

 (انانحت حيرلا رمو باحسلا بوص اهريغ ءاعرجلاب ةرمع راد اي

 () انايحأ وهللاو ىبصلا دوهع يلع اهنكاسب ينغت دقو ءالخ تحضأ

 انايدأ كتناد ذإو ىهلمو انسح اهرظنمك ىقلت ال ةرمع نامزأ

 () انابلأو كسملا جمي ناتم يذو هضراوع لوقصمب كيبتست ذإ

 () انابور فعنلاب ايطال تفلاح دق ةلذاخ ءاسعولاب ءامدأ ديجو

 ١( اناتهت برتلا يجاسب هيلع يرست ةيداع رم هالج راوسلا لثم

 () اناطيغو اضايغأ ةرجو نطبب اهنكسم ءاسنخ ةروعذم نيعو

 نم }. ناحيس ةنيدم نم هجرخمو ‘ يماشلا رفنلا نم 0 هنذأ : هل لاقي ؤ رهن وه : ناحيس )١(

(٢) 

(٣) 

 . يرزجلا رغثلا نم 0 ةيطلم ةيحان
 ةقانلا نينحب 0 حيرلا توص هبشو : (نينح عمج) انانحت ؛ ةفوكلا برق عضوم : ءاعرجلا

 . اهنكاس ديبت : ينغت ؛ ناكسلا نم غرافلا ناكملا : ءالخلا

 ريغلا هجولا : لوقصملا ؛ ىوهلا برح نم ايبس كسفن ذخات : يا ، كيبست : يأ . كيبتست )٤(

(٥( 

(٦( 

(٧( 

 هنم ح وفي : ي أ ى كسملا جميا زرابلا هجولا : ناتم ي ذ ؛ نيدخلا : هضراوع ؛ بحاشلا

 رجش : ليقو 0 نالعلعلاب نامع يف فرعو 0 ايبط لمعتسي رمت هل رجش : نابلا ؛ كسملا
 . عوشلا
 ؛ ةعساولا ةظيلغلا ةلمرلا : ءسعولا ؛ بارتلا نول اهنول : يأ 0 ءامدأ ؛ يبظلا قنع : ديج
 : تفلاح ؛ مهب ةلوذخم : يا ، اهدالوأ ىلع ةقفش اديعب رفنت ال يتلا ةيبظلا يه : ةلذاخلا
 وهو : (ةوبر ةغلابم يه) انابور ؛ عفترملا ناكملا : فعنلا ؛ ضرالاب قزآللا : ايطال ؛ تمزال
 . ضرالا نم عفترإ ام
 ؛ ليسلا : رم ؛ ةروص نسحأ ىلع هرهظاو هحضوأ : هالج ؛ ضرألا نم عفترإ ام : راوسلا
 : اناتهت ؛ ضرألا نم ننمظُملا : برتلا يجاس ؛ اليل رطمت : يأ . يرست ؛ ةباحسلا : ةيداع

 . ريزغلا رطملا
 ؛ هيشحولا ةرقبلا : ءاسنخلا ؛ دايصلا نم ةفئاخلا يشحولا رقبلا فصي : ةروعذملا نيعلا

 : نم ةمجألا : ضيفلا ؛ شحولل عترم لزنم اهيف ام 0 ةرصبلاو ةكم نيب عضوم : هرجو
 . اهنم ضفخنإو ى ضرألا نم نئمطا ام : طيغلا ؛ اهنم عفترإ امو ى ضزألا
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 انانفأ بلقلا ىشغي نجدلا نم قتف ىلع حال متلا ردبك اهنم هجولاف
 0١ اناتكو اداربأ يماسقلا يط جضخنم ريغ صيمخ اهنم نطبلاو

 () ناثدح دادزاف ىوذ ناهألا لثم قلق لحان قيقد اهنم رصخلاو

 ا} اناير يدربلا نم اريظن يكحي ةبعرخ قاسلاو اقن لمر فدرلاو

 () اناسنإ نسحلاب تنتق ةناسنإ اهجليمأ ام يبر هللا كرابت

 () انابلا ةرحسلا ميسن ليمت امك اهلمانأ اير مدق ىلع اوطخت

 ١}©( اناريج حبصلاب نزت مل ةروصقم ةنكهب ءافيه ةمعنُم ذوخ

 () انانسأ ءاضيب ةبنرأ ءارفص ةربدم ءازجع ةلبقم ءانسح

 () ناديم زتهت اهبئارت ضيب اهبكانم مع اهبناوذ دوس

 ةدلب ىلإ ةبسن ، يماسقلا باوثأ نم سابل تاذ : يط ؛ بلصلا ىلإ نئنمطُملا نطبلا : صيمخلا )١(

 هب نيزتت . ناتكلا جيسن نم 0٠ صيمقلا قوف سابللا نم عون : (درب عمج) اداربأ ؛ نميلاب
 . ةأرملا

 نوجرعلا : يأ . (رسكلاب) ناهإلا ؛ فئاخلا قلقلا لوحنك لحان رصخ : يأ 0 لوألا رطشلا )٢(
 ناتدحلاو . نسخلا يف ةوتف دادزإ : اناتدح دادزاف ؛ قدو لحن : ىوذ ؛ سوقتُملا ميدقلا

 . بابشلا وهو . ةثادحلا يف ةغلابم
 ملو امحل ئلتمملا : بوعرخلا : ةبعرخ ؛ ةماهتب عضوم : اقن لمر ؛ ةأرملا زجع : فدرلا )٣(

 امي ئلتمم : اناير ؛ هنافصو هتواقنب هيبشت 0 دربلا ىلإ ةفص : ي دربلا ؛ رودم همظع رهظي

 . شمكتم الو شمحأ ال 0 ةبيبشلا

 انه ( ام ) و ‘ نسخلا يف ةقلخلا ةلماكتملا ةأرملا : جولمألاو . اهنسحأ ام : اهجليمأ ام )٤(
 . فطعتلاو فطلتلل هرغصو . اهجلمأ ام : هلصأو . ةيبجعت

 ناصخغذل ارحس ابصلا ميسن ليمت امك 0 اهتيشم يف ليمي دق اهلو ةلدتعم : يا 0 اهلمانأ اير )٥(

 . عوشلا رجش
 دق تاذ { ةلهرتُم ريغ ةأرمإ : ءافيه ؛ ةمعان : ةمعنم ؛ ةباشلا قلخلا ةنسحلا : (حتفلاب) دوخ )٦(

 اهتاراج اهمهتت مل : يأ 0 اناريج حبصلاب نزت مل ؛ ةباشلا ةنسحلا ركبلا : ةنكهب ؛ قيشر
 . ءوسب

 (٧) ءاسنلا يف ةرفصلا و 0 فنخلا ءارفص : ةبنرأ ءارقص ٠ ضايبلاب ةباشُملا ةرمخلا يه .

 ردصلا : بنارتلا ؛ ئتانلا محللاب ظيلغلا وهو : (معأ عمج) مع ؛ سأرلا رعش : بناوذلا )٨(

 . رحنلاو
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 اهلمانأ رمح اهلخالخ سرخ

 اهفلاوس ضيب اهفشارم سمعل

 اهلئاصو رمح اهلئامش ولح

 قبع اهرشنو قهف اهردصف

 يلصو مكلصوب يلخبت ال هللاب
 اقلق مكل يكبي اقفترم لازال

 رهس همونو ررد هعمدف

 مكرجه ماد نإ اضغلا رمجب ىلصي

 احرف هسفن تراطو قيفي داك

 انتقرف مار دق يذلا لوذعلا سنب

 هتدوم تسمأ يذلا بيبحلا اشاح

 يترماسم يبح ىلع ليلدلا نا

 ارحس اهنانفأ يف عنصت قرولاو

 اناولأ باتجت اهلنئالغ رضخ

 ( نابثك نيكحي اهفداور مع

 () انالذج وبحملا اهلصاوم ودغي

 () اناودع كيكشي قلق اهرصخو

 انارح ليللاب مكل تيبي ابص

 ث اناريح قوشلاب اقرتحم دجولاب
 اناح نأ دعي مل ررض هباش دق

 اناسرأ داولاب هل متلصو نإو

 اناوكش تلبق نإ دعسلا لباقو
 انارغص هللا هارأو ىرثلا رفع

 انامتك سانلا يف اهل عيطتسأ ال

 () اناقرغ ءارضخلا يف حبسي مجنلل

 () اناحلأ يعرشلا اهمنرت يف يل

 اهعورد : يأ 3 اهلنالغ ؛ نيلجرلا يلح نم : لاخلخلاو ؛ اهل توص ال : يأ . اهلخالخ سرخ )١(
 . ةددعتم اناولأ عمجت : باتجت ؛ مسجلل رشابملا اهسابل قوف . اهب نيزتت يتلا

 نذال ا نيبام وهو : (ةفلاس عمج) فلاوسلا ؛ اهيتفش يف ةنكاد ةرمح : ي أ 6 اهفشارم سعل ) ( ٢

 . رحنلا ىلإ
 )٣( رعشلا بناوذ هب لصو ام : اهلئاصو ؛ اياجسلاو ئواسملا : لئامشلا .

 )٤( ه ىوكشلا نم : كيكشي ؛ ةبيطلا ةحنارلا ديدش : قبع ؛ اهحير : اهرشن ؛ عساولا : قهف
 نع هفعضو هتقد نع ةرابع 0 ودعلا نم سيلو ى ةاداعملا نم : اناودع ؛ يكسشتتلا نم سيلو

 . ةأرملا نساحم نم وهو 0 مسجلا رئاس
 )٥( ريخلا لاصخ عمجي يذلا ، عساولا ناكملا وأ 0 مئادلا تباثلا عضوملا : اقفترم .

 )٦) ءامسلا : ءارضخلا ؛ اليل ميدنلا ةمزالم : ةرماسلا .

 رخآ : ارحس ؛ رجشلا ناصغأ وهو : (ننف عمج) نانفأ ؛ حداصلا مامحلا نم برض : قرولا )٧(
 . دوغلا راتوا : يعرشلا ؛ ناحلألا تاوصأ عيطقت : منرتلا ؛ رجفلا لبق ام ، ليللا
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 اقفترم ءايلع ىلع داكأ ال إ

 اهبسحأو يدخ ىلع فيكو اهل

 مكترجه لبق نم نكن مل انتيل اي

 مكب تبقصأ دق ىونلا نأ تيل وأ

 مضإ نم عزجلا موي تنك ينتيل وأ
 ينعياش ناك ينازع نإ تيل وأ

 ينهنهن ناك يبيشم نأ تيل وأ

 ةيعامط نع الإ بحلا لوأ ام

 ةفقفرتعو نانح ةبيبنشللو

 ىلع نانبلا فارطأب ىميلس تضع
 ةبئاش كيف تارعش ىرأ تلاق

 هثعبي بيشلا طخو نأ ترد امو

 دقو كامسلا ماه تزواج ةمهو

 اناجم ندوع دق رداوب ىمحا

 اناجرم ردصلا يحاوضو يرجحم يف

 انافرعو ادو مكل لمتحن مل

 (انايلو الطم مكبح نكي ملو
 () انامتع مأ نم ةرظن بقترأ مل

 (ا} اناعضأ تعدو ذإ ةبورعلا موي

 () اهلزغ فازعلاب لزاغأ نأ نع

 (} انافيز كيقسي هرخآو ؤدب

 ١( انانح بيشلا دعب تنأ دجآوأ

 اناولأ راص دق يرقتش ترصبأ نإ

 اناولأ نوللا دعب كسأر راصو

 () اناشغي ليللا حنج راهنا اذإ مه

 (_» انا ويك سأر يف اهيسارم تسرأ

 ؛ ايدامت : الطم ؛ "! هراجب ىلوا بقصلا "!! : ثيدحلا يفو ٥ قزل : بقصأ ؛ دعبلا : ىونلا )١)

 . ةغوارملا : يللا

 ةيدوأ لويس هيف عمتجت يداو مسإ : مضإ ؛ عضومل مسإو ، برعلا مايا نم موي : عزجلا موي )٢(
 . جل مأو هجولا نيب } رمحألا رحبلا يف بصي 0 نانحطب

 : ناعضألا : اناعضأ ؛ ةعمجلا موي : ةبورعلا موي ؛ ينبحاص : ينعياش ؛ ربصلا : ءازعلا )٣(

 . نيلحارلا
 )٤( ةرونملا ةنيدملا نم بيرق 0 دسأ ينبل ءام : فازعلا ؛ ينرجزو يندص : ينهنهن .

 )٥) لتاقلا مسلا : نافيزلا .

 )٦( ةديدشلا ةبحملا وهو : (نانحلا نم) انانح ؛ ةدشلا : ةفرتعلا .

 )٧( رهظو طخ ىنعمب : بيشلا طخو .

 )٨( لحز بكوك : اناويك .
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 اناب ذإ كيكبي امو بابشلا ناب
 هل نإف هاركذو بابشلا عد

 مهركذ نإ موق بقانم ركذاو

 مهسفنأ هلل اورش مارك موق

 هرركا تيب مهيف يدهاشو

 اوعمتساف قدصلا لهأو ينيد لهأ نم )

 مهربق ريطلا نوطب موقب مركأ

 مكفلاس جهن اومأ سانلا اهيأ اي

 ننف ىرذ يف نصغ كرحت امف

 مكرزام اودش مكرثأم اوطوح

 مكمراوص اونس مكمئارض اوبش
 مكلوأ لعف نم اودتقا نيعبرألاب

 ةردخم نافخ يذب دسأك اونوك

 اوردتباو دلخلا نانجل اورد ايو

 )١( بعتلاو مهلا : بصولا : اباصوأ .

 اناكرأ سأرلا بيشم كنم ناخو

 اناد ؤرمإ اهاضري سيل اقنالخ

 () انازحأو اباصوأ بلقلا نع ولجي

 انابرق هللا هجول اهوبرقو

 انارمع لوق نم هبسحأو انيح
 (> (اناطح نب نارمع خيشلا ةلاقم

 اناودعو املظ مهنيد اوسبلي مل

 اناقيإو اصالخإ ةريصبلا يوذ

 (_ اناصغأ ءاحودلاب كرحو لا

 اناعطتو ابرض مكرتاوب اولس

 ( اناوعأ رمألل مكمزايح اودش

 () اناوخ ناك نميف هللا كراب ال

 ١( اناطوأ سيخلا ءابأ يف تلعج دق

 اناعطتو ابرض مكتلم ءادعأ

 )٢( ةديصقلا ىلع ةدايز 0 رمغ نب هللا دبع : هلاق تيبلا اذه .

 يدزألا ينابيشلا يسودسلا نايبظ نب ناطح نب نارمع : وه ‘ ناطح نب نارمع
 ناك ‘ ةرصبلاب اشن . ديز نب رباج مامإلا ةقبط نم يعبات ، نابيش نب رمغ ينب نم ، يراشلا

 ت ) ‘ ةرصبلاب ةدعقلا ةمئأ نم : ٨٤ /ه ٧١٠٣م(.
 (٣) ةميظعلا ةرجشلا : ءاحودلا ؛ ةرجشلا نم نصقفلا : ننف ؛ ءيش ىلعأ : ىرذ .

 )٤( مكرودص : مكمزايح .
 اوبتيلف الإو 8 هرش بلغي هريخ نوكي نأ بجيف هيلعو 0 ءرملا نم دشألا غولب يه : نيعبرالا )٥(

 . رانلا نم ه دعقم

 )٦( ةماميلاب عضوم : سيخلا ءابأ ؛ دسألا نيرع : ةردخم ؛ داوس يف ةمجو : نافخ يذب .

 ۔- ٣٢٩



 اناد ةثول وذ نإ ةيندلا ىباي ظقي مزاح الإ رمألا ردصي ال
 (١اناورمل تناك ةعيب اوثكنأ ذإ افلس مكل اوناك ىلوألاب اودتقا الأ

 اناديم تاراغلل ةطيسبلا ضرألا اوذختاو هللا ليبس يف اودهاجف

 انانكأ سمشلا رحل يسقلا فا رطأو نادللا رمسلاو ضيبلا اولعج دق

 ("انافخ دنع ليغ داسأب الإ مهبرح ناك نم مههبشت امف

 © انايحأ رغثلا نعطو راركلا داوعو رامقلا ضاوخو رادجلا لهأ

 امحذخو الذ مهمواقم ىقلي مهمداقم ضيب مهمنازع بلص

 ()انادقو نعملي مهنويع رمح مهفقونأ مش مههوجو ضيب

 () انارهز نوقلي ةملظم عانم ةمركم طاوح ةمحلم داس

 () انارمم نارملا ىلع الهس ناكو هتبل حمرلا ضاخأ نم مهنمف

 اناتهتو اباكستو الهنو الع همظعأ نمحرلا ىقس لالب وبأ

 )٧١( انازحأ هاركذ يل جيهو ل هركذأ تسل ريدح نب ةورعو

 () انابرح وجلاب تأر ةازبلا اذذ لكو الو ءاتأتب فوع نبا الو

 ديدقو ةكم يف مهولتاقو 0 مهيلع اوجرخو 0 ةيمأ ينب ىلع تمقن يتلا ةقرفلا ىلع ةراشإ )١(
 . ه٠٣١ ةنس 0 ينميلا يدنكلا ىيحي نب هللا دبع قحلا بلاط ةدايقب 0 ةنيدملاو

 )٢( ةيراضلا عابسلاو دوسلا هيلا ي وأت ، فيثكلا رجشلا : (هلوأ رسكب) ليغ .

 ةدايق تحت 0 ةيمأ ينب شويج اولتاق نيذلا ، رادجلا لهاي نيفورعملا نيعبرألا ىلإ ةراشإ )٣(
 . سراف لامعأ نم . ( كسآ ) ةنيدمب وهو 0 مهنم نيفلأ اومزهو 0 يفقثلا فسوي نب جاجحلا

 )٤) ةلعتشم : انادقو .

 )٥( (رهز يف ةغلابُم) 0 ناميإلا رونب نيرهدزم نوقلي : انارهز نوقلي .
 )٦( بلقلا عقوم ردصلا : هتبل .

 )٧( مهتمنأو ةيضابألا ءاملع نم 0 ةديصقلا هذه يف رعاشلا مهركذ نيذلا مالعألا لك : ةظحالم .
 مجرتن فوسف ‘ مهنم كلانه ركذي مل نمو 0 ركذلا ةفلاسلا دئاصقلا حرش يف 0 افنآ مهركذ مت

 هعضوم يف الك 0 مهنع .

 هدرفُم) انابرح ؛ هسفنب هتمهمب موقي ال يذلا : لكو ث اميلس قطنلاب حصفي مل نم : ءاتأت )٨(

 تبثي مل نميف 0 لثملا برعلا برضت هبو ‘ ناكملاو نامزلا نول ىلع نولتي رئاط : (يبرح
 . لاح ىلع
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 (أاناسرفو الاجر برحلا ةموح يف ودغ ةامكلا اذإ ىتف جلبك الو

 (" انادحوو ىنثم اومح ةامكلا اذإ لشف الو ديدعرب بهو نبا الو

 () اناطيح نارقألا اهب يقسي درج هلمحت موقلا مامإ ضابأ نباو

 () انارقأ نارقألا تقتلا اذإ سوش مهلايص يشخم نويمرضحلاو

 () انايدأ نيذلا لهأ صن اذإ لثم امهل له ميهاربإو ىيحي نبا لثم

 ١( ناطحق لايقأ نم مراضخلا رهزلاو مقامقلا مشلاو مراضحلا مه

 ()اناكرا نوعدي مهب رواغم مرك مهيحو مرح مهامح

 اناسحإ ناسحإلاو ربلاب نوزجي اونمأ اذإ سنأ اوعزق اذإ نج

 6,» انانغأو مالسإلا ىمح حابأ مح مهل ىرقلا يداو يفو ديدق يفف

 ()اناورم نباو اير ناورم نوعدي ةيساوس اوقال ةيضابأ رهز

 )١( اهبيهل وأ 0 ةكرعملا راعتسإ : ةموحلا ؛ سأبلا عاجشلا وهو : (يمك عمج) ةامكلا .
 )٢( نابجلا : ديدعرلا .

 مهيلع طوحي : يأ 0 اناطيح ؛ (فاقلا رسكب } نرق عمج) } ناعجشلا : نارقألا ؛ ليخلا : درج )٣(

 . مهنامد نم هليخ يقسيو 0 مهرهقيف ةراغلا يف
 ىلإ عمجيو 8 سوشأ عمج) سوش ؛ ردصم وأ } (هلوص عمج) مهلايص ؛ فوخم : يشخم )٤(

 وأ ةراقحب هنادعأ ىلإ رظني يذلا عفرتنملا وهو 4 مذلل سيلو حدملل فصو : (سواشا

 . هتعاجشل 0 ءاردزا
 هل تدقع ، تومرضح نم 7 مابش ةيرق نم 4 يدنكلا ىيحي نب هللا دبع : وه . ىيحي د نبا )٥(

 . ديدقب لتقو { ةنيدملاو . هكمو ‘ ءاعنص حتف ، ه ١٦٢٩ ماع ةعيبلا

 يف ةيضابألا ءاملغ نم ؛ مابش ةيرق نم ، يمرضحلا ىيحي نب ميهاربإ : وه . ميهاريل
 ىلإ 0 عبارلا نرقلا رخاوأ يف شاع 0 داسفلاو يغبلا لها ىلع راث 8 بستحم دناق وهو { نميلا

 . سماخلا نرقلا لوأ

 )٦( فيرشلا ديسلا وهو : (ماقمق عمج) مقامقلا .
 )٧( عاجشلا لسابلا وهو : (راوغم عمج) رواغم .

 يداو ؛ وليك ١٢٦٠ ةكم نع دعبت ، ةكم ىلإ برقأ وهو . ةنيدملاو ةكم نيب عضوم : ديدق )٨(
 . الغلا يداوب مويلا فرعنو } وليك ٣٥٠٠ ب ةنيدملا لامش وهو 0 كوبتو ةنيدملا نيب : ىرقلا

 )٩( دحاو لجر ءانبأ مهنأك : ضعب نع مهضعب لضفي ال نيذلا موقلا : ةيساوس .

 ۔- _ ٣٢٣١



 مهل ناورهنلاب ةموح اهلبقو

 مهدهشمب مهاشغت هللا ةمحرف

 مهنكسم سودرفلا يف هللا ريصو

 رضم نم سانلا ريخ دمحأ راوج

 تعلط ام قلخلا هلإ هيلع ىلص

 تعنص ام حاورألاو بحصلاو لالاو

  

 () انارفك نايتفلا ةلمج تسبلأ دق

 اناوضرو ارب مهبر مهدازو

 () انانطب دلخلا نانج نم اولزنأو

 انامثجو اقارعأ ةيربلا ىكزأ

 انابسح رهشلا يقاب قفاوو سمش

 اناحلأ كيلا قيوف مامحلا قرو

  

 )١() ةمكحملا نيب ةكرعم هيف تعقو 0 تارفلا ئطاش ىلع عضوم : ناورهنلا ؛ ةكرعم : ةموح .

 . ميكحتلا نع ةدعقلا و

 )٢) ةنجلا طسو : نانطبلا ؛ ةنجلا ىلع أ : سودرفلا .

 ۔ _ ٣٣٢



 () رازملا اهنم اهبلوب طشو راون انمرصتل تبهذ الأ

 () رازإلا بقحلا ىلع افص ثيحي اليهم اقن نأك ةمصعنم

 () راوصلا هتيطل يضمي امك تدصو ةمغارم انع تدع

© 

 )١( لوخدلاو ، لوصولاو 0 عارسإلا : بلولا ؛ لاطو دعب : طش ؛ عطقلا : مرصلا .
 هكرحي : ثيحي ؛ لامرلا نم لاهنإ ام : ليهملا ؛ ةبدودحم لاهنت لمرلا نم ةعطقلا : اقن )٢(

 . رازإلا هب دشي ي ذلا طيخلا : بقحلا ؛ ةراجحلا : افصلا ؛ هقرفْيو

 )٣( كسملا نم ليلقلاو . ةبيطلا ةحنارلاو 0 ةيشحولا رقبلا نم عيطقلا : راوصلا ,.
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٠ 

 ناب نصغ اهنأك ةاتفو

 ردبلا ةروص ىلع اهجو ينترأ دق
 روحلا نم ةاتق اي تنأ له تلق

 هللا روص يتلا انأ تباجأف

 يهجوب لاجرلا ةناتف انأ

 رغثب بولقلا ةناتق انأ

 ءانغلا ةضورلاو بيثكلا يبظ انأ

 نويعلا ةهزن نم انأ

  

 ناب نصقك ةاتف

 نارزيخلا نم ضغ بيضق وأ
 نامثل وأ نولخ تسل

 نانجلا جورم تعدوأ يتلا
 ينارت ام ىلع هريدقتب

 نارفعزلاب طالي دخبو

 ناجرملا صلاخو يحاقألاك

 نانفأل و راه زال ١ تاذ

 نابج لك حور نمو زعأ
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 رايدلا راز

 انجش هبلق تدازف رايدلا راز

 ىحض مامحلا حون ابرط هدازو

 ةنماك بلقلا يف ةعول تجيهو
 انتربع تجيه دقف مامح ينغ

 هدهعأ تنك انامز ينتركذو

 اونعض ذإ يحلا نيطق ينع كايإ

 ينفشري لظ يبظل ءادفلا يسفن

 الثم الو اهبش اهل تيأر نإ ام

 مره هرمع خيشب نلعفي ام

 الزغ امراع امالغ تنتف اله

 الذج ىبصلا ركس يف حرمي لظف
 ينكلمت ابخ تنكم دقو تلاق
 ادحأ يب تلداع له كبر هللاب

 انكس وأ باغ امهم لزانملا هل

 () اننش هنافجأ نم عمدلا ضيفف

 اند نيح كيألا مامح نم ةعامج

 انهو انه اه يليمو نوصفلا ىلع

 انمز ىبصلا دهع ىلع يرجأ مايا
 انعض هراد نع نمل ءادفلا يسفن

 انهتراو بلقلا ىنعت راوجلا ىذب

 انتف هلثم يف ىتف يشاحأ الو

 () اندف هدالجأ نم توملا براقو

 (_ انرأ ىبصلا جترُم وهللا دواعم

 اننع هناديم يف وهللا ضراعف

 () انسولاو لقعلا ينم بهذي داكو
 انسح ارظنم يلثم كفرط ماش وأ

 مهيلع نش : مهلوق هنمو ؛ هيلع هقرف : بارشلا ىلعو } ههجو ىلع ءاملا نش : اننش )١(
 . ةليخألا ىليل تلاق ؛ هجو لك نم مهيلع اهقف اذإ : نتشاو . ةراغلا

 بخزرتش ةرجا لك يرابث جوجل ةبطنش ءادرج لك مهيلع انش
 : بيؤذ وبأ رعاشلا لاق ؛ قرفتم : (مضلاب) نانش امو ؛ ءاملا نارطق : نيتتشلاو

 لباو دعب ةميد هيلع تداجو ابصلا هنتم تعزعز نانش عامب

 )٢( (دولجو دالجا ىلع عمجو . دلج عمج) : دالجا .
 )٣( طيشنلا حرملا ىتفلا : نرألا ؛ سرشلا يوقلا : مراعلا .

 )٤) ةنانسو ةأرمإو ة ساعنلا هبش هذخأ : نالف نيسو 3 موثلا لفل : نتسولا ٠ ةرتاف : ي أ » ىنسو

 . فرطلا

 ۔ _ ٣٣٥



 دجوأ تيبلا برو الك تلقف

 الدب مكب يغبي مكعاب نم لظ دق

 رمق يبناج نم ررد تطقاسف

 اهتلالغ يف ىداهتت تلبقأو
 ادب نيح ردبلا لثمك اهنم هجولا

 اهتقلخ هللا متأ ليحن دق

 امهنانب صخر مدق ىلع تماق

 هدهعأ تنك بابش دهع هللاو

 ةشحاف ريغ بورع املسو ابرح

 اهحشوم لودجم ءافيه ءادرج

 اهفشارم سعل اهبناوذ دوس

 هتذاذل تداك امو بابشلا عير

 هتراضغ تلو امنيح ىنماض دق

 هبناجع انيلاوي بابشلا خرش
 امهفافتلإ لاز دق نينصقك انك

 انمي الو اماش الو قارعلا ىصقأ يف

 انمت مكب ىلاغ نم حبرلاب زافو

 ) انر نيح يبظلاك انيعأ تقرقرو
 اندف ابصلا هتلامأ ناب نصغك

 انمكتعم ليللا حنجك اهنم عرفلاو

 انس نيديلا دنز نيراوسلا صغ

 () اننف ًاقن تلح دق عيراسملا لثم

 انكس انل تناك دقو ىملس دهعو

 } اندب ةناير لب حشكلا ةموضهم
 انسولا ةراشلا نسحب يفني طيرلاك

 () انفش ذإ ديجلا صنق عير يبظلاك

 انعظ ذإ سانلل ايف غابل اقبت

 انمز هب انلدبق اقح ناكو

 انعوري ثادحأب لازيالو
 ( انجتحإو كاذ انم نيبلا ريغف

92 

 يبأ نع ىكحو ؛ عيضوم وأ 0 لْسَر : يْبظو ٠ اقنلا تابت : غنراتسألا : ليقف ، يبظ غعيراتسأ )٢(
 نم ةيبار : ةعورسلاو ، لجرلاو ديلا نطبتنست ةبصع : ينظلا غاوزرنسأ : لاق هنأ ، ورمع

 )١( رظنلا هيلإ مادأ : هيلإ انر : انر .

 . لمرلا
 . ةفيطل : ةموضهم )٣(

 )٤( نيعلا ةرخؤمب رظنلا : نفشلا ؛ داوسلا ىلإ برضي نول : يأ 0 ةسعل اهيتفش يف سعل .
 )٥( ءيشلا نع هفرص : هنجتحا : نجتحا .
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 ىبصلا تيلق

 ىراذعلا ترجهو ىبصلا تيلق

 بابشلا وهل تعدو تحبصأو

 هتاذلو بابشلا ناكو

 بابشلا تامحمح نع ترصقأو

 ىركلا ذيذل ينع تيصقأو

 اهلبق نم تنك امو تدكو

 تايناغلل يف ام تحبصأو

 هتاذلو بابشلا تمدع

 اراقو هنم بيشلا ينسبلأو

 تربك دق امدعب يننأ ىلع

 ىحضلا دأر قرولا ينبرطتو

 بابشلا نونف ىركذ داع امو

 بابشلا رصع تاهيه تاهيهو

 هتيلباو بابشلا توضن

 بيشملا دنع ملحلا ينعجارو

 لومحلا تيأر ام اذإ جاهأ

 اهبارتأو راونلا

 )١( تعلخ : توضن .

 )٢( جداوهلا : لومحلا .

 بحأ

 ارامخ هنم بيشلا ينسبلأو

 اراوج هيلإ عيطتسأ ال

 اراعم ابوث بيشلا عم يلع

 اراجدزا ترجدزاو ايهتنم

 ارارغ الإ مونلا معطأ الف

 اراعو امانأ نهركذ ىرأ

 ارارسلا تيسنو ىنملا ريغ

 اراقو هنم بيشلا ينسبلأو

 اراجو افيلح كاذب ببحأف

 اراذعلا بيشملا نول ريغو

 اراطتسا امل قربلل قاتشأو

 اراهج ابحو اعولو آل

 اراط ثيح هرنارس تراط

 ()رراعم اديدج اصيمق ناكو

 ارايتخاو ةبرجت تددزإو

 (" )رايدلا نيأن دق ةركاب

 اراوز ينع نلواح نك نإو
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 اهباينن درب نم تسسنآو
 امكنع اعد يلذاع ايف

 اههجو ىأر ول مهنابهرو
 امغرُم اهبح هدصقخل

 اهلاو اهبخ نم عمستو

 راوجلاو ةرحش نم لدبو

 ليبجنزلا نم ًاحيبذ نأك

 صوصفلا نول لتم امهطلخو

 حوبنلا ام اذإ اهيفب لعي

 تيعر ام اذإ ينالذعت الف

 انمايل دهعلا ينركذو

 الملا بونجب انمايأو

 تينج ام اذإ ينايحلت الو

 ىلجنا بيشملا تيأر املو

 اصيمق ةاهم نم انسبنأف
 تاياوغلا انولج

 ةنريعب تعطق قرخو

 بونجف يلجأ ىعر

 امك انع

 اراوجلاو اهرحس اهتقيرو

 ىرابأ تسلف يلذعو يمالم
 ىراصنلا نيليبألا ليبأ

 ىراوت ام اهبخ يف عمزأو

 ارابطصإ ندقف راشعلا نينح

 ارادسإ ام اهتبقل اجاور

 ()رراشم ًايرأو ايكذ ًاكسمو

 اراقع ًارمخو الالز ءام

 اراحتسا جاجدلا حاصو اومان

 اراونلا تيوهو ىوهلا

 اراوس انللحو ىوللا

 ارامث ينجن وهللا يف نحن ذإو
 اراذعلا هيدل تعلخ رصعل

 اراوغ آءادتعا انيلع راغو

 ارازإ هلح نم انرزآو

 اراهنلا ىلوت نيح ليللا الج

 (}> )راثم اريع بكرلا اههبشت
 ٠( )راطقلا هيلع بونجلا رجت الملا

 )١( لسعلا : يرذلا ؛ ءاضيبلا ةأمكلا وهو : ةحبذلا : هلعل : حيبذلا .
 )٢( ةعيرسلا ةقانلا : ةناريعلا ؛ ةعساولا ةزافملا : قرخلا .

 (٣) ضعب ىلإ اهضعب 0 لبإلا راطق : راطقلا و ؛ ءاملا رطق ردصم : نارطقلا و رطقلا : اراطقلا .

 . رطقلا ةعامج : راطقلا و ؛ دحاو قسن ىلع
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 هلاوشأ فيصلا يفتعأ امكف

 الئنم افشلا لبق لبقأو

 تروغ دق سمشلا ىأر املف

 ءانشألا تاذ نيعلل نهاحن

 تالص مصب داجنلا دقت

 يتقان هتهبش كلذف

 ماقملل نللم تايجانلا اذإ

 لوحسلا دربك بيرغ رعشو

 يل نضراعت يفاوقلا ام اذإ

 يل نلهاسف نهتلهسنأو

 ادم داوج لكل نإو

 ىدملا نزجي يوحن نلبقاف

 (أهرراكدا ةايملا دع ركذت

 ارادتبا دارأ ريعبلا لوثم

 اراتتسا نسنك ءابظلا جومد

 ارارم هايملا نهب مؤي

 (" )رارش هنم حدكلاب حدقيو

 اراقتنفا قيرطلا مؤت

 (" )راضتغا ترضتغاو ةيحاخب

 (٠اراكتبا تركتباو هتلمعأ

 اراطم ينم نهيلع تنش

 ارادحنا نردحناو ةعواطم

 ارارق دعم لكل نإو

 ارارقلا ىشغي قهاوشلا ليسك

 بصو) : ىشعألا لاق ؛ (ناونشأ عمجلاو) 0 ةبرقلا لفسأ يف ليلقلا ءاملا : لونشلا : اهلاوشأ )١(
 اهيلع ىتأو 0 اهغرتض عفترإو 0 اهنبل فخ يتلا قوثلا : ۔اضيا ۔ لونشلاو ، م[اهلاونشا اهثاور
 لاقي ؛ سايقلا ريغ ىلع عمج وهو . (ةلناش ةدحاولا) 3 ةينامث وا رهشأ ةعبس اهجاتن نم
 رنثقلا ام اذإ ىقح) : رعاشلا لوقو ؛ ةلناش تراص : يأ 0 (ديدشنتلاب) ةقانلا تلش : هنم

 . ملوتش اهنع
 ضرألا نم فرش لكو ؛ دجت دالبب اوراص : موقلا ذجنأو ؛ روغلا فلاخ ام : ذجتلا : داجنلا )٢(

 ةعامجلا و) 6 دجنأ : ددعلا ىندأ يفو ؛ ( داجنأ ىلع عمجيێو) ؛ دجن وهف هرهظ ىوتسا

 : لاق } ةبالصو عافترإ اهيف ضرأ : ةفصلا هذه لثم يف ذاجتلاو ؛ (ذاجنلا
 ادعبألا ااجنلا فرطلاب نيمر ادفدف نولع اذإ صقماق

 . ادجن : ىمسي 8 حضاولا قيرطلاو ؛ حضاولا قيرطلا انه اه : لاقيو
 ءاخلا عم ءاحلا نوكيال ةيبرعلا يفو ‘ عضوم مسإ هلعل : ةيحاخلا ؛ لبإلا : تايجانلا )٣(

 . رهدلا هب فصوو 0 شيعلا بيط : ةراضفغلا ؛ فرصتم ةدام اهل ةملك يف نيعباتتم
 . هلاح نيلو . هبيطو ، هنسح : هب دارملاو ، بابشلاو

 )٤( نطقلا نم ضيبألا بوثلا : (لحس عمج) لوحسلا .

_ ٣٣٩ _ 



 راهنلاو هرك يف ليللا ىرأ

 امهركب اراب دق مكف

 اهرك يف يلايللا نإو

 اهناساس سراف راد لسف

 ىدرلا سوؤك مهتعرج امأ

 سومدلا كلفل ًاسومش اوناكو

 مهب ًاركم رهدلا مهرغق
 ترمضأ مهب يلايللا كلتو

 داهسلا تحت مسلا نم مهتقس

 هروم مناد كلق اهل

 رهاق نم كبر ناحبسف

 ارهاق هءاش امل اديرم

 اميحر يب نكف كيلإ تيتأ

 اطخ ددسو يبونذ طحو

 ميحرلا روفغلا وفعلا تنأو

 هل رفغاف كوجري كديبع

 اهنبإ عضرم نع لهذتو

 راهنلا سمش سمشلا فسكنتو

 انيدلاو نع وفعلاب ننماو

 )١( مالظلا : (سمد عمج) سومدلا .

 سوفنلا نردتبي

 ارامع لهأب تناكو ارايد

 ارادتبا

 اراد نبرخيو اراد نيثزي

 اراد لآ اهتداوح نع لسو

 ارادف بطقب مهيلع ترادو

 ١( )١راستقاو ةعضعض مغرلا ىلع

 ارارتعاو اهدهج ةعداخم

 ارارتقا يدبيو اسوبع مهبرق

 ارارف اهنع نوعيطتسي الق

 اراهنلا ثحي ليلو عيرس

 ارادتقا رومألا يلاوي فيطل

 ارامض ابيش ناك أشي مل امو
 اراذحلا ينع فكاو يتلز ىلع

 ارافتعا كاضر نهب تدرأ

 ىراكس هيف سانلا ىرت مويب

 ارادكنا موجنلا هيف ضقنتو

 اراغص انايبر امك يهلإ

_ ٣٤٠ 



 اطقلا بغزك موسجلا راغص

 اياطخلا وفع هللا كلأسنو

 يمشاهلا دمحأ ىلع لصو
 ةفلز هغلبت ةالص

 (أرراضن اونفأف انيلع اوماقو

 اراخدا تانسحلا اهلدبتو

 اراطتسا مث قربلا ضموأ ام

 ارارق ارادو ًاديدم ًاشيعو

  
 )١( تبني ام لوا شيرلاو رعشلا : بغز .

- ٣٢٤١ 



 رشع ججح ذم افع رمغلاب لزنملا وه
 ردكلا ةيفيصلا نم نينافأ 4 تقعت

 () رفغلا نم بيضاهأو ايرثلا ناتهتو

 رمقلا ةدم : نم انعم ناك دقو

 رضنلا ةنبأو داعسو انبلو ىبح امو

 (" رفقلا ثعاثع ضييبك راكبأو ريصاعم

 رضن رهاز فطعاب وهل يف نهانفلا

 ا رفع نم دهعلا ميدق روز نم هلل ايف

 رضخلا سدنسلا لويذ نررجو نيشمت

 ( رقعلا عرجخلا ءابظ دابعلا نعدخيو

 () رمغ رئاح يق انقلا دوخر زتهي امك

 (١)رقك يف متلا رودب ك اهوجو نزربأو
 () ردكلا اطقلا يشمت ام لثم انيوهلل نيشميو

 )١( نامجن : رفغلاو ايرثلا ؛ رطملا طوقس عباتت : ناتهت .
 تقهار يتلا رصعملا : ليقو 0 مالغلا يف ةقه ارُملاك ‘ ةيراجلا يف راصعالا : رصعملا ) ( ٢

 : ينعي ، فخلا قرحأ اراح ناك نإف { لجرلا هيف لحت بعص نلمر وه : ثغعاثغلا ؛ نيرشعلا
 . (ثمعاثقلا عمجلاو) 0 ريعبلا فخ

 )٣( ميدق نم : رفع نم ؛ رنازلا : روزلا .
 )٤( سينألا نم ةيلاخلا : رفعلاو ؛ ةيلاعلا لابجلا : ع رجالا .

 )٥( رومالل برجملا ريغ ييعلا : رمقلا ؛ ماظعلا نيل : دوخرلا .

 )٦) هقوف هتسبلو هاطغ : : ي أ } :بوثب هعرد رقك ي ذلا : : رفاكلا و : رفك ٥ انيش ىطغ ءيش لكو .

 هيلع هللا م معن رتسي هنأل { رفاكلا : يمس هنمو : تيكسلا نبا لاق ؛ هَرقَك دقف .

 (٧) ربغألا نوللا تاذ : ردكلا ؛ فورعم رناط : اطقلا .

- ٣٤٢ 

    



 يدربك قاس ىلع

 ةضغ حادر نهيفو

 نقرقري دق نويع

 اهينثتب تسامو

 حضاو ليسأ نع تدبأو

 ردب لتم هجوو

 وأ يحاقألاك رفغتو

 يرا هباضر نأك

 لساع هيفغتبي لففت
 رفعلا هنود ىفلأف

 ردخلا ةبر اي ال

 نينيعلل ةلوحكم ايو

 يبلق ترحس نم ايو
 دهعلل ةيسان ايو

 سمشلا نم ىهبأ ايو

 رغثلا ةدراب ايو

 كبح نم تلهج دقل

 )١( ءاضيب : ةحضاو ؛ ريسلا ةليقثلا : حادرلا .

 رذع يتفاح يف ابر

 (ا)رفغثللا ةحضاو

 (" رفعلا اقنلا عيراسأك

 رمخلا براش ينشمت

 ا رجفلا انس يكحي

 رفثلا ؤلؤل لق وأ متلا

 ردلا نم موضنمك

 رطقلا درابب بانشي

 ("رعو قهاش يف

 رفعلا نكوم ىدعو

 رعشلا ةيثاص ايو

 رحسلاب نافجألا يف

 يردت ملو ملعت ملو
 ردفلا ةفل ايو

 ردبلا نم ىهبأ ايو

 رشنلل ةبيط ايو

 يردص هب قاض ام

 )٢( لجرلاو ديلا نطتنست ةبصع : يبظلا غاوزرنسأو 0 اقنلا تابت : غيراتسألا : اقنلا عيراتسا .
 (٣) دخلا : ليسأ .

 )٤( بنذلل ةفص : لساع .

 ۔ _ ٣٤٣



 كلجأ نم تيساق دقو

 لمحأ نأ لبق ييبأ

 مويلا نيرت ام يلوقو

 مرصلا ىلع نيتبتأ

 كل اوعدن لصولا همأ

 ىوهلا لومحم نإ تلاقف

 احضو سأر يق ىورأ

 يردص هب ليع ام

 ربق ىلإ مقس نم
 رسلا مكحتسم نم

 رجهلاو دصلا لوطو

 رمغلا ىدم شرعلا اذ

 رعو بكرم يف
 ر ذع نم بينتلل امق

  . ٣٤٤



 بصلا مئال اي

 بصلا منل اي الأ

 دنه ىوه نإ قفأ

 تاذ يف حلت ال قفأ
 لفناو اهبح لفغت
 يبلق اهب ماه دقف
 تاذ يف جلت ال قفأ
 ولحلا قطنملا تاذو

 حنجت مل تنأ ام اذإ

 ضيبلا كداتقي الف

 )١( بركلا ةدش : ءاحربلا .
 )٢( جضني نأ لبق كارألا رمث : ريربلا .

 )٣( نطبلا داوسو بلقلا نيب ي ذلا باجحلا : بلخلا .

 (, بحلاو ءاحربلا ىلع

 بلقلا ىلع ىلوتسإ دق
 (" بحرلا حضاولا ريربلا
 (" بلخلاو ءاشحألا ىيف

 يبر اهنيز امك

 بلقلا الو نيراوبللا

 بذعلا مسبملا تاذو

 يبحص ينعطاق ولو

 ب اقللا لبتخم

 بحلا نم تحرصنا دق

 بحسلا ةيقرك يفو

 (")أبتكلا ةنونكم يفو

 بهل نم نييلئارلل

 بغش الو منتإ الو

 بعل الو وهل ىلإ

 () بغولا فآلا دايتقإ

 (٤) فقحلا ؛ ةيشحولا رقبلا دلو : رذؤجلا ٠ لمرلا نم ج وعملا  9٠لاله لكش ىلع ناك ام وأ .

 )٥( قمحألا : بغولا ؛ لولذلا : فبآلا .

- ٣٤٥ _ 



 ءايمض نم كقاش ولو

 بيرلا هالع بح امف

 رملا جاجألا برش امق

 طق مارح يرمي الو

 ولا الالح هفشرت

 يدرب لثم يقاسب

 لذثم فاطل مادقأو

 عدص اهدق يق امو

 طيرلا يط لثم نطبو

 قفألا ردب لثم هجوو

 سايم لدلا ميخر

 عيراسأب اوظطعتو

 زاوحأ لثم يلحو

 تابللا ىلع بدأ اهل

 ءامسأ اذبح اي الأ

 ناوسنلاب كانسق ولو

 يوحت امب كانيدق

 )١( ءاملا وأ 0 قيرلا عالتيإ : بغنلا .

 )٢( ةالفلا : بهسلا .

- ٣٤٦ 

 برقلاو دولا ضعب

 بحلا نم دودعم

 بذعل بذعتسسلاك

 برش الو لكأ يف

 برلا ىلإ هيجراف

 برت يذ لك معت

 ")بغن يتفص يف ىمن
 بلقلل نم رامج

 بأر عمتجم لب

 بتكلل ةجردم وأ

 برغلا ىلإ لام دق

 بتعلا مناد ينننتلا

 بذكلا ىلع ترم اقنلا

 ( بهس يف راغ دارج

 بدأ اميل اهنم

 برغلا يقو قرشلا يف

 بهشلاب كانسياقو



 نيدخلاو ليذلا ليوط

 غاسرألاو رهظلا ريصق

 رقاحلاو عمسلا ديدح

 غضاملاو توصلا ديدش

 رخنملاو قدشلا تيره

 فصولاو قلخلا قيتع

 ةدلجلاو فطعلا نيلو

 ضاخ ميلض اقاس هل

 فاصوأ يه هذهو

 (١) يشملا يف ةعرسلا : ثيعلا .

 . عافترإ عم ء اوتسا هيف ي ذلا : كوبحملا ) ( ٢

 (٣) رفاحلل ةفص ديدش : بأو .

 بقحلا رتاوت كاوس

 (ه برعلا نم داقعاو

 بصعلا ةروسم وأ

 بشعلاو راونلا نم

 (٢) بلصلا جمدم

 "باو رففاح يذ

 بنجلاو ةهبجلاو

 ("" برقلاو نيقاسلاو

 ا" بشعلاو ةرذلاو

 بلقلاو بوتقرعلاو

 بلصلاو سارضخلاو

 (ا)بللاو ةدهذفلاو

 بنولاو وزنلا ديعب

 بلهلاو ارذعلاو

 ؤ" بذكلاو ضرألا ريذع

 بقل ىلع وبرت هل

 )٤( نطبلا قارم ىلإ ةلكاشلا نم وأ ، هرصاخلا يهو : (بارقا عمج) برقلا .

 )٥() رعشلا نم جسنملا ىلع ام : سرفلا ةرذع : ةرذعلا .

 )٦( عساو : تيره .
 )٧١( نيمس : بظاح ؛ ماعنلا نبا : مي .

- ٣٤٧ 



 قهن قوف ينأك

 ي دامج ي رهش ىع ر

 ردغل تسن املق

 )١( قلخلا ديدشلا وأ . عفترملا : يصاشن .

 بكس درجأ ليجر

 بضه بنجم بقأ

 ابلغلا ةيداغلا نم

 ")بحسلا يف قربلا ءوض
 (ا© بهقلا لبجلا سأرك

 أ بشخ نم ناك عذجك

 () بعقلاو رفاحلاو
 (ا'١ بهش هءاج أ

 اه بضهلا يذ نابأ ن

 بهشلا ةيطبقلا نم

 بشعلا رهاز عيقب يف

 اهبطرلا ىلع حيلاجم

 (}هبكنلا حراوب رمل

 )٢( لحكلاب دوسي يذلا . نيعلا نافجأ نطاب : قالمحلا ؛ هنيع ةقدح : هاجح .
 )٣( ميظع : يأ . بهق لبج : لاقي : بهقلا ؛ يبناج : يفجل .

 )٤) اعطس ء قنغلا ةمدقم : (سرفلا نم) ةفلاس : ١ قنغلا ليوط : عطسخل .

 )٥( هترادتسإ رفاحلا هب هبش ، بشخ نم حدق : بعقلا .

 )٦( ةيوتسملا ضرذلا : بسبسلا ؛ يلاخلا ناكملا : رفقلا .

 )٧( دايقلا ةسلس : ناعذم .

 ءاقب ىلع ةديدشلا ةنسلا يف ةدلحلا : (ةحلج عمج) حيلاجملا ؛ رهظلا ةليوط : جيحامس )٨(

 . نبللا
 يتلا حيرلا : (ءعابكن عمج) بكنلا ؛ اهبوبه دنع بارتلا لمحت يتلا ةديدشلا حايرلا : حراوبلا )٩(

 . نيحير نيب بهت

 ۔ _ ٣٤٨



 يمهبلا اهكوش تقلأو

 نيعلل وه ىلاجت

 رمضلا نم ندواعو

 ءارغملا ىلع نيهاني

 برشلا ىلإ نمميف

 ندربي نه انيبف

 جابثإ لذثم عرجت

 سب مار نهاخوت

 رادقللا نم اهاطخأف

 يفايفلا نبهاني نلبقأف

  

 )١( كوش هل تابن مسإ : يمهبلا .
 (٢) ءارمح ةنيط تاذ ضرأ : ءارقملا .

 )٣( بارطضإ : جابثإ .

© 

 ۔ ٣٤٩

 (أهبرفلا افش نهجاوو
 ب ٦<اا نمه الح و

 بأ دل نم سا وقأك

 (" بكس رللمتسم نم

 بردلا نع نيحنو

 بلقلا يف رح اليلغ

 ٢) برغلا افسك وأ اطقلا

 برق نم عار ماه

 بعرلل نم نعتراو

 بهن اميأ

  



 يبلق تدصقأ ةينج

 قاوطأ تاذ تنغت ام اذإ يلام

 امستبم يولعلا قرابلا ادغ نإو

 ملع ىلع ران انس تيأر نإو

 يتبتاعم نم اقيفأ يلذاع اي

 اهل بولقلا ءاديوس يف ىوهلا ران

 ههبشأ حار مأ كقير بيطأ
 .ه

 ةقرحم نزخلا ءابظ نم ةيبظ اي

 تضرع ذإ ءابيش نم نسحأب امول

  
 )١( تاتابن ءامسأ : قابطو مانسإ .

 )٢( ةينبألا نم فطع ام : قاطلا .

  

 قاوشأو وجش ىلإ اوبصأ داكأ
 قاوماب يدخ ىلع يعومد تحس
 قادحأل داغ ىركلا نأ تنقيأ

 قار نم نجلا هتمر يمرلل ام

 قاحلأاب تمه ام نيح دقوت

 قارشإب سمش مأ كهجو نسحو

 قاسنُم ريغ اهيلع فقو بلقلاف

 () قابطو مانسأ نيب ىدنلا ىعرت
 (" قاطلا و بابلا نيب ليامت انل

  _ ٣٥٠ _ 



 ء امسن راد

 بيضاهألا اهراد ترفقأ دق

 ةلثام نيرجعلاب ءامسخل راد

 ةلفاغ رهدلا تانب نظت لهو

 اهلصاوم رورسم ءامسأ لامو
 ةلذاخ حوسلا يعارم يف اهنأك

 () بوكسم ولدلا صاشن نم حبارو .

 بونكم قرلا يف رطسأ اهنأك

 بوبشم وهللاب انعبرأو انع

 () بيباعرلا ضيبلا اهطبغي ءايمل

 بونجم دولاب اهلصو الط ىلع

  
 )١( هنام قارهأ يذلا وأ ، عفترملا باحسلل ةفص : صاشنلا .

 )٢( ةليوطلا ةأرملا : (ةبوبعر عمج) بيباعرلا .

 ۔ _ ٣٥١





    

  

- ٣٥٣ _





 دقو 0( روصنم نب ميلس ينب يف ۔ اضيأ ۔ لاقو

 . نيصيمق هل اوذخأو 0 ةرايزلا قيرط يف هل اوضرتعا
 : ةنيدملا نم امهيطعأ

 مراكمللو يميلسىلل ام

 ملاظلا نيعل يميلسلا نإ

 مثآاملاو روزلا دامتعإلو

 ملاسب اهل بنج امف تهو

 مدال نم ةمذج هيبش يهف

 مياهتلاو ءالجرلا ةرحلاو

 ميامسلاو ريجهلا نم دوس

 مناوتلل رتعألا لثم نهف

 مراكملا قرط بانتجإلو

 مهاردلاو بسكلل ههبن

 متاح نامز نم صيمقلو

 ('") هزارظلا ةلثلا يعارل بسك

 ("” مئاهبلا هبش اميلس نا

 ث مطالملا عفس ءاسن مهل
 (ث) مراحملا علطت تفلأ دق

 (') هئاوحلا مخرلا لاثمك وأ

 نب ميلس ىلإ بستنت " ةيناندعلا نم } ناليع نب سيق نم ةميظع ةليبق : روصنم نب ميلس )١(
 . ناندع نب دعم نب رازن نب رضم نب ناليع نب سيق نب ةفصخ نب ةمركع نب روصنم
 يلي امم ةقربب اورسشتنإ مث 6 دجن يف مهلزانم تناكو ، نوطبو رئاشع ةدع ىلإ عرفتتو
 . "" برعلا لئابق " : ةعوسوم بحاص مهددعو } رصم لزن مهضعبو 7 ايقيرفاو برغملا
 . ٨٣٨ : ص ى هتعوسوم نم يناثلا ءزجلا يف 0 انطب رشع ةعبرا ىلإ ، يلئاولا ميكحلا دبع

 )٢( نبللا ةليلق قونلا نم ةنسُملا : مزارظلا ؛ منغلا ةعامج : ةلتلا .

 )٣( مسجلا هب رتسي يذلا بونلا وأ دلجلا : مجألا ؛ عيشلا نم ةعطقلا : ةمذجلا .

 ضزاألا يهو : (ةماهت عمج) مياهتلا ؛ ةراجحلا ةريثك ةيوتسملا ضرالا : ءالجرلا ةرحلا )٤(
 ؛ ةبحاشلا ةأرملا يدخ يف داوسلا وهو : (ةعفس عمج) عفس ؛ لابجو رحب نيب ةضفخنملا

 . دودخلا : مطالملا

 )٥( ريجهلا ؛ ريجهلا سمش نم دوس نهنأ موقلا ءاسن فصي : منامسلاو ريجهلا نم دوس :
 فيصلا لصف يف بهت يتلا ةراحلا حايرلا : مئامسلا ؛ ةريهظلا تاعاس .

 يهو : (ةمخر عمج) مخرلا ؛ اهبلحت ةأرملل نوكت ةاشلا : (ءاتلا رسكب ةمنت درفُم) مئاوتلا )٦(

 فيجلا سمتلت ءاوهلا يف رودت يتلا يهو : (ةمئاح عمج) مئاوحلا ؛ رويطلا ثبخا نم ريط

 . اهنم لكأتل

- ٣٥٥ _ 



 )١) م دايأل ىكهس ٥ وجولا دوس مراكم الو نيد ىلإ نسل

 ') مئاوقلا شمح روهظلا سعق مقارألا صواحت نع نرظني

 ") مزايحلا ىلع دش نم ندزو مرادملا ةيشم نيشم اذإ

 (٤) مغالملا حضو ريغ نتبي مئاظعلا و ةنهملاو دهجلل

 (ث) مزاوهلا زنعألا رصل الإ معان ,شيعو نيل سبلمب

 )٦ منارصلاو نزحلا نيب نقعني مقاو دنع طيقانلاو بعلاو

 مزاللا مارغلاب يصيمق تسيل محازم يبا نبا اي مهل ينعد
 (') مقالعلاب ضيخ باص سأكو مجارملا ةمجر نورت فوس

 وأ . ايعيبط }‘ ناك عون ي أ نم ةهيركلا ةحنارلا : ةكوهسلاو . روصقم : (كهس عمج) ىكهس )١)

 ميدأو ؛ ناسنإلا دسج يطغي ام لك وهو 0 ءاسكلاو دلجلا وهو : (ميدأ عمج) مدايأ ؛ ايببس
 . ةينطابلا اهتاقبطو ء ضرألا نطاب يطقُي امم . ةيحطسلا اهترشق : ضزالا

 وهو : (مقرا عمج) مقارالا ؛ ىرخلذلا نود نينيعلا ىدحإ يف قيض : صوحلا : صواحت )٦٢(
 شمح ؛ (سعقأ هدرفُمو) 0 رهظلا وحت ينحنيو 0 رحنلا هنم بصتني ءاد : سعقلا ؛ نابعنلا
 . (شمحأ هدرفُمو) 0 نيقاسلا قيقد : مئاوقلا

 اذإ ۔ بجاحلا مظعو . بعكلا ءاوتسإ : مردلاو } يشملا ةنيس : ءاسنلا نم ةماردلا : مرادملا )٣(

 . هلك ردصلا نع هب ربعيو . ردصلا طسو وهو : (موزيح عمج) مزايحلا ؛ رتبني مل
 ؛ قافتإلا يف ةعسلا مدعو ، شيعلا يف ةلقلا : (مضلابو) . ةقاطلا قوف فلكتلا : دهجلا )٤(

 حضولا ؛ هلعف سفنلا ىلع قشي امو 0 نامزلا بناون : مئاظعلا و ؛ ةمدخلا : : ةنهملا

 . نيبناجلا نم نيتفشلا ىقتلم 4 ٠ مفلا لوح ام : مغالملا ؛ ضايبلا

 ؛ ةزنع عمج : زنعالا 6 ةقانلا يدث ىلع دشي يذلا قلخلا وهو : (رارص عمج) رصلا )٥(
 . ناويحلاو باودلا نم ةنسملا : مزاوهلا

 ؛ ةيكرلا نم ءاملا فرغ ا ذإ برقلا توص : بعلاو ؛ صم ريغ نم ءاملا برش : بعلا )٦(

 مطأ : مقا و ؛ ريناند ةرشعب سيرعلا تطقن : لاقيف ى سيرعلاو سورعلا ىلإ ى دهي ام : طيقانلا

 توص : قعنلا ؛ مقاو ة ةرح هيلإ بسنتو { هتناصحل كلذب يملسو ٠ ةرونملا ةنيدملا ماطأ نم

 اه درفُم) منارصلا ؛ نوزح ىلإ عمجتو ٠ ةعفترملا ضرألا : (ءعازلا نوكسب) نزحلا ؛ با رقلا

 . ةلئاهلا لمرلا نابثك نم عطقنملا لمرلا يهو : (ةميرص
 ودعلاب ديدحلا عقو نع ةيانك وه وأ ‘ ةراجح نم ودعلا هب مجري ام : مجرلا : مجارملا ةمجر )٧(

 مقالعلا ؛ طلخ : ضيخ ؛ ءاضيب ةراصع هل ةرارملا ديدش رجش : باصلا ؛ حمرلاو فيسلاب
 . ةرارملا ديدش ءيش لك نع هب ىنكيو ٥ لضنحلا رجش وهو : (مقلع عمج)

_ ٣٥٦ _ 



 )١) يمسايم نم حضنلا نوفرعتو مساوملا ىلع مكيفا وأ ىتح

 مدانلا ففهلب نودانت مث مغارملاو عفسلا دودخلا قوف

 (}) مزالملا ىلع دوس ررغب

5 

  

   

 اهب بورضملا مست اهنأل 0 ماهسلا نع ةيانك : مسايملا ؛ ماهسلاب ودعلا برض : حضنلا )١(
 . اهب يكلل رانلاب ىمحت ةديدح : مسملاو ، هحرجتف

 ءاعذ امأ . هودع نم وجهملا نساحمب هيوشتلل فصو هركذ ام عيمجو . ةهبجلا : ةرغلا )٢(

 . ملع أ هلل او 0 هركذ ام هب عقويس هنأ وأ . هيلع

 ۔ _ ٣٥٧



 ميلس ينب ءاجه يف تايب
 () يدايإلا بناج نيلزانلل يدايألا نتم يجزا فوس
 (" دابو مهب رم رئاز نم داوزللا ضفن نيذخخلاو

 دازلا سيسخل نيلكألاو داوجألا لمع نيكراتلاو

 (" يداآو يلمع نوري فوس داوذ ينب ميأآشملا ينعأ

 (ا) يداولا راسي نع ينوزج امب يداأنلا دبألاب مهل يمر

. . 5 - 
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 ؛ رهاظلا وأ لصألا وهو : (هلوأ حتفب) نتم عمج : (هيناثو هلوأ مضب) نثُم ؛ عفدأ : يجزأ )١(

 هب دارملاو ، يدايإلا ةدعاس نب سق : مهنمو 0 برعلا يف ةليبق : (دايإو دييأت عمج) يدايإلا
 . دييأتلا مظنلا يف

 )٢( دازلا اياقب : ضقنلا .
 ةشماهدلا نم يلعلا نم فلحملا نم نطب : ةدياوذلاو : داوذ اونب ؛ موؤشم عمج : مياآشملا )٣(

 . ةعيدخلاو لتخلا وهو : ودألا نم : يداأ ؛ ةزنع نم تارامعلا نم
 ةيهادلا يهو : دوؤنلا نم : يدآأنلا ؛ ةيهادلاو ثادحألا عم ددجتت يتلا رومألا بياجع : دبألا )٤(

 . ىربكلا

   

- ٣٥٨ _ 



 ميلس ينب ءاجه يف تايبأ

 0 ضيومت الب لوقلا دهجاو ضيرقلا حاس ثحأ فوس
 ضيغبلا رظنملا حابق ىلإ ضيبلا ريغ دوسلا هوجولا ىلإ

 (" ضوضعبلا يلكأ ميلس ىلع ضوعبلا هجوأ مانللا ىلإ

 (" ضوبأملا لمجلا ماقم لثم ضيضحلا لزنم نيلزانلا
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 ةقشملا : ضيومت ؛ رعشلا : ضيرقلا ؛ رطاخلا هب داج امو 0 رسيتُملا لهسلا : حناسلا )١(

 . بعتلاو
 (٢) ةرذق ءاسفنخلا سنج نم ةرشح وأ ةبيوذ : ضوضقعبلا .

 )٣( ديقم هنأك نيلجرلا لوقعملا : ضوباملا ؛ ضرألا تاعفترم نم ضفخنإ ام : ضيضحلا .

 ۔ _ ٣٥٩

 



 ميلس ينب ءاجه
 مم

 () صيرخدلا ملاس ريغ صيمق يصيمق تذخأ اميلس نإ

 (" صويح نمو قر نم لمو صييومتلا نم هرمع لم دق

 (" صولخ الو بنذ ام ريغ نم صيب صيحب ينم اوعقو دق

 (') صيعلا دهعو قحسأ دهع نم صوصللا ينبو صوصللا مه

 (ث© صيوعتلا صوع مهيرأ فوس صيعلا مانل ريخانملا دوس

 ١( صيصعلاو فانألا ىلع ايك صيغمتلا يذ نطبلا يكك ايك

 () صولملا ربتعملا حدم ركذأ يصيمق نم ينوحارأ امب

 (" صولق نم لقأ مهرهمو صومرق نم قيضأ مهتيبو

 )١) هتعسوتل دازملا وأ . عقرُملا بوثلا : صيرخدلا .

 )٢( بوتلا ةطايخ : صويحلا ؛ فعضلا : قر ؛ بوثلل لسغلا : صيومتلا .
 ناتملك امهو ‘ هبحاصب رمالا مقافت اذإ ، هب لاقي لثم . ةدشو قيض : صيب صيح )٣(

 نعالو . لعف درك بنذ نع ال 0 هعاتمل مهذخأ نكي مل : يأ ى صولخلا ؛ ناتفدارتُم

 . هقيدص عم قيدصلا هلعفي ام ىرجم يرجيل 0 لالدتسالاو فراعتلاب ةبحم : يأ } ةصلاخُم
 . ( يئادر اذهو يرازإ اذه لوقي نم بحصن انك ام ) : لاقي امك

 )٤( بوقعي مأوت ‘ قاحسإ نبا صيعلاو 0 ميهاربإ نب قاحسإ : امه ۔ صيعلا و قاحسإ .
 هلسن يف تناك نأب ، قاحسإ هيبأ ةوعد بوقعي لانو 0 اهنطب نم هجورخ يف همأ صاعو

 همأل بحأ بوقعي ناكو . رفصالا ينب دج وهو . ءارمألاو كولملا صيعلا ينب يفو ث ةوبنلا .
 ملعا هللاو . وصيع همسإ ناك ميدقلا دهعلا يفو . هيبأل بحأ صيعلاو .

 ءامرغ ‘ ميلس ينب رايدب ءام عضومو 0 رجشلا رايخ تبنمو ‘ بسنلا لصأ : صيعلا )٥(
 . ةنحاشُملاو ةرجاشُملاو ةدشلا : صيوعتلا ؛ مهاجه و هصيمق اوبلس نيذلا 0 رعاشلا

 مجع وهو: صعصعلا : هلعل ى صيصعلا ؛ ةعذال تاباهتلإو . ءاعمالا يف ءاد : صغملا )٦(

 . بنذلا
 ىضق دقو ) : ثيدحلا يفو } طقسو لسنإ : ىنعمب & صلخت : يأ ، (صلمت ردصم) صولملا )٧(

 | . طاقسإلا : يأ } ( صالمإلا يف رمع
 شعلاو درصلا ، ناسنإلا اهيف افدتسُي ‘ سأرلا ةقيض . فوجلا ةعساو ةرفح : صومرقلا )٨(

 نا ىلإ بكرت نيح لبإلا ثانإ : صولقلا ؛ ةأرملا قادص : رهملا ؛ يشحولا مامحلا هينبي يذلا
 كلذكو 0 عضوم هنأل } رعاشلا دارم وه : هلعلو 0 ماعنلا ىننأ ۔ اضيا ۔ صولقلاو ؛ لزبت

 . يرابحلا نم ةمخضلا

- ٣٦٠ 



 () صيرخت يف صردحلل مهلكو صوصعب نم حبقأ مهخيشو

 (" صوتخللو ربولل نووشي صورد نم صلا مهلسنو

 ")صيصحلل ننج ءاسن مهل صوقرحلاك هجولا حيبق لك
 (') صوبلا لاقث تاريهش ريغ صيصقلاو ثمرلا تحت نتبي

 (اُ}أ صوكن ةزرب جورخ لك

29 
 ؛ قيرب اهل ءاضيب ةريغص ةبيوذو ‘ كرولا مظعو 0 لاجرلا نم لينضلا : صوصعبلا )١(

 . دربو عوج هب نم : (هيناث رسكو هلوأ حتفب) صرخلا نم هقاقتشإ : صيرخت
 ةباد : (ءعابلا نوكسب) ربولا ؛ ناذرجلاو ، بنارألاو ، عيباريلاو 0 ذفانقلا دالوا : صوردلا )٢(

 يمهو 0 ليئارسإ ينب منغ : برعلا اهيمستو ٠ لابجلا فلأت ، اهل بنذ ال } رونسلاك ةريغص
 . اصن تامرحملا نم وهو 0 ريزنخلا دلو : صونخلا ؛ لالح

 ؛ اهب غدلت ةمح اهلو . ةماسلا تارشحلا ةليصف نم ةباد : (هلوأ مضب) صوقرحلا )٣(

 يبأ نب يلع نع اولزتعا نيذلا ءاسؤرلا دحاو ‘ يباحص : يدعسلا ريهز نب صوقرحو
 ةروك : ناورهنلاو ‘ ه ٣٧ ماع } ناورهنلا موي مهيلع جرخو . (ههجو هللا مرك) بلاط
 طقاستملا شيرلاو 0 رعشلل مسإ : صيصحلا ؛ يقرشلا بناجلا نم طساوو دادغب نيب ةعساو

 . اهبنذ يف اهل رعش ال يتلا ليخلا هب ىمسيو 0 ناويحلا نم
 )٤( صوبلا ؛ ريصقلا مخضلا لجرلا : يصيصقلا : صيصقلا ؛ بايثلا قلخ 0 ثرلا لثم :: ثمرلا :

 ةأرملا ةزيجع .

 ؛ باجح الب لاجرلا طلاخت يتلا ةأرملا : ةزربلاو ؛ جورخلا ةريثك : (هلوأ حتفب) جورخ )٥(
 . تاريخلا نع رقهقتلاو ماجحإلا : صوكنلا

- ٣٦١ _ 



 ميلس ينب ءاجه
 ٠ م . :

 امركت وأ موقلا يه ىضم ولو اممعت ولو يميلسسل ل

 ناك ام ١ امسنت | ذإ قزلا مسدو امسبت ذا درقلا ال ١أ١ا(

  
 . ٠ ٠ ه ٠ 6 ٥٠ . دلا ) ( ١

 ٠ ٥ م ٠ ٠ 6 ٠ 6 اطلا رك : ٠ ١ نهدلا ٠ مس

 . سفنت : مسنت ؛ دلجلا نم ءانإ وأ ، رن خ قزل

_ ٣٦٢ 



 نب ميلس ينب ءاجه روصنم ن

 حدولاب ت هعملم )ا( :
 ٠ اتس :

 ي (") حلولاك " ٠
 زتنم ريغ يزخ عطاقم 7 حزتنم ريغ ىلع بيشي احدم

 " حدام ىناف "

 رمق اودأ هللا قاذأ ق 1 اهسبال 7 د مهيل
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  ( 1هبيصي د :
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١ ٠ 
 عململا ٥ ام ح . دلا عضوملا

٥ ( ) 

 6 اهيف ظفحل
 ّ ٠ ٠ ف

 نم عن وبحلا و رعشلا ن ف ال 6 فوصلا
 م ٠ ٠

 عسصن ورظ يهو : ةعساولا قلا وجلا حل .

 ف و وسالل لامجلا ىلع : اهلقن _ ( . ١
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 روصنم نب ميلس ينب ءاجه

 همركتو همؤل نم اهنيهي همدقت ةلهش زوجع هل

 همنغم لذنو تايجسلا لذن همهلي ًابارت يميلسلا طعأ

  - ٣٦٤



 روصنم نب ميلس ينب ءاجه

 () رادلا فولظب نيلزانلا رايعألا ةقاس اميلس غلبأ

 () رارحلا نم باللا عفدمو راجحألا يذ نزحلا رهظ نيب ام

 رامطأ يف هللا هاده راج راجلا باهتنإل مكاعد اذام

 يراحصلاو بوهسلا اوعطق دق راوزلا رشعملا ضارتعاإلو

 ("” رادغلا ينب اي مكوتأ ىتح راتقإلا ىلعو بوغللا ىلع

 رانلا بلك لثم متنكف راتمملا ايحب نيرشبتسم

 () رابهلا ينبل يذب ىتأ رارشلا ىلع دعب نم حبنت

 6ث) راوبلا ىلع ابصغ مهلمحي راوس مهحضفب دبأ نم
 () راقلاك مهنول ريصي ىتح راعلا موسو نم مسو لكب

 (') يراردلا نم بهشلا ترس ام

» 
 ضرأ : فولظ ؛ ةيلهألاو ةيشحولا رمخلا يهو : (ريع عمج) رايعالا ؛ قناس عمج : ةقاسلا ))

 . لبج ةقلخ اهتقلخ ناك ‘ راجحأ تاذ

 اهعمجو . ءادوسلا ةرحلا : باللا ؛ ضرألا نم عضوم : عفدملا ؛ ةظيلغلا ضرألا : نزحلا )٢(
 . رارح ىلإ ةرحلا عمجتو 0 تابال

 )٣( رتقم هدحاوو . لاملا ةلقو رقفلا : راتقإلا ؛ ءايعإلاو بعتلا ةدش : بوغللا .

 )٤( ىزعلا دبع نب دسأ نم شيرق نم ذخف : رابهلا ينب .
 )٥( كالهلا : راوبلا ؛ هرعش نم صيوعلاب ىتأ رعاشلاو ى شحوتو سانلا نع عطقنإ : دبأ .

 يهو ةلئاسلا ءادوسلا ةداملا : راقلا ؛ رحلاب نيشي ام لك : راعلا ؛ ةمالعلاو راعشلا : مسولا )٦(

 . تلفسإلا
 )٧١( ماظعلا بكاوكلا : يراردلا .

. ٣٦٥ 



 زوصنم نب ميلس ينب ءاجه

 ةرم ريغ نسحلاب ينبجعأ ةرحلا دورق نم آادرق تعنأ

 ( ةرعلاب تخطل دق امنأك ةرمحم ةنجوب ىنناج ذا

 (" ةرفشب تقلح دق اهنأك ربقلاك ءارعز ةيحلو

 () ةربولا هجو تييح ال تلقف ةرحدقم ءاعنش ةروصو

0
6
 

 ةرملا يذه ريغ هارت ال نأ هردق تلهج نإ هنم كل ام م

  

 )١( بيعلاو 0 خطللاو ى برجلا : ةرعلا .

 نم برض : (ءابلا ديدشتو فاقلا مضي) ةربقلا ؛ سأرلا يف رعشلا ةلق : رعزلا : ءارعز )٢(
 .. لعلعلا مأ ىثنألاو ء رباص وبأ هنم ركذلا ةينو 0 ةرمحلا هبشي ريطلا

 )٣( رونسلاك ةريغص ةباد : ةربولا ؛ لاتقلاو رشلل ئيهتُملا : (ةلمهُملا ءاحلاب) ةرحدقم .

 ۔- ٣٦٦

 



 ءابإلا دشأ ىبأي يبلق نإ

 ءابإلا دشأ ىباي يبلق نا

 نيعب الإ نيلهاجلا ىرأ ال

 يدعي ثيداحألا حير نكي نإ

 اودازو اوداس نيلهاجلا ىرأو

 ىدرأ بلقلا ىلع مهتاقالمو

 لب بلقلا ىلع ادصلاك مهف

 لاجم يف مهثيدح اولاجأ نإ

 روكلاو روحلا يف اولازي مل

 ثعب قوس مهنيب ام اوماقأو

 ىراكسلاك مهراوعأ اوعاذأو

 ءابهك مهلامعأ تراطتساو

 مهنم نيفلاب يل هللا لدب
 يبلقب كيحي ام هنم ينتجأ

 )١( اهبجشيو نيعلا يذؤي ام : (ىذق عمج) ءاذقألا .

 ءاهفسلاو عاعرلا ماقم نع

 (١ءاذقألا نع اهسفن تهركأ

 () ءابوقلا نم ىدعاأ مهف
 ءازوجلا دعقم قوف ولعو

 ءاودألاو ماق سألا ءاذأ نم

 _) ءادصألا بواجت نم هرض

 ءالغ وأ مهرعس نم صخر دنع

 () ءاشعلا طرفو ىحضلا دأر رادهدلاو

 () ءاحلو مهلهج نم بابسو
 ١( ءابهصلا دي مهيف تلمع

 () ءابإ يف جعال وأ حاير يف
 ءاملعلا نم ًادحاو املاع

 (_) ءاسم وأ هدعا حابص يف

 )٢( دلجلا ىلع ادوسأ ارثأ فلخي ى يدلج ضرم : ءابوقلا .

 )٣( مغلاو مهلاب هلغشيو . بلقلا ردكي ام : ادصلا .

 لطاعلا : رادهدلا ؛ ناصقنلاو ةدايزلا وأ . رشنلاو يطلا وأ 6 ماربإلاو ضقنلا : روكلاو روحلا )٤(

 يتلا ةعاسلا : ىحضلاو 0 راهنلا عولط دعب ةذلاثلا ةعاسلا : دارلا : ىحضلا دار ؛ لطابلا

 . نمزلا نم نيحلا : طرفلا ؛ اهدعب

 )٥( ناكملل مسإ وهو ، جرزخلاو سوخلل موي : ثاعب .

 )٦( هراهظإو هركذ نم ايحتسي ام لكو 0 مهبلاثمو مهتآوس : مهراوعأ .
 )٧( فاجلا بشعلا وأ ، سبايلا بصقلا : ءابإ ؛ رانلا : جعال .

 )٨( ردصلا يف خسري ام وأ . لكشي وأ ‘ رطخي : كيحي .

 ۔ ٣٦٧١

 



 ارقعو اعدجو يتينمأ وهو
 بلقلا مهبرقب ىدصي سانأل

 ماسجأو قوري رظنم مهل

 ءالب يف مهدرب دهج طرف نم انأ
 مهنم قفوأ هامح ىمح نإل

 ىوضر بعش نم لابجلا لقنلو

 ىوشأو داشرلا ىلإ ىدهأ وه
 ديبلا بهتنت صدالقلا ريسلو

 رهش ةريسم مىتفلاب يمترت

 نجالا نم ج اجألا ءاملا برسشلو

 فسخلا ىلع ماقم نم مويلا نوهأ
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 () ءاعقدلا يذ نييداولا ىصحو

 ءاغوغلاو نيلهاجلا نم
 ءامسأ الو ربخم الب

 (_ ينالب يف يتئانش نم مهو
 (ا© ءاورقغلا ءاد نيروغلا مامجو

 (١أ ءاعنص ىلإ وأ نيبيصنل

 () ءاعرلا نيب يرسلا ماقم نم
 لاغيإجلا نيب

 ءاعبرأ ادم ىلإ تس نيب

 } ءاديبلا يف ديبهلا لكأو

 () ءاركنلاو راغصلا نوهو

 () ءاد_يدلاو

  

 حرجلا : رقعلاو ؛ عشظطقلا : عدجلاو ؛ؤ ينادعال آرقعو اعدج هلعجأ : يأ .ارقعواعدج )١(

 . اهيف بارت ال ضرألا : ءاعقدلا ؛ لتقلاو
 )٢( يهرو يضخقُب : يتنئانش .

 : يباتعلا ٥ ركذ ‘ عضوم مسإ : نيروقلا ؛ ريثكلا ءاملا : مامجلا ) ( ٣

 يجانتلل ىفوأ ءابرحلا اذا اهيتروغ يف اهموب بواجت

 . اهبحاص اهنم دعتري يتلا 0 ةدرابلا ىمحلا : (ءارلا حتفو 0 نيعلا مضب) ءاوزرغلا
 ؛ ةرونملا ةنيدملاب لبجل ملع : ىوضرو ث لبجلا نم ءاملا ىرجم : بعشلا : ىوضر بعش )٤(

 . ماشلا يف ةيرق : نيبيصن

 . ىقبأ : ىوشأ )٥(
 )٦( عيرسلا ودعلا : ءاديدلا ؛ عيرسلا يشملا : لاغيإلا .

‘ 
 هنولو . همعط ريغت ي ذلا : نجال ا ؛ رحبلا ءامك ا ةحولملا ديدش

 ( ٧ ) ١ رملا ءاملا : ج اجذل ٠

 . هبح وأ ة لضنتحلا : ديبهلا ؛ هتحئارو

 . لذلا : فسخلا )٨(

- ٣٦٨ 



 نيذلا بهذ 1 ٠ ١ تب ٠

 لضفتي مهلضفب يذلا بهذ

 لفحم يف اودتبإ اذإ نيذلا بهذ

 مهيلإ توكش اذإ نيذلا بهذ

 سلجمب توبتحإ اذإ نيذلا بهذ

 مهنارذا يف شاعي نيذلا بهذ

 اوبتعأ لالد ىلع تبتع اذإو

 لفاحم رودب ةيدنأ رامقأ

 ةنازر تايسارلا لابجلا مهو

 اولدبأو نوحلاصلا لاجرلا بهذ

 مهتيدان نإو اومنس مهتمش نا

 مهيلع تايراضلا بانذلا مهف

 نإو مهناش ءارس يف تنك نا

 لقاثت ديمحلا لعفلا نع مهيف

 اوعد نإ نكل تاريخلا نع مص

 اودشاحن ءالبلا عم كوأر اذإو

 ةملم عفدل مهتوعد اذإو

 اوحصني مل ارواشم تحصتنإ اذإو

 اوبأ ةمركمل مهتوعد اذإو

 لمعي ددسُملا مهيار نسخبو

 لهذتو نيرضاحلا لوقع ىسنت

 اولضفأ و كيلع اونح نامزلا بير

 لضفملا ميركلا كاذ مهب ايحي

 اولدعي مل مهدوب تلدع اذإو

 اولمجأ مينل ىلع تلمح اذإو

 لفأت ال اهئايض نسخب تردب

 لقنأ وه ام نزوب فختست ال

 لَمقلاو ابدلا مهلكا ناك نم

 لفأي يلاعملا مجن مهب اومص

 () لسح سوفن اهب ناصت كلح

 اولذجي اوسمأ ءارض يف كوفلأ

 لُمجي ال امل ةعراسم مهبو

 اوللذتو اوفتاهت تايزخسلل

 اوللست توعد نإو ءالبلا قوف

 اولفجأو حيحصلا قحلا نع اوغاز

 اولوقت لاقملا مهتمتك اذإو

 اولدعي امل هنعو دانعلا لإ

 )١) لذرتسُملا 8 سيسخلا . ئ درلا : لسح ؛ داوسلا كيدش : كلح .

- ٣٦٩ 



 اوللهت داسفلل اونامطإ اذإو اوضر مهلعق حيبق تطخس اذإو

 اولسبأو باذعلاب يغ لك نم هب مه ام ىلع مهذخأي هللاو

  
_ ٣٧٠ _



 ريطتسْملا ءالبلا

 ربغ دق رهدل أهآ

 رشاعم دنع تيقبو

 تدع بانذلا لنم

 ثيدحلا نم نوعمسي ال

 ىوس ممه مهل نإ ام

 ريطتسُملا ءالبلا مهف

 ىستنُملا ماغرلا مهو

:9 

    

 رذألا عطقنإ اذا ىتح

 )( رعن ماوقأ طسو يف

 (" رشبلا روص ىلع ةحلجم

 رضنلا نم نوعي الو

 ردبلاو رئاخنلا عمج

 ا ردكلا نينافأ مهو

 () رشتنملا باذعلا مهو

:5 

 )١( حدم سيل مذ ، رامحلا توص لثم 0 حيبقلا ديدشلا توصلا وهو : (رعان عمج) رعن .

 )٢( ئرج : يأ . حلجم بنذ : لاقي : حلجم .
 )٣( عاونأ : نينافأ .

 (٤) بارتلا : ماغرلا .

 ۔ ٣٢٧١
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 انئاملع ىلع انزح

 بسابسو ةرفقب ءارثلا تحت اوحبصأ اذإ انئاملع ىلع انزح

 بهايغب انقافأ تدغ دق لب اندوجو ةايح تدقف مهدقفبو

 يبهاذم ريخ هللا ني رانمو اهموختب مهئامس موجن تراغ

0 

۔ _ ٣٧٥



 لاجرلل اي

 رهدلا ثداح ىلجت لاجرلل اي

 انب لازي ام رهد باصأ

 هب نضي ىسمأ نمب ىدوأ

 ةيداع سانلا نيب هارتو

 هبناوج نم فذقي رحبلاك

 الجار ًآدغ يتأي نم ريخو

 امك روبقلا كلت يقتننلو

 مهسلاجم تناز مهقلخ نم

 مهب لاجرلا ةبقاع ذوليو

 مهدعب ام دوجلاب اوفرع دق

 ةحنارو ودغ يف نيعلاف
 مهسلاجم مهنم ترفقأ دق

 مهدسم انل دسي اذ نم

 مهماقم انل موقي نم مأ
 دحأ نم سانلا يف امف اودقف

 دحاو نم سانلا يف الو الك

 ينبذكي نمف تقدص دقلو

 مهب تدهع دق ءوس لاجرو
 مهنساحم مهيواسم تبلغ

 مهلضفأ تيأرف مهتربخو

 يرجي اهعمد يمهي نيعلاو

 يردن ال ثيح سوقب يمري

 ره دلا ىدم انكر ٥ دعنو

 رمتلا بئاطأ لاجرلا يقنت

 ردصلا ىلع اجر نوعسوألاو

 ردق ىلع تسر لابجلا لثم

 رسنلاو قويعلا عم ولعي

 رزغ عمادمب مهل يكبت
 رعو لزنم يفق اولزنتو

 رفولاو فورعملاو دوجلاب
 رصعلا يف ءايهدلا تهد نإ

 رغثلا براسم دسل ىجري

 رضلا بناون درل اجري

 رهدلا ةبرح ينع دريق

 يربص مهبرقب ليعو آريخ

 يرعش مهفصوب شاجف اقح

 رفظلا ةعطق لدعي سيل نم

- ٣٧٦



 اللح تسبلت بانذلا مهف

 افلك مهبخب تسلف ينعد

 هرطشأ رهدلا تبلح ينإ
 انولتم هلاح يف هتدجوف

 ةهافرو ةمعن يف ىتفلا نيب

 تضفتنإو مايألا هب تمرف

 انكوتم ىرقلا ينحم سوقلاك

 هشيع بناونلا كلت تضقن دق

 ةبرجت ريمعتلا هدافأو

 هنامز عنصب ردي ملو ىضمو

 بقاع هل راود رهدلاو

 ايلاع ةلزع يف ولو ىتح

 اهتانكو نم ءامصعلا لوانتو

 تدغ ذإ ارسق ءابزلا لزنتو
 هنوك ردقملا فتحلا نم ىشخي

 ىهنلا لهأل ربع يذ رهدلاو

 دق رشاعم نم كنإف ربصاو
 ةيرمق تدغ ام كبر ةالصو

 رتس يف سانلا بوجت تدغو

 رقو يذ ريغ ينم عمسلاو

 رسلاو رسعلا يف هتولبو
 () ردغلا مناد شقارب يباك

 رضلثلا هناولع يف نصفثلاك

 (") رحو ىلع ادغف ىوقلا هنم
 رهظلا بدودحم اضغلا قوف

 ردصلا قيض اهيلع ادغو

 رهدلا بناوش هيلع تنثعو

 يردي ام ريغ نم شاعو ىردو

 رخصلا دماج ىظشت اهنم

 (" رعو قهاش نعرأ سأر يف

 (') ركولا نع ادمع اهب ىاأنو

 ورمع ىلع اهتينم يرست

 رفعلا ةموحب نونملا بهي

 رمن برجمو ملاع نم

 رسلاو رسيلا يف ربصلاب اولب

 يرمق ىلع يكبت ةحادص
200 

 )١) ضايبلاو داوسلاب ةنولملا ريطلا راغص نم : شقارب .

 )٢( دقحلاو ظيغلا نم ردصلا يف رغو : رحولا .
 (٣) يلاعلا لبجلا : نعرلأ .

 )٤( رخا نول اهدسج رناسو ‘ ضايب اهيعارذ يف يتلا لازغلا ىثنأ : ءامصعلا ,

- ٣٧٧ . 



 : هدلو يثري ۔ آضيا ۔ لاقو

 ادسو حيرضلا تحت ي دلوو ادلجتلاو ربصلا زوحأ فيك

 ( ددب ي دخي راص د عمدلا ق ى درلا هاقالو ردق ىلع ىصم

 ادبأ دوعأ هللا ىلإ ينإ ادمك تئلتما نإ لقأ ىتم

  
- ٣٧٨ _



 هنامز لهأ بدني 0 ىفقملا زجرلا نم ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : مهدهع نيذلا 0 هناكمو

 () لالحملا ةضورلاو اهلها نع الالطألا لاسن انغمل اجوع

 (") الاوحأ تيرغ دق ام دعب نم الاؤسلا عجرت نأ اهلعل

 الاهأ اهليهأ نم قبي مل الادبتسا اهلهأ نم تلدبئساو

 (") الايذلاو ءاسنخلا ةجعنلاو الانرلاو دبرلا ماعنلا آلإ

 (') لابنيرلاو ءاحبصلا لبشملاو الازغلاو ءاطيعلا ةيبظلاو

 (ث)الاوغإ اهتحاس يف لوغي الاتغملا سوغللا نامذيىثلاو

 الاتغم اركاب هارأ اديص الاحتساو عوجلا هاوط اذإ

 الالسنا هوحن ودعي لظف الاجألا عبتي اديحو ادرف

 (اأ الاح طليو انيح اطلي الايتحا هفلخ ءارضلا يشمي

 )١( اهب نولحي نيذلا موقلا رثك اذإ : لالحم ؛ ناينبلاو لهألا ةمج : يأ {. ءانغ ةيرق : انغم .

 لاوحأ ؛ ءيشب اهيف رتتسي ال 0} ءارع تحبصأو ‘ رجشو تابن نم اهيلع ام بهذ : تيرع )٢(
 . ماع وا ةنس : يا ‘ (لوح عمج)

 ريغ طلتخُم نول نم اهوحنو . ءادوس ىرخأو . ةردك ةعطق اهنول ناك ام ماعنلا نم : دبرلا )٣(
 فنألا ةبصق ضابقنإ : سنخلا : ءاسنخلا ؛ (لنر اهدرفُمو) ماعنلا خرف : لانرلا ؛ نسحتسُم

 ىتح هتلماعم ئيسلا اذإ : ناويحلا ليذأ : الايذلا ؛ ءاسنخلا ةرقبلا فنأك . ةبنرألا ضرعو

 . لزهي
 )٤) ءعاحبصلا ؛ دللا دلو : لبسشلاو 4 لابشالا مأ : لبشملا ؛ قنفغلاو سارلا ةليوط . ءاطيعلا .

 بنذلاو دسألا ءامسأ نم : الابنرلا ؛ ليمجلا نوللا تاذ .

 )٥( صللاو بنذلل ةفص : سوفللا ؛ ةعيرسلا ةيتفلا ةقانلا : ةنامذيشلاو . بنذلا : نامذيشلا ٥

 الاتغملا ؛ تابنلا نم قر ام : سوفللاو } لكألا ةعرس : سفللاو ، ثبخلا : ينعتو :
 وأ ، تافاسملا عطق يف ةعرسلا وهو : (لاغيإلا نم) لوغي ؛ ةعيدخلاو ردغلاب لتقلا : لايتغإلا

 ءاصقتسالا يف ةغلابملل لغلغتلا .

 دصرت دنع بنذلا لعفك 0 ضرألاب قزل : اطل ؛ عارسإلا ضعب عرسا ودعي : رضا : ءارضلا )٦(
 . يفتخيو رتتسي : طلي ؛ ةسيرفلا

 ۔- _ ٣٧٩



 ()الايذ ىرولا هوعدي طقرا الايتخا هتيشم يف لاخت
 (" الج هنتم قوف نأك الابحلاو ةرفشلا لمح دق

 الاج هنم نكمأ اذإ ىتح الايتمال هنطب قوف ليمي

 (" لارجالا طبخي هيلع رك الافغإلا عدي ال لقاع نم

 (" لاحش تهجاو فيز ليلص الالص هل ورملا ىري اطبخ
 .ه

 (ث}) ألا تمدع ال دنه راد اي الاصوألا ضقضقي ارصتهم
 (١إلاجناو اهعبرم افع راد الايز ادبأ تيقل الو

 )١( الالهنا اهب بحسلا تلهناو الاصنلا اهب جوهلا تقلأو

 “٨( لاضلا لحت ءايمضل راد الاضتنا ىلبلاب اهتلضتناو

 (_)})الام نيح نصفلا لثم يه إ الاهسألا ةمظاك نم طوقلاو

 نم وهو . ءارمح وأ ءادوس طقن هيق يذلا ضيبألا نوللا : طقرذألا ؛ رتخبتلا ةيشم : لايتخا )١(
 . ضرالا هجو ىلع هبحسي ليوط ليذ وذ : الايذ ؛ رمنلا ءامسأ

 )٢( هباينأ و هرافظأ : دارملاو .ء نيكسلل مسإ : ةرفشلا .

 )٣( نشخلا ظيلغلا بلصلا ناكملا : (لرج عمج) لارجالا ؛ عطقي : طبخي .
 نم ذوخأم 0 هيلإ راشملا رجحلا توص : لالصلا ؛ؤ عطاقلا ليطتسملا ريغصلا رجحلا : ورملا )٤)

 رهظيل . ساحنلاب باشُملا يندعملا دقنلا : فيزلا ؛ قورحملا راخفلا وهو . لاصلصلا توص

 . (ةليخد ةبرعم ةملك) ردملاك ةوخر ةراجح : لاجس ؛ ليلصلا ىدص هنم
 ءاضعأو لصافملاا : لاصوألا ؛ عاجشلا : روصهلاو ، دسألا تافص نم : رصتهملا )٥(

 . ءالبلا نم هيلإ لآ ام ىلإ هبدني هنوك لاح يف 0 دنهل يلاخلا عبرلا يداني : لألا ؛ ةسيرفلا
 )٦( بهذو لقتنا : الاجنا ؛ ريغت : افع ؛ ءانفلا وأ لاوزلا ىنعمب : لايز .

 لك ىلع قلطتو : (لصن اهدرفُم) لاصنلا ؛ ةفصاقلا حايرلاو . ةعيرسلا ةقانلل فصو : جوهلا )٧(
 قوس هلو & ضرا يا ىلع تبن امو 0 حالسلا نم ضبقملاو 0 مناقلا هيلع ميقتسي دومع
 . ةميقتسم داوعاو ، ناصغأو

 تصلقت ي ذلا ناويحلل ةفص : ءايمض ؛ برحلاو ةحفاكملا وهو : (لاضنلا نم) لاضتنإلا )٨(

 ردسلا : لاضلا ؛ لامجلاو نسحلا تاوذ هب فصوي دقو ى شطعلا نم همف فافجل هيتفش
 . (هلاض هدرفْمو)

 )٩( (لهس عمج) لاهسألا ؛ ةيدابلاب عضوم : ةمظاك ؛ ةضفخنملا نكامألا : (ةطوغ عمج) طوغلا :
 ةعفرتْملا ةيوتسملا نكامألا يهو .
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 الادخ ابصق نيربلا اوسكت

 الاحلا وسكتو يوطم نطبلاو

 الاثمت اههجو يكحي ءانسح

 الامتعا اهليجت ذإ نيعلاو

 لابن تقوف كتمر اذإ

 الالهلا هبشأ دق بجاحو

 الاوط الو اصقن ارصاق ال

 الايم الو ارعص ال بكرلاب

 الاسرملا ةيجانلا كرتأو

 الاغيإلاو فاجيإلاو صنلاو

 الافغألا هماهملا اهب يمرأ

 الاثمألا دراوشلا عنصأو

 الآلا بوجت ءاصوع لك نم

 (هؤلايملا اقنلا صعد يدترتو

 الافجأ السرتسم ابدودحم

 الازغلا اهديج يكحيو انسح

 الاحتكا اهب رحسلا لحك دق

 لاب تمصعن اهقالت نإو

 الادتعا لدتعا اهنم دقلاو

 (")لالفألا زوافملا عطقأ دق

 (" لاقتعا ىرذلاب ليطأ دقو

 () لالكلا اهبدني ةضاتغم

 (اث)الاهو اله اهنورجزي ةا

 لايمألا ردقأو ًاردتقم

 الايتنا يقطنم وذ اهل يتأي

 )١( لامرلاو نوزمحلا عطقتو

 وأ قاسلل رخافلا بوثلا : بصق ؛ لاخلخلا قلح : (ةورب عمج) نيربلا ؛ يطغت : وسكت )١(
 فصو وا 0 ةارملا نسح لامك نم هنأل ۔ اضيا ۔ قاسلل فصو . ةريدتسُم : الادخ ؛ بوتلل
 : اقنلا ؛ ةسدكتملا لمرلا ماوكأ : صعدلا ؛ لاخلخلا وأ طرقلا نم ةريدتسملا ةقلحلا : نيربلل

 . عضوم مسإ

 )٢( ةبدجلا ضرألا : (ءافلا رسكب ، لف عمج) لاليفألا .
 رهظ ىلع تبثي ال يذلا : (ليم هدرفُم) لايم ؛ ءايربكو توربج نع قنعلا ليم : رعصلا )٣(

 . نوصحلا : لقاعملاو 0 هيف انصحت : لاقتعإ ؛ عفترملا ءيشلا ةمق : ىرذلا ؛ ةقانلا

 )٤( اهبدني ؛ قنحلا : (ظيغلا نم) ةضاتغم ؛ ريسلا ةديدش : لاسرملا ؛ ةعيرسلا ةقانلا : ةيجانلا :
 . بعتلا : لالكلا ؛ اهل يثري

 امهب رجزي ناتملك : الاهو ايه ؛ لبإلاب ريسلا بورض نم بورض : لاغيإلاو فاجيإلاو صنلا )٥(
 . ليخلا

 )٦( ةلع ريغ نم لحفلا نم لمحت مل يتلا يهو 0 ةالفلا عطقت يتلا ةقانلا فصي : ءاصوعلا .

 ۔- ٣٨١



 (هلالض تبهذ يفاوقلا اذذ الاثم اهل ىرأ ال ءاروز

  
 )١() اهبحاص ريحت ةجوعم : الالض ؛ تمسلاو دصقلا نع ةلئاملا ةزافملل ةفص : ءاروز .
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 دابو ، اهعبارم توقأ ناغم بدني ۔ آضيأ ۔ لاقو
 : اهووذو اهولهأ

 ملس يذب تفع رايدلا نمل

 رواعتل اهتايل تركنتو

 ةحنارف ةيداغ باصمو

 اهفراعم نم لزانملا تلخ

 تلدبتو تلخ ام عرسأ ناك ام

 يلجإ نم لمرلا ىوهأل ينإ

 مضإ نم عازجألا ينقوشيو

 ىلإ ليسملا ةفضان بحأو

 اهنكسيو اهب لحي راد

 مهعياشو اهيف اونغ اوناك

 لهألاو نيندألا نم تلخو

 () لمش ىلإ ابص نيب حاورألا

 لبو بكاسب بارتلا اوحست

 لضفلاو مجلا حامسلا لمهأ

 لمج نمو دنه نم شحولاب

 (') لمرلاب لح دق نم لجأ نم

 (") لخلاو ءامسأ نم بحأو

 () لبحلا عفادم نود فثامدألا

 (ث) لجع ينب نم بنارتلا ضيب

 (') لفح عمجمب تابنلا ىوحأ

 )١( هيلع تبضاوت : هتفع ىتح امسر حايرلا ترواعت .

 )٢( شحولا رقب نم عيطقلا : يلجإ .
 تابت هتفضب ناك اذإ ضيرعلا يداولاو ، ضرألا نم ةزافملا كعطق : (عزج هدرفُم) عازجأ )٣(

 نطب ةوزغ يف ركذ هل يداو : مضإ ؛ يداولا فطعنم : ةغللا يف عزجلاو . هريغو لثألاك
 . ةانقو } تاحطب ، ةيدوأ لويس هيلع عمتجتو 0 هدنع لويسلا ماضتل } امضإ يمسو 0 مضإ

 . جل ماو هجولا نيب 0 رمحألا رحبلا ىلإ لصي 0 ادحاو اليس نوكتو 0 قيقعلاو
 ريغ ةنيللا نكامألا : ثامدالا ؛ راطمألا ليسم ىلع تبنت يتلا رتعصلا ةبشع : ليسملا ةفضان )٤(

 نوكي 0 ةليطتسُس لالت اهنم نوكتت 0 لويسلا نم عمتجت يتلا لامرلا : لبحلا عفادم ؛ ةرعولا
 . عئار رظنم اهل

 نب ركب نب يلع نب بعص نب ميجل نب لجع : ىلإ بوسنم 0 يلجع هيلإ ةبسنلا : لجع ىنب )٥(

 . نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج اهيلإ بسن ةليبق 0 لئاو

 . ريثك : لفح ؛ رضخا : ىوحأ ؛ مهناعا : مهعياش ؛ ناكملا يف مهماقم لاط : اونغ )٦(
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 عباني هايم تسشنأ اذإ ىتح

 ةيديع اوبرقو ليحرلا اولاق

 مهجودح نأك الصأ اولمحتف

 لباوذب مهناعضأ ةفوفحم

 هنتمب ناك بوشخم لكبو

 اهريتق نأك ةغباس لكبو

 ةعبرب دايقلا ةيطعم لكبو

 ىفع ارثأ تأر نإ كصولق تنج

 هب تبعل لزنم كعمد جاتهاو

 () لفقلاب فيصلا حاير ترجو

 يطب تلدج
 ( لخنلا عناي قرابألا يذ نم

 () لبقلا ةبونجملاو يطخلا

 (© لمنلا جرادمو ابدلا رنأ

 )١( لكحلا نيعأو دارجلا قدح

 () لصالا ةنيرع نيرخأ نم

 عفادمب
 () لفج جرينب حايرلا جوه

 (" لدج اميل

 )٨١( لمألاف تادقعلا

 يف ليلقلا ءاملا وهو : (ةام عمج) ةايم ؛ ريدغلا ءام صقن : يا . (شن ثنؤُم) تنتنأ )()

 . هايملل فافجلا : لفقلا ؛ ةيكرلا
 قلطو : (ليدجلا نم) لدجلا ؛ (¡لتتلا) حون نب ماس نب داع : ىلإ ةبوسنم 6 بناجن : ةيديع )٢(

 . ةقانلا مامز ىلع

 (٣) جدح : اه درفُمو . برعلا ءاسنل لحر الو جدوه ريغ بكارم : ج ودحلا ؛ ليصأ عمج : لصأ .

 ةنيدملا نيب عضاوم يهو : (قربأ عمج) قرابلا ؛ جنادحو 0 جادحاو . ج ودحل : عمجتو

 ةريثك برعلا دالب يف قرابألاو 0 ةذبرلا قربأو 0 فازعلا قربأ : هنمو 0 ةذبرلاو ةرونملا .
 حطبألا هسكعو . نيطلاو لمرلاو ةراجحلا وذ عفترملا عضوملا : ةغللا يفو .

 داقت يتلا ليخلا : ةبونجملا ؛ ةيطخلا حامرلا : يطخلا لباوذ ؛ رفسلا لحاور : ناعضالا )٤(
 . برحلل

 )٥( قرط : جرادم ؛ دارجلا راغص : ابدلا ؛ ةعطاقلا فويسلا : ةبوشخملا .

 ءيش لكو . اهرغصل دارجلا نيعاب اههبشو . ادج ةبراقتملا اهقلح : اهريتق ؛ عردلا : ةغباس )٦(
 . لمنلا : لكحلا ؛ ريتق وهف ضعب ىلإ هضعب مضنا

 )٧( ةنيرع ؛ ةعرسلا يف ديدش ريسب : ةعبرب ؛ ةلوهسب داقنت يتلا لبإلا وأ ليخلا : دايقلا ةيطعم :
 . يلاعلا فيرشلا

 وهو : (ليمأ عمج) لمألا ؛ (ةدقع هدرفُمو) لمرلا عمتجم : تادقعلا ؛ ليسلا ىرجم : عفادم )٨(
 . لزتعم لمرلا نم لبح

 لفج : لفج ؛ عيرسلا : جرين ؛ تاهجلا عيمج نم يتأت يتلا ةبرطضملا حايرلا : جوهلا )٩(
 . هدعبأو هرج : الفج ءيشلا

. ٣٨٤ 

 



 فالخ 4هبعالم توتقأ

 يهوت ةمعنم ةمعان لك نم
 ىلع كارألا كاوسم ليجتو

 هباضر نأك هتبانم فجع

 ةمعنم ةبعرخ قاسلاو
 ترطخ اذإ اهتيشم نيزيو

 معاون نويعلا روح بربر يف

 اهل بارسلا لعج دعاومب

 اهظحل نتافب ةلتاق لك نم

 ةليح عزونت نإ ميتملل ام
 بذعتسم هناوضم ىلع ضام

 اهناولغ يف ءاحربلا هب اولغت

 الو ادبأ لذاعل قيفتست ال

 يتداسو وشح ليللا تيبأ دقلو
 ةديصق لكب هعفدأ تيبأف

 يف ردبلاو هنالأل يف ردلاك

 )١( لجنلا ةلوحكملا نيعألا تاوذ

 لبع دعاسب راوسلا

 لقصلاب ليجأ مامغلا درب

 (ا) لحن يذ يراب لالقلا ءام

 لجحلاب صتغت ةلودجم

 لسر ىلع هبراقت وطخ

 لطملاب نلواح نم نيزجي

 لعنلاب لعنلا وذحك اهبش

 لخبلا ىلع اهتيجس تلبج

 لصولاب سفنلا ىنم بذجلاب

 لقعلا قرفتم هنالبل

 لزجلا ىضغلاب دقوت رانلاك

 لذع الو مول ىلإ يفصت

 يلمش هلمسشب تعمج مه
 لتملاو هابشألا نع تمرك

 هناوضأ لصنلا ةزهكو

  

 )١( دعب : فالخ ؛ تسرد يتلا نكامألا : بعالملا ؛ تبهذ : توقأ .
 )٢( ىنعملا ةرهاظ اهتياهن ىلإ ةديصقلا تايبأ عيمجو 0 ضيبألا لسعلا : يرألا ؛ ةلحان : فجع

 ناويدلا دئاصق نم ىضم ام يف اهنع نايبلا مدقت اهتادرفم ضعبو 0 نايب ىلإ جاتحت ال .

 ۔ _ ٣٨٥



 : اهلالظ تصلقت اعوبر بدني لاقو

 ابرطت نأ كلونو تبرط

 زاجحلا العأب قرب كقاشو

 ريبخلا عملك ريبصلا ءيضي

 بوقرلا نينح هه دعرللو

 اهرايح ضرعأ كربلا وأ

 سيجرلا يوطلا دهك دهي

 لافلا يوأ هيلإ يوأت
 بونجلا تاحفن هجسنتو

 ريسحلا يشمك لقتسا املف
 راشعلا فيسعلا يرمك هترم

 () ابصلا حير كمارغ تجاهو

 () ابضنتلا صرخلا مرضتسا امك
 (" ابنجم ادرب اضراع ىري

 ('"ابعصم عمق اذ بواجت

 اُابدغز اهتلجل ىحوأف

 ("لابرغز ىور دمب مرهو

 () ابضغي نأ نيشخي قراوف

 ابصلا يديأ هيشاوح وفرتو

 ابعتم هب ام ىلع ىجري

 () ابكسي نأب قلخأف لامش

 )١( بوبحملا ةلبق : لونلا ؛ حرفلاو نزخلل ، دض ةملك : برطلا .
 )٢( يزاجح رجش : بضنتلا ؛ ةرجشلا نم دوعلا وهو : (صرخ عمج) صرذخلا ؛ لعشأ : مرضتسا
 ءابرح نم قلعأ ] : لثملا يف لاقي كلذلو { اريثك ءابرحلا هب قلعتت ، جسوعلا كوشك هكوش

. { 1 ِ ٠ ٠ 

 )٣( ضراعلا ؛ رومألا ضماوغل قذاحلا 0 هئاكذب ريبخلا كاردإ : ريبخلا عمل ؛ لبج مسا : ريبصلا :
 بونجلا حير هقوست : ابنجم ؛ دربلا راجحأ هرطم يف نوكي يذلا : دربلا ؛ رطمملا باحسلا .

 بكري مل يذلا لحفلا لمجلا : ابعصم ؛ مانسلا سأر : عمقلا ؛ اهدلول ةبقترملا ةقانلا : بوقرلا )٤(
 . ابعصم دونسملا لجرلا يمنس كلذبو ، لبح هسمي ملو

 )٥( لبالا ريده : بدغزلا ؛ لاومألل عمجملا : راّيحلا ؛ اهتعامجل مسإ ، كراوبلا لبإلا : كربلا .

 ؛ دعرلا توصك ديعبلا يلاعلا توصلا : سيجرلا ؛ يوطملا رنبلا : يوطلا ؛ توصي : دهي )٦(
 رنبلل ةفص : برغز ؛ هنم ريثك نامغ يفو 0 هل قاس ال 0 لبإلا هاعرت تابنلا نم برض : مره
 . ءاملا ةريثك

 )٧١( ةقانلا ليصف وهو : (ليفألا عمج) لافإلا .
 حيرلا .ابصلا ةصاخو ٥ باحسلل حيرلا راردتسال راعتسم انه و ، ةقانلا بلح : ي رملا )٨(

 . ةيقرشلا
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 ( ايبسحم اهنسحأف ىوزنو مويغلا ردب موركلا ى ورف

 () ابشخألا بشخلا يذب رجو هتاضرم ناوضرل ناكو

 ("” ابرلا يوريو داهولا دهي ابديهلا هيشم بديه يذب

 () ابريتلا حربلا اهب ترجو موجنلا اهتفلخأ ةنمد ىقس
 (ث) ابربرلا اهب اوعدت نيعلا ىوس اهلها نم قبي ملف توقو

 (١ابيزا اهل الفط ببرت ريرسلا تايبظ نم انيعو

 ابهذت نأ لواحت ام اذإ عابسلا نويع هيلع فاخت

 (٧)ابانألاو لثألا هفحلتو بويغلا لحم يف هرمضتو

 (" ابنيز الو دنه وحت ملو بابرلل الئوم نكت مل نأك

 () ابهذملاو طيرلا اهب رجت ةلوبطعل انغم كت ملو

 )١( اميدق نامغ ةمصاع يهو } فوجلا ضرأ نم 0 نامغ طسو يف ةميدق ةدلب : ىوزن .
 )٢( ةفرعو ىنم نيب نيلبجل ملع وهو : يلاعلا لبجلا : بشخألا ؛ رضخألا لبجلا : ناوضر .

 ضرالا هجو ىلع هليسم لثمو 0 قدولا وهو } رطملا بصت امدنع ، باحسلا لئاخم : بديهلا )٣(
 نكامألا : ابرلا ؛ ةضفخنملا نكامألا : داهولا ؛ ةعرسب يرجي : دهي ؛ بحسلا نم هرامهناك

 . ةعفترملا
 )٤( حربلا ؛ ةيمسوملا راطمألا اهنع تعطقنا : موجنلا اهتفلخأ ؛ منغلاو لبإلا نطاعم : ةنمدلا :

 ةبرتأ عمج : بريتلا ؛ برغلا نم بهت يهو 0 (حراوب اهعمجو) ةراحلا حايرلا .
 )٥( شحولا رقب نم لماكتملا عيطقلا : بربرلا ؛ (عمجلاو درفُملل) شحولا رقب : نيعلا .

 لهأ ةفلب . حايرلا نم حير : ابيزأ ؛ هتعدو هضفخ هيلع نامطإ يذلا شيعلا ناكم : ريرسلا )٦(
 . وطخلا براقتملا لجرلا : ۔ اضيأ ۔ بيزألاو ؛ بونجلا اهارأ } ليذه

 مالعأ : اباثألاو لثألا ؛ لامرلا وأ لابجلا نيب ةيفتخُملا نكامألا : بويغلا ؛ هيفخت : هرمضت )٧(

 . امناد ةقروُملاو ةلظملا راجشألا نم : بنللاو 0 لثألا وهو . فورعم رجشل
 )٨( نكسملا : لئوملا .

 نم ةلمش : طيرلا ؛ ةنسحلا ةيتفلا ةنيضولا ةيراجلا : ةلوبطعلا ؛ ةماقإلا لحم : انغملا )٩(

 : ينامغلا فرغلا يفو 0 ةقفلم ريغ ةدحاو ةعطق يهو 0 لحاورلل ةنيزو اشارف جسنت فوصلا

 يلحلا : بهذملا ؛ معانلا نولملا فوصلا نم 0 ءاسنلل ابابلج وأ ، ةلمشلا وأ ، ةحاسلا

 . بهذلاب ببضملا
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 () ابيصلا فكاولا ايحلا تيقس ىنحنملا ىلع دنه راد ايأ

 () ابعلم الو ىهلم تنك امو تاسنآلا كب لحت مل نأك

 ابصلا لدب نويعلا قورت ةرح ةمعنم ذنهو

 (" ابيشعم ابناج تفلأ دق بيثكلا تانكاس نم ءاثغك

[ 

0
 

 () ابتخلاو ةعيقبلا ىمازخ نيدربألا هب ىعرتو دورت

 (ث© ابكنملاو فداورلا الإو ىوشلا الإ هباشم اهيفو

 ابرشم ابصلا ءامب اهجوو دارجلا ردص ةنيهك يلحو

 ( ابعك نأ دعي مل نييدثو رئاح يذ يدربك اقاسو

 ابيط وأ ةمادملا لثمب اهقاتشا اذإ عيجضلا يطاعت

 )١( ابنرز وأ كسملا نم اتيتق هتقذ اذإ اهيفب نأك

 (" ابلقلا لوحلا دبعتستو بولقلا بح لدلاب ديصت

 )١( جارضألا : ىمستو 0 ةيدوألا جيراعت : ىنحنملا .
 )٢( اهتيدحو اهبرق بحت يتلا 8 سفنلا ةبيطلا ةيراجلا : (ةسنأ عمج) تاسنألا .

 )٣( ميخرلا توصلا تاذ : ءانغ .
 )٤( عيقبلا ؛ ابظلا هاعرت ةبيط ةحنار وذ فورعم تابن : ىمازخلا ؛ يىعلاو ةادغلا : نيدربألا :

 لضفأ نم فورعم تابن : بلحلا ؛ ىتش بورض نم رجش مورأ هيف ضرألا نم عضوم
 يعارملا

 )٥( ديصلا نم شحولا يهو 0 بيثكلا تانكاسب دنه هبش دقو : خلإ ... ىوشلا الإ هباشم اهيفو .

 يهو . ىوشلا : ءايشأ ةتالت هيبشتلا قلطم نم ىننتسإو 0 لوعولاو 3 رقبلاو } ءابظلاو :
 نيديلا يلاعأ : نيبكنملاو ؛ زاجعألا : يهو 0 فداورلاو ؛ نيلجرلا و نيديلا .

 وهو . رئاحلا بوث فشي امك } امهمظع نع نافشي ناقاس اهل : رئاح يذ يدربك اقاسو )٦(
 يف ريبعتلا اذه ريغ دجن ملو ، هرقفل نيصرلا بوتلا سبلي ال يذلا 0 فيعضلا نيكسملا
 . انيدل ةدوجوملا تاعوسوملا

 )٧( ةحنارلا بيط تابن : ليقو ، بيطلا نم برض : بنرزلا .
 سيلو 0 هفلاخت اهنأك ، لكشتو جنغت يف هيلع ةءارج هيرت 0 اهجوز ىلع ةارملا لالد : لالا )٨(

 . فالخ اهب

 ۔ ٣٨٨



 اهتريح دراوش رغو

 يطملا تاورس ىلع افافخ

 هلهأ نم صتغا سلجملا اذإ

 تدشنا نإ نرقلا ىلع الاقث

 مامغلا يراك قيدصلا اهاري

 (ا)ابرغملاو قرشلا اهتمميو

 ابرطتسا اهل خيصملا ام اذإ

 (')ابحلاب اهل اودشو اسولج

 ("ابتعم اهدنع دجي املو

 (') ابرصأ ولو ودعلا يشفتو

  

 )١( ءاملا يف دوس ريط : رغلا .

 )٢( هرهظ ىلإ هيتبكر سلاجلا اهب دشي ام يهو : (ةوبح عمج) ابحلا .
 )٣( ةوقلا يف كدض : نرقلا .

 )٤( عطق : برصا .

 ۔- _ ٣٨٩



 رماه نيدخلا ىلع يعمد

 ينإف ربص اذ ناك نم

 اورش موق ىلع يفهل

-_- 

 ئجاجلا

 لازيال دلخ نانجو

 رمعم نب برعي اي

 ةداهشلا قزر اديس اي

 ال ءايلعلا ىلإ امسو

 باطو هيعاسم تباط

 بورحلا ثيل ىلع يفهل

 ىرقلا دنع ىرشلا ثيل

 بشي نيح يأرلا اذ

 لك نباو مراكألا نبا اي

 مرطضم نيب ام انترداغ

 يكحي تاربعلا فلاحمو

 كبر نانج وحن تيصمو

 )١) ردصلا وهو : (وجؤج عمج) ئجآجلا .

 رماخم ىوجو

 )١) رعاسملا

 سواسوو

 تيلاصملل

 ربص ريغ ةيزرلل

 رباحملا دوس مهسوفنب

 رككابم ًادبأ اهميعن

 رخافملا مج آاديس اي

 رثا ملاو مراكملاو

 رجاز رجز اهنع هينثي

 رصانعلا بيط ىلإ انن

 رمآ ريخلل لعافو

 رئاشعلاو لفاحملا ردب

 رزآملا صيلقت دنع برح

 رباكخلا نباو دوسم

 رجاحملا ريغ انحلا

 رظطاومللا بحسلا هعمد

 ۔ _ ٣٩٠



 افاحزو ًاسادرم تبحاص

 حجر نيع نيب ام

 دساجملا يف انوه نيشمي

 اهرايطل ةنج يف

 ةهافرو ةمعن يف

 متنش ءيش لك نم

 انتفرع مرقل يفهل

 مورقلا مرق ىلع يفهل
 لفا دجلا فلأ

 امدق ءاجيهلا ىلإ ىضمو
 ابيننلا يضام ادلقتم

 اهدرو بورح يدرم

 ىماتيلاو لمارألا ىوأم

 ( رساي نب رامعو

 رظاونلا جحعد اهلافكأ

 () روسلاو دنالقلاو

 رهازملا نيكاحي فته

 رضاح هاوهت ام لك ذا

 رطاوخلا هيف لجت ملوأ

 (" رداقملا هدقف

 ردخ ليغلل فلو

 ركاسعلب ركاسلاو

 ربإاصم ًادلج يني ال

 رداصم ًادبأ هل نإ ام

 (') ربانصلا تاملسم يف

 )١( لالب يباب : ىنكيو 6 يميمتلا ةيدأ نب سادرمب : فرعي } ريدح نب سادرم : وه سادرم .
 مزال } لئاوالا بهذملا ةمئأ نم وهو 0 همأ ةيدأو 0 ديز نب كلام نب ةلضنح نب ةعيبر ينب نم
 لهأ نم ناكو 0 ميكحتلا ركنأو . نيفص يف كراش هنأ هنع ذخأ و 6 ديز نب رباج مامإلا

 نم وهو . باوصلا ريثك ادهتجم ناكو ، عرولاو ملعلاب رهتشإ 0 اهنم اجنو 0 ناورهنلا
 . نيديجلا ءارعشلا
 . نييومألل ةضراعملا ديدش ناكو . ةوعدلا لهأ نمو 0 نيعباتلا دحا : فاحز
 . يارلا يوذ 0 ناعجشلا ةالولا نمو ، ةباحصلا نم ينانك ، رساي نب رامع : وه ؤ رامع
 يف نيقباسلا نم 0 " امهدشراأ راتخإ الإ نيرمأ نيب رامع ريخ ام " : ثيدحلا يف ءاج
 ةعيبو ‘ قدنخلاو ‘ ادحاو ‘ اردب دهشو 06 رجاه 4 ةكم يف هببسب نيبذعملاو ‘ مالسإلا

 دهش . ةفوكلا (نر باطخلا نب رمغ هالو 0 مالسإلا يف ادجسم ىنب نم لوا ، ناوضرلا

 . نيفص يف دهشتسإو 0 بلاط يبأ نب يلع عم نيفصو لمجلا يتعقو
 )٢( نارفعزلاب غوبصملا بوثلا وهو : (دسجم هدرفُمم) دساجملا .

 (٣) ميظعلا ديسلا : مرقلا .

 )٤( ةدرابلا حيرلا وأ ، ءاتشلا ةدش وهو : (ربنص ه درفْم) ربانصلا .

- ٣٩١ 

 



 عوج طهر ثايغو وج
 دجا 4 ِ دلا ٠ ٠

 ( دا ي زيل ( لمعمل (

 ءانب لإ همه ام

 : جاحج تاداس ميع زو ةحج

 اهتدش ةدش اي

 د تثاض دق توملاو هب تقاض ن .

 اهميعز تنك هلل

 ذإ سفنلا اهيف تهركأ

 رتسملا اهيف تبهوأ نيفرت ه تبهوأ

 يف دلخلا نأ تيأرو

 اجنار ًارجت تيأرو

 ال /

 أر سكنملا الإ هس

 تحماس يتلاب كسفن دت

 " | : مهب تراد رئاودلا ىدحإ ٠

 رخافملاو ىلاعملا ىنبي

 رج ز اهل حايرلا ناك )١( رجامز 7

 رثافملا دس وأ دجمل

 رع ةسمالق ()" رعاسم 7

 رطانقلا ةيقلم برحلاو

 رجانحلا نود نم سافنألا

 رزاؤملا نكرلاو فوصوملا

 رداشنلا نع عاصملا قدص

 رضاحو داب ىق ءايلعلا

 رجاوفلل ةدنفنأ تعرو

 رئاث ءاجيهلا نم جهر

 رتاوبلل ةدنهمللا لظ

 رجاتملا ةجئارم ادحو

 رجات لك اهيلإ ىدهي

 رساخ ريغ اعيب تلواح
 ممر . م : م ( ١ ) ١ __ . ١ و 6 قلخلا ق 6 ةعيبطلا ق 6 ةليزجلا ةضطعلا 1 ‘ ةميركلا ةدناملا ق ؤ ريبكلا ةنفجل هعىسدل

 . ةوقلاو
 +و عاصق : يزيشلا )٢( بشخ وهو . يزيشلا بشخ نم لمعت نافجو عاصق : وا ؤ دوسأ ةك وأ ں سونبألا وه ١

 . زوجلا وأ . مسامسلا

 ؛ ديسلا : حاجحجلا )٣( ريخلا لجرلا : وهو: ( سملق درفُم) ةسمالقلا ؛ ديسلا : حاجحجل ر . ءاطعملا ريخ ٣ 6 ميظعلا دبسلا ق

 . روغلا ديعبلا ركنملا ةيهادلا لجرلاو

- ٣٩٢ 



 رباقملا يف كربقو هتمحر كيلع هلإلا عسو

 () ركاوبلاو حئاورلا نم لامشلا ون نم تيقسو

  

  

  

 )١( رطملا : ونلا .

- ٣٩٣ _ 



 : مسإلا ةلوهجم ةيصخش يثري ۔ آضيأ ۔ لاقو

 نيزح مالي نأ ابيجع سيلأ
 هلاو كدقف موي بلق لك الا

 هشرع تاوامسلا قوف يذلا ءاضق

 ةبيصم لك نأ يدجو نوهو

 تداأكتو اهؤانجأ تمظع نإو

 اعشختم ىرأ نأ يسفن تنطوف

 لثمتم نم لاثمألا يف ليق دقو

 تدب دقو نولوألا اهاضق نوؤش

  
 )١( عفترتو دتشت : اوزنت .

02 

 نومك عومدلاو ديقف يضميو

 نينأو هل اودبت ةهآ هل

 نوكي فوس نمحرلا ردق امو

 نيجش ءالبلا دنع اهب باصي

 نوهتس ةمج ءادعص اهل

 نيرق هافسلاب يناري وأ اهل

 () نيلتو ةرات وزنت كناب

 نوؤش نيرباغلا ىرخألو انل

 ۔ ٤ ٣٩  



 نب دمحم هيقفلا خيسنلا هابأ ىثري ۔ ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : سيئرلا ناحرس ديسلا و 6 دمحم نب دادم

 اهلعلف ةودغ رباقملاب فق

 يتربع تجاهف اهب تفقو دقلو

 الماتُم اهب فقف لولظطلا

 هلولطو ىوهلا تاراد كنع عد

 ىرثلا ىلع نيمزاتم ىلع حفساو

 اهلثم ةيزر ال ةيزرلا نمو

 يحفساف كحيو تنش امهم نيع اي

 امهيربق يف نيدرف ىلع ايكب
 ايلختو حصانت نسحب ارمع

 اهلهأل تارماعلا روصقلا اكرت

 يف دارفأ ةلهأ دقفل ايكب

 هونصو سيئرلا ناحرسل ايكب

 داوص كيلع دابكأ فهل اي

 امد هرثكأ بيش عمدب يرذت

 ارداغ مولع يلبج ىلع يفهل

 امهيفنك يف تنك مولع يلبج
 )١( ةدشلاو قيضملا : ةمزألا : نيمزاتم .

 )٢( سانلا نم ةعامجلا : يلفجلا .

 دابك ءادو ملأ نم كيفشت

 يداؤف نكي امب يلع تمنف

 دادجألاو ءابألا عراصمل

 داعسو ىوهلا ةمطاف لحمو

 () دابكألا م تفي نويعلا ءام

 دادوو ةحيصن لهأل يدقف

 داهجإ نم عمدلا يف يمأست ال

 دادس يأرو ملع يف نيدرف

 داعيم ىلع اناك امنأكف

 دابعلا ارواجتو

 (") يدانلا نيزو يلفجلا سلجملا

 داذم ىلع ًافسأ اي دادم

 دامج ريغ لهنت عمادمو

 دادعأ لوادج حسك يمهي

 داصح موي زح عرزك يبلق

 يداغ انأ ذإ فيرلا ضاير ىعر

 دجاسمب

 ۔- _ ٣٩٥



 ةدومحم ةتيمل ومسلا تام

 امهاركذ نم كفنأ ال تيلآ

 ارباص ينارأ امف تربص ننلو

 ىسنتكإ دق نامزلل ام اترسح اي

 ىقتلا يوذ بولق امهدعب تركنأ

 ابقانم تركذ امهتركذ اذإو

 أجلمو نيقراملل اجش اناك

 امهيلتم دجاوب تسل هللات

 ةملم لكل نمو مولعلل نم

 تحبصأف مولعلا تاعاضب تراب

 لفاوأ يهف دجملا موجن توحو

 لياعو باسحلا ةلياع بر اي

 نم راشعملاب راشعألا نع ينغي

 اديشو مولعلل نساحم اداش

 لخنتم نع ظاتعا ضيرقلا اذإو

 ةيبرع دناصقل نم دادم

 ي دايأ سق ءابطخلا نم ىصمو

 دادح بايت امهتوم دعب نم

 داهزلا حلاصو نيملاعلاو

 دادعتلا ىلع اهترثكب تبرا

 ١١( دادنخلا ةنحسو نيقراظطلل

 داعم موي سانلا دوعي ىتح

 داشر لك هجول ليلدلا نمو

 داسك قوسب امهدقف دعب نم

 دابو مويغلا وجري رضاح نع
 )٢( دافصثلاو برضلاب ابسحأ دق

 داحذخلا يف برضلاو اهنابسح

 دابمو رخآمب هناينب

 داوذ مأ نباو لخنملا قاف

 دالب لكب اهدراوش تراط

 )١( دادنألا ؛ بسنلا ةمحلو ةلصلا : ةنجشلا ؛ اليل ءاج نم : قراطلا ؛ زجاحلاو عناملا : اجش .

 . موقلا ءارظن

 ضنارفلا باسحب موقي نمم امهنأ . نيصخشلا لاح نع ةيانك : لياعو باسحلا ةلياع بر اي )٢(

 ۔ اضيأ ۔ برضلاو ةدايزلا : لوعلاف ‘ ضنارفلا باسح ماسقأ نم : لوعلاو ؛ ثاريملا يف

 نينرقم » : ىلاعت لاق ، نارتقإلا وهو . عمجلا نع ةراعتسإ : دافصإلاو ؛ باسحلا ةفعاضم

 . نيعومجم : يأ 0 ( دافصألا يف

- ٣٩٦ 



 داش لفاحملا نيب اهب ودشي ةمولعم اهتلق دق ةميكحو

 () داوغ ءامب اجوزمم يرألاو داو ةرخص ءادعألا ىلع تناك

 دارولا لهنم امتح توملاو كلاه ءيش لكف ندعبت ال

  
 )١( باحسلا : يداوغلا ؛ لسعلا : يرلا .

 ۔ ٣٩٧١ -



 : ۔ اضيأ ۔ لاقو

 ينتجيهف روبقلا ىلع تررم

 ينيع ناسنإ هنامب لظف

 ينيع ءامب دوجأ ال يلامو

 يحيرأ ملاعم ىلع تفقو
 اهينكاسو روبقلا ترز دقل
 ارابتعا هلئاسأ هب تفقو

 اباوج ىدهأ امف هلئاسأ

 اميمر ىحضأ نم بيجي فيكو

 اياورلا

 ايرثلا ءون نم نقدولا ميزه

 فتح سأك هنم هللا كاقس

 مه فلح كدقفل ينكلو

 ادوؤك اعلطم هنم دباكأ

 يئاكب نم قهري بلقلا داكو

 () ءاقسلا زرج ىهو امك ضيفي

 ءاكبلا ىلع مالي يلثم لهو
 ءاخسلابو ءايحلاب ىدرت

 ءامسلا ءام نم هللا كاقس

 ءادرلاب يعمد لضق فكفكأ

 يئاعد اعر توعد اذإ تنكو

 ءالبلا حاورأ هتروتعا دق

 )٢( ينانتلاو دعابتلا لوط ىلع

 (") ءاوتلا لوط نع كارث لبي

 ءاوس ىلع هيف تنأو نحنو

 ءادب يشمي نمك هدباكأ

 )٤( ءاود نم كل له دقفلا ءادأ

  

 )١( ءاملا ضاف } فعض : يأ ، ىهو اذإف . ءاملا كسمي يذلا ءاقسلا مف : ءاقسلا زرج .

 )٢( (ةيوار عمج) 0 باحسلا : اياورلا ؛ رجفت : ءاملا سجبنإ : سجبنم .
 )٣( ةماقإلا : ءاوتلا ؛ مجنلا علطم : ءونلا ؛ رطملا رامهنإ : قدولا ميزه .

 )٤( قاش : دوؤك ؛ عولطلا ناكم : علطم .

 ۔ _ ٣٩٨



 ابيرغ رايدلا نكس نم دعب اي

 ىرثلا نطب نكاسل ءادفلا يسفن

 دجاو ةيربلا بط اي تنأ له

 يفلكتو يترسحب بينكلا انأو

 كحاض ينس باحصألا نم يفلأ

 يرطاخ كلمت دق كلايح ىرأو

 افسوي كهجو تامسق يف نأكف

 الجلجم كامسلا ون نم كاقسف

 هحورو هلإلا ناحير كيلعو

  

 ابيرق لحملا ناك نإو ادعب

 ابيبح روبقلا نكس نمل اروز

 ابيبط داؤفلل كدقف ءاد نم

 ابيحنو ةهأ متاكملا انأو

 ابوركم ينتيأر تولخ اذإو

 ابيصن طق كاوسل كرتي مل

 ابوقعي يحناوج نيب نأكو

 ابوكس لازي يل ازعلا يهاو

 ابيط كربق دادزاو همالسو

  
_- ٣٩٩ _



 ) تناف ىلع رسحتو 0 ه وأتو ى بدن ) : يموقل اي

 بذعملا داؤفلل يموقل اي
 هباصم لاح نزملا يكاحي عمدو

 هراجن ميرك ريرحن عرصمل

 هلايز ينحري ينليزي ام ىتم
 ةيدغ ميسنلا رم نإ جاتهأو
 ىرس نإ يناميلا قربلل عاتلأو

 ىحضلاب ديراغألا وجش ينبجعيو
 اهلدب هيبطصت نمم انأ امو

 تضرعت جودحلا رم ينقاش الو

 تضرعت دمعب اولاق نإ تجتهإ الو

 ةلكأ يف تقرشأ رودب تحالو

 ةلابت ءابظ يوارلا اههبشي

 سلاجم رودب يبلق اجش نكلو

 بلقتملا هفيرصت يف رهدللو
 )١( بكست ناشلا هل فزنت ىتم نيعو
 (" برغم يسم اقراط يناتأ مهو

 (" بجعأو كاذل ركهأ ينتأي نإو
 بنذم لك نم ضورلا امازخ جيرب
 ( بيصب ضايرلا ءاكم دعاوي
 برطملا مامحلا حون ينبرطيو
 بضخملا نانبلاو ماسولا تاوذ

 (© ببحملا يرجاهلا لخنك مقرب
 بنيزو بابرلا بارتأ كيبستل
 )٦١( بذهملا يمحتألا ليذ نيجسي

 () بشعم رهزلا نم ضور يف نهلات

 ( بجلم يف تبيغ نجذ راونأو

 لئابقلا نيب طوطخ : يا 0 لئابقلا نيب ةمجمجلا يف منامن : نوؤشلاو ، بطخلا : ناشلا )١(
 . عبرالا

 . تبنملاو بسحلا لصا : راجنلا )٢(
 . بجعلا ىهتنم : ركه | ؛ هلاقتنا : هلايز ؤ قرفو دعاب : ليزي ( ٣)

 ؛ نسح ريفص هلو ، فيرلا فلأي ريغص رناط : ءاكم ؛ مهلاو قوشلا نم هبلق قرتحإ : عاتلإ )٤(
 . رطملا : بيصلا

 ةنيدمل بوسنملا : يرجاهلا ؛ جدوهلاك ءاسنلا بكارم وأ } لمحملا : (جدح عمج) ج ودحلا )٥(

 . رجه

 )٦( دوربلا نم برض : يمحتألا ؛ ضوعبلا نم اهب ىقوتي 0 ةبقثم ةقيقر روتس : ةلكألا .
 )٧١( مومغلا ليلق معان : يأ 3 هلبا شيع يف نرص : نهلابت ؛ نميلاب ةبصخ دلب : ةلابت .

 )٨( ةمكارتملا رحبلا تاملظب ههبشو { ربقلا نع ةيانك : بجلم .
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 ىدنلا عجتنمو يدانلا ةنيز مه

 مههوجو نأك ماوقأ يسفنب

 هبر تاياب ماوق جلبأو

 يقتيو ىشخي هللا رمأل عيطم
 هلاتم لقاع روبص روقو
 دبعتم دهاز يقن يقت

 انخلا فلأي ال ءاركنلا نع فوزع

 لصوم فع ضرعلا يقن ديمح

 هنافص لهأ هللا هجول بحم

 اهنأك رومألا فاسفس ضغبيو

 رصقم ريغ ءايلعلا ىلإ اومسيو

 تداكت دق يتلا ىوصقلا ةياغلا هل

 اقباس زرب ليخلا داوج يرجك

 اورصقف ادهج نوعاسلا اهوحن ىرج

 بعان ةباؤذ نم اربح هللف

 )١( ريقف : بصعم .

 () بصعم فهكو ماتيأ اجلمو

 بهذم بوت تسبلأ وأ اهقوف ىرج

 ('") بهيغ لك ةليل يف ىجد ام اذإ
 بقرتم فناخ ميلح روقو

 (" بداتم ملاع فيرظ فينح

 بذهم رح هللا ىوقتب ميلع

 ببسملا يندلا قالخأل فويع

 برجم يحيزأ بيدأ بيهم

 بعلمو ىهلم لك نع هسفن ىوز

 (') برجأ دلج هرافسأ ىلع هيلإ

 بكنمو ردصو يوامس مزعب

 (أ) بيهتملا ةباعلتلا ىلع ادوعص

 () بهلملا ءابألا ميرصتك دشب

 (') بذهم حرق ءادعت نع يرجلا نم

 (" بأ نمو يقت رب نم هللو

 )٢( ةملظلا ديدش ليللا : بهيغلا ؛ حرشنإ هردصو 0 ارورس رظنت . ههجوو حضو : جلبأ .
 )٣( هرومأ لك يف هللا ىلإ عجارلا بحملا : هلأتم .

 )٤( اهرناقحو اهرناغص : رومألا فسافس : فاسفس .

 ( ٥ ) يف ددشتلا : دأكتلا : ت داكت ١ فونلا ريخكلا : بيهتملا ؛ بعللا ريثكل ةفص : ةباعلتلا ؛ رمأل

 . نابجلاو
 )٦( ةرمخلا ىلإ هنول لام يذلا : بهلملا ؛ بصقلا : ءابألا ؛ برضلا : ميرصتلا ؛ قبس : زرب .

 )٧( ةيعابرلا يلت يتلا نسلا عوقو وأ ، هنس ءاهتنإ : سرفلا حورق : حرق .
 )٨( فرشلاو زعلا : ةباؤذلا .
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 هلودس ىخرأ ليلل ام اذإ تيبي

 هربص لوط نم بارحملا ىدل نأك

 ةنأ دعب هفوخ نم هنأ ىلع

 هبيذت نآرقلا تاوالت داكت

 هنأب نظ نآرقلا أرق ام اذإ

 همه ددج ليللا ىرسم دج اذإ

 هؤاعد نيعكارلا مون رياظطي

 مهاجد لوبقلا راونأ فشكي

 مهؤاكب ناسحلا روحلا جيه دقو

 تدب دقو ميسنلا حاورأل اوحارو

 مهل ىرسلا بيط نإ مهارس باطو

 هب اودجاسلاو ليللا نوعكارلا مه

 )١( رومألا نم ميظع لك : ىلج .
 )٢( سأرلا رعش ضايب نع ةيانك : بهشأ .

 () بلطم ليمأتل وأ ىلج سيفنتل

 (") بهشأ نول نع نيتسلا ادع نأ ىلإ

 بكرم ةياو تاريخ ةيأو

 بكساق عمدلاب تنش امهم ينيعف

 بوصتملا هعمد نم فكاو هل

 (" بجشم داوعأ ركذلل هليترتو
 بهذم لك يف ماونلا بهذ اذإ

 بوأتملا تنافلا ىرسم بيط ايف

 بجعتي ملف تماق هتمايق

 برغم ءاقنعك هنع ىركلا راطو

 بعتم هيوأتو تابخإو فوخب

 برقتلا ناوأ اذه اوفق ليقو

 بجعم ةنيزب اقارشإ نقرسشناف

 بهشأ حبصلا نم فورعم لئاوأ

 بيطم دفول بايطأ بيط ايف

 (') بكنم يشم ال مادقألا ىلع اينتج

 )٣( بايثلا اهيلع رشنتو بصنت 0 ةقثوم ثالث تابشخ : بجشم .

 )٤( وهو ‘ بكانملا نم سيلو 0 طوبهلا : يأ 8 بوكنلا نم وهو . رثعت هيشم يف يذلا : بكنم
 . ولعلا
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 بأدي قوشلا هبلق لمحتي ىتم فئاخ ةوعد ليللاب مهبر اوعد

 برشمو لكال هالوم يضا رم كراتك اوسيل هللا بزح كنلوأ
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 : دوعسم نب رمع آيثار لاقو

 دوجلاو ميمعلا لضفلا وخأ ىدوأ دوعسم نب رمغ انوخأ ىدوأ

 () ورم باصملا مظع نم بلقلاف ذوبعملا قحو تلج ةيزر

 () ذودخأ عومدلل هرح نم ذوفس يف ىضللا ىلع هنأك

 (") داودهم بارتلا ثابنأ هيلع ذوحلم حيرضلا طسو ىف وه ذإ

 دودمم لظب هللا كوب ذوعسم نبإب تاريخلا رمغ ام

 (ُ) ؛دوومي نصغ لك رامث ينجت ذوضنم حلطو دلخلا ةنج ىف

 (٥) دودقم دقو ظاحللاب ىبستت ذورو ءانسح لك اقناعم

 دومحملا هلإلا كايحو معن دوضنملا مامقلا لكا وثم داجو

 )١( دوومي هايم بكرلا درو ام دودمم لضفو هنم ةمحرب

 دوعلا رضخاؤو اقرولا تنحو

» 
 . نئمطم ريغ : دورم )١(

 )٢( محللا اهيلع ىوشُي ةديدح : دوفس .
 )٣( رفحلا دنع جرخأ يذلا بارتلا : (ثبن عمج) ثابنأ .

 (٤) دام دقو ، ىوترإ دق ام : تابنلا نم داملا : دوومي ٠ عيبرلاو يرلا : ه دامأو . ادام . دامي .

 تناك اذإ : ةدوؤميو ‘ دوؤمي : ىمستو 0 بابشلا : ةدام ةيراجو . عيبرلا مايأ ءاملا هيف ىرج
 ةيماش عبني نأ لبق . ضذزألا يف رهظي ي ذلا زنلا : داملاو . ةرات .

 )٥( ةمعان ةنيل ةباش : دور .
 نأ يساور ضرألا يف ىقلأو » : ىلاعت هلوقك 0 ميظعلا ءيشلا بارطضإ : ديملا نم : دوومي )٦(

 : نصقلا دامو 0 ةدشب كرحت : ي أ . (انا ديمو 0 اديم 0 ديمي . دام نم) ديملاو . مكب ديمت

 ىلع لدي امهدحأ . ناحيحص نالصأ لادلاو ميملاو . تنثت : ةأرملا تدامو 0 لايم وهف لام

 انأ ديب " : ثيدحلا يف امك . ديب : ىنعمب يتأتو } ءاطعلاو عفنلا ىلع رخآلاو . ءيشلا ةكرح

 . اميس ال : ىنعمب لعق مسإ وهو 0 "" مهدعب نم باتكلا انيتوا
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 ج رفم نب دمحأ هيقفلا خيشلا يثري ۔ اضيأ ۔ لاقو

 : يولهبلا

 () رطقلاو روملاب نوجلا يلازع حسك يرجي برس اهعمد نيعل نم الأ

 (" رمهلا اهعمدأب اوهر اهعمادم تردابت اهتدعاس نوؤشلا ام اذإ

 رمسلا ةفقثملا نعط هرواعت هنأك لازيال بلقل نم ايو

 6) رصا يذو لوصو يبرق يخأ دايع ينندعي نككفنإ ام مومهل نمو

 () رمح ةعبرأ مس ىقست ميلس يننأك نيدقرفلا ريمس تيبأ

 () رخص ىلإ لاوط سارمأب نطبب اهموجن نأك ايخط ةيجادب

 () رمخلا ةقتعم نم مهيلع ريدلا امنأك ىركس سانلاو اهل ىيحي

 لهنا : حس ؛ ءاملاك كرحتي لايخ 6 بارسلا : هلثمو ‘ يرجي : يا ، برسي ءام : برس )١(
 : روسلا ؛ دوسألا باحسلا : نوجلا ؛ باحسلا نم رطمملا بابضلا ةرثك : يلازع ؛ رمهناو

 .رطملا : رطقلا ؛ حيرلا هلمحت يذلا باحسلا ةكرح

 )٢( هنكاس : اوهر ؛ عومدلا : نوؤشلا .

 )٣( دهعلا : رصإ .
 رحلا وأ ‘ طحقلا نم ةنسلا ةدش يه : رمح ةعبرأ مس ؛ ةيحلا هتشهن يذلا غيدللا : ميلسلا )٤(

 : دهاشلا يفو } رمحالاب اهنع ىنك اهلكو ، توملاو ، رمخلا ةرمو 0 محللاو 0 ديدشلا
 رضخ سدنس نم يهو آلإ ليللا اهل اجد امف ارمح توملا بايث ىدرت

 : رخأ لاقو

 اعلوم اميدق اهب تنكو يلام تكلها ةثالثلا ةرماحألا نإ

 اعدرم لازا نلف نارفعزلاب ىلطلاو ةقيتعلا رمخلاو محللا
 )٥( لابحلا : سارمألا ؛ ةملظلا ةديدش : ايخط ؛ ةملظم : ةيجاد .

 يف ةروكذملا موجنلا كلذب دوصقملاو 0 ةيلهاجلا يف سانلا اهنوسدقي : يأ . اهل ىيحي )٦(

 . لهجلا ةرمغب ىركس مهربتعاو 0 اهنوهلؤيو موجنلا سدقت برعلا تناك امنيح 0 نيتيبلا

 . رمخلا اوبرش مهناك



 تدقوأو ليهس ىرعشلا ضراع دقو

 ةرود يدجلا ىلع شعن ونب رادو

 براض ليللاو مهلا ضورأ تبف

 ةدالق يناعملا رس نم مظنأو

 ينناعأو ىوقلا رزش اهب ينابح

 اهتابنج نم كسملا جيرأ عوضي

 ةميسقب اولزنتسإ راجتلا نأك

 اه ديشن نيعماسلا رسي تع اجف

 لورجو نييشعألا رعشب يرزتو

 () رسن ىلإ غصم مجنلاو اهنازوجل
 ١( ردكلا ةعلوملا نارودك ائيطب

 (, رجفلا جهاو ادب ىتح هنامثجب

 رذشلاو بطرلا ؤلؤللاب ةلصفم

 () يرست الو لوحت ام مومه اهيلع
 رضنلارهزلا يذ ضورلا مازخ حيرو

 () رطقلاو دنلاو يدنهلا ربنعلا نم

 () رمغلا لفحملا يق نوداشلا اهب ىهزيو

 () ركب ينب رعشو سيق ينب رعشو

 )١( اهنم ركذو . برعلا ةيلهاج يف ، ةسدقملا موجنلا ءامسأ ىلإ راشأ : تيبلا اذه يف :
 يدجلاو . شعن تانبو ، رسنلاو 0 ءازوجلاو ، ليهسو ، ىرعشلا .

 هنول يذلا 8 يردكلا مامحلا نارودك 0 انيطب نيدقرفلاب شعن تانب نارود لثم : ردكلا ةعلوملا (٢)

 نارودك اهلوح رودي 0 هدافس لاح يف ىثنألاب ركذلا عولي امدنع 0} ةرمحلاو ضايبلا نيب
 . ىحرلا

 . مهلا يف بلقتأ : يأ ٠ مهلا ضورلا (٣)

 )٤( اراسي لوتفملا لبحلا : ى وقلا رزش ؛ يناطع | : ينابح ا ٠ ككفتلا نع ةمارص دشأ نوكيل .

 الو لوحت ال امومه لمحت امدنع . رعاشلا ىلع هلكلكب خانأ يذلا ، رهدلا ىلإ كلذب ريمضلاو

 . يثرملا باصمب يرست
 هب رخبتي دوع : رطقلا ؛ (ميجلا فيفختب) رجات عمج : راجتلا )٥(

 )٦( ريثكلا : رمغلا .

 مهو : (وشعلا ىنثُم) نايشعالاو : نييشعألا ؛ هنم رخسو هرقتحإ : هب ىزرأ نم : يرزت )٧(
 ىشعأو . ريصب وبأ وهو . سيق ىنب ىشعأ : مهو ، ىشعالاب نوبقلملا ةعبسلا ءارعشلا
 يف ءالؤهو ، رفعي نب دوسألا وهو ، لشهن ىنب ىشعأو . ةفاحق وبا وه . هلهأب
 ىشعاأو . نابيش ينب نم . ةعيبر نب ىشعأ : مهو 0 ةعبرا مالسإلا يفو 0 ةيلهاجلا
 . وشُغ مهعمجو) 6 ميلس نم دورط ىشعأو . ناواج نب بلغت ىشعأ و . نادمه
 وهو 0 برعلا ءارعش نم رعاش وهو 0 نييشعالا رعش ىلع فوطعم : لورج ؛ (نوشعاو
 نايح امهو . ركب ينبو 0 سيق ينب رعش هيلع فطعو . رجلا : يمسو ، يسبعلا ةئيطحلا
 . امهنارعشل رعشلا ةدوجب افرغو } برعلا ميمص نم
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 () رخف نم غباونلاو ورمعو رشبو تباثو ديبع عم ديبلل امو

 (" ركذلاو تيصلا يذ ءاحلفلا ةرتنعو اهمارم رجح نب سيقلا ئرمإل امو

 رذعلاو ةبسملل لهجو اهافس ايراجت نيذلا نيهيفسلل امو

 بالك نب رفعج نب كلام نب ةعيبر نب ديبل : وهو . ديبل رعش . كئلوا ىلع فطع مث )١(

(٦٢) 

 . ةيواعم ةفالخ يف تامو 0 همالسإ نسحو 0 مالسإلا كردأو } ليقع وبأ : هبقلو . ي رماعلا

 : وهو 0 ادحاو اتيب مالسإلا يف لاق : ليقو . ةنس ١٥١٧ : هرمعو

 حلاصلا سيلجلا هحلصي ءرملاو هسفنك ميركلا عرملا بتاع ام

 نب رماع نب مشج نب فوع نب صربألا نب ديبغ : وهو . ديبع رعاشلا : هيلع فطع مث
 ايلهاج ارعاش ناكو 0 دسأ نب نادود نب ةبلعث نب دعس نب ثراحلا نب كلام نب ريهز نب كلام
 . ةنس ةنامنالث نم رثكأ هلو . هسؤُب موي رذنملا نب نامعللا هلتق } نيرمعملا نم امي دق

 . مهناسرفو ناسارخ ءارعش نم وهو : هنطق نب تباث : ءارعشلا ءالؤه ىلع فطع مث
 ٨ هنيع يف يتلا هتنطقب فرعيو } ناسارخ روك ضعب ىلع ايلاو 0 بلهملا نب ديزي هلمعتساو
 . بطخ اذإ ربنملا ىلع رصحي نمم وهو ، بسن هل فرعي الو

 ةروهشم ةصق هلو 0 يلهاج 0 دسأ ينب نم 0 مازخ نب رشب : ءارعشلا ءالؤه ىلع فطعو
 . احدم ءاجه لك ناكم هحدمف 6 هوجهي ناكو } يناطلا مال نب هتراح نب سوأ عم

 ينب نم ‘ موثلك نب ورمع : ينعي مهيا يردنالو . ةنالث مهو . ورمع : مهيلع فطع مث
 : ىنكي 6 جحذم نم وهو ‘ برك ىدعم نب ورمع وأ 0 ميدق يلهاج . باتع ينب نم 6 بلغت
 كردأ ، برك يدعم تنب هناحير هتخأو ، يميمتلا ركب نب ناقربزلا ةلاخ نبا وهو 0 روت ابأ
 ينب نم 0 ةبلعث نب سيق نم وهو } هئيمق نب ورمع وأ 3 ملسأ مث ، دترإ مث . ملسأف مالسإلا
 دالب ىلإ سيقلا ءورمإ بحص : يلهاج ميدق وهو 9 دبعلا نب هفرط طهر . كلام نب دعس
 : هلوق يف ينعي هايإو 0 مورلا

 ارصيقب ناقحال انأ نقياأو هنوذ بردلا ىأر امل يبحاص ىكب

 لهأو . ةمامأ ابأ : ىنكيو 0 ةيواعم نب دايز : وه 0 ينايبذلا ةفغبانلا : امه : غباونلا

 . فلكت هيف سيل امالك هرعش ناك 0 اريهزو ةغبانلا نولضفي زاجحلا

 : هدعج ةوخأو . ةعيبر نب بعك نب هدعج نب سيق نب هللا دبع : وه . ىدعجلا ةغبانلا
 . يلهاج وهو . ىليل ابأ : ىنكي ناكو ‘ شيرحلاو 0 ريشقو ، ليقع

 نم ‘ دجن لهأ نم وهو 0 يدنكلا ورمع نب رجح نب سيقلا ؤرمإ : وه ، سيقلا ئرمإ

 . ىلوالا ةقبطلا

 . ةعيطق نب بلاغ نب كلام نب فوع نب موزخم نب دارق نب رمغ نب ةرتنع : وه . ةرتنع
 ةرتنع : وه امنإو ، هيلإ بسنف { هيبأ مسإ ىلع بلغ . هيبأ وبأ ، هدج دادش : يبلكلا نبا لاقو

 : هبقلو . هدي تكلم امب مهدوجاأو } هنامز لهأ دشأ نم ةرتنع ناك 0 دادش نب فوع نب

 . شابحالاك دوسأ وهو } هفشلا قوقشم هنوك . ءاحلفلا

 ۔ ٤٠٧ -



 ادماع قدزرفلاو اريرج تينع
 اوبهسأف داو لك اوضاخ كنلوأ

 جرفم نب دمحأ ىدوأ كي نإف
 ىذألاو سؤبلا نم الاقنت نكلو

 يذلا رمقلاو مالسإلا ىتف انئزر

 ىذألا لمتحُم ملحلا لهك دوجلا ىتف

 ىدنهلا ىلإ عاد فرعلاب رمآ ىتف

 () رمخلا ىلع نيفكاعلا ىراصنلا خيشو

 () رق ىلع تباصأ اهيمارم اتاهو

 (_> ركن الو بوطخلا يف عدبب سيلف

 رضخلا سدنسلاو سودرفلا ةنج ىلإ

 ١( رفك يف بكاوكلا يرذ ريصي

 (”يرمقلا يرهظم وأ ءانحشلا متاكلا نم

 ركذلا ىلع ءان تاريخلا ىلإ عيرس

 وبأ ةيطع ناكو ، عوبري نب بيلك ينب نم وهو . ةفيذح نب ةيطع نب ريرج : وه 0 ريرج )١(
  

 : ناوخإ هل ناكو ، عوبري نب بيلك ينب نم ث دبعم تنب سيق مأ : ريرج مأو . افوعضم ريرج

 افين رمعو . رهشأ ةعبسل 6 همأ اريرج تدلوو 0 ةيطع نب درولا وبأو ، هيطع نب ورمع
 . هزرح ابأ : ىنكيو 0 ةماميلاب تامو } ةنس نينامثو
 نب نايفس نب دمحم نب لاقع نب ةيجان نب ةعصعص نب بلاغ نب مامه : وه . قدزرفلا
 ىرتشإو 0 ةيلهاجلا يف ردقلا ميظع ، ةيجان نب ةعصعص : هدج ناكو 0 مراد نب عشاجم
 يتلا ةتيتفلاب هبش . هرصقو هظلغل قدزرفلاب بقل 0 مالسإلاب هللا ءاج نأ ىلإ هدؤوم نيثالث
 . سارف وبأ : هتينكو ، ةقدزرفلا يهو ءاسنلا اهبرشت
 نب سايإ وبأ هنإ : ليق . يئاطلا يمرجلا ينارصنلا نب ةصيبق : وه . ىراصنلا خيش
 برح دهش 0 رذنملا نب نامعنلا دعب ىرسك اهيلع هلمعتسإ 0 ةريحلا كولم رخآ } ةصيبق
 مالك رح نم هرعش ناكو 0 ارعش اهيف مظنو } عيط ينب نم 0 ةليدجو ثوفلا نيب داسفلا
 : رعاشلا مسإ ىلع قيلعتلا } هرثكأ عاض ، برعلا
 يف ميظعلا لجرلا ىلع برعلا دنع قلطي خيشلا بقلو 0 ىراصنلا خيش ه ركذ : يدادملا )

 خيش ) . ءارعشلا مجاعم يف اصن بقللا اذه يف دجوي ملو } مجاعملا هنع تدافأ امك 0 هموق
 نوع دبعل . "" يلهاجلا رصعلا ءارعش !! : ةعوسوم نم 0 اقباس هانركذ ام ريغ ٠ ( ى راصنلا

 هزيزع / ةروتكدلل . "! نييلهاجلا ءارعشلا مجعم " : فلؤملل عجرملا ، ٢٦١ ص ‘ ناضورلا

 , يتباب لاوف
 رارق ىلع : يأ ، رق ؛ دصقملا وهو : (ىمرم عمج) يمارملا ؛ اورصتخا : اوبهسأف )٢(

 . هيلإ ناننمطإلاو ءيشلاب اضرلا ‘ نيعلا ةرق نم وأ . رارقتسإو
 (٣) تام : ىدوأ .

 )٤( ةفوسكم اهناك 0 ةءاضإلا نع اهبجحي ءاطغ يف : يأ {. رفك يف ؛ انيلب : انئزر .
 )٥( ةوادعلا رمضم : (رسكلاب) رمغلا .

- ٤٠٨ _



 هدابع نيب هللا مكحب عودص

 ىدهلا بكوك ىدنلا رحب ىدعلا مامس

 ىرشلا دسأ ىرذلا يماس ىرولا مامإ

 تفحجأ سانلاب ءابهشلا ةنسلا اذإ

 ىرقلل يسارم انوج اهل ماقأ

 اهمازتهإ نأك امهد ةمجالخ

 تدقوأ برحلا اذإ بايهب سيلو

 هلوفأو هريس نكل ردبلا وه

 هرزج رحبلا ةفأ نكل رحبلا وه

 هؤالب نكل ماغرضلا دسألا وه

 لكلكب حلأ بطخ نإ هانيزر

 هسمر نهر هربق يف ىون ةادغ

 هنكر عضعضت زع نم كل ايف

 )١( ةيقلخلا ىوقلا عمتجم : يرسألا دصحتسم .

 (أ يرسألا دصحتسم قحلا ىتأمب ميلع

 (" رفع نع ةنجالا ىلج ادب ام اذإ

 رقفلاو سؤبلا يذل ثيغ ىرقلا ميظع

 ٣) رثالا لماجلاو ءاشلا عرضب تدوأو

 () رفصلا نم يباوجلاك اهارت ارودق

 (ث}) ربق يذل نمدتلي تيم حنئاون

 ١( رمغ شناط الو ديدع رب سيلو

 رهشلا نم لامكلا ظح هل اذهو

 رزج يذب سيل ملعلا رحب دمحأو

 رح ىبأ فثيلل سيل هريبدتو

 () ركبلا ةيغارب تءاج ةنتف نإو

 ربق نم تسدقو واث نم تكروبف

 رخذ نمو ليلج زنك نم كل ايو

 )٢( رقفلاو لهجلا رابغ : دوصقملاو 0 رابغلا : رفعلا : رفع .

 ترثدف بدجلا اهكلهأ يتلا 0 ةفيعضلاو اهنم ليزهلا : رثدلا ؛ ىثنأو ركذ 8 لمجلا : لماجلا ٠

 . تكلهو تريقت : يا

 )٤( (ةيباج عمج) يباوجلا ؛ ةفايضلا ناكم : ىرقلل يسارم ؛ (رودق عمج) اردق : يأ ، انوج :
 ةعصقلا نم ربكأ ةنفجلاو } ةنفجلا نم ربكأ يهو } ماعطلا هيف خبطي يذلا ءانإلا يهو .

 )٥( ه نهدوذخ نمطلي : نمدتلي ؛ رطملا توص : ميزهلا : اهمازتهإ ؛ الاوط : يأ ، ةمجالخ

 . نهبويج نقزميو

 )٦( لهاجلا : رمغ ؛ قمحألا : شناطلا ؛ نابجلا : ديدعر .
 (٧) لكلا وهو . همأ دقف اذا . ءاغر ىغري لبإلا نم ريغصلا : ركبلا : ركبلا ةيغار .

- ٤٠٩ _ 



 هب ىقتي هلثم ذإ هب انعجف

 عماج كدعب لمشلا تاتشل امق

 ةنظ موقلا رمخأ ىتح كتيكب
 هنوؤش دم رحبلا نأ ول عمدب

 هنكر دهنإو مالسإلا لبج ىوه

 هدعب لمارألاو ىماتيلل نمف

 هوحن سانلا دمصي ارون ناك دقو

 هدعب تالئمصملا بوطخل نمف
 تدب اذإ تالكشملا رومألل نمو

 هدعب رضحلاو ودبلا يواتفل نمو

 الضعم رمألا نم اءعزر هب مظعأف

 اهنإف نيملسملا ءزرب مظعأو

 ىقتلاو رئاصبلا ىلع فسأ اوف

 )١( ءيشلا نم ننابلا رسكلا : ضايهنإ .

 رسك يذل دامع لب رغثل دادس

 () ربج نم كدعب مظعلا ضايهنال الو

 ( رخص ىلع انيح ءاسنخلا تكب امك

 (}_ رزن ىلإ ضآل وأ الحض حبصال

 رشحلاو ةمايقلا ىتح افسأ اوف

 رقفلا يخأ فيعضلل افهك ناك دقف

 () رفقلا عم تالمعيلا هيلإ اجزتو
 () رمألا مظعم نم ءايهد تقرط اذإ

 () رحبلا ججل نم روملاك اهتاصيوع
 ,> ردي ملق ديلبلا ديلاقم ىقلأو

 )» رفغلا نم تالقاعلا طحي ابطخو

 رضحلاو ودبلا ىلع تقش دق بئاصم

 ربحلا ملاعلا ىلع ينم ًافسأ اوو

 )٢( نظ ردصم : ةنظلاو 4 مهنم انظ موقلا رتس ىتح : ةنظ موقلا رمخأ .

 )٣( اقلطم عيشلا نم ليلقلا : رزنلا ؛ عجر : ضآ ث اليلق اءام : الحض ؛ عومدلا : نوؤشلا .

 )٤( لبإلا : تالمعيلا ؛ قاست : اجزت .
 )٥( ةيهاد عمج : ءايهد ؛ اليل ىتأ : قرط ؛ مظعو دتشإ : لئمصأ : تالنمصملا .

 )٦( ةديدش ةكرحب ددرتلا : روملا ؛ بعصلا : صيوعلا : تاصيوعلا .

 (٧) ديعي الو ئدبي ال يذلا : ديلبلا ؛ حيتافملا : ديلاقملا .

 عجري : يا . اعوجر ردصم : اءزر : يمسو ى ىمظغلا ةبيصملاو ، للجلا باصملا : ءزرلا )٨(
 سوؤر : رفغلا ؛ لعولا وهو : (ةلقاع عمج) تالقاعلا ؛ لزني : طخي ؛ هللا ىلإ باصملا هيف
 : يأ ، لابجلا سوؤرب لقتعي هنأل . لقاعلاب لعولا ةيمست : تيبلا ىلع قيلعتلا ؛ لابجلا
 . سانلا ةيؤر نع اهيلإ يوأي نم يطغت اهنأل } رفغ : لابجلا سوؤر تيمسو 0 سبتحي

. ٤١٠ 



 هندخ تام ذإ ملعلل افساوو

 هلهأ نادقفل الإ هعفر امو

 هل املسي نم نامصخلا دجي امف

 اهدارو بولقلا اجشأ دقل يرمعل

 تنخسأف نييملسلا نويع اكبأو

 بغي ملف نويعلا ىأرم نع تبغ ننل

 تلقانتو هترثأ ام فخي ملو

 لناضف نم هتيتأ ام سنن ملو

 هعمجب تينع ام الإ ملع الف

 ىدس هريغ يف رعشلا نونف يقابو

 هركذب بيطت يتالاقم نإو

 قراش رذ ام هللا مالس كيلع

 هلضف ددعأ نأ اطيحم تسلو

 () رفع نع عفري ملعلا لج كشويف
 رفعلاو لدانجلا تحت اوبيغ اذإ

 (" رمألا نم قيثولا دقعلا رجتشا اذإ

 () رمجلا نم رحأ تناك ةعول ىوج

 ركب ابأ اي ىرولا ىكزأ اي كباصم

 (ؤ) رطعلاو دنلاك هاير ذإ كؤانث

 (ث}» رطس ىلإ ارطس مالقألا ربز هب

 ردق نمو ليلج ملع نم تيطعأو

 يرعش نم كتيثر ام آلإ رعش الو

 () رحبلا نم نامطمط اهيلع مطي

 () رشبلا نسحأ اي قارعألا بيط ايف

 ربقلا بناج ىلع ناحيرو حورو

 يردص اهب شيجي اتايبأ نكلو

 نم هعفرو ى ضرالا نم عفري : يأ 8 رفع نع عفري ؛ قيدصلا نم لجأ : ندخلا : هندخ )١(

 . معانلا رابغلا وهو ، اهنع ردصي ام مسإب ، ضرألا هب يمس رفعلاو . ةعاسلا طارشأ

 ىتح ‘ ضرالا نم ملعلا اذه عفري ال " : () هلوق } يوبنلا ثيدحلا ىنعم نمضتي تيبلا )٢(

 . ثاريملا : انه ةضيرفلاو 0 "" امهنيب لصفي نم نادجي الو } ةضيرف يف نانثإ فلتخي

 وأ ، قوش نم بلقلا يف ملألا : ةعوللا ؛ نزحلاو مهلا : ىوج ؛ اهيلإ لصو : دار : اهدار )٣(

 . ضرم

 . رطعلا ءيشلا حير : اير : هاير )٤(

 . بتقلا : ربزلا )٥(

 )٦( هناجيهو رحبلا جوم عافترإ يف ةغلابم : نامطمطلا ؛ ءامغإلا : مطلا : مطي .

 )٧١( فيرشلا لجرلا نم ةنسحلا ئواسملا : قارعألا .

 ۔ ٤١١



 جرفم نب دمحأ اي ىدنلا فلحأ

 ترتاوت يتاوللا كيدايأ نإو

 ةبوثم ىبقغل اربص دمحأ ينب

 مكبيصي نأ ثداح نم اوعزجت الو

 رمعم وأ دلاخ انيأر نأ امف

 ةماقإ رادب اتاه انراد امو

 ةعاس دعب ةعاس الإ رهدلا امو

 كلاه نباو كلاه الإ سانلا امو

 ايوات ءالهب فلخ ربق هللا ىقس
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 () رطقلا نم ىبحأ مايألا ىلع تنأل

 يركش اهب طيحي نأ تلج سانلا ىلع

 رجألا مظعأ اهب اوفوتساو هللا نم

 ربصلا نسحأ يف هللا باوث نإف

 () رسق ىلع ىضقت آلإ ايقاب الو

 () رهدلا ثداح انب ىرزأ نإ عزجنف

 رشب ىلإ لوؤن ىتح اهللعن

 يردي ال بيغلابو يكبي كلاه ىلع

 )٠( رفغلاو نيكامسلا عون نم فطوأب

     
 ت

 ىعس

 ؛ ءاطعلا نم رثكأ يهو : هوبحلا نم : ىبحأ ؛ ءاطعلاو مركلا فيلح اي : ي أ ى ىدنلا فلحأ )١(

 . ءايحإ دشأ : ىيحاو

 . ةوقلاو ربجلاب ذخألا : رسقلا )٢(
 )٣( انب فختسإ : انب ىرزأ ؛ هذه : ىنعمب ةراشإ مسإ : اتاه .

 )٤( رزغأ : فطوأ .

- ٤١٢ 



 ١ تايبأ ةنالث } دايز نب رمع نب هللا دبع لاقو

 نب دمحأ خيشلا يف 0 يداذملا خيشلا ءاتر اهب احشوم

 : (هللا مهمحر) جرفم

 ربق نم كروبف ربق ىرث يف ىوث هبرغ وحن نم دابعلا دجسم ىدل

 ربش ىلع ارحب مض ربقل تبجع مطالتم رخاز ملع رحب ىوح
 رشحلاو ةمايقلا موي ىلإ اديقف هدوحل نيب راص ىتح ضرألا نم

۔ ٤١٣ ۔  



 . ةثالثلا تايبأل ا هذه ىلع . ي دادملا خيسلا ىنبو

 تايبألا ةثالثلا يهو 0 دايز نب رمغ نب هللا دبع

 : ةروكذملا

 هدوجت ًاوهر ءاونألا تلازالو

 الباوو الطو اماتهتو اماحس

 ربنعو كسمو ناحير لازالو

 اهداجو عيبرلا بوص امظعأ ىقس
 قراشم ىقسأو اهاورف اهاقس

 هباوث راد نمحرلا هنكسأو

 لزنم مركأ سودرفلا ةنج نمو

 بكوك حال ام هللا هيلع ىلصو
 هنوصغ قوف يرمقلا درغ امو
 ةعاس نميهُملل عاس فاط امو

53 
 ي

 () رغ بحس نم نوللا رغأ لكب

 () ركب ةيداغ لك هيلع تنحو
 رشنلا ةبيط حيرلا ايرو هيلع

 () ردسلا يذو ليلضلا لاضلا يذ عفدمب

 رطقلا ليس نم نالطه هعجضمل

 رصإ نم مدقت ام هنع رفكو

 رهف يماس نم راتخملا ىفطصملا عم

 ( رحشلا ةيدوأ نود قرب حال امو

 رجح وأ ةماهت نم وجشل يكبي

 رجحلاو نكرلاو بابلا نيب عيباسأ

499 
 زب

 ؛ رطمت : دوجت ؛ نكاس : اوهر ؛ (ءعون هدحاو) ، هطوقس ىلإ مجنلا عولط تقو نم : ءاونألا )١(

 . ضيبألا نوللا وه : نوللا رغأ

 )٢( ركبلا ةيداغ ؛ ليلقو ى طسوتمو 0 ديج ىلإ دوجأ نم ‘ رطملل افصو : هلماكب لوالا رطشلا :
 . ةرم لوأل رطمت يتلا ةباحسلا

 . يربلا ردسلا : لاضلا )٣()

 رحشب فرعتو . نميلاو نامُغ نيب ام ٠ ةريزجلا بونج قطانم نم عضوم : رحشلا ةيدوأ )٤(
 . نابللا ءارشل ، رحبلاو ربلا راجت اهيف عمتجيو 0 برعلا قاوسأ نم قوس اهبو 0 ةرهم
 . نابعش نم فصنلا يف ماقتو . دحأل هيف سكمال 4 رح اهقوسو 0٠ نخدلاو . رملا و 0} ربنعلاو

 . مالسإلا لبق ةراجحلا ءاقلإب اهب مهعيب ناكو

 ۔ ٤١٤ -

 



 ةنالثلا هذه 0 يداذملا خيشلا ۔ اضيأ ۔ لاقو

 يف هيلإ راشملا هلعلو 0 ديلولا ابأ اهيف بدني ، تايبألا
 . ةحبصنو ةمكح اهرخأو 0 ةيتآلا ةيئابلا هتديصق لوأ

 باحصألا اهب يرسي ةليللو ىدنللو حامسلل ةلاضف ىكب

 باب مراكملا ةيدوأ لكلو هنود قلغي سيل ملح بابلو

 باوأ حصانم ديلولا وبأو ةيضرم نقنالخ ديلولا يبأل

  - ٤١٥ _



 ‘ همسب ملو . ٥درصع ء املع دحأ ًايثا ر لاقو

 : ىركذو ةظعومب اهمتخو

 اثالتعإ الإ كمه كل ىبأ

 نوؤشلا ميدتست نأ كانيعو

 ابانتكإ الإ ردصلا كل ىبأيو

 ابارطضإ الإ رق نإ كبلقو

 هحيرابت كنع بطخل

 لابجلا تافعش هل داكت

 لاصولا لابح كنم عظطقو

 بابشلا ءلم كابس نامز

 تايقاب اددج اهل ايقسف

 كايلبأ دق نيديدجلل امف

 () اثاعبنإ الإ قاف نإ كعمدو
 (١اتاثح الإ مونلا معطي نأو

 انارتكإ الإو اباذع الإو

 (} اثاثترا لإ لتبا ام كمسجو

 () انال رملا نإ ديدش ءزرو

 ا}»اذتاتبل نهتابصق فثبنت

 (١اتامر تراصف اهاوق ذجو

 ا»)اذثاثأ هنم بيشلاب كضاعو

 » اثاتر تايلاب اهل ايقسو

 ١}( اثايتلا كاوق يف اكرت دقو

 )١( جورخلا : ثاعبنألا ؛ طلخلا : ثالتعألا ؛ عنتمإ : ىبأ .

 )٢( اليلق الإ : يأ 0 اتاتح آلإ ؛ عومدلا : نوؤشلا .
 (٣) هفعض : ي أ ۔ لاحلا ثر : اتاثترأ .

 )٤( كيلع ىوطنأ : اتاإل ؛ ةقشم يف ةشيعملا فلك : حيرابتلا : هحيرابت .

 )٥( نهروخص : نهتابصق ؛ رياطتتو قزمتت : ثبنت ؛ ةيلاعلا لابجلا سوؤر : لابجلا تافعش
 . رهظلا ةبصقو . حمرلا ةبصقك 0 ةبلصلا

 )٦( شهلا وخرلا رجحلا : اثامر .
 نأل ، عمجم لام : اثاثأ ؛ كلدبأ : كضاع ؛ رهقلاب ذخألا : يبسلاو ، هنسح كرغ : كابس )٧(

 . هانج ام عمجف ‘ لاملا ىلع صرح 0 باش اذإ ءرملا

 اهل اعد : يأ 0 يناثلا رطشلا ؛ انه باشلا .وهو : (ديدج عمج) اددج ؛ اهل ءاعد : ايقس )٨(

 . هتتيثر مسجلا ةيلاب نوكت نأ لاح 0 بيشلا ةلاح يف ايقسلاب

 )٩( (ثتلإ هيضامو) نهولاو فعضلا : ثايتلإ ؛ راهنلاو ليللا : نيديدجلا .

- ٤١٦ 



 ازنكو اذالم كابلس دقو

 اعرفو الصاو القعو ايأرو
 الاون ىجرأاو الاعف ىكزأو

 اذإ ىعراو انيمي ىفوأو
 يننيصاقت روهدلل امف

 لاجرلا تاورس يننيصاقت

 ةنايرش سوق نع ينتمر

 اربإع ىضم ءزر تلق اذإ

 نهنادحاو يلايللا فرصو

 الامش ًأروطو انيمي اروظطف

 روبقلا وحن نوعسي سانلا ىرأ

 اوعمجي نأ نهنم كشوو

 (٢١اثاثأ ادجمو املحو املعو

 (_" اثالم ازعو الصفو الوطو
 ا اثاغم ىدنأو الاقم ىفحأو

 (١اثالتما نونئاخلا اهثلمت

 (اُ})اثانع امادق نهل انويد

 ١( اثاثع اوناكو ارامض اوحضأ

 (اناثع اهيف لباعملل ىرت

 انادح ايازر نهل تيأر

 ا»ذاعق ايمر نيمري نلزال

 انانإ اروطو اروكذ اروطو

 (هناثح اهيلإ نولتاي ال
 اناعتبا نوثعبي فقوم ىلإ

 )١( ةديمحلا تافصلا نم 0 هيف تنأ امم كادرجو 0 ارسق كا ذخأ : كابلس .

 )٢( عامجلا ةوقو ، يشملا يف يرجلا ةوق : ثالملا زع .

 )٣( ءاطع رثكأ : اثاغم ىدنأ ؛ هب ردجاو ىلوا : ىفحأ ؛ كيلإ قوسي : ىجزا ؛ لضفا : ىكزأ .
 )٤( ةملكلاو ، كلذ دض انه حودمملاو ، لوقلا يف بذكلاو 0 دهعلا يف ةنايخلا : ثلملا : اهثلمت
 . (ثلم ةدام نم) 3 اهلبق امل ةفدارم

 الكو 6 اهيلع ام لباقُم اهلام ذخأت 0 ينيضاقت : يا م ينصصاقتو يندعبت : يا 0 يننيصاقت )٥(
 . الكلاو بشغلا نم يلابلا سبايلا : ثونعلا : اثانع ؛ حص نيهجولا

 )٦( اثاثع ؛ هعوجر ىجري ال يذلا لاملا وه : رامضلا : ارامض ؛ مهفارشأ : لاجرلا تاورس :
 ناع بيشملاو ناف بابشلاف { ، هب عفتني ال يذلا ينافلا يتلا } .

 ؛ (هنايرش هدحاوو) اهتدوجل يسقلا اهيلإ بسنتو ، نايرشلا رجش نم ذختملا : ةنايرش سوق )٧(
 : اثاثع ؛ ليوط ضيرع ، لصن هفرط يف يتلا ' لبنلا تاذ يهو : (هلبعم عمج) لباعملا
 . بوصملا فدهلا قوف تبثو ، قصتلإو ، باصأ : يا . ثعثع

 (٨) فراجلا ليسلا : هب ىمسيو ‘ هلصاتسإ : يا . هتعق : اثاعق .

 )٩( ثعبلا ىلإ اهنع نودري ال وأ . اهيف نيميقم 0 اهيلإ نوعجري : اهيلإ نولتاي .

- ٤١٧١ 



 تيزر ينأ بطخلا عجوأ نمو

 لاونلا ليزج لاعفلا ديمح

 مهدنع امب تدوأ سانلا اذإ

 هتيب يف خيشلا دجي ملو
 اعوج مهعضارم تسسأو

 نورصعي اجلم اودجي ملو

 هناونابب باحسلا نضو

 تاحناجلا يف موقلا دجي ملو

 اهنابعأاب ميقملا تيأر

 ديبملاو اهنامغ جرافو

 («اذثامرلا بكي مولع رحبب

 (" اثاح بطخلا اذإ لالهلا لثمك

 (} اثاثتجاو ابلس انملا فورص
 (" اثارتحا لايعلل الو اكاول

 (} اثارغ ىرايح نوطبلا صامخ

 () اثاغتسم الو ءاجتلإ هيلإ

 (ا١٨ اثابخ احاحش انينس تحضأو

 اه اذتاتكلا الإو ديبهلا ألإ

 ١( اتايغلاو اهناوأل فشاكو

 (١)اقالملا يحيرذخلا اهنارضل

 ضرفلا ىلإ لالهتسالا ةعا ريو 0 ةمدقملا نم هتديصق يف صلختلا نسح تيبلا اذه يف ) ( ١

 . يثرملا ملاعلا ء اثر وهو 0 دوصقملا

 . ملأو عقو : يا . اثاح ( ) ٢

 . عطقلا : ثاثتجألا ؛ ضبقلا : بلسلا ؛ تكله : تدوأ ) ) ٣

 . ثرحي ءيش لايعلل الو : يأ 0 اثارتحأ ؛ ماعطلا ةلق نع ةرابع 0 مفلا يف كالُي ام : كاول ( ) ٤

 . هب عفتنيف
 ؛ عوجلا وه : ةصمخملا : صامخ ؛ دال وألل تاعضرملا وأ ، عضرلا دالوألا : مهعضارم ( ) ٥

 نم دشأ وهو 0 هدجي ملو 0 عوجلا ةدش نم لكألل ىهتشي يذلا وهو : (اثرغ عمج) اثارغ
 . هصمخملا

 . يدجتسملا اهبيصي يتلا ىودجلا : راصتعإلا : نورصعي ( ) ٦
 . رطملا : ءونلا ؛ عنتمإ : نض ( ( ٧

 نم رثانتي امم تبني ام : اتاثكلا ؛ لظنحلا بح : ديبهلا ؛ بدجلا و طحقلا نينس : تاحناجلا ( ) ٨

 . دصق ريغ نم هنبت يف حمقلا اياقب وهو . ديصحلا
 ةناعالاو ، ثوفغلا بلط : ثايغلا ؛ ةدشلا : ءا واللا ؛ تامهملاب سفنلا ىلع لقثلا : ءبعلا ( ) ٩

 . هيلع رداقلا نم
 هب بيطت ام وهو : (ثلملا نم) اثالملا ؛ قلخلا عساولا لجرلا : يحيراألا ؛ كلهملا : ديبملا )١٠(

 . حيلملا باطخلا نم 0 سفنلا

- ٤١٨ 



 مامهلا يع ذوللا ركب ابأ

 رازإلا شيمك دج كلانه

 بوطخلا بورغ بوني لفق

 دابعلا ثيغي ىودجو لينب

 يلايللا بوطخ انتعجف دقل

 تامركملاو بهاوملا ريثك

 نييلتعملا قباسلا قفخلا وه

 يطعيو ليلخلا دوي

 لاؤسلا ةادغ اربح ناك دقو

 يلايللا فورص هتبيغ نذل

 (١اثاكتنا نيلمألا ادعلا مامس

 (" اثاثح اريس بطخلا ىلع راسو

 "اثارتسم الو اثيغتسم ال

 اتارغ ىضشطع دوجلا نم يقسيو

 ("اثاير ءاطب هيلإ تناكو
 اثاغتسا ام اذإ فاضملا ثوغو

 () اثارتلاو اعم دالتلا يطعي

 (">اثالدنإ لاعفلل ودهج نإو
 6”اثارش يلايللا هتثراش نم

 () اثابتسي نل رزغلا نم ارحبو

 () اثاثبنا اهوثبن دق ءاروزب

 ؛ هناكذ نم رانلاب ع ذلي هنأك . حيصفلا نسللاو ، نهذلا فيرظلا 4 يكذلا فيفخلا : يع ذوللا ) ( ١

 نوموري نيذلا ءادعالل فصو : اناكتنإ نيلمألا ؟ مهل عدار ٨ ءادعلل 1 : يأ ؛ ادعلا مامس

 : يا 6 أ 6 دهعلا ثكن

 . دجلا قاس نع رمشملل ةفص . ءاليخ هلبسي ملو ‘ هرازإ :7 ي ذلا 2 : رازالا شيمك ) ( ٢

 )٣( اثارتسم ؛ (برغ هدرفُم) 0 اهتدش : بوطخلا بورغ ؛ عجري : بوني ؛ مطحو قرف : لف :
 ثيرتم ريغ ٨ همزحو همزع يف ينأتم الو 4 رظتنم : يا .

 )٤( ءاطبإلا فدارم ، لهملا وهو : (ثيرلا نم) اثاير .
 )٥( جتن وأ ؤ كلام نم كدنع دلو ام وه : دالتلا .

 )٦( اثالدنا ؛ دجملاو يلاعملا باحصا : نيلتعملا ؛ نوكلا نم عبرألا تاهجلا دحا : قفألا :
 . عارسإلا

 نم) دوي )٧(
 . دربلا نم

 فكلا رهظ ظلغ : ثرشلا ؛ لكلا لمحي نمك ٨ ٠ مراغملا وأ ‘ ةيدلا عفدي : ي أ 4 (ةيدلا ن

 )٨( رشتني نل : اثابتسي نل ؛ باجأ ءيش نع لنُس اذإ ، ريرحنلا ملاعلا : اربح .
 )٩( دصقلا نع ةلنام 0 ءاروز ةزافم فصي وأ 0 ةلتلتلا هبشت ةليطتسم ةبرشم : ءاروزلا

 . لوانتلا وه ثبنلا : اثاثبنا ؛ تبسلاو

- ٤١٩١ 



 ميزعلا ثر ناك امف ءازأ

 هبزل تبج نإ اعرص الو

 ئيضي نجد رون هنكلو

 نانجلا ئرج ناسللا حيصف .

 ئرمإ لكلو هبحن ىضق

 ةرسح

 تلبتساو انب تلب يه اذإ

 نيبجلا اهنم حشري ثداوح

 هدعي انرو و

 () اثالم يغلم ركذلا لماخ الو

 () اثالغ اسبح يأرلا لئاف الو

 "اتالتعا رسي ال رو دنزو

 ( اثاع رهدلا نإ نانبلا يخس

 (} اثاثتحا اهيلإ ثحي روذن

 (ا١اتاغتماو ةنحم انلوادت

 ١}( اتارتفا اهترصتعا انرطاوخ

 ()" تامف اموي قزلا حشر امك

 يهاوي سيل : يأ ، ثر ؛ تبث رهدلا هيلع بلقنإ ام ىتمف 0 بلقنإ : يأ 0 (ءعاز نم) ءازا )١(

 الب دعولا : اثالم ؛ شحفلاب ملكتي ، قمحألا لذنلا : ئغلم ؛ ركذلا لماخ وه الو { مزعلاو ةمهلا
 . ءافولا ةين

 ؛ تعمج : تبج ؛ ةميزع فعض وأ ‘ ضرم نم ضرالا ىلع طقسي يذلاك : عرصلا : اعرص )٢(

 ؛ فعضو اطخأ : ىنعمب لافو 0 ديدسلا يأرلا هتوفي ال : يأ ، يأرلا لئاف ؛ ةدشلا : ةبزللا
 : يا . حودمملا نع ةيفنم . مذ ةفص وهف . انسآ ىقبيف هل ددم الو 4 عومجملا ءاملا : اسبح

 . شطبو ةدح وذ وه الو : يأ 0} االغ ؛ لئاضفلا نع دماج الو 0 دماحملا نع سوبحم ريغ

 . شحافلا لوقلاب ىذألا وأ . برضلاب هباحصأ ىلع وطسيل
 رسي ال ؛ لعاش : رو ؛ رانلا حدقي يذلا دوعلا : دنز ؛ (ىجد عمج) 0 ليللا تاملظ : نجد )٣(

 . اداسف وأ . انالطب ىفخي ال : يأ 0 اثالتعا

 )٤( دسفأ : ثاع .

 لجأ دعب وأ ‘ دودحم تقو يف هيدؤي رذن نم هتايح يف ءرملل دُب ال يأ : تيبلا ىلع قيلعتلا )٥(

 . هلل الا نوكي ال رذنلاو ، ريخ لينل وأ 6 هوركم عفدل امإ ، دودعم
 )٦( رورشلاو نحملا : ثاغتمألا ؛ رش ىلإ ريخ نم اهنامز ريغت : يأ 0 مايألا ةلوادم : انلوادت ,

 )٧( راصتعإلا ؛ مومهلاو ممهلا نع ةيانك : رطاوخلا ؛ تذخأ : تلبتسا ؛ تطعا : تلب :

 نع اهقيزمتو . ممهلاب بوطخلا رثانت وه : ثارتفألا : اثارتفا ؛ نامزلا بوطخل اهترواسم
 اهب ابعي ال ثيحب ، سفنلا .

 )٨( ثام ؛ لازغلا وأ 0 منغلا راغص دلج نم ‘ برشلا ءامل ءانإ وهو } ريغصلا ءاقسلا : قزلا :

 اهيلع هربصب رهدلا بوطخ حسمي امك 06 قزلا رهظ نم ءاملا حسم : يأ 0 حسم .

- ٤٢٠ _ 



 (١{نالث هيوجر ىلع اثلم يلازعلا رمتسم هربق ىقس

 ""اثاثد اشطو البوو احسو العو الهنو الطو الاجس

 (} اثامدلا ىورو نوزحلا ىقسأو داهولا مزه ءاملاب قات امف

 (اثامم اعمد جيهو انيدل هنادقف لج ايوانت ىقس

 () اثابم ىحضأف المش قرفو انزح ددجو انحش ثروأو

 () اثاجتنا ءارضلا ريدم لعفك اديور اوداب سانلل توملا ىرأ

 » اثاثتجا تايسارلا يف عرسأو ىنثمو ادارف اياربلا تاما

 (_١اثاير وأ اعرُس مهزجعاو ابيشو ادرم قنالخلا دابأ
 انارتككلو اصصغ مهعرجو انحط توملا ىحرب مهانفأو

 (>)اثاه رهدلا نإ بارضلا ريغب رحدنت مل بناتك دصو

 يحاون وهو : (ءعاجرأ ىنثُم) هيوجر ؛ لطاه رطم : يأ 0 اثلم ؛ ةرطمملا باحسلا : يلازعلا )١(
 . مايأ ةتالث : يأ 0 اثالث ؛ فوصوملا عضوملا

 )٢( البو ؛ ريزغلا رطملا : احس ؛ ةرم دعب ةرم : يأ } العو الهن ؛ افيفخ : الط ؛ اريزغ : الاجس :
 عطقتملا ذاذرلا : اناثد ؛ فيفخ رطم : اشط ؛ حسلا نم رزغأ رطم .

 يضارألا : نوزحلا ؛ لابجلا : داهولا ؛ باحسلا نم رطملا لوزن : مزهلا ؛ قوشت : قات )٣(
 . ةنطاولا ةننمطُملا يضارألا : ثامدلا ؛ ةعفترملا

 )٤( هنادقف ؛ مظع : لج ؛ ريخألا ىوثملا : ربقلا ىمسي كلذلو 0 ربقلاب نوفدملا تيملا : يواثلا :
 نيلت ، عومدلا نم رطم : يأ 0 اثامم ؛ ملكتُْملل فاضم فرظ مسإ اندنع : يأ 0 انيدل ؛ هباصم

 دوقفملل نزخلا ةدش نع ةيانك . هترثكل ضرألا هب .
 )٥( راشتنألاو ثبلا : اثابم ؛ سفنلا هب نحشت ام مومعو مومه : يأ 0 انحش .

 مهدوقي : يأ ، ىمعالا وهو : (ريرض عمج) ءارضلاو ءارضلاف ، ىمعالا دئاق : ءارضلا ريدم )٦(
 . ثحبلا : ثاجتنإلا ؛ هيلإ يهتني يذلا ناكملا ىلإ ىمعالا دناق دوقي امك 0 ءانفلا ىلإ توملا

 )٧( عطقلا : ثاثتجالا ؛ لابجلا : تايسارلا .
 إ ذإ ، هدر نع قلخلا زجعا توملا : يأ } يناثلا رطشلا ىلع قيلعتلا ؛ ابابش : يأ ، ادرم )٨(

 . ابيش مهذخأو . مهب ثيرت وأ . ابابش مهذخاف ‘ مهيف عرسأ ءاوس ٠} توملا نع ةيدف

 ؛ مزهنت : رحدنت ؛ فلألا ىلإ ةناملا نم داز ام ‘ ليخلا نم ةعومجم وأ ، شيجلا : بئاتكلا )٩(

 رهدلا نإ : اثاه رهدلا نإ ؛ برضلا ةدش نع ةغلابم بارضلاو ،‘ برضلا ريغب : بارضلا ريغب
 , ريسيلا كاطعأ

.- ٤٢١ _ 



٥٠ 

 (ا١ اثالف نيرع ثيل لواصو ادص اهنم أدصأ ريصف

 (اثامد تلحف لوعولا مصع نيلزقألا مصعم نم لزنأو

 "_ اثاعن اقرزو اهرك فسخلا ىلع اهركو نم تابيقعلا طحو

 ( اثافنلل بيجت ال ةمصمصم اهلازرع نك نم جرخأو

 ا};١ اثاٹب اثايب ابارخ تراصف اهباوبأو عالقلا دهو

 ) اثاثن نأ اهسفن تثدح الو ةسامق هنم تمصعتسا امو

 اه اثاوج يف هتاراغ لسرأو ادرام ةشوشوحب ساجو

 ااقتآو افافص ناك ام ردكف ةرم افصلا لهأل افاصو

 , ةوقلا : ثوللاو ؛ بلقف : انالف ؛ رواسو عراص : لواص ى تاوصألا : ءادصأ ))

 ؛ نوصحلاو لابجلاك . ةناصحو ةعنم هيف يذلا . ءيشلا نم هب مصتعي ام : مصعملا )٢(

 بارغ نم اهيلع لوصحلا ةلاحتسإل 0 لثملا هب برضي ، بارغلا بنذ طسو ناتشير : نيلزقألا
 . اثامد تلحف ؛ لابجلا سوؤر : لوعولا مصع ؛:(أطخ وهو ، واولاب ةطوطخملا يفو) ‘ يح
 . ةننمطُم ةنطاو ضرأ ىلإ لوعولا هذه تلزنف : يا

 )٣( يأ . اقرز ؛ راغصلاو لذلا : فسخلا ؛ اهنأشل ميظعت اهريغصتو : (باقع ريغصت) تابيقعلا :

 رهقو فسا ةذخأ هوذخأ : يا . اثاعن ؛ ادوس .

 )٤( لازرعلا ؛ لابجلا سوؤر يف رويطلا وأ ،‘ ضرالا تاباغ يف شوحولا هيلإ يوات يذلا : نك :
 ؛ ذفانقلاو تايحلا ةمصمصك . مصمصي توص اهل : يا . ةمصمصم ؛ ماني ثيح دسألا ىوام

 رشبلا ىلع رثؤت ى تايحلا نم عون وهو ث تانافنلل باوج اهل سيل : يأ 0 اثافنلا بيجت ال .

 ةلتاق يهو . اهعسل نود اهمف ثفنب .
 )٥( (ثيب ثيح مهكرت ) : لثملا يف ءاج امك : يأ 0 اثايب ؛ ءانفلاو توملا فصي : تيبلا اذه يف .

 رشنلا : يأ } (ثبلا نم) اثاثب ؛ مهددبو مهقرف : يأ .
 اهلف 8 وجلا يف ريطتو 0 رحبلا يف صوغت يتلا رويطلا يهو : (سمق هدرفُم) ةسامق )٦(

 طناحلا : ائاثن ؛ توملا نم اهل ةمصع الف كلذ عمو 0 لابجلا سوؤرو 0 رحبلا رعق } نامصعم

 امو : يا ، تيبلا ىلع قيلعتلا ؛ نميلاب نصح وأ 0 نيطلا نم ةميظعلا ةمكذلا وهو ث ًيذنلا
 . يدن طناح ناك ولو ىتح 0 توملا نم اهيمحي اطناح اهل نأ 0 رويطلا كلت اهسوفن اهتثدح

 ةمودب نصح : ادرام ؛ ملظملا ليللا وهو : (ةشوح يف ةفغلابُم) ةشوشوح ؛ بلط : ساج )٧(
 . نآلا نيرحبلاب ةفورعملا تسيلو 0. ءاسحألا يهو 0 نيرحبلاب نصح مسإ : اثاوج ؛ لنجلا

 (٨) معنأ . اثآ .

- ٤٢٢ _ 

 



 مارغلا فيس نادمغل لسو

 نونملا

 ابس تراصو نالكثع ىدل

 ىلبيس ديدج لك كرمعل

 اردذس يعتري ىتفلا انيبف

 هناعير درب يف رظطخيو

 افسلا نهر ربقلا يف وه اذإ

 احنار ارشب نكي مل ناك

 بيضقلا نتم زتها امك يشميو

 بير برامل دسو

 ةريسنخب داننلا هتمر

 هداوع ةدايعلا لمو

 . رشنلاو قيرفتلا : اثاثبنإ ( ) ١
 . ارهقو ارسق هذخأ : ثابتسإ ؛ ثبع : ى دس ) ( ٢

 ١" اثاثبنا هنم عرسأ ناك امف

 ()اثابتساو هذتس ئدنس راصف

 (_ اناثتحإ نيعرسم ابس يدايأ

 انابل اهيلع نأ تلخ امو

 () اثارتحا لمي ال ىبصلا ضاير

 () اثاعبنا قيرطلل يدتهي الو

 (١اثالم ىقلم حئافصلا هيلع

 (ا)اثاعر يكحيو دوربلا رجي

 (» اتاتتحا لامف حايرلا هتهز

 ١( اناحتبا موري ال اقل لضف

 )١٠) اناعترا هتنعت ةراو ايانملا

 ةنيدم : ابس ؛ نصح وأ 0 دلب ىلإ ةبسن } نميلا لايقأ نم 0 ءاوذألا نم : ليق : نالكثع ) ) ٣

 . هقيرفتو . ءيشلا باهذل هب برضي لثم : ابس يدايأ ؛ ريمح كولم ةمصاع 0 نميلاب

 . هلمش قيزمتو
 . الفاغ : ارداس ( ) ٤

 . هتموعنو بابشلا ةراضغ : ناعيرلا : هناعير ؛ رخافلا سابللا وهو : (هدرب عمج) درب ( ) ٥
 . هب رتتسيو 0 هيلا يهتني يذلا ذالملا : انالم ؛ دودللا : حنافصلا ؛ حايرلا : افسلا ) ) ٦

 هبش : تيبلا ىلع قيلعتلا ؛ نذألا يلخ يهو 6 طارقألا قلعي : اثاعر يكحي ؛ سبلي : رجي ( ) ٧١

 نمم هنأك ، ناسنإلا اهب رتغي يتلا ةايحلا يف ، هتراضغو 0 هناعيرو ‘ بابشلا و . ابصلا
 . توملا ىسني كلذب هنأكف ، ايونعم اهيبشت . طارقألاب ناذالا فنشو { دوربلا سبل

 . الامشو انيمي } ءاليخ ناليملا : وهزلاو ، هتكرح : يأ ‘ هتهز ( ) ٨

 : اثاحتبا موري ال ب ةمامقلاو ةلابزلا : اقل ؛ كالهلا : ةريسنخ ؛ بوطخلاو يهاودلا : داننلا ( ) ٩

 . هزجعل ثحبلا نع ةردقلا مدع

 . هلوح تخانأو . هتباصأ : هتتعترا )١٠(

- ٤٢٣ _ 



 ©»اتابم اثوح عمج ناك امو ادرفم ىرثلا تحت حبصأو

 () اثاكتنا ىلبأ رهدلا مربأ امو اضاقتنا ىنخأ رهدلا رمع امف

  

 )١) (هفدارم ةملك) اددبممو اقرفْم : اثابم اثوح .

 )٢( لتفو . دعولا فلخو {. دهعلا ضقن : ثكنلا : انثاكتنإ ؛ همربأ ام ضقنو ‘ هكلهأ : ىنخا

 درسلا .

- ٤٢٤ _ 



 . ربصلا ليمج تكلم : نا ونعب - اضيأ - لاقو

 اعدوف عادولا ناح دق يليلخ

 انب تلف امب رعشأ مل يليلخ

 اننيب قرفتلل العأ ناك امو

 اهلام مويلا انب ترغأ ىونلل امف

 مكعادو موي ربصلا ليمج تكلم

 يتبابص مكيف تيصاع ذإ تنك امو
 هليلق نانبلا فارطاب فكأ

 هنأكو يرجحم يف ةطقاسل

 ةعولو مهو هيناعأ مارغ

 اعمادم تبحص ينأ يتوقش نمو

 اننيب ثيداحألا يجزت نكت مل نأك
 اننيب ثيداحأ تصق دق كت نإف

 اهنايضقت ةجاح ىندأ كي نإو

 هبالك ىرغأ نيبلا نأ رت ملا

 )١( دعبلا : ىونلا .

 )٢( هيومتلاو عادخلا وهو : (ءعارغإلا نم) ترغا .

 اعطقتي نأ لصولا لبح داك دقف

 () اعطقأو ىهدأ ناك ام ىونلا يداوع

 اعرسأو قارفلل ىندأ ناك امو

 ("اعم انتفلاب تبيش ىونلا لعل

 اعمدأ نيعلا نم كلمأ ملو اظافح

 اعيط عمدلا ىرج يلاذع ةفاخم

 (} اعبرأ ناشلا نم اقاومأ لهنيف

 اعرشتف هكلس نم ىهو نامج

 (')اعروبو ,داعتس نم اقرب تمش امو

 () اعزوم ةبابصلاب ابلقو الاله

 () اعدبأو ثيدحلا بوسنم حلمأب

 اعمسمو ىأرم بلقلا يف اهل نإف

 اعجرتو اهايضقت نأ امكبسحف

 () اعلوأو اءادتعا اناصقأو انيلع

. 
 )٣( رطملا وهو : (عبر عمج) اعبرأ ؛ عمدلا : ناشلا ؛ نيعلا فارطأ وهو : (يقآام عمج) اقاومأ

 )٤( نيعضوم : عروبو داعنس ؛ تيار : تمش .

 )٥( بلقلا ميمص نم ةثعبنملا ةبحملا : ةبابصلا ؛ عمدلا ةريثك : ي أ 4 (لهنا ردصم) الاله ,

 )٦( قوست : يجزت .

 )٧( اهجاهاو اهشرح : ىرغأ .

 ۔ ٤٢٥ ۔



 ىسلا ينجلاعو ولسأ نأ تمر دقو

 هموجن دعأ له ينع ليللا اولس

 ىركلا ةذل نم يانيع تمعط لهو

 مكثيدح ريغ يانذأ تعمس لهو

 ترداغو الإ ءاقرولا تنغ امو

 اهتلخو آلإ حاورألا تبه الو

 ىري وأ نجدلا فشكي قرب حال الو

 ىرأ ال رهدلا ىتم ىتح افسأأ ايف

 مكبح نإ اونسحأ وأ انب اونيسأ

 مكيلإ ىهشأ نارجهلا نكي نإف

 يننإف تملع ام مكاذ كي نإو

 مناور ثالث راظأ دجو امو

 هنود ةيرتحبلا ءابا نلعج

 . سوؤْبلاو ررضلا : عقدملا )١(

 () اعقدم عفدنل اوعاطساو تعطسا امف

 اعرقأ نوللا دوسأ اليل ناك اذإ

 () اعشعشت يريغ نافجأ يف مونلا اذإ
 اعمسم ثيداحألل اوخاصأ ام اذإ

 (} اعدوم بلقلا لخاد ارابح يبلقب

 ( اعطقم اذيذل مكايرب ينتتأ

 () اعمه فرطلا قبست ينيع عمادم

 اعنقم سفنلا هب وهلت ام ريغ مكل

 () اعضوم بلقلا ةبح يف مكل ىنبت
 اعفني بيغلاب بابحألا عفني امف

 () اعورأ ريغ مكدهع عاو رهدلا اذب

 (» اعضوم الفط ءاعرجلاب نينبت

 () اعفسم سمشلا عفست نأ هنننكأو

 )٢( ءاوس : (نيشلاو نيسلابو) 0 هليلق يقبو ليللا رتكأ ، نافجألاب مونلا ذخأ اذإ : اعشعشت ,
 (٣) ارثأ : ارابح .

 (٤) رطعلا حيرلا : ايرلا ؛ (حاير عمج) : حاورألا .

 )٥( ةرازغب لوطهلا وه : عمهلا : اعمه ؛ ملظملا ليللا وهو : (ىجد عمج) نجدلا .
 )٦( هاديوس : بلقلا ةبح .

 (٧) افناخ : اعورأ .

 صلاخلا يبظلا يهو : (مير عمج) مئاور ؛ عاضرلا نم دلولا مأ وهو : (رنظ عمج) راظا ()
 : يا ، اعضوم ؛ عضوم : ءاعرجلا ؛ بسن ريغب دلولا ذاختإ وهو : ينبتلا : نينبت ؛ ضايبلا
 . ةدالولا يهو } عضولا نم قتشُم ، دولوم لفط

 )٩( هجولا يف سمشلا برض : عفسلا ؛ هنرتس : هنننكأ ؛ بلعثلا ىثنأ : ةيرتحألا ؛ بلطلا : ءابا .

 . داوسلاب هيف هرثأو

 ۔ ٤٢٦ -



 (١اعزنم اكسمو ًاعاطقأ نهجاوف هلاعف بولط ولط هل حينأ

 اعجوتو ةهآ هنع نرمضأف هنود لاح دق توملا نأ نقيأف

 (" اعم هل ننح ىلبأ نإ توملا نم عفان عيش الو ىلوألا تتح اذإ

 (} اعطقت دق مهلبح يقاب حبصاو يتبحأ ناب موي ينم دجوأب

 () اعدوم لابلا معان مهيف ثكمأاو مهبرقب رسأ ينأ ىرأ تنكو

 () اعلصأ حيرلا نكاس اموي ناك اذإ ةدع بناونلا يف يل مهلعجاو

 ١( اعقلب ضرألا رهاظ مهنم رداغف فلاخم نامز مهيف يتفلاخم

 () اعضعضتل آذإ ىملس نم نكرلا وف هدهل ىوضرب ىقلأ ام نأ ولف

 (أاعرتملا ماغثلا ينم اههبشأ ًاخناشم بابشلا نسح نم تلدبو

 (أاعكعكت نانشلا وذ ينأر ام اذإ ًارواسم ينرقل ًاعانم تنك دقو

 () اعمعمس اخيش تحبصأ ام ناكشول اهتيأر امل يدبعلا ةنبإ لوقت

 () اعتمم بابشلا ءام نم تنك دقو يتمل نريغ رهدلا فورص تلقف

 ؛ هلاعفب بلطلا ريثك : بولط ؛ ديصلا عبتي يذلا صناقلا : (رسكلاب) ولطلا ؛ هل لبقأ : حينأ ( ) ١
 وأ ، ةليبقلل مكاحلا اهكلمي ‘ جارخلا ضرأ نم ةعطقلا يهو : (تاعاطقإ درفُم) اعاطقأ

 . ةبلكملا حراوجلا رافظاب قزمم : اعزنم ؛ ناويحلا دلج : اكسَم ؛ اهميعزل

 . عقو نإ : ىلبأ نإ ( ) ٢
 ءابظلا دحأ دقف امك ، هنالخأل هنادقفو هعجوت هبش : تيبلا ىلع قيلعتلا ؛ رثكاب : يأ . دجواب ( ) ٣

 . نكلهف خفلا يف نعقوف } ديصلا عبتي يذلا دناصلا نهحرس يف نفداص امل 0 ثالثلا

 اهيف اوناك يتلا ، ضرالا رهاظ اهيف اوكرتف 0 هبابحأ نهيف بدني 0 تايبألا هذه ( ) ٤ 6 ٥ ، ٦
 . ايلاخ : يأ 0 اعقلب

 . ةبعكلا نع ةيانك : ىملس ؛ مارحلا تيبلا ناكرأ دحأ وه : نكرلا ؛ رضخألا لبجلا : ىوضر ( ) ٧
 . اعولمم : اعرتُم ؛ ضيبألاب طلتخملا دوسألا رعشلا : ماغثلا ( ) ٨
 ةفاجلا ةبرقلا وذ : يأ 0 نانشلا وذ ؛ ابلاغُم : ارواسم ؛ زرابملا عاجشلا : نرقلا : ينرقل ( ) ٩

 . نبجو ىنتنأ : عكعكت ؛ نابجلا اهنم فاخ } تعقعقت اذإ 0 ةسبايلا
 .ع اجشلا : ع ديمسلا : اعمعمس ؛ براق : ي أ 1 (كشوأ فيرصت نم) ناكشول )١٠)

 )١١( يسأر رعش : يتمل .

= 



 _ ٠ ,٠ . . ١
 ١( اعرعرس امالغ يتاذاذل مورلل ةلهك مسأ اي تحبصأ امك تنكو

 اعنشأ رهدلل قلي مل ىتف يأو مىتفلاب نبعلي رهدلا بوطخ كاذك

  

 : امالغ ؛ (ة ذل عمج) يتا ذاذل ؛ بلطأ : مورا ؛الهك : ي أ } ةلهك ؛ؤ )ع امسلا ميخرت) : مسأ ))
 . هبابش ناوفنع يف مالغلل ةفص : عرعرسلا ؛ يبصلا

. ٤٢٨ _ 



 ةبحالا ىلع تررم اذإو

 ةودغ ةبحألا ىلع تررم اذإو

 مهيلع لصو مهل نرفغتساو

 مهيف كماقم ركذاو مهركذاو

 مهل لقف لوقت نأ كل ادب اذإو

 انيزح نبجي ال لزانملل ام

 ىلبلا دعب مكماظع هلإلا ىقسل
 مكدعب نم ىسألا حرب ام هللاب

 انل ةعماج رادلاو مكب يدهع

 مكنودبي نم ميلستلاب نودبت

 مكدنع انملا اذإ نودهستو
 اننود متنك عوجلا اندجو اذإو

 ىونلا ةيداع دعب ىحضأ مويلاف

 ةبابصو امئاد ادجوو املأ

 مكثادجأ ىلع ىحضأ نم نيكبي
 مهنيب روازت ال راد ناريج

 مهنع ارابتعا مهرايد تقطن

 )١( ناكملا يف ميقملا وهو : (نطاق عمج) نيطقلا .

 انيساي مهنادجأ ىلع أرقاف

 () انيطق بانجلاب كؤاعد ممعاو

 انيهر كيلع يكبي اعدوتسم

 انينض نوكي نأ كعمدب رذحاو
 انيلبف ىلبلا لاط مأ نممصل

 انييلع تافرغ مكبانأو

 انيمك داؤفلا رارسأب اقلع

 انيد ةوافحلا لبنس اولعجت مل

 انينحو ةفأر انودوزتو

 انيشام اذإ انل نودهمتو

 انيعجو انبطخل نيفلكتم

 انيدعت مكدقف نم مكتاودع

 انيناو ةبآكو ةذنوتبم
 انوزحم املسم باوجلا اوجري

 (انيذأ نوعي الو نوقطني ال

 ا انيوأت اهرمب تاسمارلاو

 يذلا بجاحلاو . ميعزلاو 0، ليفكلا : نيذألاو ؛ مهل بطاخملا لوق نوعيال : يا © نيذألا )٢)

 . سانلل نذاتسي
 . راثألل نفاودلا حايرلا : تاسمارلا )٣(

 ۔ _ ٤٢٩



 مكحدكك ةايحلا يف انحدك دق نأ

 عماسل بيجتست ال لزانمل

 مكب يعادلا حرصي نأ ىلإ امض

 انب ترم نإ تابكنلا ملأن ال

 هل اندع رناز اناتأ اذإو

 دحاو ملكي امف مالكلا مرح
 انقيدصو انناودع انؤادعأ

 انلبق مدقن دق ام انثارتو

 اننيد يف انراصنتسإ انراصنأ

 انلامعأ انلامعأ ىده ىلعو

 انلظي هلإلا ةلص نم حورلاو
 اندعب انكرت نم حلاص ءاعدو

 مهؤاعد حير كسملا حير نأكو
 فطاق ةياده ال ةيادهلا كلت

 بناحس لثمك مكترهز نونفو

 انباهذ لثمك انتذاذل تبهذ

 انييديأ تمدق دق ام عيمجو

 مكايند نم سمأ اندتسا امبو

 انيعد تامملا ناح اذإ ىتح

 انينس نينسلا مست الو الك

 (انيزع كانه اتاتشأ موقنف

 انونج حايرلا عم تافصاقلاو

 انيزح دوعي ىتح ىدصلا تمص

 انيردي نمب يردن الو انم

 () انيتأت انتلصو انتاقدص

 انيديأ نم سانلا هاوح ام ال

 انيندت انبر نم انتاكزو

 انيدوت اندلا يف اياندلا اذإو

 انتالصب

 انيتأت ةيشعو ةودغ يف

 انيمآ لقي ذإ ةالصلا بقع

 ")انيدهي هل اناحيرو اوغف

 انوئش لامشلا حير اهب تبعل

 انيقب ثيح لامعألا انل تقبو

 انيعاد انماقمو

 انيزوج ئيس وأ حلاص نم

 انيبم كانه اروطسم حص دق

 )١( ةعامج دعب ةعامج : يأ 0 نيقرفتم نوتأي تاعامج : نيزع .

 )٢( قح ريغب يغبلاو ملظلا عاونأ نم 0 ءادتعإلاو يدعتلا وه : ناودعلا .
 )٣( ءانحلا رهز : وفغفلا .

- ٤٣٠ 



 اننأ ول مكدعب نم انتيل اي

 عدوم فالخ ىقبي ام لقلو

 بناد رهد ركل لاجرلل ام

 مهساك ملاوعلا ىقس يذلا نإ

 ال ناكفتأي نيرصعلا ىرأ ينإ

 هبيشل بيشملا اخأ نكرتي ال
 ةقعص مهيلع تباص دق دومتو

 ىلع تمار دق رهدلا فورص ىرأو

 عبتل نيضتنا دق نونملا ىرأو

 )١( روث نبا لاق ، راهنلاو ليللا : نيرصعلا :

 ةليلو اموي نارصعلا ثبلي نلو

 انيقلو مكدعب انيقل اذام

 انيضاملاب نوقابلا قحلي نأ

 انيرجي ذإ مايالا هب يرجت

 انيقسي نأ توملا ساكب امتح

 () انيقبي الو ارصتعُم نيدعي
 (” انيرغي ال تاعدولا اذ يبصلاو

 ()انيحط رايدلا نيب مهتكرت

 ( انيداعلا اداع تداعو مرإ

 () انيطق نكرت امو نهفايسل

 امميت ام اكردي نأ ابلط اذإ
 )٢( عمجلا ةمالع نم يه يتلا 0 ءاهلا تفذحو 6 (يبص عمج) ةيبصلا : اهلصأ : يبصلا .

 (٣ ) ةدناب ةيبرع ةليبق : دومث ٨ رجحلا يف اهراثأ ٠ ماشلاو ةرونملا ةنيدملا نيب عضوم وهو ‘

 نميلا قرش يف ةنيدم : ۔ اضيا ۔ لاقيو ، حلاص نئادم برق .
 )٤( ماشلاب : ليق . اهعقوم يف فلتخاو 0 داع نب دا دش اهانب ةنيدم 4 4 دامعلا تاد مرإ « : مرإ ٨٥

 ةدابع ىلإ دادش ىعدف 6 ((ألئتلا) دوه هيبن اهيلإ هنلا لسرأ ، رصمب : ليقو } نميلاب : ليقو
  1ةرثكل . هبضغب هللا اهبرض 0 داع ينب نم ةليبق : لاقيو 4 هللا بضغ مهبصاف ‘ عنتماف

 ناك ، ةدئابلا برعلا نم بعش : داع ؛ لينارسإ ينب هيتو 3 ةليأ نب لبج مسإ : ليقو ، اهاياطخ

 . دومث برق مهنكسم
 عبتبو 0 دعسألا عبتب : بقليو ‘ سيقيرفإ نب شعري نب رمش نب نرقألا عبت نبا : وه 0 عبت )٥(

 جوجاي دس ىنب يذلا 0 نينرقلا وذ وه هنأ : لاقيو 0 هتاطو ةدشو . هكلم مظعل 0 ربكألا

 اسك نم لوأ وهو 7 هللاب انمؤم ناكو 0 اماع نورشعو ةتسو ةنامثالث هكلُم مادو . جوجامو
 نع () يبنلا ىهن ي ذلا وهو 0 حاتفمو اباب هل لمعو 0 ىعسو فاط دقو 4 مارحلا تيبلا

 : لاق ثيح 0 هل رعش يف 0 () يبنلا نع عبت ربخأ دقو ، هبس
 هنأ دمحأ ىلع تدهش

 هرمغ ىلإ يرمغ دُم ولف
 نم لك هتعاط تمزلاو

 مسنلا يراب هللا نم لوسر
 مع نباو هل اريزو تنكل

 مجع وا برع نم ضرالا ىلع
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 ( انيجربلا يذب حرب اذو حرص اذو علك اذو ندج اذ ندبأو

 (" انوطب نالكتع رهاوظ تلعج ديؤُمب نالكتع ةنق نيمرو

 ا"اننيهمت هتهم لحغاودب هنيمرف درام درمت دقلو

 ( انيحرف هب اوناك ام دعب نم افصلاو رقشملا بابرأ ندبأو

 () انيربي ذإ رابو لهأ نربأو اهسأب دمغت نادمغ برلو

 انيربي وأ ءانهدلا نطاوقل اننيربي ذإ مايألا ىرت ام وأ

0 

  

 )١( رعاشلا ، يريمحلا ةمقلع نب سلغا نب ديز نب دثرم نب ملسأ نب ةمقلع : وهو ، ندج وذ .

 ريمح كولم نم .
 ريمح كولم نم ‘ ينامعنلا ديز نب رفعي نب ديزي : وه ‘ عالكلا وذ .

 نب ديز نب كلام نب ثراحلا نب حاورص وذ : وهو ، (حاورص وذ : هنأ حصالا) ں حرص وذ
 ريمح كولم نم 0 رغصألا ريمح وهو . ةعرز نب ددس .

 نب ساسأ نب ليبحرش نب نافيق يذ نب حيب وذ : وهو 0 (حيب وذ : هنأ حصالا) . حرب ود
 ريمح كولم نم وهو 0 ةمقلع نب ثوغي .

 )٢( ريغصلا لبجلا : ةنقلا .

 نب ثراحلا نب دوس نب ديز نب كلام نب ثراحلا نب ليبحرش نب نالكثع وذ : وه . نالكتع
 محامحلا : هدلو نمو ،. ريمح كولم نم كلم . رغصألا ريمح نب ددس نب ديز نب كلام .

 )٣( لغاودلا ؛ لايل سمخ ةريسم 0 ماشلا نيبو هنيب عضوم وهو ، لدنجلا ةمود نصح : درام :
 هلذأو } همدختسإو 0 هرقح : يا . (هعتم نزو ىلع) هنهم ؛ يها ودلا .

 )٤( نيرحبلاب ملحم نيع نم جلختي رهن : افصلا ؛ نصح مسإ كلذكو ، عضوم مسإ : رقشملا

 )٥( (:لكتلتلا) ناميلس ءانب نم وه : ليقو 0 نميلا ءاعنص ةيحانب ميظع ءانب : نادمغ ٤ رابو .

 نيربيو نميلا نيب 0 داع اهنكست تناك ضرأ .
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 ملعلا لهأل ءاثر

 هبابرأو ملعلا يوذ يكبا

 هباحصاو ملعلا ضوق دق

 الملا نيب ملعلا لهاب مركأ

 ةلذ يف مويلا ءاملا
 ىلع اعمد كانيع ترجف مك

 لفاحلا سلجملا يف هكبأو

 لطاعلا عبرملا يف اوحبصاف
 لضافلا مكاحلا لاقم لقو

 لهاجلا ىلإ يهنلاو رمالاو
 لذاع نمو حال نم كيدخ
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 حامجب عبرل لق

 () يحاونلا هنم تفع دق حامجب عبرل لق

 حاورو ودغ نيب ام بحسلا يلازنل

 حايرلل فيراصتو ايرثلا بيضامهأو

 (' حارقلا تاملظب وأ ءاسم وأ حابص يف

 حاشولا تاذ نم دهعلا ديدج ناك امدعب

 () حادر ءانسح لك ايرو ءامسأ لك

 لالدو ي احب

  
 )١( ءارمحلاو ةيرقلا نيب عضوم : حامج .

 )٢( رعاشلا لوقي : حارقلا :

 رقأ ةوامسلا فورعم بكرلا نع ةقش ًيرادخلا ليللا اذإ ج ونسو
 ةضورو ؛ ء احزرقو ح رقأ : تقتلاو ؛ ةهبجلا طسو يف هَرثلا : ةَحرقلاو ؛ حبصلا ينعي

 . ضيبا روت اهطنسو يف : ءاحزرق
 )٣( ةليقت : حادر ؛ ةئلتمم : اير .

 )٤( فويسلا : حافصلا ضيبلا ؛ لويخلا : درجلا .

 )٥( ةريثكلا : ردلا ؛ ةمئاسلا لبالا : ماوسلا .

 ۔ ٤٣٤ -

  

 



 ملعلا قوس راثدنإل ءاكب

 ترثد ذإ مولعلا قوسل كب

 اهملاع تام نيح اهل كب

 ةلطعم هدعب تحبصأ دق

 اهب نابعلي .رافلاو رصرصلاف

 هوألكي ظيفحلا يبر هللاف

 اهتاراجم ىلع سفن لكو

 اهرثكأ لاجرلا نأب ملعإ
 اهبجعا رايدلا لثمك يهو

 اهاطبأ بولقلا نأب ملعاو

 اهنبجأ فويسلا لثمك يهو

 ةحزحزم ىركذلا نإف ركذ

 اهأوبم ارفقم تحبصأو

 اهأردمو اهنامأ ًئبرلا

 (اهازري رابغلا ريغ قلت مل

 (" اهاكني نايبصلا دعب لطلاو
 اهذلكي رهلالا

 ""اهوأربي مث هللا اهتيمي

 ( اهوأرقأ مولعلا ......... اظفح

 (, اهالكأ نيرضانلا ىلإ ًئأرم

 اهأدرأ مولعلا عمجل اظفح

 () اهادصا بورحلا سارم دنع

 ءالب نمو

 () اهافري ركذلاب بولق اشغ

© 
 )١( اهلخدي : اهازري .

 )٢( اهنيشي : اهاكني ؛ ريصارصلا : رصرصلا .
 )٣( اهيحي : اهاربي .

 )٤( اهملعا : اهارقأ ,

 (٥) اهظفحأ : اهذالكأ .

 . اهأدرا : يا . ىدص اهرتكأ : اهأدصأ ( ٦)

 . اهلقصي : اهافري )٧(
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 رادلا موسرل ام

 تكبأ رايدلل موسرل ام

 ملكت ملو اهنم دهعلاب
 يفاوسلاو رطقلا هريغ

 يكبي رايدلل طسو لظي

 نع ربخي همسر الأست نإ

 ورمع مأو معن يح نع
 نزم بوص ضورلا لضخأ نإ

 هنم لاجسلا بوصل ىكاح

  

 . رطملا : رطقلا ))

 . دحأ مهنم قبي مل : يا ، افولخ (٢)

 . ناكم لك نم فتلم عمتجم : فيفل )٣(

 افوتح مهتعورو اهيرناز

 افورح اهقطن نبي ملو
 (١) افيصم 4هيلع تبهو

 افيكو تلبسأ عمدأب

 (ا»{افولخ ىحضأ كاش

 (ا_ افيفل مهدنع ادغ نمو

 (}افيفقلا حئارلا هب ىرشب
 افوكو يربني عمدمب

    

  
 )٤( سبايلا بشغلا : افيفق ؛ افيفخ اشر ءاملاب هشر : لضخأ .
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 للطلا سراد ىلع يكبي نمل تبجع

 للطلا سراد ىلع يكبي نمل تبجع

 ةرسحب يكبيو انايحا هيداني

 هفورصب هفاع ارهد كبي ملو

 اهعمجب لوزت ايندلا امنإ الأ

 اهميلس لوغت لوغ اهنإ الا

 ةماقا رادب ايندلا هذه امو

 كلاه ةطيسبلا قوف يذلا لكو

 اهثيثح ريس مايألا عطقت انيب

 ىضرلا اوبلطي اونر دق لاجر الهف
 ارفاك راص هتنياع دق ملسمو

 ةديرخ حادر دوخ ةيراجو

 ىرأ ام سانلا ىريال ام اهل تيأر
 ةديرخ ناضح ىنميلا اهدي يفو

 ةلعمشم اهريس يف ةيراجو

 )١( مهلا وأ ، عزفلا : لهولا .

 لطه دق هيقأم نم نوته عمدب

 () لهولا بدني ام لالطألا بدني لهو

 لعتشا هليابق يف ابيش كي ملو

 لجخلا هكرديس اهيف ئرما لكو

 لمأ نم لقعلا لئان اهنم لان امو

 (" لصعلا اهباينأب انحط اننحطتو

 لحمضيو لوزي اهيف يذلا نإو

 لبجلاك ءاجوه لك تالمعي ىلع

 لجو هكلم يف هللا زع هللا ىضر

 للملا نسحأ نم مالسإلا هتلمو

 لفكلا ةحجار ءاضيب ةفهفهم

 () لجز هل ناصح ىرسيلا اهدي يفو

 () للحلا يف لفرت يهو اباب نينامث

 () لقت مهب يهو لاطبألا اهرهظ ىلع

 )٢( ثيدحلا يفو ؛ لصع هماهسو هباينأو ، لصعأا مهسو بانو ‘ لصع هباينأ يف لصع :
 " لصعأ رمأ : راعتسملا نمو ، .لمرلا نم جوعإ ام : ديرُي ، " لصعلا اذه نع اونماي ..

 مامحلا لاسرإ 0 لجزلاو ؛ كديب هذخات ءيشلا كيمر : لجزلا لجز ؛ ةفيفعلا ةارملا : ناصح )٣(
 ؛ توصلا عفر : لجزلاو 0 هب لجز : يمرلا يفو 0 هلجزي : لعفلاو . ديعب لجزم نم ، يداهلا
 . الجز لجزي لجز دقو 0 لجز نغمو 0 لجز ,داح : لاقي ، يرطلا

 ؛ رخآلا نم رغصأ اهييذث دحأ ناك اذإ 0 ةاشلا كلذكو ، ناضلا ةتيب : نوضخح ةأرمإ : ناضح )٤(

 . ركبلا : ةديرخلا
 )٥( ةكرخلا ريثك : يا 0 ةلعَمنشُم ةارمإ : لاقي : ةلعمشم .

 ۔ ٤٣٧



 الخالخ اميلس تلخ ةيراجو
 ابجعت ال اسأ هيفك بلقي

 اهباضر ميلسلا يفشي ةيراجو

 هلودس خرم ليللاو اهب تانز

 ديغر انشيع و هيضترن مارح سيلأ

 املكتم هتنياع لبلب مكو

 هماقم نع ىتفلا ىأني همغر ىلع

 ارئاط وجلا يف تنياع قبط مكو
 هسورض تددع يلوق امو لوقأ

 هعرذ سيق اذإ هينيع نيب امو
 رظطي ملو تيأر دق ام ىرأ يل مكو

 لبانقب هنعر جارس برو

 هتيأر ايطراض مالغ برو

 اهتحت حيرلا قفخت باقع برو

 ىلع ةلطم يهو نابقعلا اهب فوطي

 مئان وهو هتنياع تيم مكو

. 

 للح مكلذو سرج هل ايلحو

 للحلاو سراوحلا ليخالخلا نري

 6١ للعلاو لهنلاب هيفشي هقاذ اذإ
 (" لبجلا ةورذ يف هللا باوث بالط

 لزجلا اندساح هاوفأ يفو

 (_ لطخ هجزامي ال حيصف لوقب
 لود هثادحأ رهدلاو قبط ىلإ

 لحر امو ءاوهلا دس قبط ىلإ

 لثم هل متيأر له اباب نينامث

 للز الو نيمي ال اعرذ نونامث

 لسلاو قراوبلا نيب ادب روو

 لقتناو يماقم نع ىلوف نهدو

 لمحلا ددرق ابكار انيأر ابلكو

 لتق قلع يق صاغ نإ اهرسنمو

 لجحلاو جرعلا اهوحن ىعسي ديصلا
 لقتساو تام امق هانفد يحو

  

 )١( لهتلا ىلوألا ةيقّنسلاف ؛ عاملا هلبإ لجرلا دروا اذإ : للعلاو لهنلا ٠ للعلا ةيناثلاو ..
 )٢( توند : تانز .

 )٣( برطضملا دسافلا قطنملا : لطخلا .

- ٤٣٨ 



 لحالحلا مامهلا دقف

 الئام سمألاب ناك اميظع تدقف

 اهرسأب مولعلا عمج ينتعي ىتف

 هدقفل ميظع مه يف يسفنو
 هتدقف دق امل اوساي ىرول الكو

 ةيضق لكل ًالامح ناك دقو

© 

 )١( فيفخلا لجرلا وه : لشلشلا : الئاش .
 )٢( ضعب رثإ يف هضعب ارطاقتمم : الشالش .

 )٣( داجو تبث اذإ : نعثرأ .

 الحالحلا مامهلا ينيع تدقف دقو

 الناس بغرأو ًالونسم حجنأو

 () الئاش ةنازرلا دعب نم حبصأو

 ("" الشالش هايملا رزغ نع حبصأو

 ا" السالس ًانعترم امامإ امامه

 ۔ ٤٣٩  



 حلطلا تاذ عبر اي

 نامز ذتم نكسلا اهافجو تفع ناهسلاو حلطلا تا ذ عبر اي

 نابأ مأ ءارهزلا نم ىنغمو هلحت لوبقلل اناغم تناكو

  . ٠ ٤٤ _
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 ةنارو يبنلا ثاريمب يبسحو

 ارفوأ مذلا نع اضرع هضيرعتو هسفنب ثيبخلا ءارزإل تبجع

 (ارف ابناج هتممي اذإ اماسح لوقمل ينوصو يضارعإ كرغأ

 (") ١ركوبحلا كيلإ يدهأ نأ كايبف يتحيصن تلبق نإ حيصن يناف

 ("” )رصبأف ادمع هانيع تنقف نمك يوطنتف دآنلاو حيرب تنبو

 ارمغم وأ الهاج ينم ناك نمل لهاون ماوظ نع ريذن ينإف

 (') ١رهشأ قنارفلا ضغلا اهب ريسي ةديصق لوقأ نأ ميعز ينإو

 اروهجت اهيف ذيرغلا ذشانلا اذإ اهريسم اياطملا رهظ ىلع افيفخ
 اردصم اثيل بابلا تابتع ىلع ىرأ دقو ئلع ًالد امو امولا

 (ث) اروسق ليغلا يف لاتخإ ام اذإ اديدش هنيرع يمحي نيلبش ابأ ًاربزه

 )٦( ارعرعو افرع ءايلعلا ةورذلا ىلإ اندلا قرُبلاف نانمس يبناج امح

 )١( عطق : ارف .
 )٢( ةيهادلا : ركوبحلا .

 يمه : حراب تنبو 0 ةيرعشلا ةرورضلل رعاشلا اهرغصو ٧ حراب تنب : اهلصأ ، حيرب تنب )٣(
 يبأ لوقب هيبش . } ارصباف ادمع هانيع تنقف نمك ] : هلوقو ؛ ةيهادلا : دآنلا ؛ ةيهادلا

 : ساون
 ةكتاع ىلع دقع عاض امك مكباب ىلع يرعش عاض دقل

 . طقف روكذملا تيبلا يف رهظي 8 يونعم ليثمت وهو

 )٤( دسألا : قنارفلا .
 (٥) فتلملا فيثكلا رجنشلا : (هلوأ رسكب) ليقلا ٨ روسلا : اروسق ؛ ةيدوألا ءام : (هحتفبو) :

 يعارلا وأ 5 دايصلا .

 هلوأ مضب) قربلا ؛ ةماميلا برق ، ميمت رايد يف وه : ليقو . ةيدابلا يف عضوم : نانمس )٦(
 لمرلا : فرعلا ؛ لمرلاو ةراجحلا تاذ 0 ةظيلغلا ضرألا يهو : (ةقرُب عمج) 0 (هيناث ديدشتو

 . ورس : ةيسرافلاب ىمسي 8 ةرضخلا مئاد رجش : رعرعلا ؛ عفترملا
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 امنأك نيترازلا لثأ رداغو

 ادغ دقو لوعولا مدألاب رواجو

 ىأر دقو ينم ءادعألا يرذي امو

 رضح برقأ ليخلا قاتع أب

 همامأو هفلخ نم ىصحلا نأك

 اقباس حبسي ليخلا مامأ هارت

 لجرم يلغ وأ مجنلا ضاضقنا لوقت
 رباثم ثج ءادعتلا ىلع ئرج

 هدلجبو هسأر يف عرق هب

 ةضع ضع اذإ مهش ةرتق وخا

 () )رقبع يشو وأ طيرلا نوصم نيس
 )١( ارفنم ردس ناريص هتبيهل

 (") )رقشأ نوللا حضاو درو لياخم

 (') ارضحأ وه نإ نهالوأ قبسيو

 (ث) )ارك اذإ نهب اوحدي بعال يرك

 () ارطمت ودعل دهجي نإو ردفم
 () )رعسم ءابأ تقال دق حيرلا وأ

 )٨( )ريقع كبانسلاب تروأ ليخلا اذإ

 (_ه )رتهُم دلجلا كرتي مس ريطافت

 )١٠( ١ارسنأ و اعايض ىقلي نم محل ىرف

 نيراطعلا دنع هبح فرعو 0 ءافرطلا هبشي : ليقو . ءافرطلا نم ميظع رجش : لنألا ( ) ١
 ةءالم : طيرلا ؛ بصقلاو ءافلحلا تاذ ةمجالا يهو : (ةرازلا ىننثُم) نيترازلا ؛ ةبذعلاب

 اشقن شوقنملا بوثلا : يشولا ؛ (طاير اهعمجو) دحاو جسن اهلك 0 نيتقلفب تسيل سبلت
 . نسح ءيش لك برعلا دنع وهو : نسحلا : يرقبعلا ؛ انسح

 . ةراجحلاو رجشلا ناصغأ نم ذختت ةريضح يهو : (ريص ىننثُم) ناريص ( ) ٢

 . اهرهز جرخو { ىدملا اهتبن غلب اذإ : ةلئاختم ضرأ : لاقي : لئاخم ( ) ٣
 . قبسي : دبي ( ) ٤
 . اهنطب وحن اهبلقت ال . ةماقتسا يف اهديب تطبخ وأ 6 تعرسلأ : ةبا دلا ترك : ارك ) ( ٥

 يف عرسم سرف ىلع بكر وأ . هودع يف عرسا : رطمت ؛ ادع : ي أ ، لجرلا دف : دفم ( ) ٦
 . ودعلا

 . بصق : ءابأ ( ) ٧١
 : ريثعلا : اريثع ؛ هتعرس نع ةيانك . هريس يف ضذزللا عطقي هنأ : دارملاو . عطقلا : ثجلا ( ) ٨

 . ريثعلا راثأ اذا : ريثعو ، رياطتملا رابغلا

 . تاققشتو روثب : ريطافت ( ) ٩

 )١٠( حرج : ارسنا ؛ بركو مه نم . هجولا ىشغت ةربغ وا ، بيش وخأ : ةرتق وخأ .

. ٤٤٤ 



 مكبيصت نأ مكل ىلوأ مكل ىلواف

 ةيح بان اوقتاو ىملسل اوجوعف

 اردقم ايرأ نيندألا ىلع تسلا

 هتيمر دصق ريغ نم ىوع واعو

 ةيدعاص ةروشحم هل تذبن

 لتختم لوقم اهارب ًاقاقد

 هطوحي يفرشملا دحك ناسل

 امراص زه قطنم يف هزه اذإ

 مهدج دج ذإ ماوقلا ملع دقل

 ارصان برقأو الجلل عفدأو

 تدغ اذإ يفاؤقلل اليبس ىدهأو

 ةيده حيدملا باوثأل يدهأو

 رعاشل لاضنلا دج اذإ يمراو

 () ١اروجت اريبث تباص ول رقاون

 (") )ا ربغأ ثعشأ ضآ ىتح مسلا ارق

 (") ١ارقمم نيباصملا قلح ىلع اباصو

 (') )ا رطقتف هسأر يف ةعراقب

 (ث) )ربعكم فيضولاو راقفلا ديعب

 () اردصأ رمألا دروأ ام اذإ ديجم

 () )رونف حال مجرلا مجنك نانج

 ارتبم لقايصلا هنع تلج ماسح

 ارعشأو بطأ نم يمارتلا ةادغ

 اريسم ايجراخ اتيب برغأو

 اربنم علاطت وأ اكلم علاطت

 اروصم ازخو ةاشوم ادايج

 اربدأ قعاوصلا سم قطي مل اذإ

 )١( ةيهادلا وأ } ةبيصملا يهو : (ةرقان عمج) رقاون .
 )٢( اغلبم ةقشملا نم غلبو ں رطضا : ضآ .

 ضماح : رقمم ؛ ةماسلا عاونألا نم ةرُم ةرجش ةراصع : باصلا ؛ ضيبألا لسعلا : يرألا )٣(

 . رم

 )٤( اديدش اعرص هتعرص : نالف ترطق : رطقت ؛ ةيهادلا وأ 0 ةدشلا : ةعراقلا .

 ؛ نميلاب ةميظع ةنيدم ‘ ةدعصل ةبسن : ةيدعاص ؛ نيبنجلا ةخفتنملا ليخلل ةفص : ةروشحم )٥(

 , مخضلا وأ . محللا ريثك : اربعكم ؛ قاسلا ىلإ غسرلا قوف نم ، عبرا تاذ لكل : فيضولا
 )٦( عادخلاو ردغلا : لتخلا نم وأ ى فيرظ : لتختم .

 )٧( فيسلا : يفرشملا .

- ٤٤٥ 



 هتلخف ثاغتسا مث يل ضرعت

 ةبيرغ تويبلا يف انوص رثكأو
 ةعانق تيب ءاننفأ يفق مزلأو

 دجت ملأ هانه اي يل ةلناقو

 ةحار تيبلا يف نإ ينيرذ تلقف

 يتصاصخ دسي ام اتوق ينافك

 يتفيحص يف يل طخ دق يذلا نإو
 يتيطم هيلإ دهجأ مل انأ اذإ

 اهلاقم اليلخ يباداب يبسحو
 ةثارو يبنلا ثاريمب يبسحو

 مهيبأ نع انؤابأ اهثراوت

 آرباجو عيبرلا اهنم يل رهظتو

 () )رعشأ راقلا هسم قر لذلا نم

 ارهمتفق اريضن اوفك دجت مل اذإ

 ارضح لخابملا ألإ دجأ مل اذإ
 (" )رمعم ءوسلا رمعم آلإ كتمدع

 (" ١ارظنمو ئأرمو يجابيدل انوصو

 () ١ارتستأ نأ بادألا نم يبسحو

 اردقم اقزر نمحرلا نم يتأيس

 ارسيم يتيب طسو يناتأ اليحر

 (ث) )رتفد تعلاط تيلم ًارتفد اذإ

 ارصبم بلقلا كرتت ملع رتافد

 اربحملا مالكلا يتؤت ةربحم

 () ١ارذنمو ريشبلاو ليحرلا لآو

 نم هيلع . داوسلا مومع نع ةيانك : هب دارملاو ‘ دسجلا وأ ، سأرلا رعش ليوط : رعشأ )١(

 . كلذ نم ههجو دوسا امك 0 ةلذلا

 )٢( ناسنإلا مسإ نع ةيانك لاقت ةملك : هانه .

 )٣( هجولا : ةجابيدلا .
 )٤( ةجاحلاو رقفلا : ةصاصخلا .

 قلطتو باسحلا اهيف عمجي يتلا قا روألا يهو 0 ةبرعُم ةيسراف ةملك : (رتف د عمج) رتافد )٥(

 . باتكلا ىلع ۔ اضيأ ۔

 لهأ نم . يرصبلا ينامغلا يديهارفلا يدزألا رمغ نب بيبح نب عيبرلا مامإلا : وه .عيبرلا )٦(

 ذخأو ، ديز نب رباجب ىقتلإ و 0 ملعلا بلطل ةرصبلا ىلإ لحر ، نافضغ نم 0 نامع نم ةنطابلا
 نع يوري ناك 0 هنع ذخأو . ةديبغ ابا بحاصو 0 يدزألا بناسلا نب مامض نعو 0 ملعلا هنع
 نم ةسمخ }‘ نامُغ ىلإ ملعلا هنع لمح ‘ رباج نع ، مامض نع وأ ، رباج نع . ةديبغ يبا
 نب ىتسوُمو { ينتالعجلا رينلا نب رينمو 0 يناوزنلا رذنملا نب ريشب نب رذنملا : مه ، خئاشملا
 . يدنكلا ىلعملا نب دمحمو 0 ليحرلا نب بوبحمو ، يوكزألا رباج يبأ

. ٤٤٦ 



 () )رهزا نبا مامإلاو ىتنوُم نب ىتسوُمو امشاه ناليغ نبا خيشلا يل رهظتو

 )٢) , ربحمو اريشب ىسنأ نأ هللا ىبأ دمحم ينبا و رقصلا نباو ناهبنو

 ةبلو لامعا نم . قرف ةدلب نم 0 يدزألا يدمحيلا ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ : وه .رباج
 هنع لاق } ةرصبلا يف شاع } سابع نب هللا دبع باحصا نم 0 ةنسلا ةمنأ دحأ وهو 0 ىوزن

 يفوت املو ؛ " ديز نب رباج مهيفو 3 انيلإ نوجاتحي فيك } قارعلا لهأل ابجع " : سابع نبا
 ىلع نم ملعا تام مويلا " : كلام نب سنا 6 () هللا لوسر بحاص هنع لاق ء رباج مامإلا
 : هباتك رهتشإ ؛ "" ملاعلا هيقفلا هللاو اذه " : يرصبلا نسحلا لاقو ؛ " ضرالا رهظ
 بكلا تاهما نم ناك ثيح . قارعلا ةبتكم يف راتتلا هقرحأ يذلا {. '! رباج ناويد "!

 مامإلا وهو . رباج نع ث هرمأ يف ردصي ، ضابا نب هللا دبع ناك دقو } اهمظعاو ةيمالسإلا
 . همسإب بهذملا يمس يذلا ‘ ضابا نبإل دمتعملا

 نب دمحم : : مهدجو ‘ مالسإلا نم لوألا ردصلا يف ‘ نامئغب ةفورعم ةرسأ : ليحرلا لآ

 . شيرق نم ‘ ةريبه ينب نم 0 موزخم ينب نم وهو 0 نامغ ىلإ ملعلا ةلمح دحا ں بوبحم
 . (ةلي) هللا لوسر سراف . ةريبه نب فيس : هدجو
 ينب نم وهو ت رذنم نب ريشبلا : يا ‘ (فظطعلل سيلو ريبعتلل واولا) ‘ ارذنمو ريشبلا

 اولمح نيذلا ةعبرالا دحأو 6 عيبرلا ةذمالت نم ناكو } بلاغ نب يؤل نب ةماس ينب نم 4 عفان

 نب ثراولا مايا ٥ ه٨٧١ : ةنس يفوت ‘ (هللا همحر) عيبرلا نع } نامع ىلإ ةرصبلا نم ملعلا

 . (هللا امهمحر) يصورخلا بعك

 نم }‘ لئامس دلبب } اجيسل ةبسن . يناجيسلا ناليغ نب مشاه ديلولا وبأ : وه . ناليغ نبا نبا )١)

 . نييرجهلا ثلاثلا نرقلا لواو 3 يناثلا نرقلا رخآ يف م ء "ءاملعلا رابك رابك

 ماق . ةرزع نب يلع ةمئلعلا ديفح 6 يوكزإلا ىنسوُم نب ىنسوُم : وه } ىنسوُم نب ىتسوُم
 نم ئرب مت 6 رضنلا نب دشار ىلوو 0 هفعضو هنس ربك ةجحب 0 كلام نب تلصلا مامإلا ىلع
 8 ىرخأ ةرم رضنلا نبا اوعيابو اوعجر مث ، بورح مهنيب تعقوو ، هلزعو رضنلا نب دشار
 ردابي نأ عاطتسإ هنكلو . ميمت نب نازع اوعياب م ٨6 هوعلخ م ‘ مساقلا نب تلصلا اوعياب مث

 تدتمإ كلذ ببسبو 0 يكزإ ةدلب يف ، ه٨٧٢ : ةنس دحألا موي لتقف © ىتسوُم نب ىنسوُم
 . ةيرازنلاو ةينميلا نيب “ نامع يف ةنتفلا

 { وهو 0 يوكزإلا ره رهزا نب دمحم نبي يراوحلا : وهو 0 ملع مامإ : وه 0 رهزأ نبا مامالا

 . ءالضف ءاملغ . هدجو . هوبأو
 نم . جرعاألاب : فورعملا 8 يوزنلا يدمسلا نامثغ نب ناهبن هللا دبع وبأ : وه . ناهبن )٢(

 هوخأو . رمعملا يبأ ينب : دج وهو } يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع
 . اضيأ ءاملغلا نم 0 نامثع نب نامعنلا
 يفوت 4 نامع ءاملغ رباكأ نم دعي 6 يرقعلا يوزنلا رقصلا نب نازع : وه . رقصلا نبا

 . ه٨٦٢ .: ٠ ةنس ‘ راحصب

 ءاملغ رابك نم 6 يشرقلا يموزخملا يليحرلا بوبحم نب دمحم نب ريشب : وه 4 ريشب
 : باتكو 0 "' فظرلا "" : باتكو . "! ناتسبلا '"! م باتك : اهنم 0 ةريثك تافلؤم هل . نامع

 . "! ةنازخلا ٠ "١ باتكو 0 "! ةنسلاو. نآرقلا ماكحأ ك باتكو . "ا ملاعلا ثودح ""

 هب برضو . ةقنلاب : ىمسي ناك ‘ ليحرلا نب بوبحم نب دمحم نب ربحم : وه . ربحم
 . دهزلا يف لثملا

- ٤٤٧ _ 

  



 .م

 () )ربق نيريتملا هيدجو ايلع رحبأ ةثالث نامثع لآ نمو

 (") ارضنأو انيجل هيداو لاس اذإ ارظان رصبأ رظنلا نباو ناسغو

 الو

 الو

()١( 

(٢) 

(٣) 

(٤( 

 (٣) ر يخ ةم ارهاط ايقت امامإ هلبق تلصلاو تلصلا نيسنت

 ث ريخت ام اذإ هيعاول بعك ني ثراو ثروي ام لإ مل
 نب ىتسوُم نب نامثع دمحم وبأ هيقفلا خيشلا بقع نم اونوكي نأ ردجألا : نامثع لآ

 عقتو 0 ىوزن ةنيدمب رقعلا تالحم نم ةلحم ث ةمرجلل ةبسن 0 يمرجلا نامثغ نب دمحم

 نم لوألا فصنلا وأ ،‘ سماخلا نرقلا رخآ ءاملغ نم وهو 0 ابونج ةنذاوشلا دجسم يبرغ
 : هباتبك يف . يشاطبلا دومح نب فيس خيشلا هنع مجرت يذلاو ، يرجهلا سداسلا نرقلا

 هلعلو . ةيناثلا ةعبطلا ى ٣٤٦ ص ش ١ ج . "" نامع ءاملغ ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ "
 هنأ : لوقيو ‘ يرقعلا يمرجلا نامتع نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ ملاعلا خيشلا ىلإ راشأ
 . نامنغ : هدجو 0 " هنزاوملا " : باتك فتؤُم وهو ، نامثغ خيشلا لآ نم نوكي نأ برقألا
 . ملعا هللاو 0 "" فينلا " : باتك فلؤم
 بعك نب ثراو مامإلا قرغ دعب عيوب ، يدمحيلا هللا دبع نب ناسغ مامإلا : وه . ناسغ
 ةنس ةدعقلا يذ نم نيقب عبرأل 0 رجفلا ةالص دعب دحألا موي يفوتو . (ىلاعت هللا امهمحر)
 . ه٧٠٢

 مامإلا ىلع } ىنسوُم نب ىتسوُمو وه ماق . رضنلا نب دشار مامإلا : وه ، رضنلا نيإ
 . هنع هراصنأ لذاخت تلصلا مامال ١ ىأر املف ، هفعضو هنس ربك ةجحب 0 كلام نب تلصلا

 دقو 0 امامإ رضنلا نب دشار بصنو } ةصرفلا ىتسوُم نب ىتسوُم لغتسإف 3 ةمامإلا راد لزتعإ
 . هدهع يف نامع يف ةيلبقلا تاماسقنإلا ضعب تثدحو 0 نيترم ةمامإلا نع لزغو عيوب
 ةنس رخالا عيبر يف . ةعمجلا موي عيوب . يصورخلا كلام نب تلصلا : وه 4 تلصلا

 دعب ةمامإلا لزتعإ ، ىرطقس ةريزج نم ةشبحلا ىراصن جارخإ : هلامعأ مها نمو ، ه ٧
 . هلازتعإ ةيضق لوح ءاملغلا فلتخإ دقو 0 هيلع رضنلا نب دشارو } ىتسوُم نب ىتسوُم جورخ
 هتجح اهيف مهنم لك نيبي يتلا لئاسرلاو بتقلا اوفلأف 0 امامإ رضنلا نب دشار بيصنتو
 . ه٥٧٢ ةنس } ةجحلا يذ نم فصنلل } ةعمجلا ةليل (هللا همحر) يفوتو " هناهرُبو

 . لزغ مت ، ةيناثلا رضنلا نب دشار ةمامإ دعب عيوب 8 مساقلا نب تلصلا : وه . تلصلا

 . ميمت نب نازع مامإلا هدعب عيوبو

  

 8 صورخ ينب يداوب 0 راجهلا ةدلب لها نم ‘ يصورخلا بعك نب ثراولا : وه ، ثراولا
 ببسو ، ارهشأو ةنس رشع يتنثإ هتمامإ تناكو 0 نافع يبأ نب دمحم دعب ةمامإلاب عيوب
 هوبلك يداو يف قرغف ٠ ةفراجلا لويسلا نم مهيلع افوخ . ء انجُسلا ذاقنإل بهذ هنأ : هتوم

 ةنس ىلوألا ىدامج نم ثلاثلا مويلا يف ، هباحصأ نم الجر نوعبس هعم قرغو 0 ىوزن نم
 ٩٢ ها .

- ٤٤٨ 



 ارفعم نيبجلا رح هتاضرمل ادجاس هلل ليللا تيبي مامإ

 () ارمنت افسخ ميس ام اذإ اداوج الضاف يراوحلا نب لضفك سيلو

 () ارهزأ ليللا ةيخط ىلجب زعا رين نب رينُملاك الدع رأ ملو

 (") ١رونسلا حايصلا موي اوسبلأ اذإ انتامحو انمالعا نيسنت الو

 (') رثع دسأ وأ نافخ ىلع دوسأ مهنأك نيملعم اعيمج اوحارو

 6)١روهنكلا ئضت رضاونأ عمإول مههابج قوف ضيبلا قيرب نأك
 () ارمؤُم اريمأ راتخم لثم نمو هبحصو فوعو ,سادرم لثم نمف

 ينب نم 0 يماسلا يوكزإلا يراوحلا نب لضفلا دمحم وبا : وه . يراوحلا نب لضف )١(
 مامإلا ىلع جرخ } يرجهلا ثلاثلا نرقلا ءاملع رهشأ نم 0 بلاغ نب يؤل نب ةماس
 عاقلا ةعقو يف همامإو وه لتقف 0 ينادحلا هللا دبع نب يراوحلا مامإلا عيابو 0 ميمت نب نازع

 . "" يراوحلا نب لضفلا عماج " : باتك هتافلؤم نم ، راحصب
 نب تلص نب ديبغ نب بهو نب راسو نب كلملا دبع نب رين نب رينملا : وه . رين نب رينملا )٢(

 . نينس رشعو ةنام شاع ‘ نيرمعملا نم 0 ينالعجلا يمايرلا ماير نب يمرضح نب ىيحي
 (هللا همحر) لتق ، نامع ىلإ ةرصبلا نم ، بيبح نب عيبرلا مامإلا نع مليلا اولقن نمم وهو
 . رمقلا : ليللا ةيخط ؛ روب نبا مايأ ٨ ةنطابلا نم امد ةعقو يف

 )٣( ديدح نم لمحي حالس لك : ارونسلا .
 )٤( اهيف عقيل دسالل رفحت ةرفح وأ ‘ ةكلهملا نيضارألا نم : رتعلا ؛ داوس يف ةمجأ : نافخ .

 )٥( مكارتملا باحسلا : اروهنكلا ؛ باحسلا لالخ نم ةبذبذتم راونأ عماول : ضونلا .
 نب ةانم نب ديز نب كلام نب ةلظنح نب ةعيبر ينب دحأ } ريدح نب سادرملا : وه ‘ سادرملا )٦(

 مزال ‘ لناوالا بهذملا ةمنأ نم يعبات وهو( همأ ةيدأو ذ ةيدأ نب سادرمب رهتشإ ‘ ميمت

 ه ةشناعو . سابع نبا : مهنم } ةباحصلا نم اددع ىقتلإو .هنع ذخأو ٨ ديز نب رباج مامإلا

 ناكو . ميكحتلا ركنأو ‘ نيفص يف كراشو 0 (مهنع هللا يضر) يبسارلا بهو نب هللا دبعو

 نم اشيج اولسرا نييومألا نأ ألإ ‘ برحلا ىلع ملسلا رثآ ، اهنم اجنو ‘ ناورهنلا لهأ نم
 اولسرا نييومألا نكل 0 مهناميإو مهربصب 0 هراصنأ نم ةلق يف مهبلغف ، هتبراحُمل لجر فلا
 ادهاعت مث . اوزجانتف } لجر فالا ةعبرأ اولسرأف ‘ ةركنملا مهتميزهل ماقتنإلل ىرخأ ةلمح

 ه فيسلا مهيف اولمعاف ‘ هبحصو سادرمب اوردغ مهنكل 0 ةالصلا ءادأل لاتقلا فقو ىلع
 . نولصي مهو 7 ةنايخو اردغ
 نم 7 ةرازف نم ث ردب نب ةفيذح ينب نم ٨ ةبقغ نب ةيواعم نب فيوغ : هل لاقيو : فوع
 وحن يفوت 6 هلاق تيبب } يفاوقلا فيوغ : يمسو 0 ارعاش ناكو { ةفوكلا يف هموق فارشا
 . ه١ ٠٠ هنس

- ٤٤٩ 



 () ىرش نمك اوفع دلخلا تابيط اورش 3 وىلوألا لاسعو فاوط لثم نمو

 (") اربصأ و فعأ ام ادنلجلا لاو ,سمهكو بيرق عم ريدح لآو

 (") ارحبت مولغلا رحب يف وه اذإ املاع نامثع نب ناميلنسك لهو

 (ُ) ارقوأ ملعلل صن ام اذإ مصألا انخيشو يويسبلا ئيلعك نمو

)١( 

(٦٢( 

9 

(٤) 

 نب دعس نب نشاخم نب نزام نب ىيحي نب هللا دبع نب فوع نب راتخملا : وه . راتخملا
 نم ٠ زجم دلب لهأ نم 0 يدزألا يميلسلا مهف نب كلام نب ةميلس نب نشاخم نب تماص

 ىتح ‘ نييومالا براح ي ذلا شيجلا دناق ناك دقو ١ قحلا بلاط مامإلا عياب ‘ راحص لامعأ

 . ادهاز 0 ايقت اعروو . اغيلب ابيطخ (هللا همحر) ناكو 0 ةمركملا ةكمو ةرونملا ةنيدملا لصو
 . نييومالا عم هلاتق يف دهشتسإ 0 اعاجش

 . ايقت . اعاجش ناك ، ةرصبلا يف نيجراخلا ءامعز نم ‘ قالغ نب فاوط : وه \ فاوط
 . ه ٥٨ ةنس يفوت ، اعرو

 ه لاسعلا : هبقلو 0 دمحأ يباب : ىنكي . يناهبصألا ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم : وه . لاسع

 ناهبصأ لهأ نم وهو 0 ثيدحلاب املاعو . ايضاق ناك
 عاش نيذلا نوعبرألا مهو ، امهعم نمو . ةورع هوخأو ، ريدح نب سادرم : مه . ريدحلا لا
 مهسفنأ تلاس ىتح ى هلل مهسوفن اوعاب نمو 0 نيدلا يف لضف لكب 0 مالسإلا ملاع يف مهركذ

 . قحلا ىلع
 . ريدح نب سادرملا باحصأ نم : بيرق
 . سادرم نب لالب عم جراوخلا ةلمج نم ناكو ، يميرصلا قلط نب سمهك : وه 4 سمهك

 رفيجو ‘ دبع : مهو 0 خيراتلا رصع يف مالسإلا اوقنتعا نيذلا 8 نامغ كولم : ىدنلجلا لا

 . نامعب مامإ لوا وهو ، دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا مهلسن نمو 0 ربكتسملا نب ىدنلجلا ءانبأ
 . (اعيمج مهيلع هللا ةمحر) نامغب مالسإلا ةيار لمح نم لوا وهو
 ءاملغ نم وهو 0 ىوزن رقع نم 0 يرقعلا نامثغ نب ناميلس : وه . نامثع نب ناميلس
 ةاضق دحأ وهو 0 يرجهلا ثلانلا نرقلا لناوأو ٥ يرجهلا يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا

 . ي وكزذلا رباج نب ىتسوُم ةملعلا نع ملعلا ذخأ ث هللا ديع .." ناسع مامإل ١

 يويسبلا نسحلا نب دمحم نب يلع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ : وه . ىويسيبل ايلع

 يبأ عماج " : باتك هتافلؤم نم 0} يرجهلا عبارلا نرقلا ءاملغ نم 0 ي دمحيلا ي دزالا

 ٠١ يويسبلا رصتخم ١١ : باتكو 1 نسحلا

 ٦ مصألاب : بقلملا 6 يرقعلا يوزنلا يرزعلا دمحأ نب هللا دبع يبأ نب ب نامثع : وه . مضالا

 . نييرجهلا عباسلا نرقلا نم لوألا فلتلاو ، سداسلا نرقلا نم ريخألا فصنلا ءاملع نم

 . "ا ديحوتلا يف رونلا " : بات هتافلؤم نم 0 هنامز ءاملغ رباكأ نم (هللا همحر) ناك

 نيعبرا 0 "" جاتلا " : باتكو 0 "" ماكحألا " : باتكو 0 " نايدألا يف ةريصبلا "ا : باتكو
 رقولاو 0 هتافلؤمو هبتك يف ملعلا نم ريثكلا عمج دوصقملا : رقوأ ؛ هرثكأ بهذ ‘ اءزج
 . ليقثلا لمحلا

_ ٤٥٠ _ 



 () ارخفمو اثيدح اوباط هتوخإو ادمحم ينعأ ميهاربإ نباك نمو

 (") ا رشعم لضفملا لآ نم سنت الو دمحأ يلاعسلا خيشلل سنت الو

 6") ارثؤُم املعو افورعمو احالص حلاص لآ نم خايشألل سنت الو
 ( )رثوك ملعلل هللا دبع كلذف دمحم نبإ سيطنلا ىتف ركذاو

 0ث) ارخفمو املعو انيد ايضلاب اضن ملسم نبا كاذ ينابر ةملسو

 () اركذتو ئهث ناميلس ليلس دمحم هلإلا دبع يباك نمو

 دادقملا نب هللا دبع نب دمحم نب ناميلس نب ميهاربإ نب دمحم : وه . ميهاربإ نب دمحم )١(
 شاعو . يرجهلا سماخلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملغ نم ، يوزنلا يدمسلا يدنكلا

 نايب " : بات هتافلؤم مهأ نمو 3 هنامز ءاملع رهشأ نم ، يرجهلا سداسلا نرقلا لئاوأل

 . ه٨٥ ةنس ناضمر رهش نم نولخ لايل رشعل 0 ءاثالثلا ةيشع يفوت 0 "" عرشلا
 نم 0 يوزنلا يلاعسلا يصورخلا دشار نب فيفعلا نب دمحأ ةملعلا : وه ‘ يلاعسلا دمحأ )٢(

 هللا دبع نب حلاص نب عنام حلاصلا يلولا خيشلا هتيرذ نمو ، نسحلا نب دمحم مامإلا لسن

 . يصورخلا يفيفعلا

 موي تام ‘ يرجهلا سداسلا نرقلا ءاهقف نم 0 دمحأ نب لضفملا لسن نم : لضفملا لآ
 نب دمحأ ركب وبأ ةمألعلا : هدافحا نمو 8 ه٦٧٢ ةنس ىلوألا ىدامج نم عساتلا يف ءاعبرألا

 . لضفملا
 سداسلا نرقلا ءاملغ نم 0 يوزنلا يرقلا حلاص نب دمحم دالوأ : مهو . حلاص لآ )٣(

 نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ ةملعلا : حلاص لآ نمو ‘ ه٦ ةنس يفوت يذلاو ى يرجهلا

 اهنم جرخت . ةيهقف ةسردم سسأو ٨ اليلج املاع ناك دقو 6 ه ٥٤٦ ةنس يفوت يذلا ‘ حلاص

 . يدنكلا هللا دبع نب دمحأ خيشلاك . ءاملغلا نم ددع

 نم 7 يلنامسلا رمغ نب ميهاربإ نب دمحم نب هللا دبع خيشلا : وه . دمحم نب هللا دبع )٤(
 ؛ _ه٩٨٥ ةنس لوألا عيبر يف (هللا همحر) يفوت دقو ‘ يرجهلا سداسلا نرقلا ءاملغ

 . (ساطسن ةملك يف ةيمور ةغل) 0 بيبطلا ملاعلا : (ديدشتلاب) سيطنلا

 نم . يراحصلا يبتوغلا ميهاربإ نب ملسم نب ةملس رذنملا وبا : وه } ملسم نب ةملس )٥(
 )٢٤ . " ءايضلا " : بات هتافلؤم نم 0 يرجهلا سماخلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاملغ

 . اهريغو 0 "" باسنألا "ا : باتكو ٠ "ا ةغللا يف ةنابالا !! ه باتكو 0 (اءعزج

 يدمسلا يدنكلا دمحم نب ناميلس نب ىتسوُم نب دمحم : وه . ناميلس ليلس دمحم )٦(
 . " ةيافكلا " : باتك هتافلؤم نمو ، يرجهلا سداسلا نرقلا ءاملغ نم 0 يوزنلا

 ۔- ٤٥١



 .  ٠ . .. ١
 () )ركذأ نأ ىوس ركذأ مل موقلا نم مهريغو رضخ نباو ورمع نب ورمعو

 )٢( )ريخت ىتسوُم نباك ىدفملا لاو رهزأ لآ نم خايشألل سنت الو

 (" اربنتو رشعم مهنم نميت امد اورضح ذإ ماوقألل سنت الو

 ارخفمو ازع مالسإلا ينبل اونب ةمج خئاشم انم مدق ىفو

 اريمح ةلالنس نم ازعو اذالم ًاخناشم تومرضح العأب ددعو

 ذت الو
 (‘) ارفعج بسانملاو يلع لآو زرحم نب ديعس انيخيش

 ينا دحلا جلف نب ديمح نب كلملا ديبعل انواعم ٠ ثراولا مامإل ١ هلسرأ : ورمع نبي ورمع ) ( ١

(٦٢) 

 ةطلسل نامغ عاضخإل . ديشرلا نوراه هلسرأ يذلا . رفعج نب ىسيع ةاقالمل 4 يتولسلا

 . رقعج نب ىسيع يسابعلا دناقلا اورسأو 0 نوينامعلا رصتناف ، نييسابعلا
 نم ٠ يراحصلا يتالصلا ناميلس نب رضخلا نب دمحم نب ناسغ كلام وبأ : وه ، رضخ نبا
 يرجهلا تلاثلا نرقلا نم ريخألا فصنلا ءاملغ

 نب دمحم نب يراوحلا : هلسن نمو 4 يوكزلا ةرزع نب يلع نب رهزألل ةبسن : رهزأ لآ

 . رهزا
 نب ىنسوُم نب دمحم : هدافحأ نمو 0 يدنكلا ىدقملا نب هللا دبع نب دمحم ءانيأ : ى دقملا لآ

 . ءالجألا لضافألا ءاملعلا نم ددع ىدفملا لآ تيب يف ناكو 0 يدنكلا ناميلس

 يذلاو . بيسلا ةيالو نم . امد نصحب ةدوجوملا لزانملا دحأب خناشملا نم ددع عمتجإ )٣(

(٤) 

 دعب . ليحلا ةقطنم يف } طقسم ىلإ هجتملا يسينرلا عراشلا راسي هعقوم) - هراثأ تسمطنإ

 لك قلاخ هللا نأ ىلع اوعمجأو 0 نآرقلا قلخ ةلئسم ةشقانمل اوعمتجإ دقو - (ضوخلا راود

 ىلع هليزنتو 0 هباتكو 0 هيحوو ث هللا مالك ميركلا نآرقلا نأو 0 قولخم هللا ىوس امو ، ءيش

 . قولخم نآرقلا نأ : لوقي نم ىلع دشلاب . انهملا مامإلا اورمأو 0 () دمحم هلوسرو هيبن

 .وبأو ى بوبحم نب دمحمو 0 ناليغ نب مشاه نب دمحم : اورضح نيذلا خئاشملا ةلمج نمو
 ص 0 ١ ج . يشاطبلا خيشلل ، "ا نايعألا فاحتإ " : باتك عجار ى زرحم نب ديعسو 0 دايز

 , ٥٣٧

 نرقلا ءاملغ نم 6 يوزنلا ديعس نب زرحم نب ديعس رفعج وبأ : وه ‘ زرحم نب ديعس
 . ديعس نب رمغ : ناهيقفلا هادلوو . هنامز يف نيروهشملا ء املغلا دحأ 0 يرجهلا فلالا

 . ديعس نب لضفلاو
 ثلانلا نرقلا يف شاع .4 يكزا ء املع نم 0 هيقف ملاع ، دايز نب رفعج : وه . رفعج

 . ملعلا لقن يف اومهسأ نيذلا ى (مهيلع هللا ناوضر) ءالجالا خناشملا دحأ وهو . يرجهلا

 . نامع ىلإ ةرصبلا نم ‘ ةيهقفلا لوصالاو

- ٤٥٢ _ 



 () ارهزا نب لضفو نامس رفعجو دمحاو رصنو حون يباك نمو

 )ارهم ايقت يراوحلا لجنو مشاه لضفلا يذو ربج يباك نمو
 الو

 ت الو

 وبأ )١(

(٦٢) 

(٣) 

 (") اربحم اميلع انصغ مذك يفو مركمو حور نبا خيشلل سنت

 () ) ركسعملا سيمخلا يدهي ى ده مامإ كلام يراوحلا نبال نيسنت

 ٨ ةرصبلاب لزني ناك 6 حون يباب : ىنكملا ٨ ينامعلا ناهدلا حون نب حلاص : وه 0 حون

 . بيبح نب عيبرلا خويش نمو 0 ديز نب رباج مامإلا ةذمالت نم وهو 4 يلط يق
 . يدنكلا ميهاربإ نب دمحم نب رصن ناظقيلا وبأ : وه . رصن

 دادقملا نب هللا دبع نب دمحم نب ناميلس نب ىتسوُم نب هللا دبع نب دمحا : وه : . دمحأ

 نب دمحأ خيشللو ‘ يوزنلا يقفالفلا حلاص نب دمحم نب دمحأ ةمئاعلا نم ملعلا ذخأ . يدنكلا

 ةيالولا يف صيصختلا "" : باتكو 0 "" فنصملا "" : باتك اهنم 4 تافلؤم يدنكلا هللا دبع

 نم فصنلل 6 نينئإلا ةيشع يفوت 0 اهريغو } "ا ةغللا يف ريسيتلا "" : باتكو ، " ةءاربلاو
 . ه ٥٥٦٧ ةنس رخآلا عيبر

 ٨ يعبات ، كامسلاب : هريغ نع ىوريو 0 يدبعلا نامسلا نب رفعج : وه ‘ نامس رفعج
 روجل نيركنُملا زربأ نم وهو . ةرصبلاب ديز نب رباج نع ملعلا ذخأ ، هيبن خيشو ‘ ملاع
 يف هعم رظنلل 0 زيزعلا دبع نب رمغ ةفيلخلا ىلع يضابألا دفولا نمض ناكو 0 نييومألا
 عنم يف لضفلا مهل ناكو 0 هل ءالولا ميدقتو } هتمامإب فارتعإللو . ةيمالسإلا ةمألا نوؤش

 . ربانملا ىلع } بلاط يبأ نب يلع مامإلل نييومألا بس
 . يناسارخلا هللا دبع نب مشاه : وه . مشاه

 يرقلا نامثغ نب يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبأ ةمئاعلا هيقفلا : وه . ىراوحلا لجن
 عبارلا نرقلا لوا كردأ امبرو 8 يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع نم 0 ىمعألا

 حبص ينب ةيرق نم : لاوقالا ضعب يفو 0 ىوزن ةيالول ةعباتلا ، فونت ةيرق نم 0 يرجهلا
 نب ناهبنو . رفعج نب دمحمو 0 بوبحم نب دمحم نع ملعلا ذخأ ، ىوزنب ملعتو اشن 0 مدك نم
 . "" يراوحلا يبأ عماج " : بات هتافلؤم نمو 9 (هللا مهمحر) رثؤملا وبأو ، نامثع
 ءاملغ نم ، يدمسلا يوزنلا يدنكلا يبرع نب حور نب دمحم هللا دبع وبا : وه ، حور نبا
 يرجهلا عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلا
 . نامغ ءاملغ نم 6 هللا دبع نب مركم : وه 0 . مركم

 ةيالو لامعأ نم مدكو 6 ٨ يمدكلا يبعانلا ديعس نب دمحم نب ديعس نب دمحم نب ديعس وبأ

 وهو 0 نيرصبُملا نيققحملا نامع ءاملع رابك نم وهو . ه ٣٠٥ ةنس هتدالو ردقت ‘ ءارمحلا

 : باتكو } " ةماقتسإلا " : باتك اهنم 0 تافلؤم هل 0 ةءاربلاو ةيالولا ماكحاب ءاملغلا رصبأ
 . ةريثك ةبوجا هلو . " ربتعملا "

 )٤( ةنهابنلا رصع نم ةيناثلا ةرتفلا لالخ . مامإ : ىراوحلا نب كلام .

 ۔ _ ٤٥٢٣



 جرفم نب دمحأ سانب تسلو

 اخئاشم مهيوذ نم سانب تسلو

 لفاحم رودب بارحم ماوقو

 ىقتلل بقارم ىلجلل فشاكم

 ىضر مهماكحأو يده مهسلاجم

 اوثراوت دق انؤابأ مهلبق نمو

 اومدهو نيملاظلا ءانب اودهو

 مهلاعف ريغل مهيرطمب تسلو
 هتترو ام انتترو نإ دادمأ

 ةيشع لك نمحرلا نم تيقل

 لباقم ايرثلا ءون نم لازالو

 () ىرثلا انكس ام دادم يبأل الو

 ارضح دهعلا ىلع مالعأ ملاعم

 ارصبأ نهآر نم ءامس موجن

 ىرقلل ميعاطم ىوقتلل نداعم

 ارهوجو ارد لاسلل نوضيفي

 ارونم اليلج املع مهنابأل
 ارصيقو زيورب ىرسك نئادم

 اربخم تنش نإ موقلا يف دجت لئاسف

 اردجأو ركشل انالوأ اناك امق

 اربنعو ًاكسمو ناحيرو امالس

 اركبمو ًاحنار دوجي كارث

  

 فصنلا ءعاملغ نم 0٠ درو نب دمحم نب دمحأ نبح رفم نب دمحأ : وه . ٣ رفم ني دمحأ )١)

 . يرجهلا عساتلا نرقلا نم لوألا
 ءاملغ نم ‘ يبعانلا دنس نب دادم نب ةلاضف نب دادم نب دمحم نب دادم : وه 0 دادم يبال
 . دادم نب دمحم 0 ناويدلا بحاص دلاو وهو } يرجهلا عساتلا نرقلا

_ ٤٥٤ 

 



 : ( زجرلا نم يهو) دنه راد اي

 )١) يلولاو ءاونألا كداجو يمسولا كداج دنه راد اي

 (" يطرشأ ةكربلا يمومحم يمه هقدو ميزه لك
 (٣) يجللا هرعق يف ىود امك يود هلو حيمس هل

 (٤) يقرشلا حنارلاو هرمب يبرغلا حرابلا اهاحم راد

 ( يرود اهب ام ءالخ تحضأ يبض هل نيدجألا ىلع

 () يوثلاو ليخلا ماصم ثيح يرهد اهلاع اياقب آل
 (') يلصلا نطاقلا ماق ثيحو يحو دماهو دكارو

 (" يون اهنول عفس ثيحو يفثملا لجترملا لجرملاو

 ('})ىخأذلا اهنيب ىخاوت دقو يوأللا دحللا نهنأك

 ('') يود ةيعر وذ هب ىود يمر هتمر يف ريعلاو

 . رطملا : يلولا ؛ هطوقس ىلإ هعولط نم مجنلا مسوم : ءونلا ؛ لوالا عيبرلا رطم : يمسولا ( ) ١

 ىلإ ةبسن : يطرشا ؛ داوسلا ىلع هنول لام : يمومحم ؛ رطملا : قدولا ؛ دعرلا توص : ميزه ( ) ٦
 ةكربلا هيلإ فاضأو . رطمم امهؤن نأل امهيلإ هبسنو 0 هانرق امهو ؛ لمحلا نم نامجن . ناطرشلا
 . هرطم ةدوجل

 الو ضرا هنم ىري ال يذلا ، عساولا رحبلل ةفص : يجللا ؛ نحل الو بيرطت ريغ نم توص : حيمس ( ) ٣

 . برغلا ةهج نم بهت يتلاو ، فيصلا يف ةراحلا حيرلا : حرابلا ( ) ٤
 نم عون وهو ؛ نوتسلا : يرودلا ؛ مدلا وأ ءاملا ناليس : بضلا : يبض ؛ راهنلاو ليللا : نيدجألا ( ) ٥

 . ةيونس ةداع 4ل : يأ ٨ ةنسلا تاقوأ ضعب يف ٨ تويبلا يف ششعت ريفاصعلا

 . هماقم وأ هطبر ناكم : سرفلا ماصم : ماصم ( ) ٦

 . رانلاب ئفدتمملا : يلصلا ؛ ناكملاب ميقملا : نطاقلا ( ) ٧
 ؛ ناك ايأ بوثلا : عفسلا ؛ ردقلا اهيف عضوت راجحأ ةثالث يهو ‘ يفاثألا اهل تدعأ ردقلا : يفثملا ( ) ٨

 . محشلاب ههبش ، ضيبألا : يونلا
 . اهراكوأ ىلإ يوات يتلا : يوالا ؛ (ةادح عمج) : أدحلا ( ) ٩

 )١٠( ةيشام بحاص : ةيعر وذ .

_ ٤٥٥ _ 



 يحو اهمسر يقاب نأك

 يكرش اهعمد نيعل نم اي

 يمنلا عباتي املثمو

 يروع نمايم هبلقف

 يبعار كيئلاب هبرطي

 يدو هل رم نإ حيرلاو

 يروط اهبح نم اهب راط

 يرد اهل فايسأ لسسي

 يرو هبح نم هل جاه

 يصع اهعمد دنه لاب ام

 يدع ةداع يبلقل امو

 يدهلا ىنمل قاسي امك

 يبغلا كمال وأ انيح يف

 ي رغ اننيبب هنإو

 )١( هتوص الع : ربرب ؛ ةباتكلا : يحولا .

 (© ينامر وهو ىنغت اذإ

 () يرحب اهميسن رحس يف
 (') يلبقلا قرابلا ءاضأ نإو
 ”‘٨( يبحلا هنالأل نم كحضي

 ينضلا ىكب امك ىكب مت

 يجر ةولس يق اهبلقو

 يبر اهبح يف هقاسو

 يقشلا كببح نإ دنه اي

 يلقم هنإ هالق غباف

 يلحلا اهرحن يف اهنيزي

 (٢) كابشلا وهو 0 ديصلل مدختسي ي ذلا كرشلا نم : يكرش .

 )٣( يلخ ؛ همولي : هلذعي ؛ ناسلب هاذآ : ي أ } همالكب هعسل : عسللا ؛ ةوادعلاو ةنايخلا : يمنلا :

 . لفغملا
 )٤( دجنل ةبسن : يدجن ؛ ناسيمب ءاروعلا ةلجدل ةبسن : يروع .

 )٥( توص هب هبشف . وحنلا ءاملع نم لجر بقل : ينامر ؛ بعارلا ضرآل بسني مامح : يبعار
 . رئاطلا

 )٦( رطملاب ةرشبلا ءاملا نم تارطق اهل : يأ 0 يدو اهل حير .

 )٧( هنم ونديو هيلاوح موحي ناك : يأ ‘ نالف راط : يروط .
 (٨) باحس قوف باحس : يبحلا .

_ ٤٥٦ 



 اهعضوم ريغ يف يعبطم اطخ ةحفصلا هذه

 (١اناحيس ضرألا نوتم قوف دمت ةفكاع ءاملظلاو ألألت قرب

 انارين ءاشحألا نطاب يفو اعدص يدبك يف ترداغ دق كبسح قرب اي

 ()انانحت حيرلا رمو باحسلا بوص اهريغ ءاعرجلاب ةرمع راد اي

 } انايحأ وهللاو ىبصلا دوهع يلع اهنكاسب ينغت دقو ءالخ تحضأ
 انايدأ كتناد ذإو ىهلمو انسح اهرظنمك ىقلت ال ةرمع نامزأ

 (ث انابلأو كسملا جمي ناتم يذو هضراوع لوقصمب كيبتست ذإ

 () انابور فعنلاب ايطال تفلاح دق ةلذاخ ءاسعولاب ءامدل ديجو

 () اناتهت برتلا يجاسب هيلع يرست

 ()اناطيغو اضايغأ ةرجو نطس

      

   

  

   

 نم } ناحيس ةنيدم . . هل لاقي ، رهن وه : ناحيس )١(
 . يرزجلا رغثلا نم } ةيطلم ةيحان

 ح عمج) انانحت ؛ ةفوكلا برق عضوم : ءاعرجلا )٢(

 (٣) اهنكاس ديبت : ينغت ؛ ناكسلا نم غرافلا ناكملا : ءالخلا .

 ر . لوقصملا ؛ ىوهلا برح نم ايبس كسفن ذخأت : يأ 4 كيبست : : يأ . كيبتست )٤(

 همل حوفي : يأ ٥ كسملا جمي ؛ زرابلا هجولا : ناتم يذ ؛ ؛ نيدخلا : هضراوع ؛ بحاشلا

 رجش : ليقو ، نالعلعلاب نامع يف فرعو 0 ايبط لمعتسي رمن هل رجش : نابلا ؛ كسملا
 . عوشلا

 ؛ ةعساولا ةظيلغلا ةلمرلا : ءسعولا ؛ بارتلا نول اهنول : يأ 0 ءامدأ ؛ يبظلا قنغ : ديج )٥(
 : تفلاح ؛ مهب ةلوذخم : يأ . اهدالوأ ىلع ةقفش اديعب رفنت ال يتلا ةيبظلا يه : ةلذاخلا

 وهو : (ةوبر ةغلابم يه) انابور ؛ عفترملا ناكملا : فعنلا ؛ ضرألاب قزآللا : ايطال ؛ تمزال

 ضرالا نم عفترإ ام
 ؛ ليسلا : رم ؛ ةروص نسحأ ىلع هزهظأاو هحضوأ : هالج ؛ ضزلألا نم عفترإ ام : راوسلا )٦(

 : اناتهت ؛ ضرألا نم ننمطْملا : برتلا يجاس ؛ اليل رطمت : يا ، يرست ؛ ةباحسلا : ةيداع

 . ريزغلا رطملا
 ؛ هيشحولا ةرقبلا : ءاسنخلا ؛ دايصلا نم ةفئاخلا يشحولا رقبلا فصي : ةروعذملا نيعلا )٧(

 نم ةمجالا : ضيفلا ؛ شحولل عترم لزنم اهيف ام 0 ةرصبلاو ةكم نيب عضوم : هرجو
 . اهنم ضفخنإو ، ضرألا نم ننمطأ ام : طيغلا ؛ اهنم عفترإ امو ى ضزألا

- ٤٥٧ _ 



 يروحلاو ناجرملاو ردلا

 يره زأل ةبقنلا حضاوو

 يدربلا هنأك جحل دخ

 يتأ

 يلباب رحسلاب لحتكم

 يوس هتيب يف قستم

 هدمي رئاحو

 يمسلا هلط ناوحقألاك

 يولألا اهنادرا نم عوضي

 يداجلاو بهشنمذل او ربنعلاو

 يضو هنسح نم اههجوو

 يريد اهب ءاج امنأك

 يفح اهب بأ اهنيز

 يرادلا هرطعب اهظحو

 )١) ي روسسق دوسأ رعشو

 (٢) ىمعقف جل ذعم بصقو

 (" ىفد دراب لظ هاير

 (٤) ينارهب ظاحلخلا رتافو

 يوارهز تابنلا بنشأو

 ىهش همعطو هنولف

 (ُ) يعدب بيط باضرلا رصخ
 () ىكذلا اهضارعأ نم كسملاو

 (! يهب اهنولو اهفرعف
 يردلا رمقلا ءيضي امك

 ( ينارح نيليبألا سق
 () يرزيه وهللا ضام جلبا

 يموق اهماوق ةيموق

 ىلإ بسن ءيش لكو 0 تايروح : لاقيو 4 ءاسنلا ىلع قلطيو ه ضايبلا هلصأ : يروحلا )١(
 . ليللا نم ملظملا ءزجلا : يروسق ؛ يروح : هل لاقي ى ضايب

 (٢) قاسلا ةظيلغ . بعكلا ةيوتسم : ي أ 4 قاسلا ةمعف ةأرما : يمعف ؛ معانلا : جلذعملا .

 (٣) لينلا فافض ىلع ومني 0 قاسلا ليوط تابن : يدربلا ؛ اهتروكمم قاسلا ةمخضلا : جلدخ .

 ىدربلا قاروأ ةعانص يف ءامدقلا نويرصملا همدختسا .

 يح ث ءارهب ىلإ ةبسن : ينارهب ؛ بيرغلا رطملا : يتأ ؛ مسوم ريغ يف باحسلا : رئاح )٤(
 . نميلاب

 )٥( نانسألا نيب ام رغثلا ءام : باضرلا ؛ لبقملا دراب : رصخ .

 )٦( هب رخبتي دوع : يولألا .

 )٧( نارغعزلا : يداجلا ؛ ضايبلا ىلإ براضلا ربنعلا : بهشألا .

 )٨( قشمد لامعأ نم ةعساو ةروك 0 ناروحل ةبسن : ينارح ,

 )٩( هيف عمطي ، قمحا نوبغم : يرزيه .

- ٤٥٨ _ 

 



 )) يخر انشع دعو اهتقلع يحرضم جلبأ اهدجو

 ي وأ ىبصلا بوث يف نحنو ي رغ لفاغ انع رمه دلا و

 (٢) يضرملا اننامز عجارا يمل انب يشاولاو نيهال

 يبيشلا ضراقلا بوؤي ىتح يضم هلام دري ال همأ

 يدن هخرش بابشلا نا ينتف رصنع بيذششمللو

 (٣) ينح هلهج يف هرفحي يهجنع دخلل رعصم

 () يريهب ريهبلا يف طبخي يرفيص ءامسلا يف رغصل

 () يرسيق وهللا موري الو يمع اهقاس عابر طبخ

 (ا) يبهأ هتدش ىلع هل يرسعق دعولا ىولأ رهدلاو

 يلجم اهداوس ةليلو يداع هنس ام ىلع ضام

 (٧) يرهم يبحاصو اهتممع يراق اهجسني اسسلايط

 (")ييع الو وطخلا رصاق ال ينعم همهب رزنشع

 . قارعألا بيطلا وأ { ميركلا ديسلا : يحرضملا )١(

 . يفاجلا ييعلا : يمأ )٢(

 . لاجرلا نم يفاجلا : يهجنع )٣(

 : رعاشلا لوقك 0 ريثكلاو فيفخلا ةقانلا ، نينح ءامسأ نم رابكإلاو راغصإلاو ، نح : رغصأ )٤(
 نم ربكأ ءارحصلا يف ةبيوذ وأ ، فكلا لثم ةراجح : ريهبلا ؛ ع رابكإو راغصإ نانينح اهل ]

 . ذرجلا
 . ةبادلا يدياب ءطولا ةدش : طبخلا ؛ عينملا ديدشلا مخضلا : يرسيق ؛ نينس عبرأ تنب : عابر )٥(
 . مزعو ةظقيو بهات : يبها ؛ ةريغصلا ىحرلا اهب رادت ةبشخو . ديدشلا مخضلا : يرسعقلا )٦(

 . رمألا يف عورشلا وهو } بهلا نم سيلو ث ةبهألا نم
 (٧) راقلا نولك دوسأ هنول : ي راق ؛ هبغ يف ةربغو . يحفنلا باتكلا : سلطلا .

 )٨( عيش لك نم ديدشلا : رزنشعلا .

 ۔ ٤٥٩

 



 ) ١ ( ١ هرع ٥ ريس اقيف دلا يشمي ىبحبح مسجلا فيعض ال و

 )٢) يلجلا اهنويع نم راغو ىطملا تنو ام اذا مهو

 (" يديع مقدش هوبأ فرح يرقارق بانلا يقيوش

 () يوه ىصحلا ىلع هفحأ يبهبه لاوهذلا ىلع ضام

 (© يدلجلا هوأش اياطملا يهوي يود هقدش ةاوضلو

 )١( يراجلا هتلبج اسك يأو يسقلا هعالضأ امنأك

 (') يركلا هلجر يرادي ريج ينح اهل اباتقأو اسيم
 (" يراقلا هديش ذإ رصقلاك يمونلا هكلف يرادي امك

 ٦١( يزوح عبرأ وذ هنأك يرابلا هقوف نشيرعلاكو

 )١( يراط ىرقلا حاضو عفسأ يشوم هعركأ منمنم

 . اعرسم : يا ‘ اقفد يشمي ؛ فيعضلا لجرلا هب فصويو 0 اقلطم فيعضلا : يبحبح ( ) ١

 . رصبلا قنور اهنويع نم باغ : يأ ‘ يلجلا ؛ (هيطم عمج) يطملا تفعض : يطملا تنو ) ( ٢

 . بعتلا ةدش نم نيعلا ءالج يف رهظي يذلا
 هبشت } ةبلصلا ةقانلا : فرح ؛ عضوم مسإ : يرقارق ؛ ليوطلا قوشذال ةبسن : يقيوش ( ) ٣

 بناجن ، ةيديعلل ةبسن : يديع ؛ فورعم ليإ لوحف نم لحفل ةبسن : مقدشلا ؛ لبجلا فرحب
 . (لكَا) حون نب ماس نب داع ىلإ هبوسنم

 . اهيعار لب : لاقيو 0 منغلا سيت : يبهبه ( ) ٤
 اذإف ، لوبلا ةناثمك . اهدلو جورخ لبق ةقانلا ءايح نم جرخت ةنه : ةاوضلا : ةقدش ةاوض ( ) ٥

 : رعاشلا لاق ، هرثأ يف دلولا جرخ اقفنإ

 حبذمو رحن نيب افك زرح الو ىرع الب تدش بانلا ةاوضك اهل
 : ةلبجلا ؛ يشحولا رامحلاو ، قلخلا ةردتقْملا ، ةعيرسلا بئاجنلاو باودلا نم : ياولا ( ) ٦

 . يرجلا نم نونف وذ : يا 0 ًيراجأ وذ سرف : لاقي : يراجلا ؛ هقلخلا
 ؛ لمجلا فاكإ : بتقلا ؛ لاحرلا عنصل اهحلصأو } اهبلصأو راجشألا دوجأ نم : سيملا ( ) ١

 وأ . نيقاسلا يف حجف : اركلا : يركلا ؛ لجأ وأ 0 معن : ىنعمب وأ 0 اقح : يأ ، نيمي : ريج
 . امهتقد

 .فيرلا لها فالخب . دييشتلاو ءانبلا هتنيب يف لثمتي يذلا ةيرقلل ةبسن : يراقلا ( ) ٨
 . رافنلا ضعب هيفو " ةقايسلا نسح قئاسلا : يزوح ( ) ٩

 شقنلا : منمنم ؛ ريطلاو سانلا نم يشحولا : يروط اهلصأ : يراط ؛ رقصلا : عفسلا )١٠(

 . ةفرخزلاو

 ۔ ٤٦٠



 يبالك رجنلا يف هتحبص يراقب ءادعتللا دوعم

 () يصنلاو موصيقلاو حيشلاو يطمالا اهتنب تيم تاذ يف

 ( يتنبس سلطأ يوشلا شمح يسقلاو روسقلاو برعلاو

 () يظح همسو جارخلا اذو يطخ هريس حاكر يلشي
 (" يكس اهنأك هوعلو يطبلا هريغو اقهازو

 6ث) يدعلا اهبراق اذإ ىتح يولم اهقانعا يف دقلاف
 () ينص اهل يهف اهل ىحنأ يسنم هموي نأ ناح وأ

 )٧( يبرأ هل مجنلاك عاصنإو يرد هناعط بهلسب

 (" يرقلا هعترم مدكم يفيض ةدج وذ مأ كاذ

 هاعرت . ةيوق ةبيط هتحنار 0 ةبكرملا ةليصفلا نم يلهس تابن : (ناحيش عمج) حيشلا )١(
 ٨ ةربغ ىلإ سالا بحك هرمثو ‘ باذسلاك هقرو ٨ رهزلا يبهذ تابن : موصيقلا ؛ ةيشاملا

 . ابطر ماد ام ‘ يعارملا لضفأ نم طبس تبن : يصنلا ؛ ةحنارلا ةبيط
 يسقلا ؛ (روسق دحاولاو) نيدايصلا نم ةامرلا : ةروسقلاو : روسقلا ؛ ليخلا يه : برغلا )٢(

 نم فارطالاو مئاوقلا قيقدلا : ىوشلا شمح ؛ سايق ريغ ىلع ‘ سوق عمج : (فاقلا رسكب)
 . دسألا عامسأ نم : يتنبس ؛ بيذلا : سلطأ ؛ نيلجرلاو نيديلا

 وأ } لبج نم نكر : حاكر ؛ بصتنملا ىطخلا هريس يف وعدي : يأ } تيبلا ىنعم ىلع قيلعتلا )٣(
 : يظح ؛ ةمالعلا : مسولا ؛ هقفنلا : جارخلا ؛ هريس ةدش نم هعبتي هناكو ، هيف ءانب ال ءاضف

 )٤) قهز : اقهاز ٥ هفدارُم ةملك } ليزهلاو نيمسلا باودلا نم : قهازلاو 0 ىنف وأ 0 فلت : يأ ٥

 ؛ هماعط ىلع صبردحلا : وعللا ؛ عيرسلا سكع : يطبلا ، قهاش هدضو 0 رنبلا نم قيمعلاو

 ديدحلا وأ ، ةضفلا وأ ، بهذلاب باشخألا ببضي يذلا عناصلا : يكسلا .

 )٥( اضرعو الوط هردق امسإ ناك اذإ عيشلا نم : دقلا .

 )٦( توص اهل : يأ ، ينص ؛ دعبأ : ىحنأ .

 ؛ لوطلاو مسجلا يف : يأ } ليخلا يف ةبهلسلاك ةأرماو ، سانلاو ليخلا نم ليوطلا : بهلس )٧(
 ةلتاخم هل : يا } يبرأ ؛ هيف راس اذإ ليللا يفو ؛ نعمأو ىضم : يا ، نعطي ناسنإلا : هناعط

 . ةلتاخملا يهو . هبراؤملا نم قتشم } ناطيشلا ةدراطمل ىوه اذإ مجنلاك
 ؛ باودلا اهتعر يتلا بشعلا ةيقب : مدكم ؛ فايضم : يفيض ؛ ءاطع وذ : يا 6 ةدج وذ )٨(

 ., بشغلا لحم وهو 0 رطملا ءام هيف عمتجي يذلا - ةماقالا ناكم : عترم

 ۔ ٤٦١ ۔



 )١) يرم ادع بيرقتو دج ينثعلا كردأ ام اذإ هل

 (" يفس هسأر لعص رعزا يحدألا هنبم بضاخ هأ

 (" يلوجأ قاسلا رطبض فجل يجنز هطبح ىف هنأك
 (ا) ىرظعج وهو ىفقت اذإ يصعلا هقوسأ امنأك

 )٥) يتبخلا هراغ نابزرملاك يصخلاو بعجلا هنم لاتشاو

 () يداملا قلحلا اهنم مكحأ يردلاو رعلا اهالج ادرز

 (')يمس هل وأ اهبش كاذف يسرك هدرز رجبح يهف

 () يهديع وهو ايوه يوهي يرع هنأ الول نايس

 )١( ضوهنلا : دجلا ٠ ادع لعاف وهو 0 نبللا ةريثك ةقانلا : يرم ؛ ءانثتسإلا ديفي لعف : ادع .

 (٢) هنبملاو 0 ابيط وأ اٹيبخ هي قلع ام ةحنار : هنبم ى هاقاس ترمحا اذا ‘ ماعنلا ركذ : بضاخلا :

 ؛ هدلبلا : اهل لاثي . ءامسلا يف ةلزنم : يحدألا ؛ قسانتلل ىنعملل برقألا وهو . ةماقإلا ناكم
 نم حيرلا هيفست ام : يفس ؛ ماعنلا نم سأرلا ريغص : لعص ؛ رعشلا نم يراعلا : رعزأ

 قاروأو بارتلا .
 يجنز وهو . ضرملا اذه هباصأ نميف هبش 0 اهنوطب يف منغلاو لبإلا بيصي ضرم : طبحلا )٣(

 فهكلا باب ىلع لبج نم ةفرش وأ ‘ شوحولا سانكأ نم برقلاب ةرقح : فجللا ؛ سنجلا
 يهو ‘ نالوجلا نم قتشم : يلوجأ ؛ محللا زنتكْملا : رطبضلا ؛ (فاجل عمج) 0 هنمةةنتان

 رعش ةفخ : ءاوفسلاو ؛ دحاو ناكم يف هعمجتو راجشألا } قاسلا رودم : يأ . ةرادتسإلا

 . هريغ هب فصو الو 0 طقف ليخلا نم سأرلا
 )٤( اهتقدل ةرادتسإلا يف يصعلا يف اهلثمو . (قاس عمج) هقوسأ ٠. ىفقت ؛ (اصع عمج) وهو :

 لهأ " : () هنلا لوسر ثيدح يف امك 0 ربكتسُم رابج لك : يرظعج ؛ كنع اربدم ىشم اذإ
 ظاوج يرظعج لك رانلا "" .

 )٥( دسألل مسإ : نابزرملا ؛ هتيصخ تعطق يذلا : يصخلا ؛ ربذلا : بعجلا ؛ عفترإ : لاتشأ ٥

 ضرالا نطب يف بادرس : تبخلا ؛ هاجلم : هراغ ؛ سرفلا يف موقلا سيئر ىلع قلطيو .
 ؛ برحلا يف ةدشلا : يأ } ةرعلاك ديدشلا : رعلا ؛ اهعنص : اهالج ؛ عوردلا قلح : درزلا )٦(

 ؛ لعاف بنان 6 (هقلح عمج) قلحلا ؛ دورزلا : يأ .اهنم مكحأ ؛ ةهابنلا ديدشلا : يردلا

 ٠. قلحلل ةفص : يداملا

 اذإ ى نيسرك تاذ ةدالق : لاقي ، حشولاو دئالقلا ساركا نم : يسرك ؛ ظيلغلا ءيشلا : رجبح )٧(
 . ضعب ىلإ اهضعب تممض

 نم قلخلا ءيسلا : يهديع ؛ مئاوقلا ليوط صلقم سرف يهو 0 ليخلا نم نايرعلا : يرع )٨(
 . اهريغو لبإلا

. ٤٦٢ 



 يزابلا هقين نم ىوه امك

 يردكلا براقلا ىرابت امك

 ينحلا اهفايضأ يوق رفق

 يم يربص لوط نم تبجع دق

 يرجب اهلوقو انل تلاق

 يونعم بجعي نقطنمو

 يرس اي كنيد ام تنك نم

 يعفر اندجم سانأ انإ

 يبوبحم رونأ اننيدو

 يضرم مهنيد يف مهلكو

 () يكرك بثك نع هرفتأ

 (" ىق دالب هارعم نود نم

 ")ين هنود يين مكو
 ٤( يرذع اهدخو ةيرذع

 () يردب هنسح نم اههجوو

 () يدن اهلزنم يف نحن ذا

 يدن رشعم انإ يم اي

 (') يبعان بعانلا بعن ام

 يفو مهلك ليحرلا لآ

 ينابر لا ذو دمحم

 )١( رصقلا ىلإ اهتحنجأ ليمت 0 روقصلا نم سنج : يزابلا ؛ لبجلا فورح نم فرح : قينلا .
 بثك ؛ هنكمم ةصرف برقأ يف هناكم نم هدعبأ : هرفقأ ؛ لوطلا ىلإ اهبنذاو اهلجرأ ليمتو :

 يدامر 0 بنذلا رتبأ ، زولا نم برقي رئاط : يكركلا ؛ انامزو اناكم ، ءيشلا نم برقلا وه

 (يكارك عمج) 6 انايحأ ءاملا ي واي ، دوس تاعمل هدخ يف { نوللا .

 دالب ؛ اهيف تبن ال يتلا ضزألا : هارعم ؛ اطقلا نم برض : يردكلا ؛ ءاملا بلاط : براقلا )٢(

 . ءاسلم ةيوتسم ضرا يف راد : ( يق )

 ءارحصلا كلت : يأ ، تيبلا ىلع قيلعتلا ؤ نجلا نم يح : ينحلا ؛ يلاخ رفق : يوق رفق )٣(
 ٥ يانلاو ، يينلا : يين ؛ ضزالا كلت ةيشحو يف ةغلابم } نجلا نم يح 0 اهفايضأ ةيلاخلا

 . (تايان عمج) 0 هبرعم ةيسراف 0 اهيف خفني ، برطلا تالآ نم ةلآ : وه
 ينب ىلإ ةبسن : ي رذع ؛ رعشلا ةرورضل مخرو . ءايم : هلصأو . هتحودمم ةبطاخملا : يم )٤(

 . مهناسن لامجب نيروهشملا . ةرذع

 )٥( ىهدلا وأ ، ةمظعلاب اهلوق فصوو 0 ميظعلا رمألا : يرجب .

 )٦( يدانلا ىلإ ةبسن وأ ، ءاطع لهاف هيلإ ةبسن اماف . ءاطعلا : ىدنلا : يدن ٨ رقم وه يذلا

 . فايضألا
 )٧( ةيملعلا هتناكم ىلإ ريشي : تيبلا اذه ىلع قيلعتلا ‘ توصو حاص اذإ بارغلا : بعانلا .

 ه بارغلا بعان نيب سانج هبو ، رمق نب بعان ىلإ ةبسن ‘ يبعان : لاقو ، هبسنب رخفلاو
 . ةليبقلا بعانو

 ۔ ٤٦٣



 يضرلا هدج مث دهانبإو
 يلعلا كلملا هيلع ىلص
 يلولا هناد ام ننادو

 ىقتلا رصبتسملا تناقلا

 يكزلا ىتفلا صفح وبأ كاذ

 يفصلا نمتؤملا رماعو

 يعملأ ءاشحفلا نع جاع

 يلمدع نقحلا رينم ينيد

 يبسار كاذ بهو نبا انم

 يبنلا هب ناد امب اند

 () يرمقلا ىضغلا العأ يف حان ام
 (_ يميتلا ىفطصملا نيدخ كاذ

 يدهملا انل يداهلا رمعو

 يضرم هلوق قح مامإ
 "يضرلا ةمألا يذه نيمأ

 () يفسلا حمزلا رعذقا اذإ

 (})} يهزلا جدست امك سيل

 () يدعسلا رهزألا ضابأ نباو

 )١( يأ . اليل حوني ام اريثكو 0 رمقلا ىلإ ةبسن ، ضيبألا نوللا وذ مامحلا نم عون : يرمقلا :
 ةلمحو . بهذملا ءاملغ ركذ نم دوصقملا يف عورش ى هلبق امو تيبلا اذهو ؛ توصيو حيصي

 يراحصلا يليحرلا بوبحم نب دمحم ةمئاعلا مامإلا ركذ نم ءادتبإ 8 نامع ءاملغ نم ملعلا {

 ةرابعب مهنع نايبلا متو 0 اهلبق يتلا ةديصقلا يف مهركذ قبس نيذلا مهو } هدعب نم هءانبأو
 ىلع اهب قحلملاو . ةروكذملا هديصقلا تايبأ ىلع قيلعتلا يف ةحورشم ةمجرتو } ةحضاو

 كلتو هذه يف ءاملعلا نم مهركذ درو نمع ‘ ليصفتلا هجو .
 ؛ بحاصملا ليلخلا : نيدخلا )٢)

 . ميت ينب نم 0 (هثن) قيدصلا ركب يبأ ىلإ ةبسن : يميتلا
 )٣( هديبع وبأ : هتينك ، يشرقلا يرهفلا لاله نب حارجلا نب هللا دبع نب رماع : وه . رماع .

 ةرشعلا دحأ ‘ ليلج يباحص . ةيماشلا رايدلا حتافلا ، دناقلا ريمألا وه . ةمذلا نيمأ : هبقلو
 ةنس دلو . ةنجلاب نيرشبملا : ٤٠ ةنس يفوتو ، ه . ق : ١٨ه | ) ٥٨٤ _ ٦٣٩ دحأ 6 ( م

 نيترجهلل نيرجاهملا نم وهو ، () هللا لوسر ناسرف .
 نم حيبقلا دوسألا : حمزلا ؛ مهثيدحو مهرمأ يف لخديل 0 موقلل ضرعتلا : رعذقملا : رعذقا )٤(

 ي ذلا ى ضرألا هجو ىلع امو 0 بارتلا ةلاثح : يفسلا ؛ قلخلا قيضلا : حملزلاو ٥٠ لاجرلا

 . سانلا لذارأ هب فصوي . حيرلا هعمجت
 )٥( هسفنب بجعملا : يهزلا ؛ ليطابألا لوقت : جدست ؛ ميدقلا : يلمدع .

 يدزألا رصن نب كلام نب ناعديم نب بسار نب بهو نب هللا دبع : وه . بهو نبا )٦(
 كردأ . ( م٨٥٦/ وينوي ١٧/ : قفاوملا ي ه٨٣/ رفص / ٩ : ت ) ، نامغب دلو { ينامفلا
 مالسإ نالعإل } ه ٩ : ماع ةنيدملا ىلإ هجوت يذلا ‘ نامع دفو يف ناك دقو { (غث) لوسرلا

 _ ٍ . ليلج يباحص وهو 0 نامع لهأ
 طهر 7 ديبغ نب هرُس ينب نم ى ةبلعث نب ميت نب ضابأ نب هللا دبع : وه & ضابأ نيإ
 بهذملا بسني هيلإو . ةرصبلا يف اشن ، يميمتلا سعاقم لآ نم ، سيق نب فنحألا
 . ( م٥٠٧٢ / ه٦٨: ت ) 0 ةيسايق ريغ ةبسن ، يضابألا

. ٤٦٤ 

 



 (ايفحلا ديز نب رباجو يوس مهنيد ريدح انبإو
 (١يمشاه ةبسنلا يف رهزا يمثقلا رطقنسلا هفقل
 (© يردب مهلك اربح نوعبس يمكلا ىتفلا سابع نبا كاذ
 () يقرفلا دحوألا نامع خيش يرح هنأ املع هولوأ

 () يفصلا ةميرك يبأ نباو يرصبلا عورألا بيبح نباو

 ()يمرضح ديشرلا لئاوو يدبعلا راحص هلثمو

 نب ةعيبر ءانبأ دحا وه ؛ يميمتلا ةيدا نب سادرمب : فرعي 0 ريدح نب سادرم : ريدح انيإ )١(
 ٨ ميكحتلا ركناف ، نيفص يف كراش 9 لئاوألا بهذملا ةمنأ نم يعبات ، ديز نب كلام نب ةلظنح

 ٨ ريدح نب ةورع : هوخأو } ( م٠١٦ / ه١٦ : ت) 0 اهنم اجنف ، ناورهنلا لها نم ناكو
 . ( م١٧٦٦ / ه٨٥ : ت ) ، لوألا نرقلا مالعا نم وهو

 يباحصلا نع ملبلا ذخأ } ءاثعشلا وبا 0 يدزألا يدمحيلا ديز نب رباج : وه © ديز نب رباج
 : ىفوت _ م٩٣٦ / ه٨١ : دلو ) 0 ايردب ايباحص نيعبس نعو } يمشاهلا سابع نب هللا دبع

 . هركذ مدقت دقو ، ( م١١٧ / ه ٩٣
 )٢( زيمملا دقانلا : اهانعم ، هبرعُم ةيمور ةغل 0 ذبهجلا : رطقنسلا ؛ هنم ملعلا فقلت : هفقل {

 يف اهل لصأ ال يهو 0 رتفنش : طوطخملا يف اهلصأو . (ذباهج عمج) ¡ ةبرعُم ةيسراف يهو
 ءاطعلا ريثك : يمنقلا ؛ انتغل .

 )٣( عاجشلا : يمكلا .
 )٤( ىوزن ةنيدم ىرق نم 0 نامغب ةدلب 4 قرف ىلإ ةبسن : يقرفلا ؛ ملعلاب ريدج : يأ . يرح ١

 ديز نب رباج مامإلا دلوم اهيفو .
 مجارت قحلُم عجار } يديهارفلا يدزألا رمغ نب بيبح نب عيبرلا مامإلا : وه ، بيبح نبا )٥(

 . ءاملخغلا

 نم هلصا } ةيدا نب ةوزرعل ىلوم ، فافقلا يميمتلا ةميرك يبا نب ملسم : وه ‘ ةميرك يبأ
 . ( م٦٧! /ه٥٤١ : ت) ث ديز نب رباج مامإلا نع ملعلا ذخأ . ءاكذلا يف ةيآ ناك ى سراف

 )٦( ط) 0 يدبعلا سابعلا نب راحص : وه . يدبعلا راحص ٢ : ٥٠-١٠٠ه/٦١٧٠-

 ٨مم ( ‘ ه سيقلا دبع ينب نم ، نامغ نم هلصأ 6 ةيضابألا ةمئأ لئاوا نم 0 ليلج يعبات

 نونفلا فلتخم يف عرب ىتح 0 ديز نب رباج نع ملعلا ذخأ .
 ةرصبلا نكس 8 تومرضح لهأ نم ، يمرضحلا بويأ نب لناو : وه } ديشرلا لئاو .

 اهب جوزتو .



 يدنكلا ىتفلا قحلا بلاطو

 ي روسسق راتخمل ( هلبقو

 يرج دسأ بورحلا يفو

 يماسلا رذنملا نب ريشب

 يرزعلا ىتفلا نامثع خيشلاو

 يرقلا حلاص نبا انخيشو
 يحشفلا لجرلا ىلعملا نباو

 () يدزألا ةبقع نب جلبو

 ( يبأ حلاص قح مامإ

 يعملأ نيدلا يف يتودقو

 (" يرقعلا دمحأ نب نسحلاو

 ("أ ينامثع دمحأ هلبقو

 () يرسلا ىتفلا ناهبن ربحلاو

 (ا١ىيقتلا كلام نب تلصلاو

 )١( ت ) 0 يدنكلا دوسألا نب رمع نب ىيحي نب هللا دبع : قحلا بلاط : ١٢٣٠ه / ٧٤٧م ( .

 ىقلت اهبو ‘ تومرضحب دلو . ةسيسات دوهع يق يضابألا بهذملا باطقأ دحأو . ة ارسشلا مامإ

 . ىلوألا همولغ
 ه مه

 نم ‘ ( م٨٤٧ / ه٠٣١ : ت ) 0 يدزألا مصيه نب ةبقغ نب جلب : وه } ةبقع نب جلب

 . نيعباتلا يعبات ةقبط يف يخامننتلا هفنص 0 ةرصبلاب شاع . لصأل ١ ينامع ٠ كلام نب ديها رق

 . ةلوطبلاو ةعاجشلاب رهتشإ
 مجارت قحلم عجار . ( م٨٤٧ / ه٠٣١ : ت) ة ي دزألا فوع نب راتخملا : راتخملا (٢)

 . ٢٢ مقر { ءاملغلا
 (٣) ءاملغلا مجارت قحلُم عجار : رذنملا ني ريشب ٥ مقر ٤ .

 وُبأ : هتينك ، يوزنلا يرقعلا نامثع نب دمحم نب دمحأ نب نسحلا : وه . دمحأ نب نسحلا

 وهو ، ةسردم هل تناكو . هنامز لهأ ملعأ ناكو 0 ناذاش نب ليلخلا مامإلل ايضاق ناك } ئلع

 . ىوزنب ةيلالبللا ةروصقم بحاص

 )٤( مقر 0 ءاملعلا مجارت قحلُم عجار : ىرزعلا نامثع ٣١ .

 (٥) مقر . ءاملغلا مجارت قحلم عجار ‘ يرقلا حلاص نب دمحم : وه . ى رقلا حلاص نبا ٣٥ .

 مجارت قحلم عجار 0 يوزنلا يدمسلا نامثغ نب ناهبن هللا دبع وبأ : وه . ناهبن ربحلا

 . فيرشلا : يرسلا ؛ ٨ مقر } ءاملخغلا

 عيبرلا نع ملعلا اولمح نيذلا ةسمخلا دحأ 0 يدنكلا يحشفلا ىلعملا نب دمحم : ىلعملا نبا )٦(
 نب ىدنلجلا مامإلا ةعيب رضحو 0 ءاعنص يف قحلا بلاط ةعيب رضح هنأ : لاقيو ، نامع ىلإ

 . ىباف . نامع يف ةمامإلل نيحشرملا دحأ ناكو . دوعسم

 . ١٥ مقر { ءاملغلا مجارت قحلم عجار : كلام نب تلصلا

- ٤٦٦ 

  



 يلو حلاص ىدنلجلا مث يكزلا بعك نبا هلبقو

 ("يكزإ هراد يلع نباو يكحم هلعف انهملا مث
 ( يناجيس مولعلا مشاهو يبرلا ىتفلا ىتسوُم هدجو
 () يلاومس نيدلا انس يحم يرضنلا دمحأ هدلوو

 ()يبتوع مالعألا ملاعو يليهلا ىتفلا حبسم نباو

 يمس املغلا يف هل سيل يسنقلا ىتفلا ملسم نبا كاذ

 يلك هملع نف لك يف يعذول ملعلا عيمج واح
 ()يجولفا نيدلا يف هلثمو يريمح رضنلا نب دشارو

 )١( مقر . ءاملغلا مجارت قحلم عجار ‘ يصورخلا بعك نب ثراولا : وه . بعك نبا ١٧ .

 مقر { عاملخلا مجارت قحلم عجار . دوعسم نب "ىدنلجلا ٨! .

 نم ‘ دمحيلا ةليبق نم ةقرف يهو . يججفلا يدمحيلا رفيج نب انهملا : وه . انهملا )٢(

 . ه٦٢٢/بجرا/٣ : يف ةعيبلا هل تدقع 0 قاتسرلا طيحازملا نم 0 نامع ةمنأ نم ، صورخ

 . اموي ١٤ و } رهشأ ٩ و ‘ تاونس ١٠ : هتمامإ ةدُم \ ه٧٣٢/رخآلا عيبر/٦١ : يف يفوتو

 ىدامج يف الو ٧ يلع نبإب : بقليو ، يوكزألا ىنسوُم نب يلع نب ىنسوُم : وه ، ئلع نيا
 : ت )46 ىنسوُم نب يلع هوباو 8ه٢!٠٣/ لوألا عيبر ٨/ : يف يفوتو 8 ه١٧٧١ ةنس ةرخالا

 نم ‘ هبض ينب نم } يوكزإلا رباج يبأ نب ىنسوُم : وه 6 ىنسوُم هدجو ، ( ه ٠٢
 ةنس ٩٤ زهاني رمغ نع ؛ ه١٨١/ مرحم ١١/ ةليل يفوت يذلا ؤ بلاغ نب يؤل نب ةماس

 . نامع ىلإ ةرصبلا نم ملعلا اولقن نيذلا ةسمخلا ءاملغلا دحأ وهو 4 .دهشاو
 دحأ } مشاه نب دمحم هنباو 4 ديلولا وبا : هبقلو } يناجيسلا ناليغ نب مشاه : وه 4 مشاه (٣)

 ٨٥ يوكزإلا رباج يبأ نب ىنسوُم نع ملعلا لمح هدلاوو 0 هدلاو نع ملعلا اولقن نيذلا ءاملغلا

 ريغ 6 مشاهل ينانلا نبالا هنأو ‘ ملعلا ةلمح نم هنأل هانركذو 6 ة ةديصقلا يف ركذي مل دمحمو

 . ديلولا
 يف تافلؤم هلو ، سماخلا نرقلا ءاملغ نم ، رضنلا نب ركب يبأ نب دمحا : ىرضنلا دمحأ )٤(

 يلأومسلاو 0 ابسن يبعانلا ناميلس نب رضخلا ريبكلا ملاعلا ةلالئس نم وهو . خيراتلاو هقفلا
 . لئامس ىلإ ةبسن 0 انكسم

 )٥) لئامس نم برقلاب } ليه ةيرق نم ا حبسملا نب دمحم : وه 4 حبسم نيا .
 مقر 4 ءاملغلا مجارت قحلم عجار : يبتوقعلا ٣٧ .

 )٦( عاملخلا مجارت قحلم عجار : رضنلا نب دشار ٨ مقر ٤ .

 رصنلا نب رمغ نب هللا دبع نب دمحأ نب رمغ نب دمحم هللا دبع وأ ] وه . . يجولفالا

 . ( ه٥٨/ مرحم ٢٤/ : نيننإلا موي يفوت ( يجولفالا

 ۔ ٤٦٧



 يدنكلا ملاعلل يدمسسلاو
 يدلخم ملعلل كافك دقو

 ينيعلا ملاعلا مامإلا مث
 يلخنلا لضافلا نب ةدجنو

 يضرلا انخيش يمدكلاو
2 

 يرسلا ملاعلا ىسيع نبا مت

 ()يحيرأ عرشلا نايب يحُم
 ( يدقعم نيدلا يف هلثمو

 ٢) يلع هونصو دمحم

 (" يلبولا ةمكحلا يف هبرتو
 () يوايسب مولعلا هل صن

 (ا)يرق مهل نويحنملاو

 )١( مقر 0 ءاملغلا مجارت قحلُم عجار 0 يدنكلا ناميلس نب ميهاربإ نب دمحم : ىدمسلا ٣٢ .
 ( ٢ ) هدالوأو ش ي رجهلا عبارلا نرقلا ءاملع - دنكلا ةبونم نب دلخم : وه . ى دلخملا :

 وبأ : هوخأو . ملبلا ةلمح نم وهو 0 ىوزن دمس لهأ نم . ديلولاو 0 ريشبو 0 ىتسوُم
 . هبوتم نب حلاص
 , قاتسرلا نم 0 لبو ةيرق نم 0 ينامغلا يدقعملا ورمع نب ئلع نب ورمع : وه . ىدقعم

 . يلع هونص ؛ قاتسرلا نم 0 ينيع هيرق ىلإ ةبسن .4 ينيعلا ناميلس نب دمحم : نيعل ا )٣(

 . يلع هوخأ : ي أ

 نرقلا ءاملغ نم 0 ( دمحم وبأ ) يلخنلا لضفلا نب ةدجن : وه . لضافلا نب ةدجن )٤(

 ٥هبرت؛ هل مامإل ١ نم لاؤسو باوج هلو . ديعس نب دشار مامإلل ا رصاعم ناكو . سماخلا

 . هنيرق : يا

 . اقباس ركذ 0 يدقعملا يلع نب ورمع : وه ‘ ىلبولا
 . ملعلا هنع لمح : يأ 0 هل صن ؛ ٥٤ مقر 0 ءاملغلا مجارت قحلم يف ركذ : يمدكلا )٥(

 قحلم عجار 0 يدمحيلا يدزألا يويسبلا يلع نب دمحم نب ئلع نسحلا وبأ : وه . ىوايسي

 . ٣٠ مقر .ء املغلا مجارت

 )٦( رسلا ىلإ ةبسن ، يرسلا رفعج نب ىسيع نب دمحم نب ىسيع نب دمحم : وه . ىسيع نبا .
 نرقلا ءاملع نم وهو . ةرهاظلا ىرق نم 0 يبغلاو ، يقارعلاو ، نينيعلا : ىرق ثالث يهو

 ت ) 0 ناميلس نب يلع نب دشار مامإلا ةاضق نمو ، سماخلا : ٤٧٧ لتق هنأ : لاقيو ، ( ه

 هلتاق مسي ملو 3 دابعلا دجاسم قيرط ىلع عضوم يف 0 ىوزن يف .

 نب دمحأو . يحنملا رباج يبأ نب رمغ نب دمحأ ركب وبأ : ةعبرا مه . نويحنملا
 نب دمحم نب رمغ صفح وبأو 0 يحنملا دمحم نب رمغو 0 يحنملا رمغ نب دمحم
 موي ةوحض يفوت ي ذلا . يحنملا رمغ نب دمحأ ركب وبأ لا { مهتافو ركذت ملو ‘ يحنملا دمحأ

 ءاعبرألا : ١٨/ يصورخلا ناسغ يبأ نب دمحم ةمئاعلا هيلع ىلصو ‘ ه٢٥٥/ ناضمر .

 . هنفد ىلوتو

 ۔ ٤٦٨

  

  

  
 



 و

 )١) يمرجلا دلاخ نباو ثعشأ يرد بكوك مولعلا ىحم

 0١ يوحنلا مركمو دمحم ينس ملاع حور نبا مث

 ا"ىقفالغ نازع خيشلاو يولهب وهو بضع تلصلاو

 (}١يلو انل يراوحلا نباو يدوجأ رقصلا لجن دحوأ

 (يرهزأا مولعلا رهزاو يرون جلبل دمحم

 (,> يرسلا سدنلا كاذ لضفلا يماسلا ملاعلا يراوحلا نباو

 )١( عرولاو لمعلا 0 ملعلا ىلإ عمج . هيقف ملاع } ( م١ / ه٢ : ق) ةزمح وبأ ثعشألا : ثعشأ .

 يف 6 ديز نب رباج بهذملا مامإ نع ملعلا ذخأ 0 نيعباتلا يعبات ةقبط يف ينيجردلا هفنص

 ةماقتسإلاو ةوعدلا لهأ ةكرح يف 6 هيرصانُمو هباحصأ رابك نم وهو ‘ ةرصبلا .

 شاع } ىوزنب عضوم 6 همرجلا ىلإ ةبسن ، يمرجلا ةوعس نب دلاخ : يمرجلا دلاخ نيا

 ئلع نب ىنسوُم نمز يف .
 )٢( ىوزن دمس نم ‘ يرع نب حور نب دمحم هللا دبع وبأ : حور نبا .

 مامإلا رصاع ى رثؤملا وبأ : بقلملا ‘ يولهبلا يصورخلا سيمخ نب تلصلا : وه \ تلصلا )٣(
 يف هباتك فلأو 0 هرصع يف ءاملغلا رابك دحأ وهو } ىوزنب هل ايضاق ناكو 0 كلام نب تلصلا
 . فيسلا : بضع ؛ ثادحألاو تافصلا

 ٠ يوزنلا يصورخلا رقصلا نب نازع ةيواعم وبأ ةملعلا هيقفلا خيشلا : وه . نازع خيشلا
 وه ‘ نازع همئلعلاف 0 نآلا ىلإ اهب افورعم هنكسم لازالو ، ىوزن رقع نم هقفيلغ هنكسم

 رثؤملا وبأ ةمئلعلا هرصع يف ناكو 0 نامغ ءاملغ رباكا نم دعي ى صورخ ينب نم ملاع لوأ

 ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ " : بات نم القن ) ‘ يصورخلا سيمخ نب كلام نب تلصلا
 . ( ٢٥٦ ص 0 ١ ج ‘ يشاطبلا دماح نب دومح نب فيس خيشلل . " نامع ءاملغ

 ءاملغ نم ، يرقلا نامثع نب يراوحلا نب دمحم ةمئاعلا هيقفلا خيشلا : وه ، ىراوحلا نيإ )٤(
 ؟ هرق ينب ةليبق نم وه له ، يرقلا ىلإ هتبسن يف فلتخاو 0 ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا

 نال 0 مدك نم حبص ينب ةيرق نم هنأ : لاقيو ؟ ىوزنب يرق لبج : ىمسُملا عضوملا ىلإ ما
 بسنت لاومأو 8 يراوحلا يبأ تيب : ىمسُي تيبو 0 يراوحلا يبأ دجسم : ىمسي دجسم اهب
 . ملعأ هللاو ، ةيرقلا كلت نم هلصا لعلف 0 هيلإ

 نايب " : باتك يف لئاسم هنعو ‘ يوكزإلا يكمردلا رفعج نب دمحم نب رهزألا : وه . رهزأ )٥()

 . ٤٨ ۔٧١ : مقر نم ترركت . "" عرشلا
 )٦( مقر { ءاملعلا مجارت قحلُم عجار : يراوحلا نب لضفلا ١٨ نطفلا : سدنلا ؛ .

 ۔ _ ٤٦٩



 ('هيمسلا رفعج نب دمحم يوكزألا ربإج وبأ مث

 () يدب مهنأش نإف رداف يرو مهحدق مولع ىنتح

 "يدن مهتيصو مهتوصو ييع مهنع يناسل نإ

 (٤) يود هءاد رهد ركو يعلا ينارتعا اذإ يتودق مه

 (} ينابر نيدلا لصأ صنو يفرشم مالعألا ىف زهو

 ايند انقحلي نأ تاهيه يجوعأ ةبرجلا دواعو

 (٧) مبرح همأ طرش لاكأ يوايند نقحلاب لهاج وأ

 (٨) يوع هلهجل فلاخم ىنصلا رداغي امك ًاقل

 ('> يترحلا هقلح نود شاجو يرملا التمإ اذإ هبجعي

 نب يؤل نب ةماس ينب نم 0 يماسلا يوكزإلا رفعج نب دمحم : وه . يوكزإلا رباج وبأ )١(
 نرقلا نم ريخألا فصنلا ءاملغ نم وهو 0 هنامز يف ءاملغلا ريهاشم نم 0 ىشرقلا بلاغ

 نبا عماج " : باتكب فورعملا 0 "" عماجلا " : بات هتافلؤم نم ، مصأ ناك 6 لاشلا
 . عيفرلا : يمسلا ؛ "" رفعج

 : ىنعمب ، } ىنتح ] : ةملك تدروو 0 ةيواستم مولغلا يف مهلبن : يأ ، مهحدق مولع ىنتح )٢(
 . برعلا ةغل بيرغ نم وهو 0 ةدحاو ةجردب ةيواستمملا لبنلا

 . ليمجلا نسحلا : يدن ؛ هبجاو ءادإ نع زجاعلا : ييع )٣(
 . نطابلا ءادلا وه : يود ؛ ريبعتلا نع زجعلا : يعلا )٤(

 . فيسلا : يفرشم )٥(
 . فيسلا : يجوعأالا ؛ هدمغ و فيسلا ةبارق : ةبرجلا (٦)

 ةيلهاجلا ننس نم 0 ليلذلا ريسلالل ىطعتو 0 حبذلا نوأ قلحلا ةعوطقم ةبادلا يه : طرش )٧(

 . ةرورضلل ثينأتلا ءاه تفذخو . برحلا يف تذخأ يتلا } ريسألا مأل ةفص : يبرح ؛ اهلاعفأو

 لوب وه : (داصلا رسكب) ينصلا ؛ اهتلاثحو ءايشألا ةلاذر نم ضرألا يف سانلا هاقلأ ام : اقل )٨(

 يه : (ءابلا نوكسب) ربوأ تانب : ىمستو 0 همحل لكاي ، بنرالا هيبش ناويح ربولاو { ربولا

 ىلإ سانلا وعدي يذلا وهو : يوفلاو } يوعلا : يوع ؛ بنارألاو لبإلاك } ربو تاذ لك
 . ةلالضلا

 . فيقث ةغلب لوكألا : يترحلا ؛ عفترإو 0 رادو } الغ : شاج ؛ نبللا ةريثك ةقانلا : يرملا )٩(

_- ٤٧٠ 

  



 (ايرفافغم قز هنأك يريط هموشيخ نم راطو

 ("يمع همدقي نم لظ دق يلخلا هناش نم يجشلا سيل

 ")يده اهنأك اهكاهو يرقلا هب لاس نم هاتو

 ( يطخ هزه يف نرام وألا يدنه مراص وأ ةيدهم

 (‘}١يسيطن عمصا اهب ءاج يجللا اهفذقي ةرد وأ

   

 نم رغصاو 6 هرذزلا نم ربكأ وهو 0 بارشلل ذختي دلجلا نم ءاعو : قز ؛ هفنأ : هموشيخ )١(
 . ةدلب مسإو 3 ناذمه نم يحل بأ مسأ : يرفاغم ؛ دولجلا نم بارسلا يناوأ يهو 0 بطولا

 . مذ ةفص يهو ‘ مهلضف لانيل } دوجلا لهأ وأ ٨ نيرثملا عبتي نمل ةفصو

 ريفك مومهملا سيل : يأ 0 ( يلخلاك يجشلا سيل ) : لثملا يف ءاج امك : يأ . تيبلا ىنعم )٢(

 . مومهملا
 )٣( ليسلا : يرقلا .

 )٤( جمرلل ةفص : يناثلا رطشلاو ؛ فيسلل فصو : تيبلا نم لوألا رطشلا .
 ررذ انل تزربأ يتلا 3 هذه هتديصق ىلإ ريشي وهو 0 رحبلا : يجللا ؛ ؤلؤللا رابك : ةردلا )٥)

 . ريبخلا ملاعلا : سيطن ؛ غيلبلا لجرلا : عمصأ ؛ لاجرلا مالعاو 0 يناعملا

. ٤٧١ 



 6ه ةديصقلل آاسيمخت 0 دادم نب دمحم خينتلا لاقو

 :0} ةدبرملاب : اهامسأو ، هدلاول ةيعابرلا

 ينافجأ رهسأو يضمغ اضنف اضأ نامعن ضرأ نم حال قربل تقرأ

 ينازحأو يمه حجيربتلاب ددجو يناجشأو يمارغ يجادلاب جيهو

 ينالصأو يداؤف يف اران دقوأو

 "ر١ركنتف ةنزم نم هتحاسب اريغت عبر ركذ نم ىوج يب امو

 ارمدتف هلالطأ تسرد دقو ارفقأف تايراذلا هيلع ترجو

 ناكس دعب ايلاخ ارفص حبصأف

 مسبمب بولقلا يبست ةمعنم مسبم تاذ ةلفط دوخ ركذ الو

 موقم دق مث ليحك فرطو مظتنم ردك سارضأا جيلفتو

 نافرط هجولا نيز ردبك دخو

 ربتللو نيجلل يربص ليع الو ردلاو تيقاويلل يركف راح الو

 رجهلاو نحللاو وغللاب ىجد ليلب ركب ةيناغ ديرغت ينجاه الو

 ناصغأب ىنغت يرمق حون الو

 يرجاحم يف نماك اعمد ضيغو يرضاون ىكبأو يبلق اجش نكلو

 رجاف ميدقتو لاذنأ ءالعإو رئاصبلا لهأ دعب نم ىدهلا سومط

 نارين دقوت يبلق ىلع راصو

 . ةقباسلا دئاصقلا يف كلذو 0 ةديصقلا هذه يف مهئامسأ ةدراولا ءاملعلا نم ريثكل انمجرت )١(

 سبحت ثيح . لبإلا طبرم مسإ وأ } نولل ةبسن يدامر نول تاذ امأ : [ دبر ] ةدام : ةدبرملا )٢(
 . رومتلا فيفجت عضوم وأ 0 مهقاوسأو سانلا عمتجم ناكم وأ 0 هيف عمجت وأ { لبإلا هيف
 . ءاملغلا مالعأل ةعماجلا ةديصقلا هب دارملا انهو ، حاورملاو حاطسملاك سمشلل اضرعم

 . ةرطمملا ةباحسلا : ةنزملا )٣(

- ٤٧٢ _ 



 هرون حال بهذم نع هضارعإو هروفن يناجش دترمل لوقأ

 هروهظ دالبلا لك يف عاش دقو هرودب نيرصبْملل تقرشأ دقو

 نايبت حضواب هيف ىدهلا نابو

 () لدعلاو نيدلاو لقعلا لها بهذمو لقعلاو ةيادهلا لبنس نع فدصتأ

 لضفلا يلوأ نيد ريغ اني بلطتو لقنلا يلوأ فالخلا لها ىلإ اوبصتو
 نارسخب اقح رصنلا كنم تعب دقل

 لضفلا يلوأ نيملسملا نيد تركناو لهجلا يلوأ تعطأ ىتح ىدنهلا تلهج

 لصألا يلوأ نيخسارلا لوق تبناجو لقنلا يف لضافألا لاوقأ تفلاخو

 يناش ضغبم انل ىوابلاب تحبصأو

 ىوعدلا ىلع اليلد اوتاه انل تلقو ىوتفلاو ملعلا وذ لاق دق ام تبذكو

 اوهألاو روزلاب ءاج دق نم تعبتاو ىوصقلا ةياغلل لهجلا اياطم تبكر

 ناديم لك يف يغبلا لاجم تلجو

 ملع نمو نيحصانلا لوق لبقيو ملكلا يعي نمم تنك نإ عمتساف الا

 مثإ نم حشلاو ناتهبلاو روزلا نم ملس دقف حيصنلا لوق عبتي نمو

 ناهرب ينيد قيدصت يف كيبنأس

 نطفلا وخأ يويسبلا يضرلا يلع نسحلا وبا يضابألا نيدلا لمح دقل
 ننُسلا يف قئالخلا لك ىلع قافو نردلا نم يقتلا يكازلا ملاعلا نع

 ناميإو مليب اصالخإ قاف ىتف

 )١( هنع لامو فرحنإ : ىدهلا نع فدص .

 ۔ _ ٤٧٣



 بذهملا يقتلا ربحلا دمحم يذلا انملاع هللا دبعب تينع

 بهذم لك يف روهشملا ملاعلا وه بدأتلاب امس بط نم ملعلا ىوح

 ناسغ ةمورألا يماس كلام يبأ

 نات نم سانلا يف ناورم يبأل لهو ناطحق ةلالس هفرعاف دلاخو

 ناشلاو ملعلاو دوجلاو ىقتلا لهأو ناسحإب نيعباتلا معن كلنلوأ

 ناوضرب انع شرعلا هلإ مهازج

 دمحم ينبإ هللا دبعو ريشب ديؤم ربح لك نع اولمح دقل
 دصقاو لضافألا لوق ىلإ غصأو يدتهت قحلا ةلمج عبتاف بوبحمو

 نازعو مولعلا ضايف لضفلا ىلإ

 رقصلا ىتفلا لجن ملعلا رحب نازعو ربلا ةنطفلا يذ لضفلا يراوحلا ليلس

 رقعلا ةيرق يف ليق دق لزنم هل يردتال تنك نإ ركذلا لهأ هنع لسف

 ناته لك نم هللا اهاقس ىوزنب

 ربحلا بوبحم نبا يكازلا دمحم ربحلا نع تلصو نازعو لضفو

 ربصلا وخأ يعذوللا يحيرذألا وه ركذلاو ةوالتلا يذ يلع يبأو

 ناهيقفلا معنف انيد اعفر انل

 لتبتْملا دهازلا ىتسوُم مهفلا وخأ ئلع يبأ يعذوللا يوكزإلا نع

 لقعلاو ةداهزلا وذ اريصق آرمعو يل نيبأ اميف رمغلا دادع نم ىوح

 ناصقن ريغ الماك اماع نينالت

 لجو يف حبصي مث يسمي ناك دقو لجألا هكردأ مث مامت انينس

 لزي ملو وهسو وهل نع سدقت لجو هكلم يف زع بر ةفاخم

 ينادحو كلملا كلام اميظع اهلإ

. ٤٧٤



 هافوت عيبر نم موي نماثب هاوثم ناك دق روهشملا دحالابو
 هاوأو ءامسلا بر هصخ دقل هاشفغت هنم ةمحر ىلاعت كيلم

 نادلوو روح نيب ميعن رادب

 رهدلا نم تضقت دق نيبي ام ىلع ربخلا وذ لاق دق روهشملا رخآلا نم

 ربخلا اولوأ نولوألا هاور باسح رشع ىلإ ماع دعب ولتت نيرشعو

 ناندع ديس قلخلا ريخ ةرجهل

 مراكملا ىوأم يضرملا ةنطفلا وذو مراكألا نيملسملا مامإ ىتسوُمو

 مراضحلا لوسن نم مامه مامإ مشاه نبا يفصلا ربلا دمحم

 ناميلسو مشاه نع المح امه

 يكازلا قداصلا رباصلا يلولا معنو يكابلا عشاخلا تناقلا معن مشاهو
 كالفأب راوج تراد وأ حس امو كالمأو كيلم نم مالس هيلع

 نابكرب باكر تراس ام رهدلا ادم

 ىري دق نامثع نب ناميلس املو ىوس هل كلتو اجيس هتيرقو

 ىوتفلاو نيدلاو ءارألاو ملعلا ىوح ىوزن نم رقعلا ةيرق يف لزنم هل

 نامثع نبا كاذ نيلا مامإ معنف

 رصانعلا ميرك ىتسوُم ىقتلا فيلح رثآملا يذ نع ناربحلا لمح دقو

 رئابكلا بانتجإو يناعملا ليهلا رياخألا ماركلا ديصلا ىلإ هامن

 ناصجإو فافع وذ يحيرأ بل

 هراد يكزإو ومسي ةبظ ىلإ هراجنو ىرذلا يماس رباج يبأ

 هرارق اهيفو اهيف هدلومو هراقعو هتيب يرمعل اهيفو

 نايبتو مولع يف ىّتسوُم لثم لهف

- ٤٧٥ _



 ريسن نب ريسلاو العملا نباو رذنم نب ريشب نع ىتسوُم صن دقو

 ريخ نيذلا يف نييضابألا مامإل رصبتلا ملاعلا ليحرلا نبا نع

 نايفس دلاو نايفس وُبأ كاذف

 ملحلا وخأ ريشب يماسلا رذنملا وبأ ملعلاو ةنايدلا وذ ىوزن رقع نمف

 ملظلا نم يقتلا يكازلا ملاعلا وه ملعإ حسف هراد العملا نباو

 نالهك نب ديزل ومسي ةدنك نمو

 دلخلاب برحلا يف هلل هسفن ىرش دشرلاو ةبانإلا وذ رينم امأو

 دحجلا اولوأ نيقسافلا لالضلا لصأو دصقلا نع نيرناحلا ةاغطلا لتقب

 نايغطو رفك سأر روب نبا دونج

 لهاجملاو الفلا ضرع مهب بوجي لفاسلا نيلذرألاب ىتأ ةادغ

 () لقاعملا و ابرلا يور اهب معي لذارأ ماوت نم سانأ موشل

 () نازع لتق ىلع املظ ادعلا اوناعأ

 ىوجنلاو رسلا ملاع نم ىتأ ا]ءاضق ىوزن دصاق نعرأ شيجب راسف

 ىوعدلا عدتيإو هللا بتك قزمو ىوهلاو ةلالضلا سأر اهب ثاعف

 ناشلا دمس يف نيلا مامإ ىدرأو

 | . اهلوح امو اهيحاوضو يميربلا يهو 0 نامغب وجلا ضرأ : ماوت )١(
 ينب يداوب . عماوجلا ةافسم نم هلصأو ، يصورخلا ميمت نب نازع مامإلا : وه . نازع )٢(

 لتقو 0 نآلا ىلإ اهب ناروهشم هدجسمو هتيبو 0 نييقيرشلا ةافسمب نآلا فرعتو . صورخ
 يسابعلا دضتعملا يلاو . روب نب دمحم ث ذنموي ادعلا دئاقو ؛ روهشم هخيراتو ‘ ناشلا دمسب

 ىلإ نوبستني نيذلا 0 نيينامغلا نينميلا ىلع ؛ نامع نم رازنلا هب دجنتسإ 0 نيرحبلا ىلع
 . نامغب دزألا مهو 0 (التتلا) دوه نب ناطحق

 ۔ ٤٧٦



 ىرولا ديس ىفطصملا نيد ةرصنل رمسشُم داهجلل ريتم ماقف

 ىري دق قنالخلل وه نمل اعيطم ىرثلا ىلع اليتق اجيهلا يف ردوغف

 ناميإو قدص جاهنم ىلع اديهش

 ىردت مل تنأ اذإ عمساف هبصنمو رحبلا يلي امم نالعج هتدلبو

 () رعولاو ةلوهسلا يف باجن بابع رغ رشعم ىلإ يكازلا هميخ امس

 ناديحو ماير نم موق ةلالنس

 هلصأ ةعاضق نم ينس يمس هلثم سانلا يف سيل يلو مامإ

 هلعف قنالخلا لك يف عاش دقل هلضف نيبت دق يضر يفح

 ناهربو ملعو ني يذب مركأف

 يرصبلا عورألا ىقتلا يذ بيبح نبا نع رمذ .ىتف لك رابخألا لمح دقو

 ربصلا وخأ يحيرألا يمرضحلا وه رمألاو قحلا بلاط ىيحي نباو يوح

 ناميإو ملعل يواحلا عقصملا نع

 يبهذم ةودق نوميملا ةديبع يبأ مهنيد يف نييضابألا مامإ

 يبنلاو بحصلا نع يوري ملسم وهو بدأتُم ملاع نم هب مركاف

 نامس نباو ىدهلا جاهنمل نابأ

 رياخألا ليلس اثعشلا ةرحلا وبا رباج ينامغلا ربحلا ملاعلا نع

 رخافملا نيز راتخملا نع هاور رئاصبلاو ىدنهلا يف نامع مامإ

 ينابر ملاعملا يف ديز نبإك نمف

 )١( ةيكازلا هتافصب ، هركذو ، هتيص عفترإ : هميخ امس .

- ٤٧١٧ 



 بدألاو لضفلاب نمحرلا هصخ نمل بجع الو قرف ليق دق هتيرقو

 بترلاو يلاعملا لهأ ىلع قافو بطخلاو لئاسملا رحب نم فقلت

 ناميإو ملعب ارخف ىرولا قافف

 سانلا مركا ىفطصملا جوز شياعو سابع نبا يعملألا يعذوللا نع

 ساكنأ لعف الو سيخ اولوأ اوسيلف سابلا يف دسألا مه ايردب نيعبسو

 () نارمب نعط موي يقالتلا ةادغ

 ارثؤم نينمؤملا مأل ملعو ىرولا ديس دمحأ نع ىوح ام ىوح

 ىرثلا ىلع ىشمت دق يبن ريخو آرصنع ةيربلا ىكزأ ىفطصملا نع

 ناته لك ىمه ام ةالص هيلع

 رشبلا مركأ ىبتجملا يبنلا نيدخ مع نع فقلت سابع نبا امأو

 رهتشإ يذلا يحطبألا يمشاهلا وه رضم نم ةمورألا يفاصلا قداصلا نع

 ناندع لآ نم ثوعبملا ىدهلا يبن

 مجاعآلاو اهبرع اياربلا ريخو مشاه لآ نم راتخملا دمحم

 مراكملاب ىلغلا اوداش ةحود نمف متاخ نييبنلل ميرك لوسر

 نايحأ لك يف هللا ةالص هيلع

 ىلإ 0 ةلاسرلا دهع ذنم ، نامع لهأ ءاملغل ، فيرشلا ملعلا ةلمحل 0 ةيخيراتلا ةمحلملا هذه )١(

 . راطشأ عبرأ نم : يأ ، ةعوبرم تناكو 0 دادم نب هللا دبع هوبأ اهمظن 0 فلؤملا رصع

 يرعشلا جهنلا اذه ىلع تءاجف } اسماخ ارطش 0 ناويدلا اذه فتؤُم 0 هدلو اهدازف

 حرش قبس ثيح . ةمحلملا هذه مالعأل مجرتن مل نحنو . اريخ هللا امهازج . سمخلا

 . ةيافك هبو ، ىلوألا دئاصقلا يف مهركذ دنع 0 ناويدلا يف مهمجارت

. ٤٧٨ 



 دمحم يبنلا يداهلا مساقلا وبا دمحأ ملعلا ىوح دق ليئاربج نعو

 دجستو لاصآلاب اعوط هوعدتو دهشت قلخلا هل بر نع ليربجو

 ناث هل سيل شرعلا هلإ نأب

 هابشأو دن كلملا يف هل ال ناو هاركذ لج هريغ هلإ ال نأو

 هاشنأ شرعلا اوذف قولخم لك ناو هاشفغي مونلا الو الك دلو الو

 ناش وذ كلملا كلام ميظع هلإ

 دبعي كلملا يذ ريغ هلإ ال ناب دهشنو نيدن انإ يلناس ايا

 دجست قنالخلاو اهركو اعوطو دمحيو ءامسلا يف نم هحبسيي

 ناج نمو سنأ ضرألا لهأ هوعديو

 هبطاق ةيربلا لك ىلع ضرفو هبجاو قلخلا يف نمحرلا ةفرعمف

 هبتاع وه امو يضري ام نيبو هبهاوم انيلإ ىدهأ نم ديحوتل

 نافرع يأ هناحبس هفرعنل

 اديس ةيربلل اريذن اريشب ًادمحأ لسرأ هللا نأ دهشنو

 ادب اذإ قيتعلا تيبلا ىلإ بكرب ادغ ام قلخلاو هللا ةالص هيلع

 نابلا ىلع مامحلا ىثغ امو لاله

 لصفلا فقوملاو تانجلاو رانللببو لسرلاو بتكلاو كالمألاب نمؤنو

 لدعلاو قحلل راتخملا دمحم لضفلا يذ دنع نم قلخلا ريخ ءاج امو

 ناهربو باتك وأ نايب نم هب

 قطان قحلاب قلخلا هيلإ لوسر قداص لوقلا يف وهو قح كلذف

 قفاوُم لازيال يقن يقت قباس هللا نم لضف هل يبن
 ينادلاو دعابألاب يفح يفص

- ٤٧٩ _



 يدتهُم لك نم نيضاملا انفالساب يدتقنو يبنلا ناد امب نيدن

 دشرم قنالخلل ميرك لوسر دمحم نيملاعلا ريخ ةنئسل

 نارصع رم ام هللا ةالص هيلع

 رنارجلا ليلج نم هومرتجإ امب رئابكلا لهأ ديلخت اننيد نمف

 رهاص ةشاشحلل ميمح برشو رداصم نم مهل نإ ام دروم مهل

 نازحأو مغ تاذ ميمح رعقب

 هاوتمل ًاقحنسو ادعب هل انلقو هانضفر املظ ريمطقلا ذخأ نمو

 هاندزو اموي لاملاب هل اندعو هانلبق ميظع ملظ نم بات نمو
 ناودع لك ىلع نوع هل انكو

 انسحأو بات مث ناز لبق اهب انز اذإ دوخ ميرحت اننيد نمو

 اندلا يف نميهملا يهن ابكترإ امب انفلا ىلإ انيدل مارح اهحاكن

 ناتهك دجول اعمد امجس ولو

 مهفت ول ةقيرطلا معن انتننسو ملعت ول ةقيقحلا نيد انبهذمو

 موقذلا جهنملاو مالسإلل بطقلا مه مركأ هبحص نم رايخألا انتودقو

 يناتلا هبحاصو ركب يبأ لثمك

 نتسلاو ضرفلا يف راتخملا جهنم الت نمو هب مركأ قورافلا صفح يبأ

 نهملاو فيسلاب كرشلا لهأ للذو نلعلاو رسلا يف هللا رمأب ماقو

 ناطحقو دعم نم موقب مركاف

 دصقلا نع نيدناحلا داسفلا لهاو دقحلا يوذل اننيد يف نعطم الف

 دجملاو لضفلا يذ قلخلا هلإ لوسر درفلا ديسلا ىفطصملا نيدب نيدن

 ناشلاو لضفلا يذ هللا ليلخ نيدو

۔ ٤٨٠



 بلطم لك يف تاريخلا ىلإ متيه يبهذم لهأ نم ناوخإلا رشعم ايا

 برشمو ناسح تاريخب مت دقو بهلتلا تاذ رانلا باذع متيقو

 ناميإو نيدب متزف مكل انينه

 اوكلهتف نيلهاجلا اوعيطت ال هب اوكسمتف ىفطصملا نيب مكيلع

 اوكحمت مث ناودعلاو مثإلا ىدل اوكوهت موق ءاوهأ اوعبتت الو

 نايدأ قيرفتو قيفلتب ءاجو

 هقحب اوفختسإو هارن اولاقو هقلخب لج نمحرلا اوهبش مهو

 هقرب بلخب يواغلا ىذل اوعاطل هقرطو لالضلا لبنس ىلإ اولامو

 نارسخو رفك ليصحت ىلإ اولآف

 رصبلا هب طيحي نأ اولع ىلاعت رظنلا هكردي سيل يبر كرابت

 رفك وأ كش نم لاوقأ نع هزنت رشبلاك وهسلا ةلفغ هيرتعت نأو

 نايسنو وهلو وهس نع سدقت

 ربكتم رهاق ميظع يلع روصملا عيدبلا يرابلا قلاخلا وه
 ردقمو كلام ميكح ميلع ربدم رومألل ميجر فوؤر

 نامثجو عمس تالآ نع هزنت

 هراكملا ميظع نم انبستكإ ام ىوس هرانب دولخلا نأ مهلوقو

 هراوجو يبنلا لاضفأب ىظحنو هرادل درن انأ انفلا رادب

 نادلوو ناسح راكبأب ابحنو

 رمزلاو نباغتلاو هط ةروسو رمقلا ةروس يف تايآلا اوأرق امأ

 ربتعمل هيف ركفلا نإف ركفف رجدزُم نجلا ةروس يف مهل امأ
نارينب ادولخ يصاعلا دعو امأ



 ربكلاو زعلا وذ لج ص ةرونسب ركذلا مكحم يف نمحرلا لزنأ امأ

 رمزلاب نحلاك نآرقلا ئراق الو رفكلا يذك يقتملا نوكي ال نأب

 ينازلا قسافلاك هلل بنات الو

 رظن نم نيدلا جهنم يف مهل امأ روسلا مكحُم يف تايآلا نع مصأ

 ررغلاو ليملاو قسفلا لهأ بيذعتو رقس يف دلخلاب نمحرلا دعو امأ

 نارمع لآ نم تايآلا هنيبت

 امشاغ لمارألا لاومأل الوك املاظ ناك نم زوفلا لاني فيكو

 امدان كلانه اباو كي ملو مثآ بنذلاب ءاشحفلا ىلع اميقم

 نايصع يأ ًايصاع ارصم تامو

 انقوم نميهملا ديحوتب ارقم انمؤم بذعي نأ يهلإ ذاعم

 انقتأو امكح هاشنأ نمل ًاعيطط انسحم نيدلا يف تاعاطلا ىلع اروبص

 ناليغو لغ نيب ميمح رانب

 ىدتهإو بات نمل رافغل ينإو ادب دق ةيربلل يبر لاق دقو

 ىدم هكردي سيل يهلإ ىلاعت ادرفت دق هكلم يف نم كرابت

 ناطلنسو رادتقإو لوطو زعب

 يتعافش نإ هللا ةالص هيلع ةيربلا ريخ لاق دق مهلوقو

 يتمعن دحاج مت ,ناز ناك نمو يتمأ رش نم بنذلا ميظع لكل

 ناتهبو كفإ لاوقأ اوفرخ دقل

 كفإلا يلوأ لاقم نم لوق فرخزو كش الب ءارتفإو لاحم اذهف
 كرشلا ىلع نيدحاج موق ءارأو يكملا رهاطلا ىفطصملا يندملا ىلع

 نالعإب الوق لاق دق هنكلو

- ٤٨٢



 ركنلا يلوأ نيدتعُملاو هتعافش ربكلا يلوأ نيفرتملا لاني ال ناب
 ركسلاو برشلاو تحسلل لكآ الو ربجلاو رهقلاب ماتيألا ملاظ الو

 نايغطو روجف نم قسف لهأ الو
 لمعلا ىدل ةالصلا ضرف مهكرت لوطلا يف هللا لزنأ ام اوفلاخ دقو

 لمعلاو لوقلاب ليوأتلا اولهج دقل لدب مهضف نم تاف دق يذلا اوضقيل

 ناقرف ليواتب لهج يذل ابتف
 دباع ةنيهك خيش مهب موقي دجاسملا دنع ءارغلا ةليللا يفو

 دحاجل عابتإو ايمحلا برشب دراوشلا لامجلاك اهيف نورودي

 ناحلاو صقر مث فوفد برضب

 رعشلل زجلاو فدلا برض دهزلا مأ رمزلا ةنس مأ صقرلا ضرف ركذلا يفأ

 رجزلاو يهنلاك موطرخلل برشلا أ ركذلل سردلاك مومذملا بعللا مأ
 نارسخ ةقفصو اعنش ةعدب ايف

 ةنجلا اندعومو ىوهن ام لمعنو ةنسلاو ةعامجلا نحن مهلوقو
 ةنطف الب اموي ءاوهألا اوعبت دقو ةنجلا مهلوقع هنم تبلس دقل

 يناع مهل كفي ال ىراسأ اوحضاف

 يدبْملا ةزعلا وذ لج اناده ام ىلع دمحلا يذ نميهُملل دمحو اركشق

 دصقلاو ةيادهلا لبنس اندرواو يدهملا دهازلا رهاطلاب انفرشو

 نايغطو رفك تاملظ نم دشرلا ىلإ

 قراب ضموأو يمسو حس امو قراش رذ ام هللا ةالص هيلع
 قطان ملكت وأ الوق ليق امو قئاس رعاشملل ايده قاس امو

 ناديدجلا رادو يرمق به امو

 توكت

۔ ٤٨٣



 ناويدلا ةمتاخ

 ناكو ٠ دادم نب دمحم خيشلا ناويد نم هتدجو ام مت

 . بجر بصألا مضألا هللا رهش نم () ............................
 دمحم انديس ةرجه نم ةنس ةنامعسنتو ةنس نيعبسو تس ةنس

 ىلع . ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ) ينشرثلا يبرعلا يبنلا

  

 )١( ةمرلا ) ةضرالا لعفب ةطوطخملا يف مارخنإ ( .

- ٤٨٤ 



 دهاوشلا

 خيشلا فيلأت . )" ءايضلا ءايض " : باتك نمضت

 يف دهاوش ا يراحصلا يبتوقلا ملسم نب ةملس ةمالعلا
 خيشلا اهلاق دهاوشلا كلت نأو . هتاعوضوم نم ريثكلا

 . ديرف يوغلو ينايب بولسأب 5 دادم نب دمحم ةمالعلا

 . بيلاسألا ىقرأ نم ربتعيب

 انيأر كلذل ، ناويدلا اذه رادصإ ددصب اننأ امبو

 . ةدئافلا اهب مغتل ، باتكلا رخآ ىف انه اهتابثإو اهعمج

0 
 ؛ يراحصلا يبتوغلا ملسم نب هملس خيشلا فيلأت 0 "" ءايضلا ءايض " : باتك عبط مت )١(

 ةينيدلا نوؤشلل ناطلسلا ةلالجل صاخلا راشتسملا بتكم هرادصإ ىلع فارسنإلاب ماقو

 . م٢ ٠٠٤ /ه١ا؛٦٤!٤٢. ماع يف كلذو ‘ ةيخيراتلاو

 ۔ _ ٤٨٥  





 ملعلا يف ةقرفتم تايبأ

 ةقفن هتظفح دق امو اذه اي كلام سأر بتكلا لعجإ

 ةقدص هملع لضف يف ملاقلا ىلع نإف هب قدصتو

 ةقث ريغ هنعدوت ال ملعلل ءاداب ظفتحاو ملعلا ظفحاف

 رج

© 
 ملعلا نم انيش رقتحت ال مهف اذو لقع اذ تنك اذإ

 مضقل و مضخلاب يهتني ال لحاس هل ام رحي ملعلا

 مليلل ميلاغلل رقوت نأ مليلا كلالجإ نم نا

_ / 42 
 ءاودلا يف نوع هللا مسبو ءاد لك يفنت هللا مسب

 ءايبنألا جات هللا مسبو يناثملا حاتفم هللا مسبو

 ءار لكل دادعلا يف رشع دعب فرحأ ةعست هللا مسبو

 ءالبلا نم جنت هنم رثكاف رشع هنم فرح تانسحلا يفو

4 
 هلئاضف نيملاقلا يف هب تطاحو ىرولا يف ببخ ملعلا بحأ نمالا

 هلظطابو وهز رمأ هجلتخي ملو اصلاخ هلل بذلا كاذ ناك اذإ

 هلنالغ هيلع ىرخألا يف رهظيس انثلا يف ءرملا سبلي سابل لكو
 ك ٨ _/

٢2:02 
 ۔ . ٤٨٧

  



 قئاس لقعلا اهيلعو نورح سفنلا ابنإ

 قئاضملا لالدإ دنع ليلد ملعلا اهلو

 قئارطلا نسح تكلس اهيلع ماق اذإف

 ٢72 ک رم٩٨ حك
 مناهبو شوحوو بانذ سانلا اننإ

 مئاعنلا ىعرت ام لتم برشو لكأ مهمه

 ملاع هللاب فراع مهيلإ سانلا ضغبأ

 ٣ ر -
٦7:02 

 فلتخم بورضلا ىتش ملتلا

 باسنأو تافغللاو وحنلاو هقفلا

 راعشألاو ةياورلاو ثيداحألا يفو

 هنسحأ كيو ملعلا نم ذخف

 دحأ هلك ملعلا عمج ام

 ىلوتسإ دقف ةياغ ملعلل نظ نم

 فلكلا هلك عمج نع زجعي

 فلخ اي موجنلا ملعو بطو

 ملع

 فدطصي جوملاب رحب ملعلاف

 فقتتم هيهتني الو الك

 )١( فكولا هلقع فعض ىلع

 فرش هلكو

 رجح % ج

9:19 
 هنس فلأ هل دم ولو ل دحأ ي رمعل ملعلا ى وح ام

 .هنديد هعدي مل نإ هظح لمهم آلإ باخ ام يخأ اي

 )١( بيعلا : فكولا .

- ٤٨٨ 



 هنسح بالط يف نيح لك هب دادزتل ملعلا ذخف

 هنسحأ ءيش لك نم بختناف لئاس رحبك مليلا امنإ

02 
 لسرلا متاخ هلاق لوق قدصأو ىدهلاو رونلا وذ هللا لوسر لاق

 لضفلا نع فيرشلا ملعلا صقن دقف ةياغ ملعلل نأ اموي نظ نمف

 لهجلا نم انعطتسإ ام يفننل نكلو ةياغ كردنل هانبلط نإ امو

70 

 لحاسلا يف رحبلا هب عتري ال رحبلا يف قمعتي نمو

 لباب ىلإ رصم نيب امك موللا ىوصقل غولبلا نيبو
 نبل ؛ةف ه / : ج

 لزانم ثالنت ىلع ميكحلا هبتر ملعلا

 لحاسلا قيرط ىلقع نوكي ىلوألا ةبترلاف

 لاطب موري الف موخغي نأ هيلع ينعي

 لتقاثتْملا ةأطوك دشأ ىرخألا ةبترلاو

 لهاجلا ميمعلا ىلع نوهت ايلعلا ةبترلاو

 / م

 29+9ز

- ٤٨٩



 السك الو ابجعم نكت الف المعلا دسفي ملعلاب بجعلا

 الح سابللا يف نهيلع امف ىقتو ةمكح هللا قزرتساو

 ض رم٢٨ مك

 ؟ رةه ر2

 هريصب ىلع هنم تنأ قح عفدل دوحجلا نإ

 هريرسلا الخ دوهيلا نم يبنلا ةفرعم دوحجك

 ض رم٩٨و م

 ؟مةه ار

 ناهذألا افصل هنم كاذو ناسنإلا ىوس ءايشخلا دهعي امو

 نامزألا يضامب دهع اهل سيل نافرعلا روظح تاميهبلا يفو

 /;ض_ % مك

 ٦7:02

 اءاملغلا اهتعنمت ال من ءاهفس ةمكحلاب ثدحت ال

 اءافج كيف ميلعلا نظيو .ابذك كلوق لوهجلا نظيف

[ : / 29 +:9 
 قافنلا له أ ردص يف ةسوبحم ةيشحو ةمكحلا هذهو

 قافولا بيطل ترقتسإو ترق نمؤُم ىلإ تراص اذإ ىتح
 ٦72 / رم٩٨ح

- ٤٩٠



 اميكح تيعذ نياز ىننو لقعو نايب اذ تنك نإ تنأ

 اميقس يوادي ةلع ي ذ لثم 2 موري املاع ى رأ و

6 ٤.02 

 قيلخ ريغ هل انلق ام عي مل مث انم عمسي نم نا

 قيلحلا سأرلا يف ءاملا ارن هتاكشم ىلع مليلا جردي

٢ . . 

 عنام وه نم ملعلا لضف تؤي ملف هلضف عنمي روراقلاك كت الف

 عياض كملع نإ ملعاف كديور ًاعيضُم حار ملعلل عماس اذف

 عباصألا هيلع عمجت مل ءاملا ىلع ضباقك عاضنملا ملعلاو كنإف

 عطاس ةطيسبلا قافآ لك ىلع اهرونو تحضأ سمنلاك املاع نكو

705 

 امنهج يف لهجلاب هبذع هملع هيلع هللا بجح نم

 امدق ىتح ملعلاب همدق همركي نأ هللا دارأ نمو

 اممح نيلهاجلا اوسكي لهجلاو امجنأ ءاملعلا راص ملعلاب

 امهفت هلهأ يتؤي 7 امدنت هلهأ يتؤي لهجلا

 (٢ 2.٤ ٢24

۔ _٤٩١



 لهاجملا نم قتشم لهجلا

   
 لزانملا ةورذ اولعي ملعلاو

 _ رم٢٩ رك

,29×+:9. 

 باتك لك نطب يف انيأر دق

 اولاقو اعيمج اوعمجأ مهنأ

 باحصألاو ثيدحلا ةاور نع

 باسحلا عفرأ ملعلا بسح

 09 رغح 220 _
 هيعدي الك نأ أزع ملعلاب ىفكو

 ہ

 لاملا زونك نم لضفأ ملعلا
 اقراس هيلع ىشخت ال ملعلاو
 اقفشُم هيلع هبحاص لازال

 هتاكرب هقافنإ يف ملعلاو

 امنإ باسح هرثكأ لاملاو

 ؟
 ر 020

 هيفتني الك نأ امؤنش لهجلاب ىفكو
 ج
4 

 لاذخألا ىلإ هتليم لاملاو

 لاوحأ ىلع هفلتت لاملاو

 لاجوأ ىلع تبي تيبي اذإو

 يلاعلا ناكملاب أبري لازال

 يل اذو كيلإ اذ ةبسحب اوبري
 65 / م م

 فاخت ال زنك ملعلا

 رثكأف ه قفنت ملعل او

 بوني نأ ىشخي لاملاو
 هترذب نا لاملا و

 قفتنيێو ح ابذ نأ

 قرغ وأ اذخآ هيلع

 قحتماو اعامتجا لق

 ؟ر؛ةنوكبم رج & _
- ٤٩٢ _



 مرحي ءاملغلا يداعُي نمو ملعي مل ءاملغلا ينادي مل نم
 !7:29 / رثو مج

 لقاع ;ُءادكإو يع قمح يخأ لهاجل حاجن ءايشذلا بجع نمو

 لفاغ ريغ مياع نم ردق ىلع ةمكحب يرجت ءايشألا اهنكلو
 ٨ جثو [

 ؟ 3 :9

 مكاح ةردقب اولان مهنكلو مهدهجب اشاعم اولان ام سانلا ىرأ

 مئاهبلا لك ريبدتلا نم نكله دقل مهريبدتب اولان مهنأ ولو

 مكاح ةمكحو رابج ةردقب ىرولا ىلع يتأت قازرألا اهنكلو
 رح 5 =

 ٢٦2٤2

 لاملاو هاجلا هيلع لقي نإو لابقإ ناسنإلل لقعلاو ملعلا

 لالذإو اقح ةصقنم هيفو هبحاصل نامرح قمخلاو لهجلاو

 لاعف هنل لماع ؤرمأ ىقشي لهو هلجا ىقشأ نم دعسي فيكو
 رج مح<0ر7م رج

 02:٢٢
 كعدو هتعدو امإف تعطتسا ام مولغلا لواح يخأ اي

 كعم مولغلا ةلمج نم تزح امب ليلج ىرولا دنع تنأ

 .كعسو ام اهنع لامتحإ ريغب شحولاو مئاهبلا لضفت امبو

 كعفن الماع تنك ام اذإف الماع ملعلا عم نك

۔- ٤٩٣



 بحصت ناف هافسلاو لهجلا رذو

 دحأ ىلإ آاعماط نكت ال

 ىنم غ ولب هظفح يف نإ

 ةرواشم م اخأ هذختت تاو

 كعرص ًاردذدس لهجلا

 كعمط دمتعاف ملعلا ىلعو

 كعنم ام عيمج نم عنتماو

 كعفقفر هتعلطأ ام اذإف

 / رم٨ر مك

 ؟)

 باسحذلا فرشأ ملعلا امنإ

 ملعلل كبالط ىنل غ ولبو

 ملعلا هب ىعاري يذلا غارفلاو

 باسسنأل كبأ تادوملاو

 بابشلا عير لبق نم اريغص

 باحسلا رمك ةرهن هل

 ج ہ
 02:٦٢

 ` تعمتجإ اذإ ىقتلاو ملحلاو ملعلا

 مرك عم لالخلا ليمج ىلإ

 الو مولعلا بلاط ىلع نيز

 عرولاو تاحلاصلاو دهزلاو

 عقت / ةع و ت . - و

 عستت لهجلا لهأل اهارأ

 72 / مفو رك
 امك بولقلا هب ايحت رون ملعلا

 هبحاص هجو نع ىمعلا اولجي ملعلاو

 اهلهاجك ىوقتلاب مولعلا اوذ سيلو

 رهدزم بلقلا تابنج يف ملعلا

 هبحاص تانجلا ىلإ يدهي ملعلاو

 رطملا اهداج ام اذإ دالبلا ايحت

 رمقلا ةيخطلا داوس يلجت امك

 رصب هلام ىمعأك ريظنلا الو

 رمقلا اجدلا يلجي امك ءايض هل

 رصب هل ام ىمعأ ةريس لهجلاو

-. ٤٩٤



 رطملا لهسأ ام اذإ دعي لهو هلئاضف ىصحت نأ رثكأ ملعلاو

 رخدم هينقي ام نسحأ تعمج دقف تينه ىوقتلاو ملعلا عماج اي

!742 
 ريدقتب هلهج انسحتسم هتلاهج يف حار الهاج اي

 ريزانخلا ةلمج يف ناكل ريواصتلاو لهجلا عمج ول
 ےہ ج

 ٢22
 رتتست ءاروع يذ ةروعو انسح رهظت سابل يذ ةنيز نيب مك

249 
 هيقفلا ةسلاجم نم عظفأو هيفسلا ىلع دشأ ءيش امو
 هيف نيلقثلا دهزأ اذهو اذه ملع يف بغار اذهف

 هيعدي ةلاهجلاب اذهو عاو ملعلل عماس اذهو

 هيفل اهاف ىهثلا بابرأل يوانملا قمحلا لهاجلل امو
 هيف لهجلا نوك هيفكي امأ ايزخو مغب لوهجلل ابتف

 هيزنلا ملعلل هادعأ امو هيبنلا عرولاب هارغأ امف

29 
 هلهاجو ملع قح يعار ناتشو هتننش ىتح ملعلا لضفب تلهج

 ٢7:56 ہ رم٩٨ح مرك

- ٤٩٥ _



 ءادعأ ملعلا لهأل نولهاجلاو هلهجي ناك ام ئرمإ لك دضو

 عادلا مه كشالب نولهاجلاو اودأ ملعلا لهأل نوملاتقلا

 ءايمع لهجلاو ىدهلا رانم ىلإ مهب ىدتهي موجن نوملاقلا

 غادعأ دصقلا يف مهنيب طرفل ةنناشم اضعب مهضعبل مهو

٢ %. 

209 ×:9. 

 بايترإ اذ اندنع رمغ امو زيزعلا دبع نبا ميكحلا لاقو

 باوصلا ليلق أطخلا ريثك لهاج نم كنمدعي ال

 باوجلا در دنع هتعرسو تافتلالا ة رثك يف هلئاخم

 باطتسّملا ملكلاو ملعلا يفف ةايحلا امأو توم لهجلا يفو

6 .%. 
 ٤ رثوك 0

 رتافدلا تاعدوتسم يف ملعلا نم مهدنع ملعال لاهجلا رشعم ىرأل

 () رنارغلا يف ام ردت مل ةلمحم ةيشع تاحنارلا لامجلاك مهف

 رباقملا يف ف اونقدي مل ب الخ ميان مهيلع ىتوملا رشعم مهو

   45 919 
 ةماقملا يف قدشتلا نم لوهجلل رتسأ توملا

 ةمالم الف ءانشلا ىلع ميلحلا ى أر لوهجلا اذإو

 )١( ريعبلا ىلع ىلعت يتلا ةبيقحلا يهو : ( ةريرغ عمج ) رنارغلا .

_ ٤٩٦ 

 



 ةمايقل ىتح هلهج ةرثكب نغتسُم لهجلا وذ

 ةمالع لهج يذ لكلو ةفآ ملعتلا ىريو

 ةماقتسإلا لهأل مهضخغُب لاهجلا ةمالعو

 ةماعزلاو ةدايسلا ىوهي هلهجب لوهجلا ىرتو

 ةمارك الو بانج الف لوهجلل اسعتو احبق
 رج محث٨٩| خج

77 
 طوطحم لهجلا لهأل ارذع ناك مأ طوطخم نيكسم اي كرذعل ام

 طوخسمو موم ذم تشع ام دحاو هلعفت ي ذلا لك

 طوبحمو ذوبنم لهجلاب يأرلاو ىتفلا ىقري ملعلاب امنإو
< . / 5:35 

 ءاملحلا نع ىنغأ مافسو املح ؤرملا هب اقو لهج بر
 746 ض مح٩٨و مك

 لقعلا بستكم نم لضفأ هرهد يف ناسنإلا بستكإ ام

 لهجلا نع هيمحيو اقح ىدهلا لبنس هيدهي هنأل
 ر <" ج

 ؟)

 وجرم لضفأ نم لقعلاو هلك ىتفلا ريبدت لقعلاب

- ٤٩٧ 



 وعدم حبقأ نمو ارأث بلاط نم كل ىدع لهجلاو

 ا % _

2 _ 

 رظان ريغ ىلإ يوهت ةوه ىلإ ىوهلا كداق ىوهلا صعت مل تنأ اذإ
 ٢2:06 ك : /

 هتؤرم ايحأ دقلف هتوهش ءرملا تامأ اذا

 هترسح توملا نود ى أر هتوهشل ايحأ اذإو

 ه %. 4

 ؟ر٣ثوت“ب)

 ناعرطصي مايئثلا رببع ىلع اًمناد بلقلا يف لقعلاو ىوهلا تيأر

 نايوتسي نزولا يف امه سيلو بلاغ بلقلا ىلع ىشغي امهيأف

 0 نولملا بقعي اميف ركفتلا هل اذو يهلتلا عرز هل اذهف
 /;_ رمثو مك

 ٦7:02
 هترواسشُم يف راشتسم بدأ هل لقع ي ذ بر

 رح 02 رح

 ؟ )ةر
 . راهنلاو ليللا : ناولملا )١(

- ٤٩٨ 

 



 ميقع ريغ يقتملا لقعلف اميقع اينذلا خأ لقع نكي نإ

 ميم ذ لقع ىلاإ ىبقعلا عفان رمثم لقع نيب ىتش نإ

 ميظع كلم ىلإ ىبقغلا خأو هتغلب ىوس ايندلا يذل ام

742 
 القعلا بستكاو ملعلا ىلع صرحاو الهجلا بناجو اينلا نع هللا

 الفس هب يوهت ملظلاو لهجلاو الضف هب يوحت ملعلاو لقعلاف

!742 
 سمشلا هرون نم تملظأل ةروص ىلع لقعلا روص ول

 سمدلا هتروص نم ءاضل ةنيه ىلع لهجلا روص وأ

0 
 )١( هلقع ىيف ميرلا ناكو لإ ىتف نم ةحراج تصقن ام

26 
 لامجلا يف اهلقع اجري ديغلاو هلقع يف ءرملا لامج نإ

_ . _ 

 _؛؟رر ةفار

 بلقني بابسلا يف وهف ابلقت هل نأ ريغ ابلق بلقلا يمس ام
 ہ رمر٩٨ رك

 ؟)(
 )١( ةدايزلا : ميرلا .

- ٤٩٩ 



 ريصي لقو لذ ىلإف ملعب دطوي مل ام زجع لك

 ريبك كلم نمحرلاو وهف ملعب لقتسإ زعلا اذإو
 ٢20 _ ره

 انابهر سانلا نيب نونوكي اوداك دقف ءايبنألا ةالو ءاملقلا

 انايعأ ملعلا يف اودغف اوبذهو ةدنفأ ملعلا لضفل مهيلإ تنح

 ؟بل : ؟) مو

 ددرتي مهنيب نم مليوعو ملاع وأ لهاج الإ سانلا ام

 دسفي وأ ةرات حلصيو اطخي ةراتو بيصي روط

 ؟ر٢٨؟وث؟رل . 6

 اثر ناك ام مولعلا رشو ربقلا يف كدنع ناك ام ملع ريخ

 اثتغ ناك هنأب ملعاف عجضملا يف كمزالي مل ملعلا اذإو

 242 / م م
 اعقنأف مولعلا بارش رد الأ ةبغن برشنتف يحتست ملعلا يفأ

 اعجشم ملعلا يف ناك نم ىنملا لاني امنإف ءايحلا بابلج كنع عدو

 اعدوم ملعلل وحي مل ؤرمإ ىدكأو ايعاس ملعلا يف ناك نم هيعس ىعس
 اعورأ لك اذو اذ نع لسف !كارد اذب انل ىنأو اذه ىتم لوقي

 ر م&٩و مج

 02:٦٢

_ ٠ ٥٠ _



 هتسلاج نإ ملاقلا لثم

 هحير يتؤي راطعلاك وهو

 هتلناس نإ ملاعلا ا ذكو

 ديلا طسو يف ناحيرلا لتم
 دغ وأ يضشع يف هاتأ نم

 دشرتسُملا ةدشر هيف ناك
 رحج 8 _

92:×:209. 
 فاخي نم هيقفلا نا

 هليل تيبي نمو

 ١ ذإ نم هيقفلا سيل

 لجو زع هبر

 لجو ىلع هبنذ نم

 لجأ لاق ه ترواش

 رج 8 رج

 ٦22
 رفصلا ناوأ ملعلا اوملعت

 متببيش اذإ ملعلا اوبلطت ال

 ةلاح ىلع بيشلا يف ملعلاو

 بلطم اذ ملعلا يف ادغ نم ام

 كبالطتب مليلا امنإف
 ثك 200

 تعمج ام اذا ينأب تددو

 يتدج يفاك يذلا نأ وأ

 ج
 ٢

 رجحلا طسو يحولاك هناف
 ربكلا يف اوملعت نأ اوحتستق

 رظنملا حيبق لهج نم نسحأ

 رقبلا روثك الهج ىوح نمك

 رغصلا نامز ملعلا

< 

 عمسأ ي ثلا تيعو ملعب

 عمجأ ينعياش ملعلا نم

عفنأ هبو يهتنأ هل



 يرطاخ نع باغ ام نكلو

 ؤرمإ الإ ملعلا عمجي امو
 ًاعمسسم يربنأ تاه ليق اذا

 عقص نسي هعيانتي

 ةدع هل يعمج نكلو

 ملاع هب ديفتسي يكو
 ٠ 4 ٠ و هب -

  

 ض م ٨٩٠ مرك

 .9 امرك 2

  

 سيياقملا هتيع أ بلقلا يف ملعلل هرثام وحي مل اذإ سايقلا وذو

 سيلبإ هللا ودع سايقلا نم
 ج ج

 ٦7٢02
 هب ةايحلا ماد ام ءرملا لمجأ ام

 هتمكحب ىنغتسإ ىتفلا تيأر اذإف

 ةظفحمل ًالامهإ ملعلا كرتت ال

 هل بالطلا يف الك مراكملا نإ

9 
 ملاع املع دادزإ ام

 ضيرملا ىفشتسي كاذكو

 زعي نإ ةلاهجلا وخأو

  

 ابالط ملعلا لضفل نوكي

 ابات دق لهجلا هيلإ نأب ملعاف
 ابارأ تعطق ولو ًايح تمذ ام

 اباخ ام ملعلا رون لماح باخ ام

/ . 

9 
 اصرح كاذب دازو آلا

 اصقت اذإ بيبطلا ىلع

 اصرخ لاق هنع ظفحلا

 رج مح<ه٩و٠و ج

 _٤رر؛؟ةرث ار

۔ _ ٥٠٢



 ملعت مل نإ مليلا لانت فيكو عدتالو ملعت بوبحم نبا لوقي
 مهفتلا دعب ملعلا لينو يبغ لهاج ملعلا نع ىنغتسإ نم لكو

 9:09 رج 020 _
 لام هنإف فيرشلا بدألا ملعتو

 هناز الحت هب ينقلا اذإو

:9 

 الئاس ملعي نمل لامجلا وهو
[ % _/ 
 ؟ر؛ةتارج

 بدألا لهأ نم هللا لقأ ال

 ىصحو بارت سانلا امثإ

 بسحلا لك ىهتنم مهيلإف

 بهذلاو انسح ردلاك مهو

 ۔۔ 7

٢2٤2 
 هلوق يف ملاعلا عسو دق

 هلوق يف لهاجلل عسو ال

 ىلع يضقي ملعلا نأل اذو

9 

 هتننس يف ءرملا داصتقإ نإ
 هل اياطخلا بابسأ كرتو

 لطاب نع ناسنإلل تمصلاو

 هعاديإو قحلل رشنلاو

 ؛ز

 لدعلا ىلإ عجرا لهاجل

 لهجلا ىلإ عجرأ ملاقل
 لقعلا يوذ ريبدتب لهجلا

 ةعدبلا ىلع ثكملا نم ريخ

 ةعجرلا بلط نم هل ريخ

 ةعقولاو نايرجلا نم ريخ
ةعرش الب تمصلا نم ريخ



 ريخ لاهجلا يف تمصلاو

 ةجابله ملعلا نعدوت ال

 كحاض ,رخاس نم ابجع اي

 ةعمسلاو ةكحضلا نم ملع ي ذل

 (اةعلق ةبايه ةجافجف

 / رم٨ث مرك

 ؟ )ةا

 هتلق مالك ىلإ نعجرت ال
 ىتأ اذإ فكلاب لاسي رطقلاف

 ملعلا يعدي داغل لق

 الإ ملعلا لانت نل

 ىوقتبو داهتجإب

 اذه تصلخأ اذاف

 هلك ن نيبتو

 هلهل نم نكي نإ

 نيكس لماح نكت ال

 كباتن مليلا لباق

 ناذألا هةلمتف اعجرتم

 ناسنإلا هلم رتاوت اذاو

 هلهج ى سنيو

 هلضف ىرحت نأ

 4 !3 ىطاعتي

 4 اصن لوانتف

 4 ادع لمأتو

 هلها عار وهف

 4 اق ىغا دل

 4 !ذم ا[ الص

 هلضف نيبتو
 رج 8 ج

 ٢٢2
 فوخلا ريثك : ةبايهلا ؛ جابجبلا هلثمو ، رادهم جافن : ةجافجف ؛ مخضلا قمحألا : ةجابلهلا )١(

 . فيعضلا لجرلا : (مضلاب) ةعلقلا ؛ (ةغلابملل ءاهلاو)

_- ٥٠٤ _ 



 ابابشلا تحنم ام ملعلا بلطأ اباذك ال ايعاو حصلا عمسإ

 اباوص ديفت ال فيلاكتلاو فاستعا مولعلل خيشلا بلط

 اباصأ ام انقتم عورلا قداص يكذ داؤف ي ذ لك ىرأو

 رج 8 ج

9:+: 
 بابصنإ يف ءامك خيشلا يف وهو لضخ ضور ثادحذخلا يف وهف

 0) يباحأ بيراجتلا ريغ ىلعو هتبرج يذلا يف يباحأ ال
 / ر

9 
 املتعُم نيرشعلا زواج ام دعب نم برأ بستكي مل ىتفلا تيأر اذإ

 املقلاو ساطرقلا لمعي ملو ارج أدتبم ملعلا باسيتكإل حري ملو

 امشبلا يعتري عاركو لمعتسم ةرتقم دبع دامتعإ رامح لقف

 ج
 ؛م

  

 ه . _

 2٤2!
 قلخت نيحو ةي دأت نيح يف قلمتْملا ةلاقم يبنلا هرك

 يقتملا لامج هيف ام لانيل هصتخي ملاع ةرضحب آلإ

 قفراو ادمع لوقلا يف هل نلأو ةعامج دعب ميلستلاب هصصخأف

 جح %. _

 ؟رةفا
 )١( روهظ ريغب ءيشلا نع ةعفادملا : ةاباحْملا .



 ةعاس لذ لمتحت مل اذإ ينب

 ةزع ملعلا ىلع لمحت مل تنأ اذإ

 ةرغ ملعملا تشطاب تنأ نإو

 لهجلا ىلع تبش ميلعتلا يف كبيصت

 لذلا سند نع سفنلا زيزع تيقب

 لقعلاو نيذلاو ريخلا ليلق تيقب

 ض مہ٩٨و مرك

 ٦72
 نأ لقعلا فصن نإ ئلع لاق

 لضفلا لهاب لضفلاك سيلو

 لضفلا لهأل لضفلا فرعت

 لضفلا لهأل قحلا فرعت نأ

!242 

 هبيبط تمتك نإ كنادل ربصا

 ةنايصو ةمارك هنوتعت ال

 هملع ضماغ تمرح ًاتْمّرَح اذاف

 املعم تودغ نإ كزعب حرفت

 املعم توفج نإ كلهجل ربصاو

 امركت نأ ةلالجو ةباهمو

 املس ملع قيرط لكل لعجاف
/ & _ 

 )ةر ٢

 كمنق ميمخأ بعت

  

 ك مدن هارأ ئىدنس كمد نقيرت الو

6 . 9:29 

 بدألاب حبقأ بجعلا نإ ب جعلا عد



 برحلل نم ىدع و ء ينش ال قمحلا نم

 بجعلا نم اذه لاتخي نأ لمجأ ةرذعب فوطي نم لايتخإ فيكو
 742 رج 8 ح

 الضف لان الو املع وحي ملو تضم نيعبرالل فين ؤرملا اذإ

 الهج نهيف دادزي ناك اذإ نينسلا دع عفن امف هعدف

 السح ملحلاب فصويو اخيش لوهجلا ىعدي بضلاك كلذف
 ر -

 ٢2٤02

 بيخي ال هب ىنسلا لاني دق يجرتلاو باخ باه نم نإ
 ے 2 _

 _؟رةفار

 بلطلاو ميلعتلا يف كدهجب دهجاف بدألاو ملعلا نونف تبلط اذإ

 بنتكم ريغ هيلإ ىقرت ىتح هكردُم تنأ نامز لك سيلف
 ج 0 _

 _؟مةار

 هلماع ذج ناك ول نأ دوو هلناق ميلأ دق لوق بر اي
 هلذاع اموي تمصلا يف همال ام هلعاف ليلقو ملح تمصلا

 هلتاقم ةظفل يف ٥هر ذه و هلخد هتمص يف ىتفلا لقع

 رمح مر

9:×29 

- ٧ . ٥ -_-



 بعشأ ةعامط يف قمح طلاخم الئاس ملعلا يف هاقلت نم سانلا يفو

 يبه ذم ريغ ًاثباع ينم بلطيو يتميش ريغ ةميش ينم لواحي

 برام ريغ نم ءرملا هافس عطقو هباوج نع هل ايعأ ملو تمص
 رج محث٨2 حرج

5: 7 
 ملعأ هللا لوقي نأ لهجيف املع لأس نم يحتسي ال الا
 ملعت مل ام نذإ يردت الو نيز ملعلاف يخأ اي ملعت

 9:+.9 /ءض_ رمه مرك
 هيرغصأاب الإ ءرملا ام اولاقف اورثكأ ذإ تلق دق

 هيمهردب الإ ءرملا ام ميكح عرمإ لوق تلقف

 هيلإ هسرع تفتلت مل هامهرد سانلا يف لق نم

 هيلع هرونس لابو اناهتسُم سانلا يف شاعو

 25 ض رم٩٨و مك
 اتاصنإو آرشبو لالجإ هعسواف الئاس ربحلا ملاعلا تدصق ام اذإ

 اتانعإ ناك ام ءرملا لاؤس رشف ةيضق يف هدنع تنعتت الو
 5 _ ح _

 ضموأو غ ارفلا تقو هل قفا وف ملاع دنع نم ملعلا يغبت تنك اذا

 ضرعف الهم تهجاو نإف اليقث نكتالو ضرعاف لغش يف ناك نإف

۔ __ ٥٠٨



 لئاس كنئاجو ,لغش يف تنك ولف

 هروضح يف ايتفُم رخأتت الو

 هنيعب تطقس لعفت نإ كنإف

 ارمآتم سلجم يف هذؤت الو

 ضوعم غارف نع الإ تحب امل
 ضربتملا حياملا قمح كلذف

 ضرعاف املع هنم العأ تنك ولو

 () ضغمي كش ال هيصعت الو هيلع
 9:+:9 _ م

 لاؤسلاب ملعلا بالط نإ

 لاجرلا عم ملعلا هب ىقر

 يلاؤسلا نع ههجو قر نم

 لاهجلا رباكأ ىرت امأ

 لاؤسلا نع اونغتسإ دق الهج
 رج % -

 ؟) _ار

 امولع سانلا فعضأ

 ملعلاب لهاج يواسي ال

 ي واتفلا دنع الُجَع

 يواسي ال اريخ

 رج ح ه7 مرج

 2١٤! ار

 هعطتسي مل لاؤسلا سكع نإ

 هالوا سكعي مث درلا نسحي

 انيش نسحي داكي ال يذلاو

 اخيش نسلا غلاب ناك ول هنسِق

 ايبر املاع ناك نم ريغ

 ("اايمثق ارهام هارذخخل

 ايمأ ءعرمإ الإ هارت ال

 ايبص نوكي نمو ريرفغب

 )١( ملظم : ضخغمم ليلو 0 ليللا ىجد : ضغملاو . كنع هلاب فسكي : ضخغمي .

 )٢( عماجلا : يمنقللا 1

 



 ايتاملا اهقيرط نايبو ملعب ةادهلا سكعي امنإ

 / رم مرك   

 ؟رةاد
 داذم نبا اي اظفح ملعلل انقتم نكو لوقلا يعو عمسب

 دانلا لفحملا يف هبحاص نزي مل اذإ ملع يف ريخ ال

 داولا نم ءزجلا عطقيف هردص 4هعي مل اذإ الو

 [. /_ رم٢٨ح مرك
 اكيدي يف ىدهلا قفو ناك ولو رامت ال الأ رامت ال الأ

 اكيلع افتح ناك امتبرو ميلحلا لزي ءارملا نإف

 ٢72 /_ رم٨و ك
 ملعت مل ام ءايمعلاو لهجلا ىلع لزت مل كنإف رجضتالو ملعت

 مهرد ردق هردق يواسي سيلف الهاج ناك نم مويلا تيأر يناف

 مهفتو يلوق عرت نإ هريغ ىلإ ابغار ملعلاو نآرقلا عدت الو

 ض م.

 ٦7:02

_ ٥١ . _



)١( 

 ءاملعلا مجارتب قحلم

 دئاصق ضعب مهيلع تلمتشإ نيذلا

 : يبعانلا دادم نب دمحم خيشلا

 يدزألا رمع نب بيبح نب عيبرلا مامإلا : عيبرلا
 . نامع نم ةنطابلا لهأ نم & يرصبلا ينامغلا يديهارفلا

 ىقتلإ . ملعلا بلطل ةرصبلا ىلإ لحر 0 نافضغ نم

 بئاسلا نب مامض نعو 0 ملعلا هنع ذخأو 0 ديز نب رباجب

 ., هنع ذخأو « ةديبع ابأ بحاصو . يدزألا

 . مامض نع وأ ، رباج نع 0 ةديبغ يبأ نع يوري ناك

 نم ةسمخ . نامغ ىلإ ملعلا هنع لمح { رباج نع

 . يناوزنلا رذنملا نب ريشب نب رذنملا : مه 0 خناشملا

 . يوكزألا رباج يبأ نب ىتسوُم 0 ينالعجلا رينلا نب رينم

 . يدنكلا ىلعملا نب دمحم 0 ليحرلا نب بوبحم

 نم 0 يدزألا يدمحيلا ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ : رباج )٢(
 ةمنأ دحأ وهو ء ىوزن ةيالو لامعأ نم 4 قرف ةدلب

 يف شاع . سابع نب هللا دبع باحصأ نم ، ةنسلا

 . ةرصبلا

 نوجاتحي فيك 0 قارعلا لهأل ابجع " : سابع نبا لاق

 . رياج مامإل يفوت املو ؛ " ديز نب رباج مهيفو © انيلإ

 ۔ ٥١١

 



(٢) 

(:( 

 : كلام نب سنأ 0 (ملَت ) هللا لوسر بحاص هنع لاق

 نسحلا لاقو ؛ "" ضرألا رهظ ىلع نم ملعأ تام مويلا "

 . "" ملاعلا هيقفلا هللاو اذه " : يرصبلا

 يف 7 راتتلا هقرحأ يذلا ، " رباج ناويد " : هباتك رهتشإ

 . ةيمالسإلا بتكلا تاهمأ نم ناك ثيح 0 قارعلا ةبتكم

 نع . هرمأ يف ردصي ضابأ نب هللا دبع ناكو 0 اهمظعأو

 يمئس يذلا ، ضابأ نبإل دمتعملا مامإلا وهو 0 رباج
 . همسإب بهذملا

 نم لوألا ردصلا يف 0 نامغب ةفورعم ةرسأ : ليحرلا لآ

 ىلإ ملعلا ةلمح دحأ ، بوبحم نب دمحم : مهدجو 0 مالىبإلا

 نم 0 ةريبه ينب نم 0 موزخم ينب نم وهو 0 نامع

 هللا لوسر سراف 0 ةريبه نب فيس : هدجو ‘ شيرق

() . 

 : يأ ، (فطعلل سيلو ريبعتلل واولا) ارذنُمو ريسننبلا

 نب ةماس ينب نم 0 عفان ينب نم وهو { رذنم نب ريشبلا
 ةعبرألا دحأو 0 عيبرلا ةذمالت نم ناكو ؛ بلاغ نب يؤل

 عيبرلا نع ، نامغ ىلإ ةرصبلا نم ملعلا اولمح نيذلا
 بعك نب ثراولا مايأ ، ه٨٧١ ةنس يفوت 0 (هللا همحر)

 . (هللا امهمحر) يصورخلا

- ٥١٢ _



 )٥( يناجيسلا ناليغ نب مشاه ديلولا وبأ : وه ، ناليغ نبا .
 رخأ يف ع املقلا رابك نم ؛ لئامس دلبب ‘ اجبسل ةبسن

 . نييرجهلا ثلاثلا نرقلا لوأو 0 يناثلا نرقلا

 )٦( يوكزإلا ىتسوُم نب ىتسوُم : وه 4 ىسوم نب ىتسوُم .

(٧( 

(٨) 

 . كلم نب تلصلا ىلع ماق 0 ةرزع نب ئلع ةملعلا ديفح

 ئرب مت ، رضنلا نب دشار ىلوو 0 هفعضو هنس ربك ةجحب

 مث ، بورح مهنيب تعقوو ث هلزعو رضنلا نب دشار نم

 اوعياب مث ، ىرخأ ةرم رضنلا نبا اوعيابو اوعجر
 . ميمت نب نازع اوعياب مت ، هوعلخ مث ، مساقلا نب تلصلا

 موي لتقف } ىتسوُم نب ىتسوُم ردابي نأ عاطتسإ هنكلو
 تدتمإ كلذ ببسبو 0 يكزإ ةدلب يف ، ه ٢٧٨ ةنس 0 دحألا

 . ةيرازنلاو ةينميلا نيب ، نامع يف ةنتفلا

 نب يراوحلا : وهو ۔ ملع مامإ وه ۔ رهزأ نبا مامإلا

 ءاملع ٠ ٥هدجو [« هوبأو { وهو { يوكزإلا رهزأ نب دمحم

 . ءالضف

 يدمسلا نامثع نب ناهبن هللا دبع وبأ : وه } ناهبن
 يناثلا فصنلا ءاملع نم . ج رعاألاب فورعملا 4 يوزنلا

 . رمعملا يبأ ينب دج وهو 0 يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم

 . اضيأ ءاملعلا نم 0 نامثع نب نامعثلا هوخأو

۔ _ ٥١٣



 دعي ، يرقعلا يوزنلا رقصلا نب نازع : وه ،} رقصلا نبا )٩(

 . ه٨٦٢ ةنس راحصب يفوت ه نامع ءاملع رباكأ نم

 يليحرلا بوبحم نب دمحم نب ريشب : وه ‘ ريشب )١٠(
 تافلؤم هل ، نامع ءاملع رابك نم ‘ يشرقلا يموزخملا

 : باتكو ، " ناتسبلا " : باتي اهنم 0 ةريذك

 : باتكو 0 "" ملاعلا ثودح " : باتكو 0 "" فظرلا "

 . " ةنازخلا " : باتكو ، " ةنسلاو نآرقلا ماكحأ ""

 ناك ، ليحرلا نب بوبحم نب دمحم نب ربحم : وه ‘ ربحم )١١(
 . دهزلا يف لثملا هب برضو 0 ةقثلاب ىمسي

 هيقفلا خيشلا بقع نم اونوكي نأ ردجألا : نامثع لآ )١٢(
 . يمرجلا نامثع نب دمحم نب ىتسوُم نب نامثغ دمحم وبأ
 ةنيدم نم . رقعلا تالحم نم ةلحم يهو 0 ةمرجلل ةبسن
 اهدحيو 0 ابونج هنذاوشلا دجسم يبرغ عقتو 0 ىوزن
 تاذ هروصقملا ةيحاض الامشو 0 ةعبرملا ةراح ابرغ

 تالحملا هذه لهأ لكلو 0 ةعرازملا ةراح اقرشو 0 ليخنلا

 ىتح ةلحم لك يلاهأ نيب اهتالغ مسقت . ةعونتم فاقوأ

 . نالا

 نم لولا فصنلا وأ 8 سماخلا نرقلا رخآ ءاملع نم وهو
 خيشلا هنع مجرت يذلاو ، نييرجهلا سداسلا نرقلا

_- ٥١٤



(١٣( 

)١٤( 

)١٥( 

 فاحتإ " : هباتك يف ‘ يشاطبلا دماح نب دومح نب فيس

 . لوألا ءزجلا } "" نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا
 ملاعلا خيشلا ىلإ راشأ هلعلو 0 ةيناثلا ةعبطلا ، ٣٤٦ ص

 . يرقعلا يمرجلا نامثع نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ

 وهو . نامثع خيشلا لآ نم نوكي نأ برقألا هنأ : لوقيو

 فتتؤُم 0 نامثع : هدجو 0 " هنزاوملا " : باتك فتؤُم

 . ملعأ هللاو 0 " فينلا " : بات

 عيوب . يدمحيلا هللا دبع نب ناسغ مامإلا : وه ‘ ناسغ

 . (ىلاعت هللا امهمحر) بعك نب ثراو مامإلا قرغ دعب

 يذ نم نيقب عبرأل 0 رجفلا ةالص دعب 0 دحخلا موي يفوتو
 . ه ٢٠٧ ةنس 0 ةدعقلا

 وه ماق ، رضنلا نب دشار مامإلا : وه ‘ رضنلا نبا

 ةجحب 0 كلام نب تلصلا مامإلا ىلع 0 ىتسوُم نب ىتسوُمو
 هراصنأ لذاخت تلصلا مامألا ىأر املف ، هفعضو هنس ربك

 ىتسوُم نب ىتسوم لغتسإف 0 ةمامثلا راد لزتعإ ، هنع
 . عيوب دقو 0 امامإ رضنلا نب دشار بصنو ‘ ةصرفلا

 تاماسسقنإلا ضعب تثدحو 0 نيترم ةمامإلا نع لزغو

 . هدهع يف نامغ يف ةيلبقلا

 موي عيوب . يصورخلا كلام نب تلصلا : وه 0 تلصلا

_ ٥١٥ _



 : هلامعأ مهأ نمو ، ه٧٣٢ ةنس { رخألا عيبر يف ةعمجلا

 لزتعإ ؛ ىرطقس ةريزج نم ةشبحلا ىراصن جارخإ

 رضنلا نب دشارو 0 ىتسوُم نب ىتسوُم جورخ دعب ةمامإلا

 بيصنتو 0 هلازتعإ ةيضق لوح ءاملغلا فلتخإ دقو ؛ هيلع

 نيبي يتلا ، لئاسرلاو بتكلا اوفلأف ، امامإ رضنلا نب دشار

 ةليل 0 (هللا همحر) يفوتو ؛ هناهربو هتجح اهيف مهنم لك
 . ه ٢٥٧ ةنس 0 ةجحلا يذ نم فصنلل « ةعمجلا

 ةماما دعب عيوب ‘ مساقل ا نب تلصلا : وه . تلصلا ) ( ٦ ١

 مامإلا هدعب عيوبو ، لزغ مت 0 ةيناثلا رضنلا نب دشار

 . ميمت نب نازع

 ةدلب لهأ نم يصورخلا بعك نب ثراولا : وه 4 ثراولا ) ( ٧ ١

 عيوب ‘ يباوعلا ةيالوب ب صورخ ينب يداوب 0 راجهللا
 يتنثإ هتمامإ تناكو 0 نافع يبأ نب دمحم دعب ةمامإلاب

 ليس يف قرغ هنأ : هتوم ببسو ٠ ًارهشأو ةنس رشع

 نم الجر نوغبس هعم قرغو 0 ىوزن نم هوبلك يداو

 . ه٩١ ٢ ةنس ىلولا ىدامج نم فلاثلا مويلا ، هباحصأ

 يراوحلا نب لضفلا دمحم وبأ : وه 0 يراوحلا نب لضف )١٨(

 نم ، بلاغ نب يؤل نب ةماس ينب نم ، يماسلا يوكزإلا
 مامإلا ىلع جرخ 0٠ يرجهلا ثلاثلا نرقلا ءاملع رهشأ

۔ _ ٥١٦



)١٦( 

(٢٠( 

 هللا دبع نب يراوحلا مامإلا عيابو 0 ميمت نب نازع

 نم . راحصب عاقلا ةعقو يف همامإو وه لتقف . ينادحلا

 . " يراوحلا نب لضفلا عماج " : بات هتافلؤم

 نب كلملا دبع نب رين نب رينملا : وه 0 رين نب رينملا
 نب ىيحي نب تلص نب ديبع نب بهو نب راسو
 . نيرمعملا نم 0 ينالعجلا يمايراا ماير نب يمرضح

 مامإلا نع ملعلا اولقن نمم وهو 0 نينس رشعو ةئام شاع
 همحر) لتق 0 نامع ىلإ ةرصبلا نم 0 بيبح نب عيبرلا
 . روب نبا مايأ ، ةنطابلا نم 0 امد ةعقو يف (هللا

 نب ةعيبر ينب دحأ 0 ريدح نب سادرملا : وه ،‘ سادرملا

 رهتشإ . ميمت نب ةانم نب ديز نب كلام نب ةلظنح
 ةمنأ نم يعبات وهو 0 همأ ةيدأو 0 ةيدأ نب سادرمب

 . هنع ذخأو 0} ديز نب رباج مامإلا مزال ، لئاوألا بهذملا

 ةديسلاو ى سابع نبا : مهنم ، ةباحصلا نم اددع ىقتلإو
 ؛ (مهنع هللا يضر) يبسارلا بهو نب هللا دبعو ، ةشئاع

 لهأ نم ناكو 0 ميكحتلا ركنأو ، نيفص يف كراشو

 نأ الإ . برحلا ىلع ملسلا رثآ 0 اهنم اجنو 0 ناورهنلا
 مهبلغف ، هتبراحُمل لجر فلأ نم اشيج اولسرأ نييومألا
 نييومألا نكل 0 مهناميإو مهربصب 0 هراصنأ نم ةلق يف
 اولسرأف 0 ةركتملا مهتميزهل ماقتنإلل ىرخأ ةلمح اولسرأ
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 . نولصي هبحصو اسادرم اودجوف ، لجر فالأ ةعبرأ
 . ةنايخو اردغ 0 فبسسلا مهيف اولمعاف

 نم ‘ ةبقغ نب ةيواعم نب فيوغع : هل لاقيو : فوغ )٢١(
 يف هموق فارشأ نم 0 ةرازف نم 0 ردب نب ةفيذخ ينب

 تيبب 0 يفاوقلا فيوغ يمسو 0 ارعاش ناكو 0 ةفوكلا
 . ه٠٠١ةنس وحن يفوت ؛ هلاق

 نب ىيحي نب هللا دبع نب فوع نب راتخملا : وه { راتخملا )٢٢(

 نب نشاخم نب تماص نب دعس نب نشاخم نب نزام
 دلب لهأ نم 0 يدزألا يميلسلا مهف نب كلام نب ةميلس

 دقو 0 قحلا بلاط مامإلا عياب ، راحص لامعأ نم 0 زجم

 ىلإ لصو ىتح 0 نييومألا براح يذلا شيجلا دئاق ناك
 ابيطخ (هللا همحر) ناكو 0 ةمركملا ةكمو ةرونملا ةنيدملا

 هلاتق يف دهشتسإ ؤ اعاجش أدهازو 0 ايقت اعروو . اغيلب
 . نييومألا عم

 يف نيجراخلا ءامع 5 نم 0٠ قالغ نب فا وط : وه . فا وط (٣ ٢)

 . ه ٥٨ ةنس يفوت . اع رو ايقت ع اجنش ناك 0 : رصبلا

 )٢٤( يناهبصألا ميهاربا نب دمحأ نب دمحم : وه ‘ لاسع .

 املاعو ايضاق ناك 0 لاسعلا هبقلو . دمحأ يبأب ىنكي

 ناهبصأ لهأ نم وهو ‘ ثيدحلاب .

۔ ٥١٨



 . ةورع : هوخأو ، ريدح نب سادرم : مه 0 ريدحلا لآ )٢٥(
 ملاع يف مهركذ عاش نيذلا نوعبرألا مهو 0 امهعم نمو

 . هلل مهسوفنأ اوعاب نممو 0 نيدلا يف لضف لكب 0 مالسإلا

 . قحلا ىلع مهسفنأ تلاس ىتح

 )٢٦( ريدح نب سادرملا باحصأ نم : بيرق .

 نم ناكو } يميرصلا قلط نب سمهك : وه . سمهك )٢٧(

(٢٨( 

 . سادرم نب لالب عم 0 جراوخلا ةلمج

 يف 0 مالسإلا اوقنتعإ نيذلا نامع كولم : ىدنلجلا لآ

 نب ىدنلجلا ءانبأ رفيجو ، دبع : مهو 0 خيراتلا رصع

 وهو ، دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا مهلسن نمو {. ربكتسُسلا

 نامغب مالسإلا ةيار لمح نم لوأ وهو 0 نامغب مامإ لوأ

 . (مهيلع هللا ةمحر)

 . ي رقعلا نامثع نب ناميلس م وه .« نامثع نب ناميلنس ) ( ٢٩

 نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع نم وهو 0 ىوزن رقع نم
 دحأ وهو 0 يرجهلا ثلاثلا نرقلا لئاوأو ، يرجهلا يناثلا

 ةملعلا نع ملعلا ذخأ 0 هللا دبع نب ناسغ مامإلا ةاضق

 . يوكزإلا رباج نب ىتسوُم

 نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ : وه . يويسبلا يلع )٣٠(

_ ٥١4٩ __



 نم 0 يدمحيلا يدزألا يويسبلا نسحلا نب دمحم نب ئلَع

 : باتك [ هتافلؤم نم . ي رجهلا عبارلا نرقلا ء املع

 " يويسبلا رصتخم "" : باتكو 0 "" نسحلا يبأ عماج "

 يرزعلا دمحأ نب هللا دبع يبأ نب نامثع : وه 0 مصألا )٣١(

 فصنلا ءاملع نم 0 مصخلاب بقلملا ، يرقعلا يوزنلا

 نرقلا نم لوألا ثلثلاو م سداسلا نرقلا نم ريخألا
 ءاملغ رباكأ نم (هللا همحر) ناك ؛ نييرجهلا عباسلا

 . "ا ديحوتلا يف رونلا " : بات هتافلؤم نم ، هنامز

 : باتكو { "" ماكحألاو نايدألا يف ةريصبلا " : باتكو
 . هرثكأ بهذ 0 اءزج نيعبرأ يف 0 "" جاتلا "

 نب ميهاربإ نب دمحم : وه ‘ ميهاربإ نب دمحم )٣٢(
 يدمسلا يدنكلا دادقملا نب هللا دبع نب دمحم نب ناميلس

 سماخلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع نم 0 يوزنلا

 نم 0 يرجهلا سداسلا نرقلا لناوأل شاعو 0 يرجهلا

 نايب " : بات هتافلؤم مهأ نمو 0 هنامز ءاملع رهشأ

 نم نولخ لايل رشعل 0 ءاثالثلا ةيشع يفوت ؛ "" عرشلا

 . ه ٥٨ ةنس ، ناضمر رهش

 دشار نب فيفعلا نب دمحأ ةملعلا : وه ‘ يلاعسلا دمحأ )٣٣(

 نب دمحم مامإلا لسن نم 0 يوزنلا يلاعسلا يصورذخلا

_ ٥٢٠ _



(٤ ٢( 

(٣٢٥( 

(٢٦( 

 نب عنام حلاصلا يلولا خيشلا : هتيرذ نمو ‘ نسحلا

 . يصورخلا يفيفعلا هللا دبع نب حلاص

 ء اهقف نم 0 دمحأ نب لضفملا : مهلسن نم : لضفملا لآ

 عساتلا يف . ع اعبرأل ١ موي تام .0 ي رجهلا سداسلا نرقلا

 ةملعلا : هدافحأ نمو ، ه٦٧٢ ةنس ، ىلوثخلا ىدامج نم

 . دمحأ نب لضفملا نب دمحأ نب ركب وأ

 . يوزنلا يرقعلا حلاص نب دمحم دالوأ : مهو حلاص لآ

 ةنس يفوت يذلاو ، يرجهلا سداسلا نرقلا ءاملع نم

 نب دمحأ ركب وبأ ةملعلا : حلاص لآ نمو ‘ ه ٥٠٦

 ناك دقو ‘ ه٥ ٤٦ ةنس يفوت يذلا ، حلاص نب دمحم

 نم ددع اهنم جرخت ، ةيهقف ةسردم سسأو . ًاليلج ملاع
 . يدنكلا هللا دبع نب دمحأ خيشلاك { ءاملغلا

 نب دمحم نب هللا دبع خيشلا : وه . دمحم نب هللا دبع
 سداسلا نرقلا ءاملغ نم 0 يلئامسلا رمغ نب ميهاربإ

 ةنس © لوألا عيبر يف (هللا همحر) يفوت دقو 0 يرجهلا
 . ه٩٥

 نب ملسم نب ةملس ر ذتُملا وبأ : وه .4 ملسم ني ةملس ) ( ٣٧

 لوأل ١ فصنلا ء املع نم { ي راحْصلا يبتوقلا ميه اربإ

 . باتك هتافتؤم نم { ي رجهل سماخلا نرقل ا نم

- ٥٢١ _



 "" ةنابإلا "" م باتكو “ اءزج ٤ ٢) ) يف . " ءايضلا "

 . اهريغو {. " باسنألا "" : باتكو 0 ةغللا ىف

 نب ىتسوُم نب دمحم : وه .« 7 ليلس دمحم ) ( ٣٨

 ءاملع نم “ يوزنلا يدمسلا يدنكلا دمحم نب ناميلنس

 : بات هتافلؤم نمو 0 يرجهلا سداسلا نرقلا

 . "! ةلافكلا !

 انواعم ‘ ثراولا مامإلا هلسرأ : ورمع نب ورمع )٣٩(
 ةاقالمل ، يتولسلا ينادحلا جلف نب ديمح نب كلملا دبعل

 عاضخإل 0 ديشرلا نوراه هلسرأ يذلا ، رفعج نب ىسيع
 دئاقلا اورسأو نوينامعلا رصتناف ، نييسابعلا ةطلسل نامغ

 . رفعج نب ىسيع يسابعلا

 نب دمحم نب ناسغ كلام وبأ : وه . رضخ نبا )٤٠(

 ءاملع نم 0 يراحصلا ينالصلا ناميلس نب رضخلا

 . يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم ريخألا فصنلا

 )٤١( يوكزإلا ةرزع نب يلع نب رهزألل ةبسن : رهزأ لآ .

 رهزأ نب دمحم نب يراوحلا : هلسن نمو .

 )٤٢( يدنكلا ىدفملا نب هللا دبع نب دمحم ءانبأ : ىدفملا لآ ٠

 ناكو 0 يدنكلا ناميلس نب ىتسوُم نب دمحم : هدافحأ نمو
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(٤٣) 

(٤ ٤) 

 . ءالجألا لضافألا ءاملغلا نم ددع ىدفملا لآ تيب يف

 نصحب ةدوجوملا لزانملا دحأب 0 خئاشملا نم ددع عمتجإ

 دقو ۔ () هراثأ تسمطنإ يذلاو ۔ بيسلا ةيالو نم 0 امد

 نأ ىلع اوعمجأو 0 نآرقلا قلخ ةلنسم ةشقانمل اوعمتجإ
 نآرقلا نأو ، قولخم هللا ىوس امو } عيش لك قلاخ هللا

 دمحم ىلع هليزنتو 0 هباتكو ، هيحوو 0 هللا مالك ميركلا

 نأ : لوقي نم ىلع دشلاب 3 انهملا مامإلا اورمأو 0 (ل
 : اورضح نيذلا خئاشملا ةلمج نمو ؛ قولخم نآرقلا

 ۔ دايز وبأ ۔ بوبحم نب دمحمو 0 ناليغ نب مشاه نب دمحم

 يف نايعألا فاحتإ " : باتك عجار ؛ زرحم نب ديعسو

 . ٥٣٧ ص ‘ ١ج ‘ يشاطبلل 0 "نامع ءاملع ضعب خيرات

 نم 0 يوزنلا ديعس نب زرحم نب ديعس : وه } رفعج وبأ

 ءاملعلا دحأ وهو . يرجهلا ثلاثلا نرقلا ءاملع

 . ديعس نب رمع : ناهيقفلا هادلوو 0 هنامز يف نيروهشملا

 . ديعس نب لضفلاو

 ءاملغ نم ‘ هيقف ملاع ، دايز نب رفعج : وه 0 رفعج )٤٥(
 دحأ وهو ‘ يرجهلا ثلاتلا نرقلا يف شاع 0 يكزإ

 )١( ضوخلا راود دعب 0 ليحلا ةقطنم يف } طقسم ىلإ هجتملا ‘ يسينرلا عراشلا راسي : هعقوم .
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 يف اومهسأ نيذلا ، (مهيلع هللا ناوضر) ءالجألا خئاشملا

 . نامع ىلإ ةرصبلا نم 0 ةيهقفلا لوصألاو { ملعلا لقن

 ىنكملا ، ينامغلا ناهدلا حون نب حلاص : وه ، حوث وُبأ )٤٦(

 ةذمالت نم وهو 0 يط يف ةرصبلاب لزني ناك 0 حون يبأب

 . بيبح نب عيبرلا خويش نمو 0 ديز نب رباج مامإلا

 )٤٧( يدنكلا ميهاربإ نب دمحم نب رصن : وه ‘ ناظقيلا وبأ .

 نب ناميلس نب ىتسوُم نب هللا دبع نب دمحأ : وه } دمحأ )٤٨(
 نم ملعلا ذخأ ‘ يدنكلا دادقملا نب هللا دبع نب دمحم

 ؛ يوزنلا يقفالغلا حلاص نب دمحم نب دمحأ ةملعلا

 : باتك اهنم 0 تافلؤم ، يدنكلا هللا دبع نب دمحأ خيشللو

 ةيالولا يف صيصختلا " : باتيو 0 " فنصلا "

 ؛ اهريغو 0 " ةفللا يف ريسيتلا " : باتكو ، " ةءاربلاو
 ةنس . رخآلا عيبر نم فصنلل 0 نينثإلا ةيشع يفوت

 . ه٥ ٥٧

 ىوريو 0 يدبعلا نامسلا نب رفعج : وه . نامس رفعج )٤٩(

 ذخأ ، هيبن خيشو 0 ملاع ‘ يعبات . كامسلاب هريغ نع

 نيركنْملا زربأ نم وهو 0 ةرصبلاب ديز نب رباج نع ملثلا

 ةفيلخلا ىلع يضابخلا دفولا نمض ناكو 0 نييومألا روُجل

 ةمألا نووش يف هعم رظنلل 0 زيزعلا دبع نب رمغ

- ٥٢٤



 .هل ءال وللا ميدقتو . هتماماب فا رتعاللو ‘ ةيمالسإل (

 يبأ نب يلع مامإلل نييومألا بس عنم يف لضفلا مهل ناكو
 . ربانملا ىلع 0 بلاط

 )٥٠( يناسارخلا هللا دبع نب مشاه : وه } مشاه .

 يراوحلا وبأ ةمالعلا هيقفلا : وه 0 يراوحلا لجن )٥٠١(
 ءاملغ نم ‘ ىمعألا يرقلا نامثع نب يراوحلا نب دمحم
 كردأ امبرو ى يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا

 ةعباتلا ، فونت ةيرق نم وهو 0، يرجهلا عبارلا نرقلا لوأ

 . حبص ينب ةيرق نم : لاوقألا ضعب يفو ؛ ىوزن ةيالول
 نب دمحم نع ملعلا ذخأ ، ىوزنب ملعتو أشن 0 مدك نم

 وبأو ، نامثع نب ناهبنو 0 رفعج نب دمحمو 0 بوبحم
 يبأ عماج " : بات هتافلؤم نمو ، (هللا مهمحر) رثؤملا

 . " يراوحلا

 يبرع نب حور نب دمحم هلل ادبع وبأ , وه حور نبا ) ( ٢ ٥

 نم لوخلا فصنلا ءاملغ نم 0 يدمسلا يوزنلا يدنكلا

 . يرجهلا عبارلا نرقلا

 . نامع ءاملغ نم ث هللا دبع نب مركم : وه ، مركم )٥٣(

 نب دمحم نب ديعس نب دمحم نب ديعس وبأ : وه ‘ يمدكلا )٤ ٥(

۔ _ ٥٢٥



 . ءارمحلا ةيالو لامعأ نم مدكو 0 يمدكلا يبعانلا ديعس

 نامع ءاملع رابك نم وهو ، ه٣ ٠٥ ةنس هتدالو ردقت

 ةيالولا ماكحأب ءاملعلا رصبأ وهو 0 نيرصبُملا نيققحملا
 . " ةماقتسالا " : باتك اهنم 0 تافتؤُم هل 0 ةءاربلاو

 . ةريثك ةبوجأ هلو { " ربتعملا " : باتكو

 رصع نم ةيناثلا ةرتفلا لالخ مامإ : يراوحلا نب كلام )٥٥(
 . ةنهابنلا

 نب دمحم نب دمحأ نب جرفم نب دمحأ : وه ‘ جرفم نبا )٥٦(

 عساتل ( نرقل ا نم لوأل ١ فصنلا ء املغ نم { درو

 . يرجهلا

 نب ةلاضف نب دادم نب دمحم نب دادم : وه 0 دام )٥٧(

 . يرجهلا عساتلا نرقلا ءاملغ نم 0 يبعانلا دنس نب دادم

 . دادم نب دمحم ناويدلا بحاص دلاو وهو

 لاله نب حارجلا نب هللا دبع نب رماع : وه 0 رماع )٥٨(

 نيمأ : هبقلو . هديبع وبأ : هتينك 4 يشرقلا يرهفلا

 . يباحص 6 ةيماشلا رايدلل حتافلا دئاقلا ريمألا وه 0 ةمذلا

 . ةرجهلا لبق ٤٠ ةنس دلو 0 ةنجلاب نيرشبملا ةرسعلا دحأ

 لوسر ناسرف دحأ 0 ( م٩٣٦ ۔ ٥٨٤ ) ه٨١ ةنس يفوتو

 . نيترجهلل نيرجاهملا نم وهو 4 (!نتظر هللا

_ ٥٢٦ _



)٥٦( 

)٦٠( 

(٦١( 

 نب بسار نب بهو نب هللا دبع : وه ، بهو نبا
 . نامغب دلو ، يناملا يدزألا رصن نب كلام نب ناعديم
 ةنس وُشنوُي ١٧١ قفاوملا ) 0 ( ه٨٣ ةنس رفص ٩ : ت )

 دفو يف ناك دقو. ) ت ( لوسرلا كردأ .« ( م٨٥٦

 مالسإ نالعإل ، ه ٩ ماع ةنيدملا ىلإ هجوت يذلا ، نامع

 . ليلج يباحص وهو 0 نامع لهأ

 . ةبلعث نب ميت نب ضابأ نب هللا دبع : وه ، ضابأ نبإ
 لآ نم ‘ سيق نب فنحألا طهر 0 ديبع نب هرم ينب نم
 بهذملا بستي هيلإو 0 ةرصبلا يف أشن ، يميمتلا سعاقم

 . ( م٥٠١/ ه٦٨ : ت ) 0 ةيسايق ريغ ةبسن ، يضابإلا

 ةيدأ نب سادرمب فرعي 0 ريدح نب سادرم : ريدح انبإ
 نب كلام نب ةلظنح نب ةعيبر ءانبأ دحأ وه . يميمتلا

 يف كراش 0 لناوألا بهذملا ةمئأ نم 0 يعبات 0 ديز

 اجنف 0 ناورهنلا لهأ نم ناكو ‘ ميكحتلا ركنأف ، نيفص
 . ريدح نب ةورع : هوخأو ؛ ( م٠٧٦/ه١٦ : ت )0 اهنم

 . ( م٧٦٦/ه ٥٨ : ت ) ، لوألا نرقلا مالعأ نم وهو

 )٦٢( يدزألا يدمحيلا ديز نب رباج : وه 0 ديز نب رباج .
 سابع نب هللا دبع يباحصلا نع ملعلا ذخأ 0 ءاثعشلا وبأ

 ايباحص نيعبس نعو ) امهنع هللا يصر) يمناهل (

 . ( م١١٧١/ه٣٩ : ت) ‘ ( م٩٣٦ /ه٨١ : و) 0 يردب

- ٥٢٧



 ة فافقلا يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم : وه 0 ةميرك يبأ )٦٣(

 يف ةيآ ناك ، سراف نم هلصأ 0 ةيدأ نب ةورعل ىلوم
 . ديز نب رباج مامإلا نع ملعلا ذخأ 0 ءاكذلا

 . ( م٢٦١٢/ه٤١ : ت )

 ه يدبعلا سابعلا نب راحص : وه }‘ يدبعلا راحص )٦٤(

 . ليلج يعبات 0 ( م٨١٧ - ٥٠١ - ١٠٠ه/٠ ٦٧ : ٢!ط)

 ينب نم 0 نامع نم هلصأ 0 ةيضابألا ةمئأ لئاوأ نم

 يف عرب ىتح 0 ديز نب رباج نع ملعلا ذخأ ، سيقلا دبع
 . نونفلا فلتخم

 لهأ نم 0 يمرضحلا بويأ نب لئاو : وه 0 ديشرلا لئاو )٦٥(

 . اهب جوزتو 0 ةرصبلا نكس ‘ تومرضح

 دوسلا نب رمغ نب ىيحي نب هللا دبع : وه ‘ قحلا بلاط )٦٦(
 دحأو 0 ةارشلا مامإ 0 ( م٧٤٧ / ه٠٣١ : ت ) ، ي دنكلا

 دلو . ةسيسأت دوهع يف يضابللا بهذملا باطقأ

 . ىلوألا همولع ىقلت اهبو ، تومرضحب

 )٦٧( يدزألا مصيه نب ةبقع نب جلب : وه - ةبقع نب جلب .

 ) ينامع 0 كلام نب ديهارف نم 0 ( م٨٤٧ / ه٠٣١ : ت

 يعبات ةقبط يف يخامشلا هفنص 0 ةرصبلاب شاع . لصألا

 ةلوطبلاو ةعاجشلاب رهتشإ 0 نيعباتلا .

- ٥٢٨ _



 نب دمحم نب دمحأ نب نسحلا : وه ، دمحأ نب نسحلا )٦٨(

 ايضاق ناك 0 يلع وأ هتينك . ي وزنلا ي رقعلا نامثع

 تناكو . هنامز له ملع أ ناكو 0 نا ذاش نب ليلخلا مامإلل

 . ىوزنب ةيلالبللا ةروصقم بحاص وهو { ةسردم هل

 )٦٩( يدنكلا يحشفلا ىلعملا نب دمحم : وه ؛ ىلعملا نبا .
 نامع ىلإ عيبرلا نع ملعلا اولمح نيذلا ةسمخلا دحأ .

 رضحو 0 ءاعنص يف قحلا بلاط ةعيب رضح هنأ لاقيو

 نيحشرملا دحأ ناك 0 دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا ةعيب

 ىبأف 0 نامع يف ةمامإلل .

 يهو 0 يحجفلا يدمحيلا رفيج نب انهملا : وه 0 ىنهملا )٧١٠(

 . نامع ةمنأ نم ‘ صورخ نم 0 دمحيلا ةليبق نم ةقرف

 بجر ٣ : يف ةعيبلا هل تدقع ، قاتسرلاب طيحازملا نم
 هتمامإ ةدم ، ه٧٣٢ رخآلا عيبر ١٦١ : يفوتو ي ه ٦

 . اموي )١٤( و 0 رهشأ )٩( و ، تاونس )١٠(

 )٧١١( يوكزإلا ىتسوُم نب يلع نب ىتسوُم : وه ، يلع نبإ .
 ةنس رخآلا ىدامج يف دلو 0 يلع يبأب بقليو ٧ا١٧ه .

 يفوتو ٨ ىتسوُم نب يلع هوبأو ، ه٠٣٢ ةنس لوألا عيبر
 ) يبأ نب ىتسوُم : وه ‘ ىتسوم هدجو ؛ ( ه٢٦٠٢ : ت

 نب يؤل نب ةماس نم ، هبض ينب نم 0 يوكزإلا رباج

_ ٥٢٩ _



 نع ، ه١٨١ ةنس مرحم ١١ ةليل يفوت يذلا 0 بلاغ

 ع املقلا دحأ وهو 0 رهشأو ه ةنس ) ٤ ٩ ( زه اني رمع

 , نامع ىلإ ةرصبلا نم ملعلا اولقن نيذلا ةسمخلا

 وبأ هبقلو ‘ يناجيسلا ناليغ نب مشاه : وه } مشاه )٧١٢(
 اولقن نيذلا ء املعلا دحأ . مشاه نب دمحم :ب هنباو ‘ ديلولا

 يبأ نب ىتسوُم نع ملعلا لمح هدلاوو 0 هدلاو نع ملعلا

 . يوكزإلا رباج

 نم 0 رضنلا نب ركب يبأ نب دمحأ : وه ، يرضنلا دمحأ )٧٣(

 ‘ خيرأتلا و هقفلا يف تافلؤم هلو . سماخلا نرقلا ء املع

 يبعانلا ناميلئس نب رضخلا ريبكلا ملاعلا ةلالنس نم وهو
 . لئامس ىلإ ةبسن 0 انكسم يلنومسسلاو 0 ابسن

 . ليه ةيرق نم حبسمل ا نب دمحم : وه حبسم نبا ) ( ٤ ٧

 . لئامس نم برقلاب

 نب دمحأ نب رمغ نب دمحم هللا دبع وبأ : وه ، يجولفألا )٧٥(

 نينثإلا موي يفوت ) 0 يجولفألا رصنلا نب رمع نب هللا دبع

 . ( ه٥٨ ةنس مرحم ٤

 ءاملغ نم 0 يدنكلا ةبوثم نب دلخم : وه 0 يدلخملا )٧١٦(

 . ريشبو ، ىتسوُم : هدالوأو ى يرجهلا عبارلا نرقلا

 ؛ ملعلا ةلمح نم وهو 0 ىوزن دمس لهأ نم 0 ديلولاو

_ ٥٣٠ _



 . هبوثم نب حلاص وبأ : هوخأو

 ي دقعملا ورمع نب يلع نب ورمع : وه 0 ي دقعملا ) ( ٧ ٧

 . قاتسرلا نم 0 لبو ةيرق نم 0 ينامغلا

 ةيرق ىلإ ةبسن 0 ينيعلا ناميلس نب دمحم : وه 0 ينيعلا )٢٧٨(
 . قاتسرلا نم ، ينيع

 وُبأ ) ‘ يلخنلا لضفلا نب ةدجن : وه ، لضافلا نب ةدجن )٧٩(

(٨٠( 

(٨١( 

 ناكود٠ا‘ ي رجهلا سماخلا نرقل \ ء املع نم { ) دمحم

 نم لاؤسو باوج هلو ، ديعس نب دشار مامإلل ارصاعم
 . هل مامإلا

 نب دمحم نب ىسيع نب دمحم : وه . ىسيع نبا

 ثالث يهو 0 رسلا ىلإ ةبسن ، يرسلا رفعج نب ىسيع

 . ةرهاظلا ىرق نم 0 يبغلاو 0 يقارعلاو 0 نينيعلا : ىرق

 ةاضق نمو 0 يرجهلا سماخلا نرقلا ءاملع نم وهو
 . ( ه٧٧٤ : ت ) 0 ناميلس نب يلع نب دشار مامإلا

 دجاسم قيرط ىلع عضوم يف 0 ىوزن يف لتق هنأ : لاقيو
 . هلتاق مسي ملو 0 دابعلا

 يبأ نب رمع نب دمحأ ركب وبأ : ةعبرأ مه ، نويحنملا

 . يحنملا رمع نب دمحم نب دمحأو . يصحنملا رباج

 نب دمحم نب رمع صفح وبأ و 0 يحنملا دمحم نب رمع و

_ ٥٣١



 نب دمحأ ركب وبأ الإ . مهتافو ركذت ملو 0 يحنملا دمحأ

 ١٨ ءاعبزألا موي ةوحض يفوت يذلا 4 يحنملا رمع

 يبأ نب دمحم ةملعلا هيلع ىلصو ‘ ه ٥٥٢ ةنس ناضمر

 . هنفد ىلوتو ، يصورخلا ناسغ

 ملاع ، ( م٨/ه٢ : ق ) ةزمح وبأ ثعشألا : وه ، ثعشألا )٨٢(

 يف ينيجردلا هفنص 0 عرولاو لمعلا ملعلا ىلإ عمج 0 هيقف

 نب رباج بهذملا مامإ نع ملعلا ذخأ ، نيعباتلا يعبات ةقبط

 يف هيرصانتمو ، هباحصأ رابيك نم وهو ، ةرصبلا يف 0 ديز

 . ةماقتسالاو ةوعدلا لهأ ةكرح

 ىلإ ةبسن ‘ يمرجلا ةوعس نب دلاخ : وه . يمرجلا دلاخ ) ( ٨٣

 نب ىتسوُم نمز يف شاع 0 ىوزنب عضوم ‘ همرجلا

 . يرع نب حور نب دمحم هللا دبع وبأ : وه ، حور نبا ( ٨٤(

 . ىوزن دمس نم

 )٨٥) يولهبلا يصورخلا سيمخ نب تلصلا : وه 4 تلصلا .

 كلام نب تلصلا مامإلا رصاع 0 رثؤملا وبأ : بقلملا .

 يف ءاملغلا رابك دحأ وهو 0 ىوزنب هل ايضاق ناكو

 ثادحخلاو تافصلا يف هباتك فلأو ، هرصع .

_ ٥٣٢ _



(٨٦( 

(٨٧( 

(٨٨( 

 ةيواعم وبأ ةمئاعلا هيقفلا خيشلا : وه 0 نازع خيشلا
 نم . هقفيلغ هنكسم 0 يوزنلا يصورخلا رقصلا نب نازع
 . نآلا ىلإ اهب افورعم هنكسم لازالو ، ىوزن رقع
 نم دعي ں صورخ ينب نم ملاع لوأ وه 0 نازع ةمآلعلاف
 رثؤملا وبأ ةملعلا هرصع يف ناكو 0 نامع ءاملغ رباكأ

 القن ، ىهتنإ ) ؛ يصورخلا سيمخ نب كلام نب تلصلا

 ءاملغ ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ " : باتك نم
 . يشاطبلا دماح نب دومح نب فيس خيشلل { "" نامع

 . ٢٥٠٦ : ص ث لومخلا ءزجلا

 نب دمحم ةملعلا هيقفلا خيشلا : وه ، يراوحلا نبإ
 نم يناثلا فصنلا ءاملع نم 0 يرقلا نامثع نب يراوحلا
 . يرقلا ىلإ هتبسن يف فلتخإو ، يرجهلا ثلاثلا نرقلا

 لبج : ىمسملا عضوملا ىلإ مأ ؟ هرق ينب ةليبق نم وه له

 . مدك نم ، حبص ينب ةيرق نم هنأ : لاقيو ؟ ىوزنب يرق

 تيبو 0 يراوحلا يبأ دجسم : ىمسي دجسم اهب نأل
 لعلف 0 هيلإ بسنت لاومأو 8 يراوحلا يبأ تيب : ىمسي
 . ملعأ هللاو ، ةيرقلا كلت نم هلصأ

 يكمردلا رفعج نب دمحم نب رهزألا : وه }. ره ز

 . "ا عرشلا نايب "" : باتك يف لئاسم هنعو 0، يوكزإلا

 . 0١٧ ٤١٨ : ص يف ترركت

۔ _ ٥٣٢٣



 يوكزإلا رفعج نب دمحم : وه ‘ يوكزإلا رباج وبأ )٨٩(

()٦٠٠( 

(٩١( 

(٦٢( 

 نم 0 يشرقلا بلاغ نب يؤل نب ةماس ينب نم 0 يماسلا
 فصنلا ءاملع نم وهو 0 هنامز يف ءاملغلا ريهاشم

 نم 0 مصأ ناكو 0 يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم ريخألا

 نبا عماجب " : فورعملا 0 "" عماجلا " : باتك هتافلؤم
 , "" رفعج

 نم 0 مابش ةيرق نم : يمرضحلا ىيحي نب ميهاربإ
 ىلع راث ‘ بستحم دئاق وهو 0 نميلا يف ةيضابألا ءاملع

 ىلإ 0 عبارلا نرقلا رخاوأ يف شاع 0 داسفلاو يغبلا لهأ

 . نييرجهلا سماخلا نرقلا لوأ

 ةيرق نم 0 يدنكلا ىيحي نب هللا دبع : وه 0 ىيحي نبإ
 . ه٩٢١ ماع ةعيبلا هل تدقع }. تومرضح نم 0 مابش

 لتقو . ةرونتلا ةنيدملاو ، ةمركملا هكمو 0 ءاعنص حتف

 . ديدقب

 نايبظ نب ناطح نب نارمع : وه } ناطح نب نارمع
 نب رمغ ينب نم 0 يراشلا يدزألا ينابيشلا يسودسلا
 اشن 0 ديز نب رباج مامإلا ةقبط نم يعبات 0 نابيش
 / ه٨ ٤ : ت ) 0 ةرصبلاب ةدعقلا ةمئأ نم ناك 0 ةرصبلاب

 . ( م٢٠٧
:2 

_ ٥٣٤ _



 ققحملا ةمتاخ

 هدوجب عفرتو . تاحلاصلا هدمحب متت يذلا هلل دمحلا

 . تانيسلا هناسحاب رفكتو 0 تانسحلا هلضفب لانتو 0 تاجرالا

 . تاداسلا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛ تانئيطخلا همركب ىحمتو

 . تاغللا لضفأب قطانلا ، تافصلا لمكأب توغنملا يبنلا دمحم
 ءابطخ هتحاصفب يدحتملا ، تارابعلا غلبأو ، تاجهللا فرشأو

 لصفو 0 ملكلا عماوج يتوأ يذلا 0 بدألا ءارعشو ، برعلا

 اوعفر نيذلا ، هبحصو 0 هلآ ىلعو 0 مكحلاو مكحلا يف باطخلا

 . ملع لك سأر ىلع 0 لدعلا تايار اوبصنو 0 ملعلا ءامس

 . دادم نب دمحم بيرألا بيدألا ةملعلا انخيش ناويدل اماتخو

 يف ، هباب ةبتع ىلع نيلفطتْم ‘ هقيقحتو } هفينصت مت يذلاو

 رامضم يف ريسلا نع انصنالق تزجع نإو 0 بدألا قاوسأ

 . برألا غولبل هدايج ءارو 0 قبسلا

 نب دمحم / دجملا ديسلا يلاعم ‘ ةصرفلا انل حاتأ دق هنكل

 خيشلا اذه ناويد قيقحتب موقن نأ ، يديعسوبلا دوغس نب دمحأ
 سرافلا فرصت 0 هقيقحت ةيلمع يف فرصتن نأو 0 ريبكلا ةمآلعلا

 اذه ةطوطخم يف دجوي ثيح ‘ رهاسلا دنارلا وأ ‘ رهاملا

 ظافلألا يف روصقو 0 مظنلا تاملك يف ريبك صقن 0 ناويدلا

 ةضرألا تذخأ امم 0 هرخآو ناويدلا لوأ يف كلذو 0 نايبلاو
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 . ه روطس نم ريذك ىلع تضقو ‘ رفوأل ( اهظح نم .0 ) ةمرل ( (

 . هتادرفمو ، هلمجو 0 هتاملكو

 عجرنل 0 ىرخأ ةخسن يأ انيدل دجوت ال هنأ ، فسؤملا نمو
 : باتك يف 0 دهاوشلا نم هاندجو ام ريغ 0 اهنم دمتسنو 0 اهيلإ

 . يراحصلا يبتوغلا ملسم نب هملس ةماعلل ، " ءايضلا ءايض "ا
 انتاف ام ىلع اهب انعتسإو 0 اهنم ريثكلا هدهاوش نم اندفتسإف

 . هنم

 لوح نع لقتال 0 ةليوط ةدم هقيقحت يف انيلع ذخأ ، كلذلو
 ةياغ ىلإ غولبلا نع 0 دايجلا قاتع انب ترثع ثيح ‘ لماك
 طوقسو 0 اههقفو 0 ةغللا بيرغل 0 يناعملا ريضحت نم ث دارملا

 نم تيبلا باهذو ، رطشلا ضعبو 0 رطشلل ةممتملا تارابعلا
 . ةقسانتملا يناعملا قيبطت عم 0 ةثالثلاو 0 نيتيبلاو 0 ةديصقلا

 ظفلل ۔ لصألا قبط نوكي نأ انم امور 0 اهقحالو اهقباسسل
 . ىنعملاو

 . انمادقأ لتبت نلو 0 ىمحلا لوح موحن نحنو 0 كلذ انل ىنثأو

 فيك وأ ‘ هبارحمو هباب نيب نيبذبذتُم 0 هبابع لحاس فافض نم

 نممالو 0 هب اضرق باَرُئض بارضأ نم نكن مل نحنو 6 كلذ انل

 , هبابضو هريع نيب ، همراصب ابرض يوهي
 . هيلع انناع أ و 0 هيلا انقفو ام ىلع ‘ ميركلا يلعلا هللا انعتساف
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 دهاوش عضو نع . . لئاستن نأ انيلع يقبو 0 ميظعلا يلعلا وهو
 بحاص اهب دهشتسإ اذامل ۔ ناويدلا بحاص انرعاش ۔ دادم نبا

 نورق ةعبرأب دادم نبا لبق وهو 0 "" ءايضلا ءايض " : بات

 . يبتوغلا ةملعلا ريغل 0 "" ءايضلا ءايض " : باتك لهف 0 بيرقت
 : باتكل فتؤملاو 0 " ءايضلا " : باتكل لصأذلا بحاص وهو
 ؟ هدعب وأ دادم نبا رصع ءاملغ نم 0 هريغ . "" ءايضلا ءايض "!

 " ءايضلا ءايض " : باتك ىلع هسفنب دادم نبا اهلخدأ مأ

 . هلاوقأو همكح نم . هراعشأ دهاوشب باتكلا لمكأ دق نوكيل

 هنيعم ضيف ىلع ىفضأف 0 ةدافإلل ةفاضإ باتكلا ىلع يشحُملاك

 يف ي دادملاو يبتوقلا نيب عمجن نأب ليبس الف الاو ٠ ةدايزلا هذهب

 نم امهنيبو . رخآلا نم لوألا دافتسإ هنأ : لوقنف ، دحاو باتك

 . رجاهو ةيرام نيب ام نمزلا

 . نايبلا نم هيف انبهسأ امب عنتقي نأ 0 ميركلا ئراقلا ىلعو
 لوقن ام ىلع هللاو ى نأشلا لهأ لاح نع راذتعالا هيف ىرج امعو

 . ريصب ريبخ هدابعب وهو 0 ليكو

 يصورخلا نامثع نب نافلخ نب انهم

9 
- ٥٣٧ _ 

   
   

    
 [ةل

   ال

2
 

2
 

 يراق
 ؟ 5
> 

 م
    





 ےج)

 عجا رملاو رداصملا

 خيشلا / فيلأت . [ نامغ ء املع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ ]

 . يشاطبلا دماح نب دومح نب فيس

 نب هللا دبع / فيلأت 0 [ لئاو ينب باسنأ يف لئالدلا قدصأ ]
 . يزنعلا يناعدفلا رابع نب شيمهد

 . ةبرح ىيحي / فيلأت 0 [ ءاسنلاو لاجرلا رهشأل مالعأو باقلأ ]

 نيدلا يحُم دمحم / فيلأت 0 [ كلام نبا ةيفلأ ىلإ كلاسملا حضوأ ]

 . ديمحلا دبع

 . يراحصلا يبتوغلا ملسم نب ةملس / فيلأت ، [ ةنابإلا ]

 . مالس نب مساقلا ديبع يبأ / فيلأت ، [ برعلا مالك نم سانجألا ]

 . ديرد نب نيسحلا نب دمحم ركب يبأ / فيلأت 0 [ قاقتشإلا ]

 . يعمصخلا بيرق نب كلملا دبع / فيلأت ، [ تايعمصألا |

 . [ بارعإلاو ضورعلاو ةغالبلاو فرصلاو وحنلا يف لماشلا ]

 . يصمحلا نسح دمحم / فيلات

 نب دمح نب ملاس / فيلأت 0 [ ةيضابألا لوصأ يف ةيضفلا دوقعلا ]

 يثراحلا ناميلس

 دمحأ / فيلأت 0 | اهفرصو اهوحن ۔ ةيبرعلا دعاوق يف لماكلا ]

 توفص يكز

 . ليعامسا نب نيسحلا يبأ / فيلأت 3 صصخملا |

 ۔ _ ٥٢٣٩

  



 . [ ةيديردلا حيشوت يف ةيطمسلا ةدالقلا حرش يف لجترملا ] 2

 . يناغصلا نسحلا نب دمحم نب نسحلا / فيلأت

 . يماع لاشيم / فيلأت 0 [ بدألاو ةغللا يف لصفملا مجعملا ] ك

 ١ . بوقعي عيدب ليمإو

 نسح دمحأ . ىفطصُم ميهاربإ / فيلأت 0 [ طيسولا مجعملا ] كح
 . راجنلا دمحم 0 رداقلا دبع دماح 0 تايزلا

 . فورعم فيان / فيلأت 0 [ بارعإلا يف طيسولا مجعملا ] كح

 . فولعم بذلا / فيلأت 0 [ مالعألاو ةغللا يف دجنملا ] 2

 . ةيرصملا ةيعمجلا / دادعإ 0 [ ةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا ] 2

 . ديعس نسح / فيلأت ‘ [ يداهلا ] 2

 . يناتسجسلاو ، يعمضألا / فيلأت 0 [ دادضألا يف بت ةثالث ] 2

 تيكسلا نباو

 . ينييالغلا ىفطصم / فيلأت 0 [ ةيبرعلا سوردلا عماج ] 2

 . يشرقلا ديز وبأ / فيلأت ، [ برعلا راعشأ ةرهمج ] 2

 ىسوم نب دمحم نيدلا لامك / فيلأت 0 [ ىربلا ناويحلا ةايح ] 2

 يريمدلا

 ةرازو / دادعإ 0 [ داذم نب دمحم نب هللا دبع ةمئاعلا ةريس ] 22

 . ةفاقثلاو ثارتلا

 . ةطوطخم 7 [ دادم نبا ةريس ] 22

 . يريمحلا ديعس نب ناوشن / فيلأت 0 [ مولغلا سمش ] 2

۔ ٥٤٠
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 ےج

 ےج

 . يراحصلا يبتوعلا ملسم نب ةملس / فيلأت 8 [ ءايضلا ءايض ]
 مامإلا / فيلأت . [ بسنلا يف يهتنملا ةلاضفو يدتبملا ةلاجع ]

 ينادمهلا يمزاحلا دمحم ركب يبأ ظفاحلا

 نيدلا لالج / فيلأت 0 [ ناسنإلا قلخ يف ناسحإلا ةياغ ]

 . يطويسلا

 . يبلاعثلا دمحم نب كلملا دبع / فيلأت 0 [ ةغللا هقف ]

 . يجرطم دومحم / فيلأت 0 [ هتاقيبطتو وحنلا يف ]

 . يلاو نيسح / فيلأت 0 [ ءالمإلا ]

 . يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا / فيلأت 0 [ نيعلا ]

 . يراحصلا يدزألا دمحم نب هللا دبع / فيلأت ، [ ءاملا ]

 . روظنم نيإ / فيلأت ، [ برعلا ناسل ]
 ةبه تاداعسلا يبأ / فيلأت . [ هانعم فلتخإو هظفل قفتإ ام ]

 . ينسحلا ئلع نب هللا

 نب دمحم هللا دبع يبأ / فيلأت . [ هتايبأ حرش عم ةغللا ئدابم ]

 . يفاكسإلا بيطخلا هللا دبع

 يفص / فيلأت 0 [ عاقبلاو ةنكمألا ءامسأ ىلع عالطإلا دصارم ]

 . يدادغبلا يحلا دبع نب نمؤملا دبع نيدلا

 ىفطصم نب دمحأ يديبابلا / فيلأت 0 [ ءايشمخلا ءامسأ مجعم ]

 . يقشمدلا

 . يمالسإلا برفملا مسق / فيلأت 0 [ ةيضابألا مالعأ مجعم ]

- ٥٤١ _



 . حلاص نب ىفطصم 0 ريكب نب ميهاربإ ‘ ىسوم نب دمحم

 . نيمألا ىيحي فيرش / فيلأت 0 [ ةانثملا ظافلألا مجعم |

 وبأ دمحأ / فيلأت 0 [ ةيحالطصإلا تارابعلاو بيكارتلا مجعم |

 . دعس

 . يئارماسلا ميهاربإ / فيلأت 0 [ دئارفلا مجعم ]

 . ردنكسإ بيجن / فيلات 0 [ يناعملا مجعم ]

 . ةلاحك اضر رمغ / فيلأت 0 ] برعلا لئابق مجعم |

 . اضر دمحأ / فيلأت ، [ ةغللا نتم مجعم |

 نب سراف نب دمحأ نيسحلا يبأ / فيلأت 0 [ ةغللا سيياقم مجعم |

 ايركز

 . لاعنلا يزوف راتخم / فيلأت 0 [ ةينآرقلا ظافلألا ةعوسوم |

 عيدب ليمإ / فيلأت . [ ةيبرعلا ةغللا يف فورحلا ةعوسوم |

 . بوقعي

 . يلئاولا ميكحلا دبع / فيلأت 0 [ برعلا لئابق ةعوسوم ]

 نب ىيحي / فيلأت . [ نييوكزإلا ملاعم يف نيلمأتملا ةهزن ]

 . ينالهبلا ناميلس نب دمحم

  

  

۔ _ ٥٤٧٢



  

 سرهفل ةلا
 عوضوملا

 ي ديعسوبلآ دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم ملقب ميدقت ×

 يصورخلا نامثغ نب نافلخ نب انهم خيشلا ققحملا ملقب ةمدقم ×

 ميلعتلا و ملعلا ٭
 تايهلإلا ٭

 ظعاوملاو مكحلا ٭

 تايناوخإلا ٭

 فصولا ٭

 رخفلا ٭
 لزغلا »
 ءاجهلا »

 ءعاترلا ٭

 تايخيراتلا ٭

 ناويدلا ةمتاخ +

 "" ءايضلا ءايض "! : باتك دهاوش ×٭
 ءاملقلا مجارت قحلم ٭

 ققحملا ةمتاخ ×٭

 عجارملاو رداصملا ×٭

 سرهفلا +
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