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 : ثدحتلا
 4 ثيدحلا رمولع يف ثيدحتلا ز

 هفلؤمل
قدنملا دملم نب هيس نب يس نب هللإدبه





 :هتلف أضف
 يريدردلا دمحم رهاطلا روتكدلل ةملك

 دمحاو . هناطلس ميظعو ههجو لالجل يغيني امك . هيف اكرايم ابيط اريثك ادمح هلل دمحلا

 . فيعضلا لمحو . لمعلا نسح ةينلا حيحصب لبق ثيح هدمحن : هنانتماو هتمحرو هفاطلا ىلع هنلا

 هبانج نع ركناو ذش نم فقوو ى هباب يف دنسا نم ىركذ عفرو 8 لصتاف هفطل ليسارم ىلع عطقنملا

 . للعلاو بارطضالا نع مهسوفن تتكسف . هيزح ةلسلس يف مهجرداو هبح عيطاقم لصوو . لصفناف

 . لمتحي الو الوبقم نوكي ال مهبولقمو الومحم نوكيال مهعوضومف

 . لزالا درفلا هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نا دهشاو

 نيدلاو هلسرا 0 لوالاو نيرخآلا هقلخ نم هيفصو هلوسرو هدبع ادمحم انديس نا دهشاو

 . لمتكاو اروهشم ازيزع هداهجو هغالب دعب حبصاف بيرغ
 يف علط امو : لزنو دانسالا الع ام هجاوزاو هبحصو هلآ ىلعو هيلع كرابو ملسو لص مهللا

 ...... دعيو . لفاو مجن قفألا

 . هعفن ريثك . هعضو ريطخ ملع وهو . ةيربلا ريخ ثاريم فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ملع نإ
 نونفلا عفناو ةلضافلا مولعلا لضفا هناو 4 مارحلاو لالحلا فرعنب هيو ماكحالا رثكا راد۔د هبلع

 : لئاقلا هللا محرو مهتلوحفو لاجرلا روكذ هبحب ةعفانلا

 نددلا يف هقفلا ريغو ثددحلا ريغ ةلغشم نآرقلا ىوس مولعل ا لك

 ول فيك . نييبنلا متاخو . نيلسرملا ديس ثيدحل مهمامتهاو مهتمدخب نيثدحملا ناش الع دقلو
 . نوغلبملا لسرلا ريخ مهو نوفر!:

 ناندع هللا لوسرب الع امك فرش ىرذ الع دق بأ مكو

 هظافح ريداقم ةعيفر . هتبلط عومج ةميظع . اميظع ىضم اميف ثيدحلا ملع ناش ناك دقلو
 لهأ ليحر دعي دانسإل ١ موسر نم سردنا ام اودحا مهنال . هتلقنو هئاملع ءامسأ ةروهشم . هتلمحو

 : داشنإلا مورب نم لوقي ءالؤه ىلإف . دابعلا ريخ ةنسي اودتقاو . دانلاو لزذملا

 ىدولا ىلإ نهب وعدي عدتبم اهعيمج مالكلا تالاقم تكرت
 ىدملاو ةيادهلا لهأ مهنأل هلهاو ثيدحلا باحصأ نمز الو

 ادمحم يبنلا تدلق لاق اذإ ةياغ نيدلا يف ناسنإلا كرت لهو

 ةوقلا ةفيعض . ددعلا ةليلق ةلث هلها راص ىتح . ذاذفألا ثيدحلا ءاملع نم رايدلا تلخ نيحو
هقئاقد نع لئاسلاو . اقشاك هل ىقليال ةلكشم نع ثحابلا راصو : ذاذشلا بارغألا مهنفس بكرو 4



 / ذاتسالا , خيشلا , لضافلا . ةكاردلا . ةمالعلا نفلا اذهل ىلاعت هللا ايه كلذ نبح . اقراع هل دجيال
 هذه عضو ثيح - هتايحب نيملسملا عتمو هءاقب هللا لاطا - يدنكلا دمحم نب فيس نب هللادبع
 . ةلهس ةزوجرا يهو . فيرشلا ثيدحلا مولع يف اتيب ٤,٥٠٠ نع اهتايبأ ددع ديزت يتلا ةزوجرالا

 : اهلوا يف لوقي . ةكرابم . ةقيمع . ةقيقد ، ةيملع

 الملا ىلإ ادمحم انيبن السرأ دق يذلا هلل دمحلا
 ترشتنا نيلقثلا يف اهنإو ترهشو هتوعد ترتاوت
 ةجحلا حيحصب مهاعد دقو ةجحملاب روجلا لهأ لضعأ

 : لوقي نا ىلإ
 ثيدحلل مولعلا يف كاذو ثيدحتلاب فرعي اهمساو

 اهيفلت امك أعاونأ كاذك اهيف تاحلطصملا يذ تعمج
 ةزوجرا فرعا الو . ثيدحلا مولع تاعوضوم تاتش لكل ةعماج ةزوجرالا هذه تعاج دقو

 . ةفورعملا ةيديلقتلا تاعوضوملا ىلع اهتاعوضوم رصتقت ملو ثيدحلاو ميدقلا يف اهنم اتايبا رثكا
 بسن ثيدحللا ملع يف اهل . ةمهم تاعوضومب . هتيرقبع نسح تداجو : هتيرعاش مامكا تقتفت لب
 عرش انلبت نم عرش لهو . دوفولاو . ثوعبلاو ي ثيدحلا غيلبتو نيينمؤملا تاهما لثم ‘ بسن ياو
 هللا ىلص .ذلا ةيما . لئامشلاو . ايارسلاو ‘ يزاغملاو ' ثيدحلا لقن يف عادولا ةجح رثاو !انل

 . ةمهملا تاعوضوملا نم اهريغو ملسو هيلع

 كرابت هللا دع بصنلاو دهجلا اذه . رابحألا ةيقب } ربحلا . ةمالعلا انخيشل بستحال ىنإو
 ةمكحلا ثروت . هقامعأ يف صوفلاو . هراحب يف ضوخلاو } ثيدحلا بتك ةسلاجم نإو . ىلاعتو
 . هدايزو رمعلا كرابتو . ةدايرلاو لضفلاو ةمامإلا حنمتو . ةداعسلا بلجتو

 مايالاو تاعاسلا يدنكلا دمحم نب فيس نب هللا دبع خيشلا ةليضف انذاتسال بستحال ينإو

 مهفو . مهدوصقم فرع ثيح ثيدحلا ءاملع نم ةراتخملا ةبخنلا هذه اهيف بحص يتلا يلايللاو

 لمجاو . ةرابع نسحا يف باتكلا اذه هءاجف ‘ مهتراشإ دراوش صنقو 0 مهترابع بذهو . مهدارم
 : هيف لوقي . لئامشلا باب نم جذومن اذهو ةراضنو ةلح ىهباو . ةراش

 . يرابلا هيلع ىلص دمحم راتخملا لئامش يتباتك
 ' . لماكلا لوسرلا ةنس رشنل لماوعلا نم اضيأ اهدعأ

 حجر قلخلا ىلع ايندلاو نيدلا يف 3 حنم تالامكلا نم انيبن
 ةوسا ريخ يهف اهأرق نمل ةودق نوكت يكل اهتمظن

 لالجلا يفو نبعون نوكت لامكلا يف سانلا لاصخ نإ

١



 : لوقي نا ىلإ

 قفتاانيبنلاذه لكو قلخلا نسح اهعمجي هذهو
 ةروهشم ةحدرحص ىفطصملل ةروصلا نسحب ثىداحأ تء اج

 لكشأ وهو رافششألا بدهاو 3 لجنا وهو .رهزا هنولف
 نيبجلا عساو وهو جلفأ نينيعلا جعدأ ‘ جزا وهو
 ءانبا نم مهيار لحتنا نمو نيقرشتسملا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةيما باب يف دريو

 هتحيرق تداج دق هناو ؛ ناديملا اذه يف قبسلا بصق زاح هنا . لضف اهبحاص ىفكو ! نيملسملا

 : لوقي ذإ هيلإ عمتساف نامزلا اذه يف مهيلع درلل امظن

 ةيمفألاب هللا لوسر فصو ةنسلا رشنل لماوعلا نم

 هيفصولا يذ لوسرلل تبثت هيعطقلا ةلدألا امنإو

 الزن دق هناش يف هطخت الو ال باتك نم ولتت تنكام

 افرع دق ةءارق وأ بتكي ىفطصملا نأ معزي نم نإو

 ذينا هلاقم ىري مهيأر يذلاو نبقرشتسملا لثمك

 هعيفرلا ةنصخنشلا هذهب هعيقولاو ديكلا نودصقي ذإ

 فتكي ملو . هبحاص ىلإ لوق لك ةبسن يف انيما ناكو . ةيملعلا عجارملاب زجرلا اذه ليذ دقو
 عجارملا كلت ىلع تدمتعا يتلا ةرصاعملا بتكلا ضعبب اهجزم لب ةروهشملا ةميدقلا بتكلاب
 . لوالا ماقملا يف يملع لمع وهو } ىحذخملا اذه وحنت ةزوجرأ لوأ هذهو .ةدمتعملا

 كنودف . جاسلاو رينعلا داوعاو . رردلاو ؤلؤللاب ينغ . جاومألا مطالتم رحب باتكلا اذهو

 : باتكلا نآلا

 يلآللاو دجربزلاب يمريو يلاوفلاب ظفلي رحبلا كاتأ
 يلالخ يف سئافنلاف اومله هيضئاخو هيحياسل لوقن

 . ةيبالا نامع لها خويش نم اخيش ةرباغلا نامزألا هذه يف ىلاعت هللا ايه نا هلل ادمحو
 كاذ ىلاعت هللا لعج . نيملسملا ريخ ةنسو . نيدلا ةضيب نع عفاديو . ةيوبنلا ةنسلا يمحيل اذساو

 بيجم بيرق عيمس هنإ } هلضفو . همركو هنمب : هتانج حيسف انايإو هلخداو 0 هتانسح نازيم يف
 . ءاعدلا

 هبتك

 ريدردلا دمتم رهاطلا .د
 فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ذاتسا

 ةيمالسإلا مولعلاو ةيبرتلا ةيلكب
سوباق ناطلسلا ةعماج





ُ 

 ؟ م ك آم , ١

 تيللرعلا فسؤي

 كشك دمحأ ديس روتكدلل ةملك

 تممتاو مكنيد مكل تلمكا مويلا» ةمعنلا لامك هلعجو . انيد مالسإلا انل يضر هلل دمحلا
 !انيد مالسإلا مكل تيضرو يتمعن مكيلع

 نيب نم لطابلا هيتاي ال زيزع) باتك اهنم ةمقلا يف ةخسار سسا ىلع نيدلا اذه ةعيرش ماقأو
 هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ملساو يلصاو ! مهيلإ لون ام سانلل ةنيبم ةنس مث هفلخ نم الو هيدي

 . اهب لمعو اهملعتو هتنس ىلع ظفاحو هعم لزنا يذلا رونلا عبتاو هجهن ىلع راس نمو هبحصو

 نب هللا دبع خيشلا لضافلا خالل (ثيدحلا حلطصم يف ثيدحتلا) باتك ةدوسم تعلاط دقف
 هنيبو ينيب رظنلا تاهجو تناك نئلو 8 تاسلج ثالث ىدم ىلع هتشقانو . يدنكلا دمحم نب فيس

 تاعوضوم ىلع يوتحي - هارا امك - باتكلا نإف ةنسلا بتك حاحص بيترت عوضوم لوح تفلتخا
 مولعو ةياردلا تاحلطصمو ةياورلا نيناوق نيب هيف فنصملا فوط ثيح « ةميق ثوحبو ةريثك
 يف ةبغرو ةياردو باعيتسا نع فشكي امم . زجرلا ةقيرط ىلع همظن دقو . كلذ ريغو ...... لاج.:'ا
 هللا لاسا . فيرشلا ثيدحلا مولع لاجم يف ةصاخبو ! ةيمالسإلا ةفاقثلا رشن يف ما:

 معن وهو بيرق عيمس ىلاعتو هناحبس هنإ هب عفري ناو 0 ءازجلا ريخ هيزجي نا ريدقلا ي : .
 . بيجملا معنو ن .ا

 روتكد

 كنت دما ديس
 ةيمالسإلا تاساردلا مسق سيئر

 قاتسرلاب ةيبرتلا ةيلك
م ١٩٩٧١ -۔ه٨١٤١ رفص





٥ ١ 

١٦ 

١٦ 

١٧ 

    

 لا ١
 كز رزاكقققت

 عوضوملا

 باتكلا ةمدقم

 ءاحيإلا ىنعمب يحولا

 هب ىحوملا ىنعمب يحولا

 هللب يبنلا داهتجا يف ثحبم

 ام هنم يدمحملا يحولا نأ يف ةمكحلا

 ىنعملاب لزن ام هنمو ظفللاب لزن

 انل عرش لسرلا نم انلبق نم عرش له

 حلطصملا ملع نع تافيرعت
 ثيدحلا ملع

 ةنسلا

 ةنسلا توبت

 يمالسإلا عيرشتلا نم اهتناكمو ةنسلا

 ثيدحلا

 ثيدحلاو ةنسلا نيب قرف دجوي له

 هلهأ فرشو ثيدحلا ملع لضف

 ىلاعت هللا ىلإ فاضملا مالكلا

 يسدقلا ثيدحلا

 يوبنلاو يسدقلا ثيدحلا نيب قرفلا

 نآرقلاو يسدقلا ثيدحلا نيب قرفلا

, 
٢٩ 

٢٩ 

٢٩ 

٣٠ 

٣٠ 

٣٠ 

٣٠ 

٣٠ 

٣١ 

٣١ 

٣١ 

٣١ 

٣١ 

٣٢ 

٣٣ 

٣٥ 

٣٦ 

٣٧   

 عوضوملا

 ربخلا

 رنألا

 دنسلاو دانسإلا

 نتملا

 دنسملا

 ةدئاف

 يرارلا ىمسيو دنسملا
 ثدحملا

 ظفاحلا

 ةجحلا

 مكاحلا

 نينمؤملا ريمأ
 ثيدحلا مولعب نيملسملا مامتها

 ثيدحلا بلط يف ةلحرلا

 اهرشنو ةنسلا ظفحل ةباحصلا دادعتسا

 ةلت يبنلا سلاجم

 نع ثيدحلا ةباحصلا يقلت ةيفيك

 هلت لوسرلا
     ثيدحلاو ءاسنلا



٣٧ 

٣٧ 

٣٨ 

٣٩ 

٣٩ 

 ؛.

 ؛.
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 ٣؛

٤٨ 

٤٨ 

٤٩ 

٥٧٢ 

٥٣ 

٥٤ 

٥٤ 

٥٤ 

٥٥     

 عوضوملا

 ثيدحلا غيلبتو نينمؤملا تاهمأ

 ثيدحلا غيلبتو ثوعبلا

 ثيدحلا رشن يف مهرودو لئابقلا دوفو

 ثيدحلا رشنل عادولا ةجح رنأ

 هلت لوسرلا ةيمأ

 هايارسو هلت لوسرلا يزاغم
 هلت لوسرلا لئامش

 ةنعبلا لبق هلئامشو هت لوسرلا ةايح

 ةنعبلا دعب هلت لوسرلا لئامش

 ثيدحلا ةياورو ةباحصلا

 ةياورلا ليلقتب ةباحصلا رمأ

 ثيدحلا ةياور يف ةباحصلا تبنت

 همهفت الاممب ثيدحتلا نم ةباحصلا عنم

 ةماعلا

 عمج يف نيعباتلاو ةباحصلا ةعباتم

 هتياورو ثيدحلا

 ةلبع لوسرلا ةافو دعب حوتفلا عاستا

 ةفلتخلا راصمألا يف ثيدحلا رود

 ةرونملا ةنيدملا يف ثيدحلا راد

 ةمركملا ةكم يف ثيدحلا راد

 ةفوكلا يف ثيدحلا راد

٥٦ 

٥٦ 

٥٧ 

٥٧ 

٥٧ 

٥٨ 

٥٩ 

٦١ 

٦١ 

٦٢ 

٦٢ 

٦٣ 

٦٣ 

٦٣ 

٦٣ 

٦٤ 

٦٤ 

٦٥ 

٦٥ 

٦٦ 

٦٦   
- ١٠ - 

  

 عوضوملا

 ةرصبلا ىف ثيدحلا راد

 ماشلاب ثيدحلا راد

 رصم يف ثيدحلا راد

 اهلقن قرطو ةنسلا طبض

 رودصلا يف ةنسلا طبض

 ثيدحلا ةباتك

 روطسلا يف ةنسلا طبض

 ثيدحلا يف فينصتلا عاونأ

 عماوجلا

 ديناسملا

 ننسلا

 مجعلا

 للعلا

 ءازجألا

 فارطألا

 



٦٧ 

٦٧ 

٦٨ 

٦٩ 

  

    

 عوضوملا

 رخألا تافلؤملا

 ثيدحلا بتك تاقبط

 فيرعتلاو ثيدحلا مولع بتك رهشأ

 جيرختلا ملع
 ةفصو هلمحتو ثيدحلا عامس يف باب

 هطبض

 عامسلا اهلوأو لمحتلا قرط
 ةءارقلا : يناثلا مسقلا

 ةزاجإلا : ثلانلا مسقلا

 ةلوانملا : عبارلا مسقلا

 ةبتاكملا : سماخلا مسقلا

 مالعإلا : سداسلا مسقلا

 هيصولا : عباسلا مسقلا

 ةداجولا : نمانلا مسقلا

 ثيدحلا لاجر ملع

 لدعلا ةفرعم

 يباحصلا فيرعت ةاورلا تاقبط

 ةباحصلا ةناكم

 نيعباتلا ةفرعم

   نيعباتلا نم ةاورلا رهشأ

٨٢ 

٨٢ 

٨٣ 

٨٥ 

٨٥ 

٨٦ 

٨٦ 

٨٧ 

٨٨ 

٨٨ 

٨٩ 

٩٠ 

٩٠ 

٩١ 

٩٢ 

٩٢ 

٩٣ 

٩٣ 

٩٤ 

٩٥ 
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 عوذضوملا

 تايعباتلا لضفأ

 تاوخألاو ةوخألا ةفرعم

 قرتفملاو قفتملا
 فلتخلاو فلتؤلملا

 هباشتملا

 تامهبللا

 نادحرولا ةفرعم

 ةفلتخم تافصو ءامساب ركذ نم ةفرعم

 ىنكلاو ءامسألا نم تادرفملا ةفرعم

 باقلألاو
 مهانكب اورهتشا نم ةفرعم

 باقلألا ةفرعم

 مهئابآ ريغ ىلإ نيبوسنملا ةفرعم
 اهرهاظ فالخ ىلع ىتلا بسنلا ةفرعم

 ةاورلا خيراوت ةفرعم

 ةاورلاو ءاملعلا تاقبط ةفرعم

 ءاملعلاو ةاورلا نم يلاوملا ةفرعم

 ةاورلا نم ءافعضلاو تاقنلا ةفرعم

 مهنادلبو ةاورلا ناطوأ ةفرعم

   يوارلا طورش
 



  

    

 عوضولا

 ليدعتلاو حرجا

 يسنو ثدح نم

 طالتخالاو ظفحلا ءوس

 يرارلاب ةلاهجلا

 ةعدبلا

 ةعدبلاو ةنسلا نيب قرفلا

 ثيدحلاب ةرجاتملل ةلحرلا

 ثيدحلا يف نولهاستللا

 ليدعتلا بتارم

 حيرجتلا بتارم

 ليدعتلاو حرجلا بتك
 ثيدحلا ةياور ةيفيك

 ننسلاو عماوجلا يف ثيدحلا راركت رس

 ديناسملاو

 ثدحملا بادآو ةياورلا بادآ

 ثيدحلا بلاط بادآ

 لزانلاو يلاعلا دانسإلا

 ثيدحلا بيرغ

 لسلسملا

 رغاصألا نع رباكألا ةياور

 ١٣٠   ءانبألا نع ءابآلا ةياور

١٣١ 

١٣١ 

١٣٥ 

٣٥ ١ 

- ١٢ - 

  

 ءابآلا نع ءانبألا ةياور

 نارقألا ةياورو جبدملا

 قح اللا و قب اسلا

 ربخلا

 رتاوتملا ربخلا

 ةدئاف

 داحألا ربخ

 درلاو لوبقلا ثيح نم ثيدحلا ماسقأ

 ثيدحلا ماسقأ

 حيحصلا

 هريغل حيحصلاو هتاذل حيحصلا

 حيحصلا بتر ترافت

 بتكلا يف حيحصلا تاجرد

 ملسمو يراخبلا اطرش
 ةدئاف

 نسحلا

 هدر بابسأو دودرملا ربخلا

 فيعضلا
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٣٧ ١ 

٣٧ ١ 
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 عوضوملا

 دانسالا طقسب دودرملا يف باب

 فيعضلا عاونأ حرش

 لسرلا

 ننزمل
 هب لومعم ىلإ لوبقملا ربخلا ميسقت

 هب لومعم ريغو

 ثيدحلا فلتخمو مكحلا

 هخوسنمو ثيدحلا خسان

 يوارلا يف نعطلا ببسب دودرملا

 عوضوملا
 كورتملا

 ركنملا

 فورعملا

 للعملا

   تاقنلل ةفلاخلا

٥٥ ١ 

٥٧ ١ 

١٥٨ 

١٩ 

٦٠ ١ 

١٦١ 

١٦٣ 

١٦٣ 

١٦٥ 

١٦٦٦ 

١٦٦٦ 

١٦ 

١٦٩ 

١٧١ 
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 عوضومل ا

 جر دملا

 بولقملا

 ديناسملا لصتم يف ديزملا

 لصتملا

 تاقنلا ةدايز

 دهاشلاو عباتملاو رابتعالا

 ةمتاخلا

  

  

  
 





 ةل .

  

 ملسو هبحصو هلآ عو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 باتكلا ةمدقم

 السرأ دق يذلا هلل دمحلا
 ترهشو هتوعد ترتاوت

 ةجاب روجلا لهأ لضعأ
 نسخجلا قيرطلل مهاده ىتح
 نامالا رهظ بارطضا دعب

 ميق اذ ازيزع لذ نم راصف

 اعاد عاد ام هللا هيلع ىلص

 ىدهلا لهأ و هلاو

 ىلع افوقوم ناك دق مهداهج
 لسرلا ريخ ىلإ اعوفرم ناك وأ
 ربتعتاقح ةنسلاف دعبو

 تعمجااضيأراتجخلا ةمأو
 اهنع ئش مظن تدرأ دقو

 ادعقم اميقم يرهد لزي ملف

 ابغذغر يسفن ثحا ةرمف

 ريطخا هفقوم امنإف

 يتمه ينم تدعص اذ دعبو

 ثيدحتلا فرعي اهمسإو

 اهيف تاحلطصملا ىذ تعمج

 نسحلاو حيحصلاك ثيدحلا نم

 تعمج فيعضلا عاونأ كاذك
 اذخيا ةاورلا لاوحا ملعو

 رشبلا ريخ ثيدح نم تقسو
 انمظنا ىنعملل اهيلغا

 اقفو ام ىلع هلل دمحلاو

 مشاغ ءارم اهب ندصقأ مل
 مالسإلل عفنلا تدصق نكل

 ينرذفي نأ ئراقلا ىلع من
 لامكلاف ءاطخألا حلصيو
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 اللا ىلإ دمحم انيبن

 ترشتنا نيلقثلا يف اهنإو

 ةججلا حيحصب مهاعد دقو

 نجهتسم ركنم نع اودعتباو

 ناميلا هفمز أ دق قرفكل و

 اعطقنا هلآلا ةد اب ء ىلإ

 ىدرلا يلوا مهمزعب اومواق نم
 الزناو هب هللا مكح ام

 لمعو الوق مالسإلا املع وا

 رقياردصم هللا باتك دعب

 تعس اهوحنو اهلوبق ىلع

 اهنم م قلع يوحي زجر يف
 ةدجم اطبنم ينميهل

 ا ٨ هر ن د ٨ ا ةرمو

 ريمت ىرولا نيب اهنأشو
 ةزوجر أ يف عمجلا اذه متف

 ثيدحلل مولعلا ىف كادو

 اهيفلت امك اعاوتأ كاذك
 نكز داحاو رتاوت يذو

 تعبتا اضيا يو ارلا ١ طورش مث

 . صيب ظفللاب هنأل

 اققح دق يلم أو اهمظن نم

 ملاع هيقف ةاهابم لو

 مالل ا كلملا ورمعو اهب

 نيبلا يلهجو ملعلا ةلقل
 لالجل اهل هدحو هلل



 يح وللا

 ءاحيإلا ىنعمب يحولا

 احيإلا ىنعمب ناعون يحولا

 ةقفالا بسح نيعونلا لوأف

 دروو ءافخلا هجو ىلعانك
 ةراشإلا اذكو اضبأ زمرلاو

 لجألا مالعا عرشلا ناسل يفو

 رابخأ نمو عئارشلا نم

 يعطقلا يرورضلا ملعلا لصحيف

 نم صخأ هنإو اب_بنألل

 مالعإلا ةقبرط تمسقو

 ماهلإلا بناج نم ةراتف

 الثم كلم قيرط نم وأ

 كلملا كاذ نم رهظي ًردانو

 عمسي لب ةرات هاري الو

 مهف هنع ىرولا ديس نكل
 لزن نا هنع لوقت ةشئاع

 اقق خ دقو دربلا ةدش ىف

 يبنلاف يحولا لوزن عمو
 رمع نع يذمرتلا هاور اذك

 ىحوي دق هبام ند صقيو
 ةعرسلا هجوي مالعإ ئشلاب
 دعي يحولا نم لوق نم يفخي ام
 ةباتكلا اذك ىحولا نم وهف
 لصح غالبإل هنايبنأل
 راتخجلا ىلإ ىفخت قرطب
 عرسلا يذ انير نم هنأب
 () نيبت ةفل نم ىتأ ىنعم
 ماسقا ىلإ لج انبر نم

 مانم وا نوكي ةظقي يف
 الجر ناكو يبلكلا ةيحدك
 كش ري.غ نم هتقلخ ىلع هل

 عرقي نإ سرج نم ةلصلص
 ملع هنع اذك هدششا وهو

 لسرلا ريخ ىلع هللا نم يحو
 (٢))اقرع هنم نيبجلا دصفت

 يود هبن ۔ج+جو دنع عمسي
 رشبلا نيب نم هافطصا انبرو

 هب ىحوملا ىنعمب يحولا

 ولتم عون يحولا اذه نإو
 يقابلا وهو نآرقلا لوألاف

 هرهاب هلإلا نم ةزجعم

 الزن دق هب ليربج ناكو
 مانلاب سيلو ةظقي
 ىرخا قيرطب سيل كاذك

 قرطلا يقابب كش ىري اليك
 رثوكلا لوزن دنع ىفطصللاو
 يجولل ةءافغإ هذهف

 درو اهلوزن ليق امك سيل

 (٢)ولتم ريغ رخآلا هعونو
 قالخلا انهلا نم ظف جلاب
 هرهاظ يبنلا ىلإ ة 9

 الملا ريخ لع ىنعملاو ظفللاب
 مانالا نم عامج اي اذو

 ىرتت دق يتلا يحولا قرط نم
 قمحألا لبق كوكشلا لخدت وأ

 يرتعي يحول افغ ةءافغإ

 يبنللا نم يأ مانملل ل

 دحألا انهلآ نم مانملا لاح

  

 )١( ص ١٦ وهز يبا دمحم دمحمل نرثدحملاو ثيدحلا . )٦( ص ١٦ بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم لوا .

 . نرثدحملاو ثيدحلا ١٤ ص ()
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 ةالصلا يف د .ع ] دبعت

 ن . اةياور اذكهو
 ةنسلا كلتف ولتم ريغو

 ءاسنلا يفو مجنلا لوأ يف
 باب يف ايهترفأ يننإو

 لكشيانه نأ للقي الو
 اهلك ايحو ةنسلا تناك نإ

 ادبأ يأر راتخملل قبي مل

 دهتجا ول يبنلاف اذ نع باجي
 ىضتقمب هداهتجاامنإف

 نطاوم نم ريثكلا يف كاذو
 دهتجادقهباميف هنأ ول
 نإ نب هنكل

 انه سيل هنأ تملع دقف
 مالك نم ليق ول يسدقلاو
 نآرقلا صئاصخ هل سيل

 هنم
7 

 تايألل نولتياهريغو
 يناعلاب طق زوج سيل

 ةلدأ تنأ ا و

 يئاج صن لوسرلا ةعاطب
 باتكلا نع قراوف عم

 لخدي داهتجالا هيف فيكف

 اهلصا نم اصناصخ هبلسي

 ادب يحو نع لعفي ام لك ذإ

 دري مل ىحو هيف هيلع امبف

 ىضترا امل هلقع نم هترطق
 نمضملا هخيرأت ىف ءاج دق
 دمصلا هللا هرقيال أطخأ

 نمزلي ايحوراص رمتسا هب
 انيبت دق قجلاو ضراعت
 مالعلا نميهملا انهلا

 يناندعلا يبنلا لوق نم ليقو

2 
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 ميسو هيلع هللا ىلص يبنلا داهتجا يف ثحبم

 لسرلا ريخ داهتجا يف ليقو
 هرعاشأللو عنملا اهلوأ
 هلزتعلما رثكأ اضيأ كلاذك
 دمحأو هزاجأ ىعفاشلاف

 ال بورحلا يف زاوجلا اهنلان
 ول لوقي هعنمي نم ةجح
 زوج هتفلاخم تناك

 امنإ مهنع لوقلا اذه درو

 انطاب ايحو نوكي هناو
 هعجاري نأ زاج اولاق كاذك
 هيبرح هل تاداهتجا لثم

 مكحلا يف ىفطصملا داهتجا نإ

 هيدأت تءاج عرشلا يف هنأل

 انفلاخبي نأ زوجي الو

 دبعتلل زاوجلا انبهذم

 ةينيدلا هئادآ ىف ناك نإ

 . سمشلا ةعلط حرش نم يناثل ا هزجلا ٤ ص ) ( ١
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 ىلت ليواقألا نم ةنالن

 هركذ نم ىلإ عنملا بسني دق
 هل داهتجالا زاوج امهيناث
 دجوي اذه فسوي وبأ اذك

 اللا قلاخ هللا نيد مكح ىف
 اوكح امك ىفطصملا داهتجا زاج

 زوفيل فلاخ نم لكو
 املعاف يحوي هداهتجا ناك

 هعم نم يأر حيجرت وأ هاوس

 هيضخضتقلا يف قرفلا نأ درو

 مهفلاب يأ برجلا يف نفلاخي
 ةيضام يهف ماكحألا بناجل
 )١( ىنعملا اذ نم هيلع اطخلا الو

 دمحم يبنلل داهتجالاب
 ةسايسلاو بورجلا يف ناك وأ



 درو دقو اقلطم كاذ زوجي

 نيبي مل نكلو تاسايسلا يفو

 رظتني اضيأ راتجلا كلذك

 لمع يرابلا نم يحو ىنأ ناف

 دهتجي انهف راظتنا دعب
 اوفلتخا زاوجلاب نولتاقلاو

 ادرو وفعل ضعبلا هزوج
 نذأ دقف ىفطصملا يبنلا نع

 ىراسألا ةيضق نع كاذك

 عنمو ءادفلا نأش يف بتوع

 لوألا امأف نيرمأل اذو

 أطخلا نع ةموصعم اهنإف
 هتمأ نم يأ ةمصعلا يذب ىلوأ

 دق ةثعبلاب ضرفلا امأل
 انوزوجلا سانلا عمجأو

 اعقو دق ول قلخلا ريخ نأب
 ارمتسا هداهتجا ىلع ناف

 ربتعماليلد اذه نحبصيو

 يحولا نأ يف ةمكحلا

 ركذلا ءاقب هللا ةمكح نم

 ءارفلا ةعيرشلا هذهو
 يحولا قيرط نم اذه لكو

 الزن عونف ناعون يحولاف

 ناقلاف نيعونلا لواف

 مزل ظفللاب نارقلا ةياور
 هانعم نع كفني ال ظفللاو

 دعب يحول اي ةنسلل ىنعلملاو

 ةمألاب ةمحر اذه دعو
 اهبوري نأ فراعلل زاج ذا

 ظافلألا ل دصقي اهنومضم
 ضرفلاب يفت تارابعب يأ
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 دهتجي ناك بورجلا بناج يف

 نمهفاف داهتجالا هنم نيدلا يف

 رهظ دق ايحو تبنع امسلا يحو

 لزنام هيلع ىحولا وأ هب

 دصقي هيف قحلاو هيأرب

 فصوي دق انيبن أطخلاب له
 ادجو اذه ةبوتلا ةروس يف
 نبتساو مهفاف نيقفانملل يأ
 اإاهج مهااف هنإو
 عقي 1 اولاقو هنع مهريغ

 لهجي سيل ةمألا ىذ ةمصع

 اطخا ددسم ىداهلا ىفطصللاف

 هتباصإ ىف كشلاف امهيناث
 امت_ > لاحم اذو ىتا هب

 دجب ىنعملا مهفأف نضقتني
 انوذرعناماو ىبنلا أطخ

 ارطي هيلع ماهلا كاذف

 رقياذ نكل عنمب هفالخ

 ىنعجاب لزن ام هنمو ظفللاب لزن ام هنم يدمحا ي

 رهدلا لوط لظو _۔۔ فحتلا هنإو
 ءاهتنا اهل سس:ل]ل ىفطصملل

 يبنلل ةنسلاو مرآاكذلل

 ا يناثلا امأو ىنعملاو ظفللاب

 نأشلا اهيف ةنسلا امهينات

 مزتلي اذهو ىنعملا كلذك

 هالوا ام ظفللاب هنال

 درو دق يبنلا نع اهظفلو

 ةعسوتلل ءارقلا ةنسلا يف

 اهيفتقن دصقلا ثيح > ىنعملاب

 يضتقت ىنعمل لالخإ ن نودب

دم حأ لوقل ىنعملا ةياور



 ازاجأ نم دنع طورشب لب
 نأ ملسألاو طوحالا ا منكل

 ارقي باتكلا ىنعملاب زاج ول
 نسلألا كانه هب تب عالت
 مزتلا اهيف ول ءارفلا ةنسلاو
 لقن دق نم ىلع رمألا اذ دتشال

 )١( ازاوجلا ىري ال مهنم ضعبلاو
 نمتؤ ملل درإو ظفلب ىورت
 ىردأ يبرو بطخلا مظعل
 نسحي ال ىذلا ظفللا لقنو

 ململا ىنعملاو ظفللاب ةياور
 لجألا نم ةمكحل هلكو

 انل عرش لسرلا نم انلبق نم عرش له
 انلبق نم ىتأ عش يف فلخلاو
 اليقف هخسن متي ملام

 امه نيطرشب عرش لب ليقو
 امنود انيلع ه ._بناذك

 عيرشتلا ةهج نع ىب أ اذا

 بيعش نعركذت ةياكح

 نازيملاب ءفولاب رمأت
 ةياكح ىف ءاج اضيأ كاذك
 ةاروتلا ىف ءاج دق ام هنمو

 نيدل ١ رون ريخالا حجرو

 صقي نأ طرش لو أ نع لاقو

 قوتولا م ٥د ولأ ه 1 ؤ

 لسرملا ناكل هالول ىنانلاو

 هتما نيبو ىضم نم نيب ام

 رشبلا ديس لوق يفاني اذو

 عبتال ايح ناك ىسوم نأ ول

 رظنلا هيجوت باتك يف ءاجو
 نسحلا نب دمحم نع لقني

 اذكو ريخالا لوقلا حجري

 اد . 3 اني ه ذ له كاذ 5

 نالوقانه ةثعب دعب نم

 ادب ايناث نيدلا رون حجر

 لعجاد بعتم ول هنأل

 ا وهو هنع يدؤلاك ناكو

 انل عرش له نمحرل ١ لسرل

 اليضصأتلا عفال ليقو عرش

 امسلا بر هصق نا امهلو أ

 امهيناث نع ءاجو هراكنا
 () عيمسلا انير نع ةياك

 () بير نودب تءاج دق دوه يف
 ناودع نع ىهنت مث ليكلاو
 (؛رةشحافلا نع ىهني ذإ طول نع

 (٥) يتا صنب سفنلاب سفنلا

 نيمتلا ةعلطلل هحرش ىف

 صن هبيبلع يبنلا وا هل يبر

 لقنيريفسكو ملعك

 هتججب السرم نوكي الف
 رمع دنع ة ىار امل

 (٦ا) مسقلل ىدباو ةبقن اهب

 عرش امبسح راتحا ةعيرش

 () ركذ ثيح يرئازجلا رهاطل

 نطفاف الوق يودزبلا نع ىكحي

 (٨) اذ لثم اضيأ نيدلا رون لوقي

 ادب فلخ ىضم نم عرشب ال مأ

 ناث لوق يفنلاو معن ليق
 ادتبم عرشب ءاج هنأب

 لحر عر اشل هعرش فيض أ

 الصحاذنه ناك ول ذإ نكمي

  

  

 )١( ص ١٨١ نوثدحملاو ثيدحلا .
 )٤( ةيآلا )٨٠( فارعالا .

 )٧( ص ٥٧ رظنلا هيجوت .

 (٢) ص .٦ ج ٢ سمشلا ةعلط . (٣) ةيآلا )٨٥) دوه .

 )٥( ةيالا )٤٥( ةدئاملا . )٦( ص ٢٨٦ ثيدحلا مقر ٤٧٣٦ لبنح نب دمحا .
 (٨) ص ٦٢ صو يناثلا هزجلا م سمشلا ةعلط ٦٢ .
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 يباحصلا ىلإ هعرش ناكل

 حصي ال اذهو ايدؤم راص
 ةثعبلا لبق فالخلا ىرج اذك

 اعنم مهنم لوسرلا دبعت
 ملعأ يبر لاق فوقولا ىلإ
 نكيدقهقحيفامهالك
 هتريس نم نرهظي اميف لوقي
 امزل كاذ ناك ول هنأل

 ىلإ سلجي ملو ايمأ ناكو

 هل حوي ملو ىضم نم عرش نع
 مزل دقالك ديحوتلا امنإو

 باحصأال هنع وهف بسني

 حجر لوقلا ا اذ نا تملع د دقف

 ىعس ضعبلاو زاجأ مهنمو
 ملعن انسل نحنو هرمأب

 نلعي اذ نع نيدلارون نكل
 هتعيرش ىوسب ديعتي مل

 امدقت يذلا عرش نع ثحبي

 الأس وأ بهارل الو ربح

 هلدي يكل يحو انير نم
 مزتلا هب قفوم ىقطصلاو

 () حلطصملا ملع نع تافيرعت

 هنيه لكل هنأب ملعأو
 انذخملكتي تاحلطصم
 مهافتلا يفرصفقاايهنأل
 اهقفلا دنع بجاولا ىلإ رظناف
 انزبقاعيس اهكرت ول

 ام بجاولاف ديحوتلا املعو

 دوجولا بجاو هلآلاف لقعلا ىف
 ةفللا بسح بجاولا امنإو
 املعلا لوقي امك يفبنيو

 مهحالطصا يف نفلا لاجر هنم

 ماقلمااذب الهاج نوكي

 دصقيو نسح اذه لاق ول

 يف نسجلا تدصق يننإ لاق نإ

 ه حلطصم هلف نف لكو

 هيملع ناو ةيلمع نإ
 ان_ومهفيف اهب مهنف يف
 منالم مهدنع ظفلب اذو
 اهلعفب لعاف باثي ايشا
 اني ملكتملا حالطصا يفو

 امدعي نأ يف نوروصتي اك
 دودولا نع عنتمم همدع

 تباث ئشل بجاو لاقي
 املكت هنف ىف ىذلا ىلع
 اهدصق يتلا هيناعم ىلإ
 مهف مهعم يذلا ظفللا فلاخ ول
 ماهفإلل سيبلتلا دصق و

 نكزداحأو رتاوت وذو
 دمحي ال انهف فيعضلا كاذ
 ىفطصا ام وهف ةغللا حلطصم

 ثي دجلا ملع

 ناعون مهدنع ثيدلا ملع

 ةياورلاب ملعلا نيذ لوأ

 )١( ص ٢٢٢ ثيدحلاو نارقلاب فيرعتلا نم .
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 نافورعم كش الامهالك

 ةياردلاب ملعلا وهف يناثلاو



 ارلا بيردت نم ٤ذ ص )١(

 المش ملع نيمسقلا لوأف

 اهطبض من ريرقتلا ثلاثلاو
 ينا ةلاو ا كل ةياور عم
 تفرع دق هب ملعلا وه اذو

 اذكو امكح مث اعونو اطرش
 تايورمل فانصأ كلذك
 ةقيقح نع يطويسلا ركذو

 دنسي كاذ منو اهوهجحنو

 اهطورش اذك رابخأ وحنو
 لمخ نم ناك عون ياب
 اههحنو هل ةزاجإ اذك

 عاطقنا وأ هلا لغ
 عم ةاورلاو لوبقلاو درلاو
 لمحتلل طورشلا كلذك
 تايورمل فانصأ اهنمو

 2 5ا ٨٥٨4ه

 العفام اذكو يبنلا لوق

 اهظفلل مهريرخ اذكهو

 نايبللو ةياردلا ملع
 تتأ يتلا ةياورلا ة

 اذخ مهطورشو ةاورلا لاح
 يتاي دق قلعتاهبامو

 )١( ةنسلا لقنف ةياورلا كلت

 دصتقي امتح ثيدحتلا هل نمل

 اهل يوارلا لمخق ام كاذ نم

 يلجلا لوقلل عامسلاو ضرعلاك
 اهعاونا نع يطويسلا ركذو
 عاونألا رئاس نم هورحنو

 عقي حيرخجخو مهل ةلادع

 1" دمص ط!ا د ضناب ءادأللو

 تافنصم نم هتوح امو

  

 هنعل ١

 ةقيرطلاب ةنسلا فزت
 هتننس نإ ئشلا ىف هلصأو
 نإ نقلطت ةريسلا ىلع مث
 لسرلا ريخ ىفطصملا لوق هنمو
 ةقيرطلا اهلصأ نأ ليقو
 تديق اذه سكع يف اهناو

 رمآ نم ماودلا امانعم ليقو

 انث ملل حالطصا يفو

 اررق وأ هلعف وا هلوق نم

 ماللا مضب ةيقلخ وأ
 هلوق لوصألا لهأ عمف فلخ
 امكحيل تباث هنع ناكام
 باتيام هقفلا لهأ دنعو
 لاوقألا هذهف هكرت ىف
 اقلعتال ةيلب جا نم

 ءاضعألا ةكرح هلانم
 لكألا لثمك وأ اضيأ مونلاو

 . لوالا ءزجلا ايو

١ > 
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 ةغللا بسح ةداعلاب كاذك

 هتررمأ دق نسملا ىلع اذإ
 نملعتلف اهسكع وأ ةديمح

 )٢( لقت دق ثيدح ةنس نس , نم
 ةنسلا ةدوممحا اهنكل

 ف نإ ةئ `» ةنسك

 رمتسي ابص " مادي نأب

 انيلسرملا مامإ نع ءاج ام

 ىرت هل ةيقلخ ةفصو أ

 مانألا ` دد تا ص ىفو

 هلعفو هريرقت اذكهو

 املعتلف هب اتابثإو ايفن

 باتعلا وأ لعفلا يف هيلع

 لاعفأ يبنلا نع تتآ نإو

 اقلطم حاص عيرشتلا ىلإ اهب
 ءاوس ىلع اذه ىف سانلاف

 لهألل هرايتخاو برشلاو

 ٦ ح 42
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 (٢ ) مامإل ا٤ ص ١ هيلكلل ثيدحلا مولع ئ و ٦و٥ صو يبونقلل بيبح نب عيبرل .

  

  



 ادتقا ءاش اذإو حابم وهف
 لسرلا ديس مواد اذإ نكل

 جرخي وهف ةيلبجلا نع

 لسرلا ريخ ريرقت نع لوقلاو
 لق هركني ملو لوقلا عمس وأ

 نإ كاذك هب ملعلا اوطرتشاو
 هترضح يف امزال سيل ليقو
 ىرولا ديس ةردق اوطرتشاو

 لمتحي اب لعفلا نوكي نأو
 ريرقت هتوكس يف سيلف
 لفغ نإف ههابتنا أوطرتشاو
 ارضاح يبنلا ناك نإ كاذك
 ىفتكادهلعل اريرقت دعبي
 لعافلا كاذ لعفب نكي نأو

 نم نيبسحيف هلوبق ىلع

 ىدتقا هب نإ رجؤي هب صخش
 لمتحي اجورخ ناك نإ هيلع

 جردي بدنلو يلبجلا نع
 () لعفي ىتا دق نم ىأر اذإ

 لبق دق قح ريرقتلا اذ نأب

 نلعفي ام هترضح يف نوكي

 اركنأ ءاش ولو لعفلا ركني نأ
 لجالا هللاب كارشإلا ال خسنلل

 روفكلا هرهظأ نإ رفكلل
 لقريرقت الف لعفلا كلذ نع

 اردابم هركنأ ريغو

 افلس نم راكنإلا كلذب

 لئالدلا نم وهف ارشبتسم
 نكز دبعتلل ال هريرقت

 ةنسلا توبن

 نارقلاب لسرلا ريخ ةنس
 ىلع تعمجا راتجلا ةمأو

 انامحرلاف لوسرلا عطي نم
 يف هللا لوقي متعزانت نإو
 لوسرلاو هلإلا ىلا ىنعي

 ةبآ مث قطنيامو لاق
 اكيروالف انبر لوقي

 ربلا لوق كومكحي ىتح
 لوسرلا مكاتآامو يهو
 مسرت تااجحلا ىف ةياف
 دروام وهف ةنسلا نم امأ

 باتكلا مكيف تكرت دق نيئيش
 يكزلا ىرولا ديس اذهب لاق
 يتنسب مكيلع هلوقو

 يناندعلا ةنسو اهتوبت

 اللا يف ضراعت ملو اهلوبق
 (٢) اناهرب تن دأ ةيآ عاط أ

 ))٢( فرع أ هللا ...ذإ هدورف ئش

 () ليلدلل ,:.:::.نلا يف ةيآو
 ةلالداهب ا... .. . ۔؟؛ ةروس يف
 ()اكز دق با:. نق نونمؤي اك

 رشحلا ين .1 :ز دق ةيآو

 )٦( ليلدلا ىبن }۔فلاب هوذخ

 (» اومدقت ال هللا لوقي اهيف
 دعت ثيداحا نم لوسرلا نع
 () بايترا الب ىدهلا امه يتنسو
 كردتسملا ىف ءاج ثيدحلا اذو

 (م) ةمألا ىنف افلخلل ةنسو

 )١( ص ٥٧ سمشلا ةعلط حرش نم يناثلا زجلا .
 )٤( ةيالا )٢( مجنلا . )٥( ةيآلا )٦٥( ءاسنلا .

 )٨( ص ١٧٢ مكاحلل كردتسملا نم لوالا ءزجلا ٢٢/٢٢٩ .
 )٩( ص .٢٠ ثيدحلا مقر دزاد يبا ننس عبارلا ءزجلا ٤٦٠٧ ص و ١١ هجام نبإ ننس ىلع ينيوزقلا حرش نم لوالا هزجلا .

 )٢( ةيآلا )٨٠( ءاسنلا .
 )٦( ةيآلا )٧١( رشحلا .

 )٢( ةيآلا )٥٦( ءاسنلا .

 )٧( ةيآلا )١( تارجحلا .
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 يرمأ عاطأ نم يبنلا لاق

 ةريره وبا هعشثيدح ىور
 ىبا نم اولاقف ىبا نم ىنثتسااو
 القن ثيدحو هاصع نمب

 يضقت فيك لوسرلا هل لاق

 ركذلا يف نكي مل نإ هل لاق
 ةنسلا يف نكي مل نإ يبنلا لاق

 ىلع هبر لوسرلا دمحف
 ننسلا يف يذمرتلا هاور ناك

 (٤) دؤاد ىبأ نع ىوري كاذك

 ثيدخحلا نسحأ نإ لاقو
 ىفطصملا يدهل يدهلا نسحأو
 هللادبع لاق ىراخبلا ىفف

 ارمع لجخ هللا ديع لاقو
 هتبطخ ىف ناك اذه لوقي

 ام ةنسلا ةيهام اننإو

 سدقلا حور ىرولا ديس لوقك
 يبنلا ةنس يحولا قيرط نمف
 ءافخ يفق مالعإلا هلصأو

 هملعي اقح هللا هافطصا نم
 ةيادهلا قرط نحت فيو
 ناسنإ هداتكعي نكي ملو

 رهطلا لوقو () ينعاطأ دقف
 (٦) يتمأ لك ةنجلا لخديس

 ابإلا كلذ رسف هنأو

 (٢) السرأ اناعم انيب بن نإ
 ىضقأ ىنإ باتكلاب لاقف
 رهطلا لوسرلا ةنسب لاق

 يتجح داهتجإلا ذاعم لاق
 1 دق هل يذلا قفو نأ
 نميلل هلسر أ ىفطصملاو

 ديدحتلا ىلع يناثلا هئزج يف

 (ه) يثيدح عمتساف يبير باتك
 افرمعأ اهتاثدحم رومألا رش

 هاجلا ميظع دوعسم نبا ليق
 ىرولا دہايسف ةياور يفو
 هبرفعجل ىورت اهنأل

 املعاف يبنلا عور يف يقلأ
 )]٦( سبتقا هرونف يعور يف ثفن
 برعلاريخجل مالعإ يحولاو

 يئاج ظفلب اعرش اهنكل
 همركي مث ءآإشيام لكب
 ةمالا ةاده مهف هلسرل

 نأشلا اذه لسرلل امإو

 يمالسإلا عيرشتلا نم اهتناكمو ةنسلا

 نم ةنسلا وه ىناتثلاردصللا

 هدراو بإتكللانايباما
 ما هيف ةالصلاب رمألاك

 اهلتم اضبأ ةاكزلاو جحلاو

 دجتسم مكحب تءاج اهنأ وأ

 اهتمع عم عمج ةأرماك

 لسرلاريخ نع ءاج دق همرخ
 مومعلل صيصختلا كلذك

 ننملا يذ يبر هللا باتك دعب

 هدصاقم نحضوتو نلصفت

 لصفت ةنس تاعكرلاو

 اهنيب ىفطصملاو تلمجأ دق
 دجوام اقح ركذلا يف هنأل
 ))٧( اهتلاخ وا حاص جاوزلا لاح

 لبق يداهلا نع عيرشت كاذو

 مولعملا ردقلاب عطقلاك

  

 )١( ص ١١ بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .

 )( ص ٦١٦ ج ٢ يذمرتلا ننس . )٤( ص ٢٠٢ يناثلا دلجملا دؤاد يبا ننس .

 )٥( ص ٥٢٧ ج .١ يرابلا حتف . )٦( هريغو ةماما يبا نع يناريطلاو هيلحلا يف ميعت وبا هاور .

 )٧١( ص علاط ةريره وبا هاور ١٢١ صر بيبح نب عيبرلا مامإلل حيحصلا عماجلا نم ١٩٠ ج ٩ ملسم حيحص .

 )٢( ص ٢٦٦٢ ج ١٢ يرابلا حتف .
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 قراسلا عطق رانيدلا عيرب
 اقللا نديقت اهنأ وأ

 لزنملا يف ىتأامكح تدكأ وأ

 مظعألا لوسرلا لوق اهقفاو
 ةدايز وأ سفنلا بيطب الإ
 )٥( ةنسلاب يذ فارطألا ةيدك

 ةبآ لم لكشملا حضوت وأ
 اضيبألا نا بحصلا ضعب مهف

 دوسألا لاقعلا لاق اذكهو
 راهنلا اذ ضايب وه ىبنلا لاق
 تكس مكح ىلع تلد اهنأ وأ
 رحبلا يف يبنلا لوق هلانم
 هتتيم انل تلح اذكهو

 جرخاتيم انذإ همأ ةاكذ
 انمرخ ثيداحأ اذك

 ةبلهألاو بلحلا يذ لكأو

 هللا باتك نم مكح خسن وأ

 هيصو .1 ءاج دق هلاتم

 ةيصولا ةيال تخسنف

 انيبرقألا من نيدلاولل

 يف هللا لوقي نهوكسمأو
 تخسن دق هذه دودجحلابف

 نارقلاب ةنسلا كلذك

 سدقملا تيب لابقتسا بجو دق
 ركذلاب اهلابقتسا خسنف

 هل الإ(كاهجو لوف) لاق

 )١) يقئاقح ذخف زرح نم ناك نإ

 () اقرس نإ قاس فك عطقك
 )٢( لطابلاب يأ سانلا لام لكآك
 (؛ ملسم لام لحي ال لاق إ
 ةدافإلل ركذلا يف يذلا ىلع

 () ةدجلل ىتأ ثاريمو تءاج

 () ةرقبلا يف نيطيخلا تركذ

 اضرع دق ضيبأ لاقع وه
 دصقي اذه داوسلا ىذ طيخلاب

 راصي ىنعملل ليللا داوس اذك
 تبثت مكلا اهبو باتكلا هنع

 ( رحتلف هؤام روهطلا وه

 (؛زر هتاكذ تدرو نينجلا يفو
 رد مكحلا ىفطصملا ناسل نمف
 )٠ ١) انملعاف بانلا تاوذ لكا

 )١١( ةيربلا تسيلو رمح نم
 ٥اوالا ر 4 طلا ةنسب

 (١ا٢) هيربلا ديس نع ثراول
 (؛٢) ةرقبلا ةروس ىف اهنأو
 انوقتي نيذلا ىلع اقح
 (١؛} فرعاف تويبلا يف يناوزلا سبح
 »}!١( تبث اهخسن راتخلا ةنس نم
 (١ا) نأشلا اذ يف لاثملاو خسنت
 )٧\() يسنتأن دق هب يداهلا ةنسب

 ربلا رمأبارغلاةبعكلل
 هالوأ ام مارجلا دجسلاف

  

 . ٥٠ ص ا ج دودحلا باتك يف يذمرتلاو بيبح ني عيبرلا مامإلا دنسم ١٦٢ ص ) ( ١

 . ١٧١٦٥ ثيدحلا مقر يمليدلاو ٢٠١٧٦ مقر دمحا هاورو ةباصإلا ١ ج ٢٦٢٦ ص )٤( . ءاسنلا )٢٥( ةيآلا )٢(
 . ٤٦ ص ١ ج يمرادلاو ٢١. ص ٢ ج دزاد ويا ٢ . (٦) ج ٢٢٥ ص يراخبلاو دزاد ويا ٤ ج ١٨٨ ص (٥)

 . يمرادلا ٢ ج ١۔ صو يراخبلا ٤ ج ١٥٧ ص )٨( . ةرقبلا ) )١٨٧ ةيآلا )٧)

 ٢. ٢٨ ٠ ثيدحلا مقر دؤاد وباو يناثلا دلجملا ١٦ ١ ص يمرادلا ٠. ١) ( . بيبح ني عيبرلا مامإلا دنسم نتم 1 ص (١)

 . عساتلا ءزجلا ٩٧٠ و ٩٦٩ ص يراخبلاو .بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم نتم )\ )١`

 . ءاسنلا )١٥( ةيالا )١٤( . ةرقبلا )١٨0( ةيالا )١٢(
 . يناثلا .ءزجلا ٢٤٦ ص يمرادلاو ٤ ج ٤ ٤٤\ ص دزاد وبار عبارلا دلجملا رشع يداحلا ءزجلا ١٨٨ ص ملسم هاور )\ (٥

 . سمشلا ةعلط نم لوالا ءزجلا ٢٢١ ص علاط )١٦(
 . اهدعب ةياو ةرقبلا )١٤٩( ةيآلا هذهو لوالا ءزجلا ٦٠٢ ص يراخبلاو بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا نتم ٥٦ ص )١٧(
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 ()) ءاروشاع موص بوجو اذك
 دق ةنسلاو ناضمر رهشب

 ىهندقابهنع روبقلا ةرايز

 نإف رمخلا براش يف هلوقو
 برش يذلا لتقي مل هنكل

 (٢) ءاج باتكلا نم هخسنق

 درو هلاثم اهضعب خسنت
 )٢( اهجابا اذ دعبو ىرولا ريخ
 ( نلتقيلف ةعبار اهبرش

 بلج يذلا ةعبارلا ةرملا يف

 رداقلا باتك نم و أ ةنس نم رتاوتلا ىدل خسنل ١ عنمو

 ينظلا موقي لو هليلد ينظ وهف يد احآلا ربجلاب

 املعاف ايوق ايعطق نوكي امهنم ليلذلاف نيذ خسني
 باتكلل خسنل ١ يعفاشلاف

 ن ارقلابو رتاوتم نم

 دجلا

 )٥( ب اوألا ةنس نم هعنمب

 ىناند قلا ةنس خسن عنمي

 ي

 )٦( هثيدح ثدحم نم ناك وأ هديدج ةفقفل ثيدحلا نإ

 غلبم هل عمسلاو صخشلل غلبيمالك لك هنأ و
 هلادب اظقيتسم وأ مونلا يف هلصو دق يحولا قيرط نع وا

 رقا وأ لعفو لوق نم فيضأ رشبلا ريخ ىلإ ام حالطصا يفو
 ةنسلا فيدر ةيقلخ و أ ةيقلخ ىفطصملل ةفصوا

 ىعباتو ىبا < صلو يبنلل فيضأ ام ليقو

 مس ردق ام اولثم تافصللو ملع ريرقتو لعف وأ لوق نم
 )٧() لاقلا عر لوقلا يف انيبن الاق انم سيلف انشغ نم

 ل ضرفلا امأو هل ةلحار ىلع ىلص ىفطصملا نا لعفلاو
 اررق لوسرلا بضلل لكألاو
 هيقلخلا هتفص نم ناو

 رعشلا طبس ناك دق هنأو
 هيقلخلا هتفص تركذو

 ماللا مضب تءاج هذهو

 : ا م ١ >حي لكلل هناو

 )٨( ىربنا هدحو لكألل نكي مل ول
 ةيحللا ثك نينيعلل جعدا

 رصق اذ الو لب اليوط سيل
 هيضولا ةديسلا ةجيدخ

 ماحرالل لسرلا ريخ لصوك
 انبسكب مودعملا ىفطصلاو

 ثيدحلاو ةنسلا نيب قرف دجوي لم

 افدارت دق فيرعتلا كلذب
 قحل دق ثيدجلا فيرعت كاذك

 افرع دق هريغ اق 4 يفو

  

 )١( ص يراخبلا هاور ٢٨٢ ج ٤ ص ملسم هاورو ٩١ ج ٨ .
 . بيبح نب عييرلا مامإلل ءاروشاع موص ٨٠ ص حيحصلا عماجلا نتم علاطو ةرقبلا )١٨٥( ةيآلا (؟)

 )٢( ص ١٢٠ ج دؤاد وباو بيبح نب عيبرلا دنسم روبقلا باب ٢! ص ٢١٨ .
 )٤( ص دؤاد وبا هاور ١٦٤ ج ٤ . )٥( ص ٢٢٠ و ٢٦٢١ يناثلا ءزجلا سمشلا ةعلط . )٦١( ييونقلل عيبرلا مامإلا ص .

 )٧( ثيدحلا مقر ١٦٤ ملسم . )٨( ص ٩٧ دؤاد يبا ننس نم ثلاثلا ءزجلا نمو عيبرلا دنسم .
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 لاوفألاب صخ ثيدجلا نإ

 ةنسلا يف ىتأ اريرقت ىنثتساو

 رخأ لوق ثيدجلا يف ءاجو

 انيثدجلا رورهمج دنعو

 رببرقتلاو ثيدحلا ىف ن

 رمتلا كلذ تيمعار اذإ نكل

 انيب امتح ثيدحلا امل
 ةحفنل ىفطصا ثيدح نا

 ةنسلل ىوتحا ننييببي

 يداهلا لوق ثيدحلا ىري نمو
 ربعي يذلا توصلا ةفللا يف

 لاعفألاب صخ اضيأ كاذك
 ةنال :لل ١ ةت هذ :

 رصحني دق لوقلا ىف هنأب
 (ا)انوخ يلوصألا اذك فدارت
 ريشبلا يبنلا لامعأ نايب
 رهظ اقرف ىرت ال نيتملكلا يف
 انع اهيف امو ارفلا ةنسلل
 ةبيه كاذك سدقلا ملاع نم
 ةقيقحلاب دوصقملا حضويو
 دارملاب د ص ةب هلعل

 (ا))ربخيفقف هسشقن هتوح امع

 هلمأ فرشو ثيدحلا ملع لضف

 لجألا ملعلا اذ مولعلا فرشأ نم

 اننيبت يداهلا ةنسو

 ارجأ لاني اهب ىنتعا نم
 را ج+ا ةذف لخ هنأو

 رفطصلا نأب سابع نبا نع

 هتيدح اوور هءافلح يأ

 ملعاف هاور يناربطلاو

 دعت ةفيظو يهف ةحيصن

 رجح نبا ةهزنلا يف لاقو
 فلخ لك نم ملعلا اذه لمحي

 مظعألا ثيدجلا اذ مامت ىلإ

 ملعأ تسل انأ لاق يرونلاو
 دمصلا هجو دارأ هباذإ

 برشم يف اذك هل لكأم يف

 انيبن نع دمحا ىور دقو

 مهرصن انيرا د انأ نأ

 ةعاسلا موقت ىتح يبنلا لاق

 نكت مل نإ يذ لاق هولاس ذإ

 ىدتهملا ثيدح بابرأ دصقب

 هروصنملا ةفئاطلا رسف ذإ
 )١( سمشلا ةعلط نم يناثلا هزجلا لوا .

 () لزن نارق دعب ثيدحلا ملع

 انحضوتو يير بإ تك
 رخفو افرش ةايحلا يفو
 رابجلا ةمحر لاني فوس
 (؛رافلخلل اعد هللا ةمحرب
 هنزرملعبي سانلل كاذك

 رشبلاريخ لوق هيف ركذي

 () فرحنا ام هنع نوفني هلودع
 مهفاف لاق يقيهبلا هاور
 اوملعاف ثيدحلا ملع نم لضفأ
 دحأ لك جاتحي دق هيل
 برقو عوطت نم لضفا
 (رانه هانعم ترظن هلاقم
 مهلذخ نمب نولابي الو
 ةفناطلا يذ لبنح ىتف لاق

 نذ ذأ نم ىرد أ تسلف ة ةروصنم

 دمحأ لوق مكاجلا نسحتساو

 هروكشملا ةفئاطلا هذهب

 )٢( ص ١١١ ثيدحلاو نارقلاب فيرعتلا . _

  

 )٢( رجح نبال ركفلا ةبخن حرش . )٤( ص ١١ ينارعشلل ةمغلا فشك لوالا ءزجلا .
 )©( اج عماوجلا عمجو ١ج ماكحالا لوصا يف ماكحإلا - ١٦٥ ص ٢ج سمشلا ةعلط دعس دومحم .د نع هتلقن .يقهيبلاو ميعنوباو هنابإلاو ه!١١.

 )٦( ص ٤٥٨ ثيدحلا مقر عبارلا هزجلل ١٥١٦٩ لبنح نب دمحا .
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 انيجحلاصلا ليبس اوكلس مه

 انيفلاجلا موقلا اوخغمدو

 نم هلآلا رصن ثيدجلا يفو

 نمل اهادأ منت اهلمعو دقو

 اهقفأ هنم ناك نم ىلإ لاق
 لبج نباو دوعسم ىتف مهنم
 هياور يف لسرلا ريخلاذك

 انيدتهملا فالسألا اوعبتاو
 انيعمجأ قلخلا ريخ يدهب

 )١() نظفحيو اهعمس يتلاقم

 نملعاف ثيدح يف اهقف لمح .

 اهقفلا لاجرلا نع يور امك
 ىلجلا هظفل ضعب فالتخا عم
 () هيا ول اوفلب ينع لوقي

 ىلاعت هللا ىلإ فاضملا مالكلا

 لجألا هلل فيخض أ يذلا نإ ١

 فرشألا وهو نآرقلا اهلوأ
 هلماكلا ايازملا هل هنإو

 لقن ذللا يسدقلا ثيدحلا من

 (٢ر لعج اعاونأ وهف مالكلا نم
 فرعي هنم ,زاجعإلا امل

 هلزنملا ءإيبنألا بتك ىنانلاو
 لعج انلاتثتف داحآ لقنلاو

 ىسد تقلا ثيدحل ١

 يسدقلا ثيدحلا فيرعت ءاجو

 اندصقيو رهطلا هب ينعي
 لقن ام احالطصاو هلإلا ىلإ
 ناتغيص لاق يسدقلا ءادألو
 لسرلا ريخ لاق لوقي اما
 ةزعلا بر لاق لوقي نا وا

 (؛5؛سدقلل هتبسن ةقل ىف

 (٥) انبسني وهو ثيدح هب

 لجلا نع هدنسسي ىبنلا نع

 نافرعت نيثدحلا دنع

 يلعلا يرابلا هبر نع ىور اميف
 ةمألا يداه هنع هاور اميف

 ىوبنلا ثيدحلاو ىسدقلا ثيدحلا نيب قرفلا

 ابيطلا يسدقلا ثيدجلا نإ

 يوبنلا وهو ثيدحلا امنكل

 لجألا هللا نم يحو امهالك

 نع ءاج دق امهالك نم ظفللاو

 ىرولا د۔ے سو هلل هانعم

 درو هانعمو هظفل ليقو

 لا بسنيو حلل ,را
 درو ىفيقوت هنم ثيدحلا اذو
 هنيبي ىرولا ريخ ىفطصلاو

 داهتجاب نوكي يفيقوت هنمو
 بدألا ىلع يوتحي يسدقلاو

َ ٦ 

 () ابسن ميظعلا انهلآ ىلإ
 ىبنلا دمحم ىلإ بستنم :

 لسرلا ريخ ىلع ليربج هاقلا
 نيسني يسدقلاف ىرولا ريخ

 اربّخا نإ ههنآ نع هيوري
 دمصلا درفلا دحاولا هلإلا نمع

 ثيدحتلا ةلاح ىف هسفنل

 دمصلا بر نم لوسرلل يحولاب
 هنلعيو همالك نم سانلل

 دارملل رقيف يبنلا نم

 بستكت هنم قالخألاك ظعولاو

 )١ ) ص لبنح ني دمحا ٢٥ ثيدحلا مقر سماخلا هزجلا ٧١٩٦٩٦٩٦ ثيدحلا مقر يذمرتلاو ٢٦٥٨ .

 )٢( ص يذمرتلا .٤ ثيدحلا مقر سماخلا هزجلا ٢٦٢٦٩ . )٢( يمساقلا نيدلا لامج دمحم ثيدحتلا دعاوق ٦ه ص .
 )٤ ) ص ٢٤٨ ج ٢ سوماقلا . (٥ ) ص ٦٤ و ٦٥ ثيدحتلا دعاوق . )٦) ص ٢٠ يريدردلا رهاطلل ثيدحلا مولع ىلإ لخدملا
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 هلآلا ةمظع نر وظيو

 رافكلل باذعلا ةدشو

 لمتشي يوبنلا ثيدحلا امأ
 اماكحألاو بادآلا لمشيو
 اديحوتلاو ةنسلاو ركذلاب

 اريسلا مث صصقلا لمشيو

 ابقانملاو ريسفتلا لمشيو

 ةعاسلا برقل تامالعلا من

 اضم هلام يير وفعو
 راففغلل ديحوتلا كلذك
 لمعلا لئاضفو كولسلا ىلع

 اماصتعإلا مث اضيأ ظعولاو
 اديفملا قلخلا نلمشيو
 ازربغ امالكو يزاغلا من
 اببرشملاو لب لكأملاو بطلاو

 ةنسلا بتك لمشت يذ ريغو

 ميركلا نآرقلاو يسدقلا ثيدحلا نيب قرفلا

 لقن دق يسدقلا ثيدحلا نإ
 بسندهنإوهمالكوهف
 2 وأ نوكي همالك وهو

 اربخا دق هنال انيبن

 الإ فاضي ال باتكلا امأ
 له ةنسلا نم يقابلا يف فلخلاو

 ىوهلا نع نقطنب ال هنأل

 ركذ دق اياربلا ديس نإو
 نكي مل ليقو هعم هلثمو
 الزني نأ نكب يسدقلاو
 يف ءاقلإلا وأ ذبؤرلاب مونلا يف
 لقن اقبلا يبأ نع يمساقلاو

 يلجلا يحولاب ءاج دق هلوزن
 ىنعلا هيلإ يجوي انهلآ

 مايهلإلاب نوكي هلوزن
 نآرقلا نع مهضعب لاقو

 هطساوب الو زجعمب سيل
 يبيطلا لاقو ليربج كاذو

 ردص مايهنإب ىنعللاب ربخي

 ةمألل هسفنب ارابحعم

 هبر نع هوري مل هنأ يأ
 ليدبتلا نم ظوفحم ركذلاو
 الف ىنعملاب نارقلا ةياور

 . يمساقلل ثيدحتلا دعاوق ٦ ص ()
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 ردصملا سفن ٦١١ ص (؟)

 (ا)لجألا ىلإ ادنسم لوسرلا نع
 بتك دق كاذك ءاشنإ هيلإ

 لسرأ نم ىلإ نفاضي مث
 ىرولا قالخ نمحرلا نع هب
 ىلتي ام ىتم هدحو هلل

 لسرلا ريخ ىلإ ايحو هدورو
 ىوحو هنع ركذلا راشأ امك
 ربخلا ىف باتكلا ىتوأ هنأب
 نملعاف فالخ بسح اذو ايحو
 الزنوأ كلم ناسل ىلع
 فرعاف زوجي اذ يبنلا عور

 )٢( لجألا يبر نع ركذلا نأب اقرف
 يسدقلا لثم سيل ىنعمو اظفل
 ىنبي لوسرلا نع هظفلو
 مانلاب نوكيدق كاذك

 يناثلاامأوازرجعم نوكي
 هطساوب اج ركذلاو هلوزن
 يبنلا ىلإ هلوزن هلن مك

 دابعلا قلاخ نع يسدقلا
 رشن دق يبنلاو مانملاب وأ

 ةفاضإ امود هادع امو

 هبتناف ىمساقلا لاقملا ىكح

 ليلجلااتبر نع ىتأامك

 اللا هارقي ظفللاب لب زوج
-. 

 . هنم ٤٦١ ص ()



 بنجو ا سفنو ضئاحو
 رتاوتلاب نآرقلا امإو
 رشبلا ديعتي مل يسدقلاو
 انازرقلاأرقندقاننكل
 لمتشا رئامضلا ىلع ىسدقلاو

 ىلع تمرح ملظلا دابع ايك
 هروس ىمست اضيأ هتلمج
 يل ىداع نم يسدقلا لثمو

 هشلا نإو
 يوانملا وهو فوؤرلا دبع
 عمج نيثيدح ثيداحألا نم

 و ا 2 ذ ح آ ` ١
 ب

 (١ا) بنتجي هسمل مهلك

 )٢( رتاوت الب يسدقلاو لقني
 رقي ال ةالصلا ىفف هنولتي
 انمحرلا دبعن ةالصلا لاح
 لجألا هللا نم سفنلا رئامض
 )٢( العو لج هللا مالك يسفن

 هروسلا يوخ يآلاو ةياو

 (؛ لالجلا وذ لاق ايلو دعب
 (٥) تافاخالا باتك ىسدقلا ىف

 واح ديد !علل وهو هنم

 عمتسأ نيعبس مث نيتئامو

 ربخل ١

 دق ةفللا ىف أبنلا ربخلاو
 رجح نبا هحالطصا ىف لاقو
 ادروام وأ ثيدحلا فدارم
 لغتشا دق يذلل لاقي اذل

 نكي نإ امأ يرابخألا هنأب
 لب ليقو ثدحم هنأب

 معاراص دق ثيدحلا نم ينعي
 صخ ثيدحلا امنكل هريغو

 )٦( دعت رابخأ عمجلا امأو ءاج

 (٧رربجلا ىنعم ةبخنلا هحرش يف

 ىدهلا ىلوأ نم لسرلا ريخ ريغ نع
 لقتسا هريغو خيرأت نأشب

 نفرعي وهف ةنسلاب لغش
 لح صوصخلاو مومقنلا امهنيب
 ممالاريخ نع ءاج ام نلمشيف
 صني هدحو هيلع ىفطصلاب

 القندقرجح ليلس اذك >< سكعلاو ربخ ثيدح لك

 )٨( رثؤي احالطصا امأ ةقل ىف رثألا نوكيءيشلا ةيقب
 لوألا امأف نالوق هيقف

 يذلا وهو رياغم امهيناث

 لعجي دق هلنمك فدارم
 ذحخ عابتإلاو بحصلل فيضأ

 دنسلاو دانسإلا

 ام ناينعم دانسإلل لاقي

 دق لاجرلا ةلسلس امهيناث

 دمت علا دنسلاو فد ارم

 )١( ص ٩١ بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .

 )٢( ص ١٢١ ملسم حيحص رشع سداسلا ءزجلا .

 )٥( ص ١٦٨ ثيدحلا حلطصم ريسيت .

 )٨( ص ١٦ ثيدحلا حلطصم ريسيت .

 (٦) ص ٢٥ طيحملا سوماقلا يناثلا ءزجلا .

 )٨( ص ١٦ ثيدحلا حلطصم ريسيت .

 () امن ادنسم هيلئاقل ىزعي
 دنسلااذك هنتمل هلصوت

 اودنتسا هيلا مهنإ ةقل ىف

 . نوثدحملاو ثيدحلا نم ١٨ و ١٧١ ص )٢(
 . ةيسدقلا ثيداحالا نم ًألقن يراخبلا هجرخا نماثلا .زجلا ١٠٥ ص )٤(

 . ركفلا ةبخن حرش ةمزنلا ٧ ص )١(
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 هلصوم نوتملل لاجرلا نم هلسلسف در او حالطصا ىفو

 نتبا

 ()املعتلف ةفل اهنم بلص امو ضر أ نم عفترا اام نتملا

 دنسلا ةياغ هيلإ ىهتنا امو

 دشت يا سوق نيتمت نم ليقو

 هضيب اضيأ هنم نجرخيو

 () درو دق حالطصاف مالكلا نم

 دش ثيدحلا دنسلاف بصب

 دن ددم ١

 () هتقل يف حتفلاب ىأ دنسي هلئاق ىلإ يذلا دنسملا

  

 () عفر دق ثيدح امإ ةنالت عمج دق ناعم حالطصا ىفو

 نايع ١ نع يورملا عمج ام يناثلاو هدنس لصتم

 نكز لوعقم مسا وهو يبنلا بحص نع يورملا عمجاباتك ىنعي

 دارملا وه اذو ر يأ دانسالا ف عاونألا ثلاثو

 ةدئاق

 اونسحتسا ثيدحلا ىف ءاملعلاو

 لفتشا يذلاو نيثندذحملل يأ
 دنسمو ظفاحو مكاحك

 مهلمخ قرط اوفرعيل

 امو مهتاجرد نع اوفركيو

 نيعت مهل باقلأل اعضو
 لحر اهل نمو ارغلا ةسنلاب
 دنسملا طبض لجأل ثدحم
 مهنم ءادألاو ثيدحلا اذه
 املعاف تاقبط نم مهل ناك

 يو ارلا ىمسيو دنسملا

 (}) دنسلل ركاذ ثيدحلا يو ار دنسملل مهفيرعت ىتأ دقو

 ربخا عامسا مت عامسل ا ىلع رصتقي دق نم وهشو نون رسكب

 ةفرعم الو ناقتإ ريغب ةياورلا درجم هل وهف

 ثد جا

 ةيارد وذنف ثدحلا امأ

 علطم ةاورلا لاوحأ فرعي

 اظفح ثيدح فلا نم ليقو

 انظفحي فالالا ةرشع لب

 . طيحملا سوماقلا نم عبارلا ءزجلل ٨٢ ص )١(

 . سوماقلا نم لوالا ءزجلا ٥٨٤ ص )٢(

 . ثيثحلا ثعابلا نم يناثلا دلجملا ٤٦٦ ص ()
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 ةرا م وذو ةياور وذو 4
 انثحبي نفلا يف هدوهج

 علطضا اهملعب تاياورلا ىلع
 ىضتريال اذ ليقو ادعاصف

 ()انفزذرعب من ليلد الو
--- 

 (٢) ص .٢١ يمساقلل ثيدحتلا دعاوق .

  3ص ٢٣ يمساقلل ثيدحتلا دعاوق .

 )٦( ص ١ .ةمدقملا رجح نبال ركفلا ةبخن حرش علاطو ييونقلل بيبح نب عيبرلا مامإلا



 فدر اثدحم يذلا ظفاحلاو

 اعمج فولالا نم ةئام وا

 فرع مهعم ةبتر ىلعأ ليقو
 هقرط نلهجي ام رثكا

 )() اعسوت هنفو هظفح يف

7 

 ةئا ذال :ةل "ظن د نم

 اهنوتم عمو ديناسإالا عم

 ))٢( ةججلاب يعد دق ثيدح فلأ

 اهنقت أ دقو اظفا> ناكو

 مكاحلا

 دروام عيمجب طاحأ نمو

 اليدعت اذك اخيرأتو احرج

 دعي امكاحف ثيداحألا نم

 ()اليق كلذك ادانساو انتم

 نينمؤملا ريمأ
 انيندخجا ىلعأ نعءاجو

 نفلالهأرابك هب صخ
 ةياقلل اوقلب دق مهظفح يف

 () انينمؤملا ريمأ هلاليفق
 نانشلا اذ يف عجرملا مه نمو

 ةرملاب اوفصو مهارت اذل

 ثيدحلا مولعب نيملسملا مامتها

 ةنسلا يذه هللا باتك دعب

 اهعمج يف اودهتجا نوملسملاو

 هميظعلا ةنيدملا تناكو

 ليوط نمز نم تزيم
 يبنلا ةنيدماودصقف

 بهذ ججحلا مسوم يف مهضعبو

 نع لأسي يكل ديبلا عطقيو

 نم لو أ ىفطصللا بحص ناكو

 راصمألا رئاس يف اوقرفت

 نيتفيلخللاياضتقلااذنك

 ارفن الولف انبر لوقي

 ارذحيل مهموق اورذنيو
 لجالا ملعلا بلط يف ابغرم

 )١( ثيدحلا حلطصم ريسيتو ركفلا ةبخن حرش ةمدقم .

 )٢( ركفلا ةبخن حرش ةمدقم .
 )٥( ةيالا )١٢٢( ةيوتلا .
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 تبت اهنم عيرشتلا رداصم

 اهلجأ نم اورفاسو اوعباتو

 هميركلا ةنسلا يذه نطوم

 ليحرلل كاذ ىداف اهب

 يورملا ةحص نع اوفرعيل

 برعلا ريخ نع ثيدحلا عمسيل
 نتسوا باتك نم مهادق ام

 نبلطي ملعل ةلحر نسدق

 راتخملل ثيدجلا اورشنو

 نيمالا ىفطصملا ىبنلا دعب

 )٥) اركذ هقفل ةقرفق لك نم

 ربكالا لوسرلا كاذ ىف لاقو

 )»٦( لحر نم معنو نيصلاب ناك ول

 )٢( ركفلا ةبخن حرش ةمدقم .

 )٤( ص ٢٢ يريوردلا رهاطلل ثيدحلا مولع ىلإ لخدملا .
 )٦( ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ؟١٢ .



 اراآايخ هلآلا ههبدري نمو

 ةصمنألا نع ءاجام كاذك
 لوقي هبحصل دهاجم
 ريخلا نكل ياوتف اوبتكت ال
 دقو مكيتفا مويلا يلعل لاق

 حص ثيدجلا ىرأ اذإ يعفاشلل

 يمالك متيأر نإ لاقو
 اوكسمت هلوقب مكنإف
 مكايإ ةفينح وبأ لاق

 ةنسلا عابتاب مكيلع نكل
 الئاق اموي رجز هناو

 راتخا ةنس الول لاقو
 لئس اموي نإ دمحأ نع ءاجو
 ناوكألا ديس مالك عم

 نيدلا رون لاقام ىلإ رظناو
 دؤاد ىلإ ىحوأ د ق هللاو

 اريصبت هنيد ىف ههقف

 () ةنسلل مهءارآاوكرت دق
 لوقأام لكلاوبتكتال

 رشبلا ريخ نع بتكي نأ قحأ
 درو دق لاقمو هنع عجرا

 حجر يذلا يبهذم اذه نإف

 مانألا دبي سل افلاخم

 اوكرتتلف مكل هلوقأ امو

 (٢راوملست ييارب نيدلا يف لوقلاو
 ةقيرطلل لض اهنع داح نم
 الئاط ارجز ثتيدجلاو انؤزرعد

 رابجلل نآرقلا مهف ام

 لبق صخش نع مالك ال لوقي

 (٢) نيملا هرهوج يق كاذو

 ديدح نم نيلعن ذ ذختا نا

 هبلطم يف امهالب ىرت ىتح هبلط يف رسو هنم ىصع من
 ثيدحلا بلط ىف ةلحرلا

 انمآ نم بحصلاو ىفطصملل انطوم تناك لوسرلا ةنيدم

 اريخلا نوعمسيو مهمولع ىرولا ريخ نم نوملعتيف
 رصمل بهاذ لك نامثع رصع يف اوقرفت دق بحصلاو

 ةنيدملا يف رثكألا ورصمو ةفوكوة هرصبو نميك

 راتحا يبنلا نع اوور امب راصمألا يف نوثدحي اوماق
 مهملا رمالا اذ لجال اولحرو مهتيدح "ىلع سانلا لبقأف

 (؛{){) دصق نم مهنم سانلاو ىور امب درفنا ميلاقألا دعب امل

 انؤزثحبيراتخلا ةنس نع انولقنتي نيرخآ
 ةقداص ةبغرب مهلاحرت

 ربتعت مهعم ةهفاشلملا نإ

 ىلإ سانلا رفاس ثيدحل ول

 انابكراذنكو الاجر اوراس

 هلاحرلاو للاجرلا بقلف

 انيند جلا ربا كا مه

 ةمألا يدهب لالجإ عضوم

 ةدابعلا نم مهعم ربتعم

 الملل ثيدحلا ىورت ةنكمأ

 انابش اوجرخو مهلوهك
 هلاحلا هذهل يارابكلا ىلع
 انومركم روصقلا ةفاك يف

 ةنسلل مهعمج يف اوبعت دق
_ 

 )١( ص ٢٠٢ ثيدحلاو نارقلاب فيرعتلا . )٢( ردصلا سفن .

 )٢( ملعلا باب ماظنلا رهوج . )٤( ص ١١ و ١٨ ص و مكاحلل ثيدحلا مولع ةفرعم ١١٠ ص ىلإ نوثدحملاو ثيدحلا ١١٤ هنم .
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 يراصنألا بويأ وبأ اذه

 ملقلا رماع نب ةبقع لأسي

 هلأس دحاو ثيدح وهو

 ىرش رباج هللا دبع لجو
 لجألا رماع نب ةبقع لأسي

 اداعف دحاو ثيدح وهو

 انيرثكملا ىف ارباج نإ عم

 اناك ديع س بيسملا نباو

 دحاولا ثيدحلل نرفاسي

 هللا دبع سابعلا ىتف لاق

 لجر هيوري ثيدحلا ينقلبي

 بهذأ يسفنب تنك يننكل

 الاقرسب هللا دبع لجو

 ةباحصلا فقوم ناك فيكو
 مهيلع اندلا تناه فيكو

 لوقعلا فيقنت ةلحرلا رثأو
 ىريف ثيدحلا صيحمت اهنمو
 مهنادلب يف نوكي دق كاذو

 يبنلا ثيداحأ نم ديز تسيو

  

 هرصم لهأ هيوري نكي مل يأ

 رصم يف ىتفلا ناك نأ دعبف

 لزن نمم وأ هللا كلذ

 ةباحصلا رئاس ن نم هريغو

 ةدع ةاورل ثيدحلا كاذ

 تاينلاب للمغللا امإك
 ةنيدملا يف نفرعي ناك دق
 نع ءاج دق ام ءانثتساب كاذو
 رتاوتلا نم هنظت ىتح

 دانسإلا ىف ولعلا اذكهو

 رات خلا ة نيدم نم لحري

 ممألا ديس ثيدح نع رصمب

 هلحر هعم طحي مل داعو

 ىرس رصم ىلإ اهب ةلحار
 لسرلا ديس ثيدح نع كانه
 ادافتسا ةبقع نم برينثل

 انووري يفطصملا ثيدح مه نم
 انازحألاو ضرألا لوهس يوطي
 دياورفلا يذل مايأ ةدع

 هاجلا ميظعو مولعلا رجب

 لحرل يوحن لحري نأ تئش ول
 بغرأو لب ثيدحلا عمل

 الاقملا عمسأ ىك نرفاسا
 دجامالا ةمه ثيده رظناف

 ةياورلا نمو ثيدحلا نم
 مئاظعلا مهيدل ترفصو
 لوصولل مولعلا حيقنتل اذك

 ىرولل ةاورلا نأش
 مهفعض نم مهتوق نملعيو
 بلطلا دنع دجوي نكي ملام
 هدلب يف ععش دق نكي ملو

 ورمع نبا نع هثيدح يوري
 لبج نبال ىور اهدحو رصم يف
 ةديدع قرط نم ىور دقف

 ةياورلا يف عويشلا ببسب
 تاهجلا ىف دعب ضافتسا دق
 ةياور نم قورافلا رمع نع
 نيوري اذه رحبلاو انيبر
 ر ضخاوألل لوألا هلقنت
 دابعلا ىلع ثحبلا لهسي يك

  

 اهرشنو ةنسلا ظفحل ةباحصلا دادعتسا

 ةلاهج يلوأ اوناك دق برعلا
 رججلا نم مهمانصأ اوتحنف

 مهدالوأ نولتقي كاذك

 ةلالضلا ىف ةورذلا اوغلب دق

 رشبلا قلاخ نود اهودبعو

 مهدي راعو رقفلا نم افوخ



 ةيمحلل نشت مهتاراغ
 ارثك مهيف رسيملاو رمخلاو

 مهرجزي مكاح نم مهل سيل
 هلإلا ةمحر مهتشغ ىتح

 تايآلا نم مهيلع ولتي
 ابسن مهيف سانلا ىلعأ ناكو
 ناميإلل لوسرلا مهاعد

 ةوعدلا ينهب اوئجافي اليك
 ارهج وعدي لوسرلا ذخأف
 اجاوفأ هنيد يف تلخدو

 ناميإلا ةشاشب تظطلا >ذذف

 ابغار ابلق مالسإلا فداصو

 يداهلا يبنلا نم اوفرعو

 ىدهلا ىلإ مهمعدي هنأو
 هريرسلاو صالخإلا اوفرعو

 لوقلا يف مهل ةودق ناكف
 لوسرلا ةيصخش امنإو

 مدلا ىرجم ىرج دق مهنم بحلاف
 انوظفحي ركذلل اوذخأو

 ىلإ ةصيخر مهسوفن اوعاب

 هينافلا ةايحلا ىلإ اورظني مل
 لسرلا ريخ ةنس اومزتلاو
 اهب هللا ةيصو اوملع زإ

 ننسلاو باتكلا نم اوفرعو
 انؤذرهقفتب اوناك كاذل
 مرحياقج ملعلا متك نأل
 نإ بابسألا أبه يبر هللاو
 هباحصلا أيه دق هناف

 بركلا نم ةيم أ ةمأ نم

 اوظفح نكل ةرطفلا ىلع اوشاع

 ةليبقلل ظفجلاب اومزتلاو
 بطخلل ربانم مهل تناك

 انامجرت نوكي مهدحاو
 ةركاذلاةوقب اوزرب
 لزن دق ام اولبقت نأ ورغال
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 ذةيلهاجو ةيبصعو

 ارشتنا كانه 77 بلسلاو

 مهعدري مهل نيد الو الك
 وذلرهطملا ةن

 نانيبلاب مهنع رقيو

 ابسح شيرق نم ىكزا كاذك
 زايفطلاو لهجلا يف مهو ارس
 ةلق نعاهل مهلوبق ناك
 ررتت عومجلا تباجتسا ىتح
 اجاهنم هليبس تذختاو
 رايدلل بحلاو مهبولق
 ابقاث اركف عيرشتلا فداصو

 اشرلا ىلإ هب اوكلس ام
 ردرلا كلاسم نع داعتبالاو

 ريسلا نسحب ىتأ امو هنم

 لعفلاب وأررق هلامو

 لوبقلا ىلع لماع ربكا

 مظعألا لوسرللو مهنيدل
 انولمعيءاج دق هب امب
 لمعلا اوكزف نيتايحجلا ريخ
 هيقابلا ةايحلا نع اوملع ذم
 لمعلاو اهطبضو اهظفحب

 اهل مهبحب اورثأت دقو

 نمزلا رم ىلع ملقلا ةيزم

 اوملعي سانلاو نيدلا يف
 اوملع ثيدحلاو باتكلا نم

 نك ءيشلل هلوق ارم دارا

 هبانإلا ىلوأ يداهلا ةبحصل

 بتك نمو ارق نم مهيف لقي
 اوظفتحا ءايإلابو مهترطف

 ةبقنملابو اهب مهرخفو
 بسنلاب رخافت عم رعشلاو

 اليبلا رهظيل هموقل
 ةيربلا ىلع ىحصفلا ةقللاو

 لجألا يداهلا ةنسو انبر نم

  



 لماعل المع عيضي لو

 لزنملا باتكلا يف ءانثلا اولان
 ارفو ١ ءازج مهيزجي هللاف

 لجأو لجاع يف انهل
 لسرملا يبنلا يداهلا ةنسو
 اربكأ اماقم مهيلويو انع

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا سلاجم
 نم معأ ىرولا ديس سلجم
 نطاوملا ةفاك يف امنإو

 بورجلا يفو ملسلا يف كاذو

 يلايللا يفو هراهن يفو
 ةيملعلا سلاجلارنتثنُكأو
 مهب يقتلي ميظعلا دجسملا يف

 اوماسي اليك سردلا ولت سردلا

 روضحلا ىلع نوصيرح مهو
 مهدالو ١ مهدنع نورضحيو

 ابجتحم ىرولا ربخ نكي ملو
 انسلاجي ناك هباحصا

 مهاضرم ىفطصملا دوعي اذك

 ةبوسلاب سانلا يف نمكحيو

 نع ربخي ب تلزن دق ةيآ نإ

 رضحلا يق هباحصأ همزال

 انفل تي نم مهنمو

 بوانتلاب رضحي مهضعبو
 ىكلاموياذنواموياذنرضحي

 ير اصننالاو قورافلا لثمك

 ارفاس اديعب هنع نكي نمو
 رمالا اذ نع ملعي ىفطصملاو

 هل بيلاسأ تناك دق كاذل
 هلأسم نع نلأسي ام اذإ اهنم
 ملكلا نرركي ةراتو

 لاؤسلا حرطي دق ةراتو

 لاؤس نع بيجي ةرمو

٠ 
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 )١( ص ٢٢٣ ثيدحلا مقر ٨٩ يرابلا حتف لوالا .زجلا .
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 ندصقي نم وأ بحصلا مضي ىنبم
 نطاقو دفاول هميلعت

 بوردل ١ يفو هماقم يفو

 لاوحالا رئاس يف اذكهو

 ةيربلا ديس نم ةدوقعم

 مهنملعيو ةالصلا لاح

 معفي بولقللو مهدشري
 ريشبلا ننس نم اوعمسبيل

 مزل اميف مهعم اوديفتسيل

 ابجح دق هريغ وأ دحأ نع

 انعيشبي ناك مهاتوم

 مهتافالتخا ىلع نيضتقيو

 ةيعرلل نطلاخبي اذك

 لحو رمالا انع نإ يتفي ناكو
 نملعيو اهب انبر د ارم

 رفسلا ىف اذكه هومزالو

 انع رمأو تارورضلا دنع

 ةراج نمو ةعارز لثم
 لاس نم مهيفو مهتاف ام
 بحاضألاو ناريجلا لثمك
 ءيش هنع توفي الو نبعوتسبي

 () ر اتلا سلجم يف ابوانت

 ارط رمأ نع لأسي يك هيلإ

 يرسي دق هبحصل هدعب نم

 هبحص نهجوي امدنع يأ

 هل يحولا نرظتني اهلهجب

 () همهفي ام يكل تارم ثالث

 لاقملا فرعي يك هبحصل

 لاوقأ يف دعب ضيقي مث

 (٢) ص ٢٦٢٧ ثيدحلا مقر لوالا هزجلا ٤ ٦ يرابلا حتف .



 الئس دق يذلاب طابترااهل

 للملا فوخ مهظعي ةراتو
 عنتم افاتيدح هنم اوبلط ذإ

 رشبلاريخ نإف مكظقن

 صخي ىرولا ديس ناكو

 اونتفيف اومهفي ال ناب افوخ

 اللا ةدافإ هدصقو هنع
 () لطبلا دوعسم نبا هب ىدتقا مث
 عبتانيبنلانإ لاقو
 ربخلا ىف اذك هبحص ظعي

 () صني امب ةبحصلا ضعب
 نميهملا انير هيلع ىلص

 مىسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع ثيدحلا ةباحصلا ىقلت ةيفيك

 ىرولا ديس باحصأ نم ناك ام
 ةيمهألا تناك دق انإو
 ىلع مهدامتعا ناك دقف اذل

 اوهن رفا لوأ يف هناو
 ههفاشم مهظفح هنع اكف

 رضحي دق نم دع نأ ثيحو

 فلتخيب هنع ىورملا ىرت اذل

 بحص عمج انيبن نع هاور
 ةالصلل ماكحالا لثمك

 عويبلاكو جحلاو موصلاو
 ارتاوتلا غلبي ملام هنمو

 انواظفحبي ثيدحلل بحصلاف

 ليلق هبتكب ىذلا امأ
 ورمع لجخ هللا دبع لثمك

 ةباحصلا ىف لاجلا فالتخاو

 ةلقب نسلجي نم مهنمو
 اوفلتخا ثيدحلا لمخ يفف

 نمرنك أ ةريره وبأ ناك
 اربخأ دق هسفن نع هنإو

 بتكي سيل وهو ثيدجلا نم
 هللا دبعي صاقلا ىتف وهو
 باح ضألا توافت نع ءاجو

 مومعلاو صوصخلاو خسنلاك

 )١( ص ١١١ ثيدحلا مقر ٦٨ يرابلا حتف نم لوالا ءزجلا .

 )٢( ص ٢٤٥ ثيدحلا مقر يناثلا ءزجلا ٦٤٧٤ لبنح نب دمحا دنسم .

 ...ارفنالا طق نبتكي نم

 ةبلاغ مهيلع مهرصع يف

 اللا ديس ثيدح مهظفح

 هتيدح اوبتكي ن أ يبنلا نم

 هدمها شلاب نوكي ةراتو

 ررقت نع ناك وا هلعف نم

 اورظنو اوعمسف هسلجم

 رتكي دق 9 ١ لقي هسلجم

 فرع رت اوت وذ عون هنمف

 بذكلل طق نؤط اورتي ا

 ةاكزل ١ 9 أ ت ار ابهظطلا 9 أ

 عورشلا ةلمج نم اذزحنو

 ارهش مهعم داحآلا همساو

 انؤخهفاشي سانلا هب من
 لوسرلا نذأ دقام دعب نم

 () راف نوكي صاعلا هدلاو

 ةباتكلاب لهجلا يف وأ ملعلا يف
 ةرثكب مهنمو يبنلا دنع
 اوفرع نيرتثكملاب مهنمف

 نمتؤملا ثيدح نظقفحي هاوس

 (٧نرثكأدق دنإ لاقو اذب
 بتكيورمع ليلس امنكل

 هاجلا ميظع بحصلا يفو ىعدي

 باوألا نع ءاج ام هقتذنذف يف

 مولعم ديقم قلطمو

- 

 )٢( ص ٦٢ ثيدحلا مقر لزالا ءزجلا ٤٩ يرابلا حتف نم .

 )٤( ص يراخبلا ٢٤٦٢ ثيدحلا مقر لوالا ءزجلا ١١٢ :رابلا حتف
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 رسفم وا ناك دق لمجمو

 الصح دق مهنيب فالخ اذإ
 رشلاريخ دنع نوعجريو
 اللا ديس ماكحألا ردصيف

 ثيدحلاو ءاسنلا

 رصقت تسيل لوسرلا سلاجم
 ديعلل وا دجسملا ىف نرضحي

 روضحلا ىف بلغألا امنكل
 اموي هنم ءاسنلا بلطف
 انبلط اذإ !نهباجأ دقو

 هلعتلل ناك ءايح الب
 راتحا يبنلا جوز ىلإ عمساو

 )١( نأ نمؤايح عنامب سيل
 بلغي اهيلع ايجلا نكي نإو
 امظعألا ىبنلا اهل نلأسيف

 )١( رضخ ءاسنلاف لاجرلا ىلع

 ديجملل لوقل ١ نعمتسيف

 ريشبلا سلجم لاجرلا نم
 )٢( امها امو ملعلل نرضحي

 انلأس نإ نهيتفي ناكو

 اضرف ام وأ نهنيد رمأ نم

 ملعأ هنم ىحتسي ام ناك ول

 () راصنألا ءإسن نحدمت شئاع

 نهنيد رمأب نهقفتي دق
 بهذت نينمؤملا تاهمأل

 امزل دقامو اهشهأ امع

 ثيدحلا غيلبتو نينمؤملا تاهمأ
 ىف لضفلا نينمؤملا تاهمأل
 ماكحألل غيلبتلا يف كاذك
 ةيكزلا ةشئاع اميسال
 انرثكملا ىف تدع اهنإف
 نع نعجارت تلظ اهنإو
 رثكاب يبنلا جيوزت لعو
 صخألاو هنع غيلبتلا ضرفل
 انرهظضي سيل . ناك وأ

 ةنسلا ظفخ اعجرم نكو

 تبهذل ىفطصملا ء سن الول

 (٤) يفتقملل ىفطصملا ثيدح رشن

 مالسإلا ينبو ءاسنلا ىلإ

 ةيكذلا ةنمؤملا ةربلا

 انووري دق ثيدحلل بحصلا يف

 (هر نلهجج دق هل يهو تعمس ام
 ىرولل =" مضي عبرأ نم

 صخي دق ءاسنلا نأش هب اميق

 انهريقل يداهلا يبنلا نع

 عيمجلا ةجح نوكي يكل

 ةمألل اهرشنو اهطبضو
 تتأ ماكحأ ءارفلا ةنسلاب

 ثيدحل ١ عيببتو ثوعبلا

 اعد دق ام دق هللا لوسر ناك

 القتنا منت ةكم يف كاذو

 امت ىتح ءادعألا براحي

 )١( ص ٥٥ نوثدحملاو ثيدحلا .
 )٢( ص ٢٢٢ ثيدحلا مقر عباسلا ءزجلا ٢٤٦٢١ لبنح نب دمحا .

 )٥( ص ٢٢٧ ثيدحلا مقر يرابلا حتف نم لوالا ءزجلا ٨٦ .

 ىعو ضعبلاو مالسإلا ة ةوعدب

 الخش دق هنكل رجاهم

 ىمس أاحلص ةيبيدحلا حلص

 )٢( ص يرابلا حتف ٢٣٦ ثيدحلا مقر لوالا ءزجلا ١.١ .
 (٤) ص ٥٦ نوثدحماو ثيدحلا .

 



 مالسإلا يف ريثكلا لخدف
 ىرولا ديس ةصرفلا زهتناف
 نيدلا يف اولخديل مهوعدي
 نميلاو نامعو تومرضح

 ةماميلا ىلإ راس مهنمو
 انوعبلا ريخت ىفطصلاو

 لجالا نارقب ملع مهل نم
 , مهدوز ىفطصلاو
 لبج نبا يباحصلا ذاعم لثم

  

 مالسلا ةنده ىف برع نم

 اارمالا مث كولملا بتكو
 نييبتلل ثوعبلا ثعبو

 ننسلا نويحي نيرحبلا ىلإاذك

 ةمألا ىبن رمأ التتمم

 اثيدجحلا كلانه اورشنيل
 لمعلا قيبطتو يداهلا ةنسو

 هتمكحب مهدشر أ هن و

 () لطبلا ىسوم يبأ لثم اذكهو

 ثيدحلا رشن يف ممرودو لئابقلا دوفو
 هرهابلا ىبنلا تاراصتنا دعب

 ردقلا ةليلج ةوزغ دعبو
 لبإلا ابكا برضت هل تءاج

 اهنأب تفرع دق لئابق
 توضنا شيرق ام دعب كاذو

 فرتعتال برعلا امنإو
 هعضاخ تءاج دوفولا كلذل
 دق كولملا نم لسرلاو بتكلاو
 مهمالسا نع راتخلا تربخأ

 مهفرع مهنيدب هنإو
 مهلو مهيلع اب مهمهفا
 ةرجهلا ينس نم عست ماع يف

 اطعل تءاج دوفولا كت ملو
 ادشرم مهيف بطخي ىفطصملاو
 هللا ىوقتب مهنرمأيو
 ادوفولا اوفرع دق هبحصو

 بطخلا نم مهيف ثبي امو
 رثأو زأاش دوفولل ناكو
 مهنم ركب نب دعس ونب ناك
 اودفو اضيأ سيقلا دبع كاذك
 ةفينح ينب دفو مهنمو

 دق دوفولا هذهو مهريغو
 تهقفت اهنيد يف اهنإو

 )١( ص ٢٥٥ نيقيلا رون .
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 هرفاظلا حوتفلا كيتاه دعبو

 رمهنت دوفولا تءاج كوبت
 لسرلا ريخ اقل ىلإ ةقاتشم

 اهبراح اذإ برجلا عطست مل

 تنعذأ يهف مالسإلا اول تح

 فنأت تسيلو ةدايسلاب يأ

 ةعئاط يهو مالسإلا يف لخدت

 دمصلاب كولملا نماو تداع

 مهماركإ يف داز دوفولا مت

 مهدشرأ ىدهلا لبس ىلإ اذك
 مهرشب دقف هومعاطأ نإف

 ةمألاريخل مهمودق ناك
 اطخلا ناك مهمالسإ نكل

 يدهلا قئارط مهنملعي
 هلالل ةعاطلاو عمسلاو

 اديفملا هتيدح اوظفحو

 بج ماكحأو ظعاوم نمو
 ربتعم ارشن نيدلا اذه رشنل

 اومدق دوفولا يف بيخ اذك

 () دمحم مهل يداهلا رفغتساو

 ةدنك دورفوو يط دفوو

 د شرلاو مولعلا نم تدوزت

 تققو دق هماكحا ىلع مث

- 

 (٢) ص ٢٦٢ ص لبنح نب دمحا هاور ثيدحلاو نبقيلا رون ٢٢٤ مقر سماخلا ءزجلا -



 انوملعي سانلاو نيدلل انررشنبي نودفاولا د اعو

 ثيدحلا رشنل عادولا ةجح رثأ

 ةجلا يذ يف راتخلا بطخ دق

 اماكحأ هتبطخ يف عمج

 ةيلهاججارانأ نم كاذك

 اكسانملاو ريتكلا نيبو

 ةيما ىتف ةعيبر ناك
 نمدعت يذو سانلا ةرثكل

 ةمألل اعدوم املعم

 امارجلاو لالحلا حضوأو

 ةمألل لطاب لك عضو

 اكلذك اهحضروأ دق جحلل

 () ةبطخلا يذهل هنع اغلبم

 ننسلا رشن ىلع لماوعلا ىلغأ

 ثيدحلا رشنل لماوعلا نم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةيمأ

 ةنسلارشنل لماوعلا نم

 4 . طقلا ةلدألا امإو

 تلزن د دق ةيآ ولتت تنكام

 مهنم الوسر انير ثعب
 ةمأ انإ لسرلا ريخ لاقو
 يضتقت دق ةمكحل اهنإو

 بسن صخش هملع هنأ ول

 بولقلا ىلإ كشلا لخدو

 هزرجعمم تناك لوسرلا ةيمأ

 هباطتسم سانلا يف هقالخأ

 ه لوم هرمأي نم نإو

 ىفطصا نأ معزي نم نإو

 يذلاو نيقرشتسملا لثمك
 هعبقولاو ديكلا نودصقي وأ

 انولخدي هللا با تكبو

 دجو هنأ للاقي امبرف
 همركلا ةلاسرلا اولطبي يك

 هيمألا رسف نم مهنمو

 اليلع تفش ام تالواحم

 الزنملا نظفحي يبر هللاو

 املعت ام لسرلا ريخ لوقن
 اهدعب نم الو ةثعب لبق نم

 ةيهشألاب هللا لوسر فصو

 هيفصولا يذ لوسرلل تبنت
 (٢) تتأ ةجح يهو توبكنعلا يف

 مهنملعيانبب بإتك
 ))٢( تبثي ليلد وهف ةيمأ

 يضرتو لب فصولا اذهب هل

 بتك امو هل يحوأ ام صخشلل
 بويمغ نم ربخأ هب اميف

 هزرجنم دعت ةلاسرللو

 هباتكلا هنصقنتت سيلو

 هافك دهي نإف أرقي
 افرع دق ةءارق وأ بتكي

 (؛ُ) ذبنأ هلاقم ىري مهيأر
 هعيفرلا ةيصخشلا هذهب

 انينمؤملا بولق ىلإ اكش
 دحأ ميلعتب وأ باتكلا اذه
 همينللا هبشلا يذ اوعبتيو
 هيضقلا مهفاف اذه ريغب
 اليلغ مهرح نم تدربأ وأ

 لوقت بناكو مهديك نم
 املعاف ائيش بتكي الو ارقي

 اهبناذنهبانبر نآرق

- 

2 

 )١ ) ص ٦٢ نوثدحملاو ثيدحلا .

 )٢( ص ١٢٤ ثيدحلا مقر ٤٩٩٧ لبتح نب دمحا .

 )٢( ةيآلا )٤٨( توبكنعلا .
 )٤( ص ١٤٢ ثيدحلاو نارقلاب فيرعتلا .
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 الاق باتكلا ىف ولتت تنك ام

 ابطخدقوألاقنإانيبن
 ظفلريخ عماجلا هظفلف
 انؤ_ذيمأ كش ال هموقو

 حاجنلا نطاوم ىلع لد
 هتبترل هريغ لواطتي مل

 هتومد اولبق مه نإ ورغ ال
 بتكلا تارابع ىلإ يخأ رظناو

 لاوحألا بسحب اهناف

 يف ءاج دق امل قادصم كاذو

 باتكلا مهملعي لاق

 () لاقملا عمتساف انهلا

 ابطخلاو اقلبلا لك زجعأ
 ظعو ريخ رجازلا هظعوو
 انيبم ايداه مهيف ناكو
 حالفلا ىلإ ادشرم ناك لب

 هتجح يف عراقم هل الو

 هتنس اورشنو اوظفحو

 () بتك امل هرصع كولم ىلإ
 لادج الب ةمكحل مهل
 ىفطصا انل ىذلا انبر باتك
 )٢( ابايترا الف ارقفلا ةمكحلاو

 هايارسو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا يزاقم
 ىفطصملا ايارسو يزاقغم نإ

 لماوعلا نم اضبأ اهدعأ

 توح ام اضيأ ةنسلا نم توح

 انيقفانملا نأش تفشكو
 مئانغلل مسقلا م فبكو

 ثعب نمل ىفطصملا دوهع نعو
 ركذ فلخ ىفطصملا يزاغم يفو
 مقرأ لسلس ديز نع لقني
 يدقاولا يزاغملا يف اذه ركذ

 يفو عيسيرملاو دحاو ردب
 حنفلا مثربيخ ةظيرق
 بتك ضعبلاو فئاطلاو نينح
 ترثك ثوعبلاو ايارسلا امأ

 اهنإ ليقو نوسمخ ليقو
 دقو يدقاولا يزاغملا فلؤم
 ةيرسلا هذه نيب قذزآفلاو

 رشبلا ريخ اهب يتلا ةوزقلا

 اقرع افع ثيدجحلا نم ملع

 تبث هدنع باحضألا نم نمو

 انينمؤملا موقلل التبإلاو

 متاملاو لولقلا نع امو

 ثدح دق يزاغملا يق كانه امو

 رصح ضعب ةرشع عست لبقف

 ملعا نيرشع دعب عبس ليقو
 (؛) ددعلا اذ نم عستلا ىف هلاتق

 فرعاف كاذك بازحألا ةوزغ
 حفصلا شيرق نع اهيف مت دق

 بسح ضعبلا ةباقلاو ىرقلا يداو

 تركذ مهيدل نوسمخو تس

 اهنيب دق نوكبراو
 () ددعلا كلذ قوف اضيا لاقي

 ةوزغلا مساب فرعي ام نيبو

 رقت ةيرسق اهادع امو

 مدسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لئامش
 يرابلا هيلع ىلص دمحم راتجخلا لئامش يتباتك

 )٢( ص ٢٥٥ بيبحلا اذه .
 )٥( ص ٦١١ يكلام يولع دمحم لاوحالاو ثداوحلا .

 )١( ةيالا )٤٨( توبكنعلا .
 )٤١( يزافلل نم لوالا هزجلا لوا .

 )٢( ةيآلا )٢( ةعمجلا .
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 لماوعلا نم اخيأ اهدعأ

 هودق نوكت يكل اهتمظن

 لامكلا يف سانلا لاصخ نإ

 رشبلا ةلبج يرورض اهنم
 بستكي نيدلام وهف ينانلاو

 ةروصلا نسحو لققلا ةوقك

 ءاأعے ضعلاو ساوحلا ةوقو

 لادتع او ناسللا ةحاصف عم

 بسنل ١ ةعفرو موقلا ةزعك

 لامو سبلم ءاذغ لثم
 بستكت كلتف ةيورخالاو

 ربصلا لثمو لدعلاو ملجلاو
 ةفقلا لثمو دوجلاو وققلاو

 ةمحرلاو عضاوت عم ملعلاو

 قلخلا نسح اهعمجي هذهو

 هروصلا نسحب ثيداحأ تءاج

 (رلجخأ وهو () رمزأ هنولف
 نييبت ذخف () جعدأ () جزأ

 ةيحلل ١ ثكو هجولا رودم

 0 نيبكنملا مث ث ردص ميظع

 لفا سسألا اذك نيعارذلا لبع

 )١١( هبرسملا قيقر دقلا ةعبرو
 الو طق )!١٦( نئاب ليوطب ال

 لماكلا لوسرلا ةنس رشنل

 حجر قلخلا ىلع ايندلاو نيدلا يف

 هوساريخ يهف اهارق نمل

 () لالجلا يفو نيعون نوكت
 رقتست ةايحل هيضتقت دق

 برق هللا ىلإ نم ادمح لاني

 هيفلت ةلبج لب دبعلل
 ةقلخلا لامك نم كاذ وحنو

 ءاكذلاو مهفلا ىف ةحصو

 لاني ال ماقمو تاكرحلا يف
 بسح ايرورض يلبجلا مث ١

 لاوحألا رئاسو نكسمو

 بدألا كلذك قالخأ نسحك

 ركشلا مث راقولاو دهزلاو
 ةءورملاو تمصلاو ايحلا عم

 ةرشحلا نسحو ةدؤتلا عم

 قفتا انيبنل اذه لكو

 هروهشم ةحيحص ىفطصملل
 (هر لكشا وهو (؛) رافشالا بدهاو
 نيبجلا عساو وهو (٨ه) جلفا
 ةفصلا يف اذك هردص المت

 نيفكلل بحرلا ماظعلا مخض

 لئاس فارطألل )١٠) نادضعلاو

 هببجححخلا هفاصوأ هذهو
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 ىلوأ نسجب وهو هلاط دق الإ ليوط ة ثام الو
 انس أ درف لك نع هقنع انس ىذ قربك اكح اضرتفي

 امظنم ايانثلا نيب نم جرخي املكت نإ رونلا لثمك ىري

 نفرعي اذهب محللا برضو ندبلا كسا مهتمل هنإو

 مظعألا يبنلا نعاربلا لاق )}٦١٤( مثلكم الو )١٢( مهطمب اك
 )١٥() ءارمح ةلح يف هن أو ءادوس ةمل يذ نمرا مل

 (١) ص يرضخلل نيقيلا رون ٢٦٢٥ . (٢) هنىسح وا نوللارين . (٢) نسح عم نيعلا عساو .

 )٤( نافجلا فورح رعش ريثك . )٠( ةرمح هينيع ضايب يف . )٦( نيبجاحلا قيقد .
 )٧( اهيف ةعس عم ةقدحلا داوس ديدش . )٨( تايعابرلاو ايانثلا نيب جرفم . )٩( فتكلاو دضعلا سار عمجم بكنملا .

 )١٠( عض . )١١( ةرسلا ىلإ ردصلا نم قيقد ريعش ةيرسلا . )١٢( لوطلا طرفم .
 )١٢( محللا ريثكلا ننابلا . )١٤( نقذلا ريغص مثلكملا . )١٥( ثيدحلا مقر ملسم ٢٢٢٧ .
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 ركذ دقو ىرولا ريخ نم نسحأ
 انس_.او ةريره وبأ لاق

 يرجج يبنلا هجو يف سمشلاك
 دق ةلاه وبأو الألتي دق

 رمقلاؤلالتك الألتي دق

 قرعو حيرب هللا هعصخو
 اربنع تممش ام اج سنأ نع
 هللا لوسر حير نم ببطأ
 اآح فاصملا حفاصي هنأب

 يبصلا سأر ىلع ديلا عضيو
 القعأو لب سانلا ىكذأ ناكو
 ةمألا يبن نع ليق كاذك

 اعم هتافتلا ناك هنإو

 لضفألا لحلا ةحاصفلا يفو
 ةعاربلااذك عطقم زاجيإ

 ملكلا عماوج يتوأ هنأو
 دقف برلا ةنسلا نملعيو

 بسن ىلعأ لوسرلا بسنو
 همأ من هوبأ مشاه نم

 ميظعلا ىلع ةدلب مركأ
 ةايحلا ةرورض هلامو

 اذقلا لثم هتلق ىف لضفلا ام
 هتمأ ىلإاخئاصن ىدبأ
 هترثك يف لضفلا نوكي امو

 ربخا اذ لثمك ةريره وبأ

 () انسحأ ائيش رأ مل يبنلا نم
 ردجلا ىف هناف هكحذضرو

 دروامك ىفطصملا فصوب ماق

 رهظ ردبلا ةليل يبنلا هجو
 قشتتا هل نمل كسم نم بيطأ

 () ارط ائيش الو اكسم الو الك
 هاجلا ميظع نع اضيأ ليقو

 احناورلا هدجي اموي لظي
 يبنلا ,حير نم كاذ نفرعيف

 المات نم فرعي هريبدت

 ةملظلا يف ىري ءوضلا لثمك

 اعلقت ىشم دقف ىشم نإو

 لهجي ل اهب عضومو هل

 ةحصلا يناعمللو عزنمل

 مكمجلا عئادبب اضيأ صخو

 دعت نسلأب سانلا بطاخي

 هتخغالب نم عزنملا يف كاذك

 نميلا يلوأ وأ تومرضح لهأك

 تفنص دق هلاوقأ اذك بتك

 برعلا يف لثاماهل سيل
 همضت ةكمو ةرهز نم

 مركتلا يف دابلا ىلع اذك

 يتأي دقاذنك عاوناف وعدت

 اذل رثكي مل راتخاو مونلاو
 هتلق يف لضفلا لك لضفلاف

 هتمشح عم ةئيهلاو هاجلاك

 ةثعبلا لبق هلئامشو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةايح

 نم طق ائيش ىبنلا ثري مل

 بلطملا دبع لسرلا ريخ لفك
 همض دق هدج توم دعبو

 ردقاملامنغ ىعري ناكو

 ساندألا نم يقن ىفطصلاو

 () نفرعي ناك متيلاب هدلاو
 بسجلا تاذ هما ةافو دعب

 همع وهو بلاط وبأ اولاق

 رشبلل ةادهلا نم ريقغك

 سانلا ملظو ةيلهاجلا ىف
-   

 )١( ص لبنح نب دمحا هاور ٧٢١ مقر ثلاثلا ءزجلا ٨٧٢٠ . )٢( ص ٦١٢ ثيدحلا مقر لبنح نب دمحال عبارلا ءزجلا ٤ ١٢٩٦٠ .

 . هنم ١١ و ١١ ص نيقيلا رون ()

- ٤٢ -



  

 ب مل منصل هنإو

 رعشلا مت ناثوألا تضغب

 نيتر رم ي نأب مه
 بصنلا ع اوحبذ ام نلكأي ×

 ىلخ دق قالخألاب ناكو

 ىقتوانيدح هموق قدصأ
 رفصلا لاح يف مانغألا هيعرف

 هلإلا ه - صو نم ناو
 انفؤف۔عي نيمألا قناصلاب
 ءادعألا كلذب تدهش دق
 رجحلا عفر يف يبنلا اومكح نإ

 امكح نيمالاب انيضر اولاق

 اعخضخضو مت ء ادرلا طسبف

 لئابقلا هعفر يف تكراش دق

 دهز ايندلا هذه يف ىفطصاو
 ارثأت 4 ال ۔_;:أ هذ 4 و

 هقيدص انقيدص ىلإ رظناف

 ةجيدخ ىلإ يداهلا ببح دق

 تفرع اقح لوسرلا ةنامأ

 اكراش لوضفلا فلح يف ناكو

 اوعراس دق هجوزو هباحصأ

 امل ددرت الب اوملسأ يأ

 مسنلا يراب نم لسرأ هناو

 دهشي مل مهتالافتحا اذك

 ركذلا الإ وه نإ ىفطصملل

 () نيلاحلا يف مصع هنكل

 بنتجا دق اهبارش نع رمخلاو
 ىلخت دق ءوسلا ماقم نعو

 اقلخو ةءورم مهريخو
 ربكلا يف بولقلا ىعري هلمأ

 هالوأ ام ميظعلا قلخلاب

 انعمجي ربخلا تافص لك

 ءابنألا همكجل تركذو

 (ه) رقأ هل ىضرلاب مهنم لكلاو
 امكح دق هب يذلا اولبقف

 اعفر ىتح دوسألا رجحجلاذ

 لكاشملا مهنيب تهتنا ىتح
 دعب دق اهنعو هللا لسرك

 ارصبلا ةادهلا اهب هباحصأ

 هقيفر ةرسيم ىلإ رظناو
 ةريسلا نسح دهاش دق هنمذا

 تجوزت هب دعب اهناو

 اكز دق شيرق ىف فلح كاذو

 اوعد ال اعدلل اوبيجتسيل
 امركأدقدهنأباوملع دق
 مدقلا ذنم هتريس اوفرع ذإ

 ةثعبلا دعب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لئ امش

 ارفوألا بيصنلا لان ىفطصلاو
 ةوبنلاب ردقلا ميظع وهف
 افطصإلاب هل ىربكلا ةبترلاو
 يداهلا يبنلا ضرألا نئازخ
 مئانغلا ىبنلل تلحا مث

 انميلا مث زاجحلا حتفف

 اهسامخأ نم ريثكلا بلجو
 مل وهو كولم نم ايادهلا اذك
 هنومرم هعردو يبنلا تام

 ") ىرولا نم ةثعب دعبو لبق
 ةلاسرلاب فيرشلا هنإو

 افولاو اياربلا ةدايس زاح

 دالبلا خافم اذك رتوأ
 مئاق دالبلا حتف اذكمو

 انام قارعو مآش نمو

 اهتيزج نمو اهتاق`دصو
 مسق لكلا لب ائيش هل كسم
 (؛) هنومضم نقفني لايعلا ىلع

  

 )٦( ص ١٦٦ ماشه نبا ةريس لوالا ءزجلا . . ٧ ص يرضخلل نيقيلا رون باتك ) ( ١
 )٤( ص ٢٢٨٢ ثيدحلا مقر عباسلا ءزجلا نم ٢٥٤٦٧ لبنح نب دمحا دنسم . (٢) ص ٢٨٢ صو نيقيلا رون ٨٢ ۔ هنم

- ٤٣ _



 هنكسم يف رصتقم هقافنا

 ةلمشلاك هدجو ام سبلي

 انشخ ءاسك اضيأ نسبلب و

 بستكت يتلاو لاصخلا امأ
 اقلخ تناك بادآلا فرشأو

 هنأب هحدم انبرو

 لوسرلا نع تلاق شئاعو

 طخسلاو ىضري نآرقلا ىضربف

 اممتي يك ثعب ىفطصاو

 اربخأ اذهب يداهلا هسفن نع

 قلخ سانلا نسحأ ىبنلا نأ

 اهيلعاوقلخ دق ةلبج

 يفطصي يبرو ةلاسرلا يه
 لقحلا وه قالخألا يف لصألاو

 رشبلا لك نم ملعأ ىفطصملاو
 امسلا بتك توح ام نملعبو
 لاتمالل برضلا نملعبيو

 عئااشلل رارسألا ملعيو

 باسجلابو بطلاب ملقلاو

 ةودق نوكياهيف همالك
 ه سرادم الو ميلعت نودب

 اردصلا هنم هلإلا حرش دق

 دقف ناك امبو نوكي امب
 ام ةردقلا بئاجع نم كاذك

 ةردقلا عم وفعلاو ملحلاو

 هبدهللاهبنأدق كذف
 مرجلا كلت تكهتنا ام اذإ الإ

 ارفغتسا اياربلا ديس كاذك

 مهيلع اعدلا هنم اوبلط ذإ

 اهحتف ذإ ةكم يكرشم نع

 ابيبارمعأ نإ ثيدح يفو

 قنعلا ةحفصب دربلا ةيشاح

 لسرملا يبنللاضيأ لاقو

 اكلام نم اذ سيل يبر لام نم

 )١( ص ٦٨٢٦ قيلا رون .

  

- ٤٤ - 

 هسبلم يف اذل تارورضلا يفو

 ةودقريخ نوكي هنأل

 اندلاب مامتها طق هل سيل
 بتكت دق امك ةديمحلا ىهو

 اقفو اهيلإ وهو ىرولا ريخ
 هل لاق قلخ ميظع ىلع
 ليجبتلل نا ارقلا هقلخ

 طبض هانعم نآرقلا طخسب

 امس قلخ نم قالخلا مراكم

 اركذ دق سنأ اضيأ كاذك
 قفتا نييبنلا عم هقلخ

 اهيلإ اولصو دق ةيافل
 فرشألا ماقملا اذه ىلإ اش نم
 لصفلا هنمو اهتاعبنا هنم

 ريسلا عبتت نم رقأ هل

 امدقت نم ريس نملعيو
 لاوقألا مكح نم يكح امو

 عنامو زئاج نم توح امو
 باسنالابو ضئارفلابو
 ةجح ىبنلا تاراشإ اذك

 ةسرامم الو لب ءإملع عم
 رمالا نابا هل انبرو

 دحألا هللا نميهملا هملع
 امسلل توكلملاو هلهجي

 ةلزلل هلامتحاو ربصلا 9

 هسفنل مقتني مل هنإو

 () ىرج امو دحأ نع هموقل
 مظعألا لوسرلا افع دق كاذك
 اهبنلا دافا مهنع هوفعو
 (!)ايبنلا بذج دق ةدشب

 قفر هب ىفطصملاو ترثأ دق
 لمجإ يريعب ىلع دمحم
 ا كدلاو ىلإ لام نم سيلو

 . ةحفصلا سفنو ردصملا سفن (آ)



 ال لاق كنم داتقي يبنلا لاق

 ملو يداهلا كحضف اسأ ا

 الوامداخ راتحخلا برض ام

 مركلاو اضبأ دوجلاواخسلا اذك

 الئس نإ ىرولا ديس نإف
 دوجا وهف ريخلاب ىفطصملاو

 ادر يبنلا نزاوه يبس

 امسق يبنلا انفلأ نيعست

 رشبلا لك نم عجشا ىفطصملاو

 يقتن بورجلا يف يلع لاق
 ردب موي يبنلاب ذولن

 ةنيدملا يف ناكسلا عزف دق

 ربخلل ائربتسم مهقبس

 اوعارت نل لسرلا ريخ لاقو
 ءايح مهدنشا ىفطصاو

 ءارذع نم دشنأ هنإو

 افرع ائيش هركاذا ناك

 ام طقادحأ هفاشي ملو

 اركاذ لوقي ماوقأ لابام
 العافلا كاذ نيطاخي سيل

 اشحاف سيلو اشحفتم الك

 يز اجي الو نح فصيو وفعي

 الماع فيك راتخا ىلإ رظناف

 يتلا دنه نعو هنع افع دقف

 هترشع نسحو يداهلا بدأو

 رهتشم وهف سانلا عيمج عم

 ىرولا نا يلع نعف
 ةجهل اا يف مهتقدصأ هنأو

 دري ةكرع سانلا نيلأو

 رقني و سانلا فلؤي

 موق لك مرك نمركيو

 مرتحيو هقح سيلجلا يطعي

 مدع نإف الئاس دري سيل

 بناجلا نيلب يبر هحدم

  

 )١( مقيلا رون ؟٧٨ ص .

- ٤٥ 

 العف ائيسم يزخ ل كنإ

 منغو اريخ لانف ٥ز اجي

 اللا نم ةأرما ءاسنلا نم
 مستا يداهلا اهب ةحامسلا عم

 ال لوقي الف ئش نع لاقي
 () ديسلا معنف حيرلا نم ليق
 ادفر ميدقلا عسواو اهل

 رق هنم بورجلا يف ودع نم مك
 ىقتلنودعلاب ذإ ىفطصلماب
 راف ودعلا ىلإ انيرقا
 ةمألا يبنو اوراسف اليل

 رشبلا ريخ باحضألا أدهف
 اوعاطأ هل اوناك نإ ورغ ×

 ءاأضغا مهتاروع نعسوبو

 ءايح اهردخ ىف انيبن

 افص وذ فيطل وهو ههجو يف
 املكت اذإ نكل ههركي

 اركنأ ءيشل نإ نوعنصيام
 اللا ىلع هلوق معي نكل
 اشن ذنم اذو اياخص سيلو
 ىزاجناك لثملاب ةئيس
 التق دق ةزمح ا ىشحو

 ةزمح ديهشلا نطب ترقب دق
 هتريس لضفو هقلخ طسبو

 ربخلااذه هتريس تلجسو
 اركذ ذق اذكه اردص عسوأ
 ةرشعلا يف نم مركأ هنأو

 رذحي مهنمو سانلا لماحي
 مول نودب هيلوي من
 مركلا هيلويو هسيلج ردق
 متلا لوقلا نم روسيم ولو

 بئاصلا باتكلا ىف ظفب سيل

 



 بلقلا ظيلغوأ ًاظف ناك ول

 هل يدهأ ام لبقب هنأو

 حزمي مث هاعد نم بيجي
 بعالي اذك بحصلا طلاخي

 انلبقيو مهاضرم دوعي

 مالسلاب اقلي نم أدبي

 مهنيب هلحر د الو

 دحأل اتيدح يداهلا عطقي ال

 هثتداح> نمع نذألا يحني الو

 هدي نذنخأب دق دسحأ وأ

 انرثؤيرنازلا كلذك

 امسبت مهرثكأ ىفطصملاو
 بطخي دق هنأ وأ نظعي وا

 ةفأرلاب هفصو دق هللاو

 يبارمعألل ثيدحلا ىلإ رظناو

 له لاقف هلأس ذإ هاطعأ

 تنسحأ له لاقف هداز دق

 بحصلل لق تببحأ نإ لاقف

 ملو انيبن اً{كاش لاقف

 ينوفلبت ال ثيدح يفو
 ةمالس نمع جرخأ نأ بحأ

 ءافولا يف راتخا قلخو
 تيقب نكلو ىتف هعياب

 دعو ىتفلا كلذ ذإ هناكم

 اركذت ىتفلا ثالث دعب

 رظتني ىبنلا ثالن ىلإ

 ءاسمخلا ىبأ نبا ىتفلا اذو
 ةيديهلابرزات خلا ىتوأ نأ
 ةجيدخ ىلإ تناك ةقيدص
 بهذف دفو هيلع ىفطصاو

 مهنإ لاق كيفكن هل اولاق
 هحنارلا نسح بحي ىفطصملاو

 رشبلا ديس مث اضيأ بيطلاو
 يف يبنلا ىهن خفنلا نع مث

- ٤٦ - 

 يبنب صن سانلا هنع ضفن ال

 هلهأ يفاكي وأاعارك ولو

 حضوي قحب نكل هبحص عم
 بجاح كانه امو مهنايبص

 انرذعيف مهنم ارذتعم

 مارتحاب باحضألا حفاصي

 مهوعدب دق امننألا بحأيو

 دجتسا مايق وأ يهنل الإ
 ةثداحلا يهني وأ ارظتنم
 هكرتي وا هنع ا هنلسري ا

 اند تي دق هبام

 امس نآرق لزني نكي ملام
 بيطأ سفن لك نع ةنو
 ةقفشلاو ةمحرلاب كاذك

 باولا ةنسل ىتأ امل
 لسرلا ديسو 2 لاق تنسحا

 تركش يننإو معن لاق

 بضغ يف مهنإف يل تلقام

 متتسم "ثيدحلا مضن ال عطسا

 ينوكرتاو باحضخلا نع ائيش

 ةمألا يداه لاق مكيلإ ردص

 ءابنألا يف ماحرألا ةلصو
 تبث يداهلا اذو ةيقب هل

 دصق امو يسن نكل اهب يتأي
 ىرولا ريخ ىلإ البقم ءاجو

 ىتأ امو ارظتنم يبنلا ناك

 رشبلا ديس ءافو ىلإ رظناف
 ءامنلا ىف هللا دبعب ىعدي

 ةنالف ىلإ اهب اوبعنا لاق
 ةمألا ريخ ماحرألا لصيو
 بحااذك هسفنب مهمدخي

 مهنأفاكا يبحص اومركا دف
 هحئافلا روطعلا كلت اهب ينعأ

 ريجلا ءاجا اذب امهيلع ضح
 فتقاف بارشلاو ماعطلا اذه

  



 لكف كيليدفق ام لكألاو
 بجاورلا عم مجاربلا اقنا
 ايندلا ديري سيل ىفطصلاو
 هعردو ىفطصملا يفوت دقف

 ركذو يدوهي دنع اهنهر
 دقو زبخ نم يبنلا عبشي مل
 امو هليبس ىلإ ىضم ىتح

 اريعبالوةاشالوالك

 تركذ رطس وهو ريعشلا نم
 برقلا ريخ ىلع اضورعم ناكو
 اموي عوحجا ىنا ال لاقف

 انركش ال اموي نعبشاو
 ارهش نتكمن نحنل انإ

 ءاملا مث رمتلا ريغ سيلو
 اعبش يينلا فوج ئلتمي مل
 بحأ هدنع ةقافلا تناكفق

 هتليل لاوط اعئاج لظي
 دحألا هللا لاسل اشي ولو
 هل ةمحر شناع تكب دقو

 اكل ىسفن ادفلا نإ هل تلاق
 دقف ايندللو يلام اهل لاق
 اوضمف دشألا ىلع اوربص دق

 مهبام ىرولا قالخ مركا
 ةشيعلا يذب تهفرت ناف

 نم طق بحأ ئش يل سيلو
 اللدعب ماقأامف تلاق
 ةعاط عم هبر نم هفوخو

 املع دقام ردق ىلع وهف

 ملعأ دق انأام نوملعت ول

 اريثك ننا متيكبلو
 عمسأ نوعمست الام كاذك
 نمو ةد راتخا لمعو

 رطفي لوقن ال ىتح موصي
 لسرملا ةالص نع ضعب لاقو

 )١( اهنطايو فكلا رهاظ نم عباصالا لصاوم .

- ٤٧ - 

 لسرملا يمشاهلا يبنلا نع
 )١( ىبنلا نع اج رمالا كاوسلا اذك

 ايلعلل ارظان اهنع دمزي

 هلايع نمعطيل ةنوهرم
 رهش دق لوق قيدصلا ةنبا نع
 دعت مايأل ةثالت ىضم

 امهرد سيلو ارانيد كرت
 ااريسيلا كرت دق هنإو
 تربخأو هدهز نع ةشئاع

 بهذ هل ةكم احطب ليوخ

 امركلااعدناب ندصفقأل

 انركذت شنامع نعو يبر

  

 اران ن ةو - ن نكن ملو
 ءا نألا ريخ لآ نحنو

 اع مسأ ٢ دحأل اكش امو

 ا عوجلا هناو ىنقلا نم

 هتدش عم هموي موصي من

 دغرلا ةشيعو ضرالا يذ زونك

 هنطب هنم عوجلا يف تحسمو

 اكت و هدامب تقلبتولف

 دمصلا لسر مه مزعلا لهأ ربص
 اوضر ايندلا نم لاجلا ىلع مهو

 مهباون مهل يرابلا لزجأو
 يتوخإ نود رصقي يب فاخا

 نمتؤملا لاق ناوخإلاب يقوجحل
 ىلوملل ىضم مث رهشأ يف
 ةدابعلا ةدشو ههلا

 امس دق ثيدحل ترشأ دقو
 متكحض اندلا يف اليلق متنك

 ارومأ ىرأ دق نورت لام

 عمجب ناعل ليوط وهو
 نمتؤملا اذه قيطي ام قيطي
 ركذت اذه شئاع هسكمعو

 لجرمللا لثمك هفوج زيزا



 امناد ناكو هتالص لاح

 ةحار نم هل تسيل هنإو

 الئا مشلا هذه تركذ دقو

 ىدتقيدقاهباهيراق لعل

 امزال اضيأ نزحلل ةركف يف

 ةمألا يداه تافص هذهف

 الئاضفلا توح دق اهنأل

 يدتهيس انير هاده نمو
 ثيدحلا ةياورو ةباحصلا

 رهدزا رصع ريخ يبنلا رصع
 اباتكلا مهملعي ناك

 مهنيدل هب نوديعس مهو

 انذ مزالم هل مهناو
 انولبقم باتكلا ىلع مهو

 انيقفانملا هللا حضفبو
 دقني ثيدح لاجم الو
 اودصق فالخ مهنيب دج نإ
 ءالألا ينرمأ نيلنتم
 ىرولا ديسف متعزانت نإف

 ارمع نيب فالخلا لانم
 لوقي اذ ناقرفلا ةروس يف
 يداهلا يبنلا لكلا بوصف
 ذعب مل ىفطصملا ضبق دعبو
 بد قافنلاف بحصلا رودص ىوس
 انوتباقعلا موقي ناورغ ال
 رذحب ماق قيد صلاامنكل

 ةياورلل نوناقلا عضوف

 (ا)رشبلا ةداق ةادهلا هبحصو

 اباط دق امو ارقفلا ةنسلاو

 مهنيعي امو مه انيدل اذك
 انولماع ميظعلا هيدهب

 انوظف حب يبنلا ةنسو

 امسلا بر نم لزني دق يحولاف
 انيبذاكلا ماوقالا لجد :

 دجوي يبنلا ناك مهنيب ذإ
 ادمتعأ لوقي امب ىرولا ريخ
 ءاسنلا ةروس ىف هلوقل

 (٢)ر ارط اموي نإ فالخلا ىلع يضقي
 (راركذ ميكح نب ماشه عم

 لوسرلا ارق امك اهتأرق
 يدابلا فالخا كلذ ىهناو

 ديؤملا ةنسل سراح نم
 برعلا ضعب نم ناك دادترالاو

 نوبذكي ر اتخا يبنلا ىلع

 ةباجنلا وذ قورافلا هلتمو

 ةياورلا ليلقتب ةباحصلا رمأ

 ةباحصلا ةبانع ترثك دق
 ةياورلا ةرنك نع اوفقوت
 نيدلا ودع نم اهيلع افوخ
 مهريغ نم وا نيقفانملا نم
 انللقيركبوبأاذنه

 افولا لهأ مهو و ةباحصلا اذك
 لجألا ة ة وبأ مهنمو

 )١( نوثدحملاو ثيدحلا ٦ه ص .
 )٢( ص ٢١ ج يلاسلا نيدلا رونل حيحصلا عماجلا حرش ١ .

  

 )٤) ةمركلا ةنسلا ىذه ظفحب

 ةعيرذل ا هذه دس دصقلاو

 نيمألا يبنل اىلع بذك وا أ

 مهو نمو رتثتكم نم أطخلا وأ

 اند 2 هيو ةياورلا نم

 ىفطصا مع سابعلا مهنمو

 لطبلا نارمع وهو نيصح نباو
 . ءاسنلا )٥١( ةيالا ()

 . رظنلا هيجوت نم اهدعب امو :١ ص )٤(
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 )١( هجام نباو مكاحلاو دمحا هاور .

 (٣) ج يمرادلا ٢ ص ٥٥ ص يراخبلاو ٢٩ ج ١ .

 لضافلا ديز لجن ديعس اذك
 ةريره وبأ ا ضبأ اذكمهو

 ارثكم ناكو قور افلا رصع يف

 مايألا تلاط دق هب ركل

 رمعو ثيدحلا سانلل رهظأ

 بذكلا يف عوقولا نم مكلذو

 ثيدحتلا ةرتك نع مهليلد

 ةمالا يبن يداهلا نع وهو

 ةباحصلا نع اقباس تركذ
 انو َ . : / د اذه عمو

 ارتاوت يذلاب نودشرتسي
 كشي نم ةاورلا نم نكي ملام
 دهشي اديهش طق اوبلطي مل
 اوبلط هيف كشي نكي نإو
 افلاخم ىتأ وأ كش هيف ام
 لودعلا لبق دق انقيدص

 دقو اثاريم ةدجلا تبلط

 هملسم نباو ةريخلا امه

 اهيطعياسدس يبنلا ناك
 امسر دق امك تاياورلا ىف يأ
 ارو نم كاذو تارم ًثالن

 لأسف لوخدلاب ننذؤي مل
 اننذناتسي ىرولا ديس نع

 رمع لاق دحأ هبجي مل نإ
 مهو بحصلا ىتأف نلعفا وأ
 عقودق يبأل اذه لثمو
 لوقي ام بحصلا دهشف

 فلحتسي دق ناك يلع اذك

 اذكو هنقدصبي اهدنعف

 ىلع تلد دقر رانآلا هذهف

 رحبلل يودعلا ريشي ءاج

 لماكلا ريبزلا ماوعلا نباو

 ةمالل هنتبدخ نع كسم أ

 ىرولا نيب ىفطصملا ثيدح يوري

 ماوقألا تجاتحا ثيدحلا ىلإ

 ربخلا اذه نم ليلقتلاب رمأي
 اعزفو ىرول ١ ديس ثيدح

 برعلا ريخ ىفطصملا يبنل ا ىلع

 )١( ثيد خلا ة, : كو مكايإ

 ىتنسب مكيلع هلوقو

 ثيدحلا ةياور ىف ةباحصلا تبتت

 ةياورلا ةرنك نم مهلالقإ

 انذدصحميو يورملاو يوارلا يف
 ارهتنشا اماذنك اداحأ ناك وأ

 كش نود هولبق دق مهنإف
 اودصق اليلد الو لب هيلع

 بنتجياذنكو اريهظ هل

 ىفتنا هلوبقف يبير باتك
 اليتمتلا مكاهو اودهش ذا
 (}) دهش نم هاتأ امل اهثرو

 ه ملعتلف اهتثرو يبنلا نا

 اهيف نتبنثت رمعو
 املس هيلع ىسوم ابا نا

 اربدم ىلوق ةفيلخلا باب

 لصح اذ لاق تعجر مل رمع
 انعجرب مت اثالث لاق

 ربخلا اذ نع ةنيب انل رضحأ
 )٢( مهديدشت اذكه هوقدص دق

 عمس هل نم قورافلا بلطو
 (}؛ لوسلا هب لاق دق نبا
 فلحب دق هلو ثيدحلا يوار

 اذ لثمك تتبنتت ت ةشئاع

 القن دق امل بحصلا تبثتت

 ( )رهطلا ثيدحب نث١دحي
 (٢) ج دزاد وبا هاور ٢ ص ١٢١ ص يمرادلاو ٤٥٦ ج٢ .

 (٤) ص ٧.٠ نوثدحملاو ثيدحلا .
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 . ملسم حيحص نم لوألا ءزجلا ٨٦ ص ) ( ٥

 



 ثيدحلل نذأب ا لرح_بلاو

 انك لاق رحبلاو هبتاع
 راصبألاب لئناقلاردتبن

 لولذلا بكر ذم هنكل

 عدن يقابلاو فرعنام ذخأن

 ثيدحتلل عمسي لو هنم

 انعمس ىفطصملا ثيدح اذإ
 ر اب خألل ن اذآلاب ىخغخصنو

 اليقلا نصحم موق بعصلاو

 عرش امب مهمامتها ىلإ رظناف

 هماعلا همهفت ال امب ثيدحتلا نم ةباحصلا عنم

 يبنلا سلاجم يف تركذ دقو

 ةماعلا يقاب نود ملع عونب
 لهج يذلل ةنتفلا نم افوخ

 عمسام لكب نثدحي نمو
 مهفتالام لكب مهتيدح
 امب سانلا اوتدح لاق يلع

 ابذكي نأب نوديرت لهف
 ظفح نيئاعو ةريره وبأ
 عطق يناثلا اذ تثب ول لوقي
 انوهركي عابتألا بحصلاو

 ررصقلا ببسب مكلنو

 ءاوهألا بحاص لالفتشسا هأ
 اهنوغوسي نيطالسلا وأ
 سنا نيينزعلل ةصقك
 هملظل ةليسو اهلعج

 . اوكسمأ ىبنلا ةباحص

 ببسلاو ةنتف نوكت ال ىك
 ليلقتلاب رمألا لاقي الو
 انودمهزي ثيدحلا يف ليق ول

 اورمكح دق مهنارآ مهنأ و

 يداحألا هتيدح مهدر وأ

 هبشلا يذه ىلع اندر ناكل
 ةياورلل , ايلقتلاب رمألاف

 انثدحي نأ وأ أطخلا فوخ

 انوضرفملا لاني نأ فوخ هأ
 باتكلا نع سانلا لغشي وأ
 ناميألاو وهشلا بلطو

 )١ ) ص ٧٢٢ ثيدحلا مقر ملسم حيحص لرالا هزجلا ٥ .

 (٢) ص ٦٢٦١ ثيدحلا مقر ١٢٠ يرابلا حتف نم لوالا هزجلا . .

 بحصلا ضعب صخي هنأ نم
 ةياردلا ىلوأ صخ هنأو

 لقن هنع ام لك نومهفي ال
 () عفر يداهلا نع اذ ابذك هافك
 مهبيذكتل ىعدأ مهتماع

 )٢( املعاف ىوري هنع نوفرعي دق
 ىبتجتا وهو لوسرلاو يبر
 ))٢( ظمقل اًدحاوف ىرولا ديس نع

 عنتم وهف موعلبلا اذ ينم

 انووري ةنتف ريشي امب
 رومألل سانلا ضعب مهفل

 ءابنألا هذ ىل عدب وأ
 اهنووري مهمشغو مهملظل
 (؛ز سبتلا رمألاو جاجحلل اهاور
 همشغ منت ءامدلا هكفسو

 املس دعب ءاومألل نوكي

 بيطلا مالكلا ةعيرذلا كلت
 ليقلا يف اهبش مهنع ريني
 انولمعي هللا باتكبو
 مسقي نم وأ دوهشلا اوبلط وأ

 داؤفلا يف كشلا ريتب امم

 هبتنملل ةحضاو ةبوجأ

 ةنسلا طبض لجأل رثكم نم
 انظفحي سيل ثيدحلا كاذ

 انوويهي ال يداهلا ةنس نم
 باولا ةنسب ىوح امو

 نايحا يف نوكي هناف

 (٢) ص ٢٧٢٢ ثيدحلا مقر ١٦٧ يرابلا حتف نم لوالا ءزجلا .

 (٤) ص ١ بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .

 



 امنإ ثيدح لك يف سيلو
 اولبق يبنلا ةباحص نإ

 هلبق فوع نبا نمحرلا دبعف

 اعقو امل ن نوعاطلا يف كاذو

 ريسملا نع مهنرواشي
 انودكرتي ثيدحلل ليق ول
 دري لب حيحص ريغ اذ نإف
 ركذاباحصأو مكايا ءاجو
 اضخضنئارفلا اوملعت هلوقو

 انارقلااوملعت ام لثمك
 انورثتحبي ثيدحلا نع اوناك

 يبنلا نع اودجي مل اذإ ينعأ

 انوعجري ثيدجلا اودجو نإ

 نكي نإف اذ لعفي رمعف

 لأسي ماق راتخا ةنس وأ

 ىضق ناك نإف هيف ىضق لهو
 ةباحصلا املع راشتسا الو أ

 انثعب احيرش ناك رمعو
 هللا باتكب مكحا هل لاق

 يف ةنسلا ىف تنك نإ

 ىتف نع ءاج كاذك
 لزنملا باتكلاب يضقي يضاقلا

 ىضق يذلاب ضقيلف دجي مل وأ

 دجي مل نإ هيأرب دهتجيلو

 هدهاش تءاج رانآلا هذهف

 ةباحصلا نع نروصتي فيكو
 لقعيا×الاذ نإف ميهيارل

 دقف ثيداحألا ضعب مهدرو
 يوارلاب ةقن فعضلامأ

 لصح ىوقأ ضراعم هنأ نأ وأ

 لجألا انبر باتك نكرتت

 تيسن مأ تظفح اهنع يردن :
 داحاللو سيق اهدلاو

 املعا يوارلا كلذ بيرتسا اذإ

 اولوع اهيلع درفلا ةياور
 )) هل دوهش لو هدحو رمع

 اعمج اموق قورافلاو ماشلاب

 ريطخ ابو نع عدجلا وأ
 انولمعي يأرلاب مهنإو
 درت هل ح ا و امل

 )٢( رمع نع ثيدحلا ادعأ مه يأرلل

 () ىضترملا يبنلا يداهلا ةنسو
 انايع حضاو ليلد اذه

 انولمعي يارلاب اذ دعبو

 ببحملا مهيأر نعف ائيش

 انوذنخأي قحلاو مهيأر نع

 ندجوي سيل باتكلا يف هايعا
 لعفي اذام قيدصلا نع اضيأ
 ىضترا هل رمع كاذك هب

 ةمألل مهيأرب نلم عيو

 ))٤( اثدح . من ةفوكلا اضق ىلإ

 هاوألا ة + مل نإ

 دو تجا "" هيف ذئدنع
 () ديشرلا ملاعلا هلالا دبع

 لسرملا ثيدحبف دجي مل نإ
 ىضترملا وهف حالصلا ولوأ هب
 درواذك مقي نسحي سيلوأ
 هدراو ثيدحلل لوبقلا ىلع

 ةنسلا يف ىتا امع مهفوزع
 لبقيال مهنع لاقي ولو
 دعت بابسال ناك دق دوعي

 واح خسنل مهعالطا وأ

 لعف هل رمع اذه نأو

 () لقن هنع ةأرما لوق لجأل
 تبث اذك ةمطاف اهمساإو
 دالبلل لسري يبنلا ناك

 و ١

 )١ ) ص ١٦١ ۔ج دؤاد يبإ ننسو بيبح نب عيبرلا دنسم ٢ ص ١٨٦١ .

 )٢( ٤٤١ يمرادلا يناثلا ءزجلا .
 )) ص ٧١ ج ٢ يمرادلا .

 )٢( ص ينطقرادلا ١٤٦١ عبارلا ءزجلا .
 )٤( ٧١ يمرادلل لوالا دلجملا .

 )٦( ص ٤٨٤ ص رشاعلا ءزجلا ملسمو يذمرتلا ننس ثلاثلا ءزجلا ١٠٢ .
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 مهلوق لوبق سانلا مزليو
 هلوبق اقباس تركذ دقو

 مهل ارأابخا طقف دري ملو

 ؛» هتياورو ثيدحلا عمج يف نيعباتلاو ةباحصلا ةعباتم
 ةنتفلا عوقو دعب يبنلا بحص
 ةياورلاب ثيدحلا اولبقي مل
 ادرف ادرف ةاورلا اورصحمو

 دمحم نع هيوري ملسم نع
 دانسإلا نع طق اولأسي مل
 مكلاجر انلاومسإالا اولاق

 هحيحصل ا ةنسلا نولبقيفق

 انوعباتلا ناك دق اذكهو

 اباطام مهل نوزيمي

 ابتك دق ةكيلم يبأ لمت
 هنعابا تك هل نبتكي نإ

 يلعاضق نمايشأ بتكي
 ادبأ يلع يضق ام لوقي
 لخ يلع ناك انإ الإ
 دق بحصلاو هءاضق اودسنفأ دق

 انيباذكلا ضعب نا ليقو
 دجاسملا ىف ناك دق مهسولج

 مهنورجزي باحصألا امنكل
 ارمع لجخن برق صاق ءاج دق
 هماقأ دقو يطرشلاب ءاجف
 ةباحصلا نم ناك دق ضعبلاو
 طرتشي لوبقلل نم مهنمو
 ادهاش نبلطي نم مهنمو

 مومعلا < صوصخلا نم اذو

 اربكألا ثارتلا اذه اوظفحي نأ
 هيانعلا ىفطصملا ثيدح زاح

 لوألا ءايبنألل نكي ملام

 ةنسلل اوطبض نوعباتلاو
 ةحصلا لجأل ديناسألاب لب
 ادعلا لينو اوهألا نم افوخ

 ١( دجملا يقتلا نيريس ليلس
 دايرماو ةنتف دعبو

 مكلاوقأ نم حيحصلا ذخأن يك

 هحيبقلا ةعدبلا نوضفريو
 انولأسي ىبنلا ةباحص

 اباترملا عضاولا نوكرتيو
 (ه) ابلط هنمو سابع نبا ىلإ
 هنبتكي رحبلا ماقف يفخي
 ئشلاب هرورم عم لوقي
 ادب ام هنم نركنيو اذب

 ىلمب ذا مهداسف ىلإ رظناف

 دنسلا كاذ اوطبضخضو اوهبنت

 انوسلجي ثيدحتلا ضرقلل

 دجامألا ةباحصلا عمسم

 مهنودرطيو لب رجز مظعأ
 " ام هنكل هدرط

 همامتها ربخلا يلوي لكلاف

 (؛ر ةياورلا ةرثك يف اوبغري مل

 طبضتت اطورش ثيداحألل يأ

 ادهاج نيميلا وأ ىور نم

 ميركتلل ءانتعالا اذهو

 ارفك نم و ] نيفرخحجتا نم

 هياورلاب ةمألا هذه نم

  

 نيدلا نم دانسالا باب ملسم ةمدقم نم لوالا ءزجلا ٨٤ ص )٢( . نوثدحملاو ثيدحلا ١٨ ص )١(
 ما نبا نع رمع نب عفان انثدح يبضلا ورمع نب دؤاد انثدح يلي امك ثيدحلاو ءافعضلا ةياور نع يهنلا باب ملسم حيحص نم لوالا هزجلا ٨٢ ص )٢(
 مع ءاضقب اعدف لاق هنع يفخاو ارايتخا رومالا هل راتخا انا حصان دلو لاقف ينع يفخيو اباتك يل بتكي نا هلاسا سابع نبإ ىلإ تبتك لاق ةكيلم
 . لض نوكي نا الإ يلع اذهب ىضق ام هللاو لوقيف ئشلا هب رميو ءايشا هنم بتكي لعجف

 )٤( ص ١١ يوازغ راتخم ىيحيل ثيدحلا مولع يف طسبلا .
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 ادودرهجلا مهلذب ىلإ رظناف

 قلتحخخلا ةقيقح اوفشك دق
 رشبلا ديس ثيدح اوعمجف

 اديجنا انءانث نبجوتسي

 قرشمو برغم اولحرو
 ربخلا سانلا اوملعو ةقدب

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةافو دعب حوتفلا عاستتا

 دعب نم تعستا حوتفلا نإ

 ام فلخي 1 هللاو انبر نم

 اونمآ نيذلا هللا هعورف
 م اشلل اوحتف دق هبحصف

 اهدعب رشعو ةعبس ماع يف
 ماعب اهدعبف سرافو

 انورملسملا راس كاذ دعبو

 انيعست يفو دنقرمس ىلإ
 ىلع مث اينابسا تذخا دق

 ىلإاوجاتحا كلذل اننيد ىف

 نا مالسإلا ةفيلخ ىلع ناك
 راتحا ةباحص يف ناكو

 انيملعم مهنم ةبغرب
 دلبلا كلت يف نطوتسا مهنمو
 نادلبلا يف بحصلا لوزنبو
 عمتجج مهيلع ارقفلا ةنسلاو

 رشبلا ريخ يبنلا نع اووح ام
 راطقألا يف عابتألا جرخت
 ىبنلاةنس ةامح اوناك
 هينعملا دما عملا تسيلو
 تا ءا ق الو بتاكم اللو

 دجاسملا ىذو ةطيسب تناك

 سلجي ىباحصلا ناك دق كانه
 هنوتفتسبي هنم نوعمتسي

 هللا باتك مهنملعي

 دنتسا لصألا ةحصل نإ يأرلاو

 )١( ص ..١ نوثدحملاو ثيدحلا .
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 امسلا قلاخ هللا لج دعو

 اهنكمت دقف :فلخ د

 ماو حأ يف قارعلا كلذك

 )١( اهحتف م نيرشعلا يفف رصم

 مالسإلا ةلودل تحتف دق

 انو سمخ اهدعب تس ةنس

 انينس اددع ثالث دعب

 الخدريتكلاف حوتفلا رذأ

 المع قحلف ماكحألا ملعت

 نملعي نم ميلعتلل لسري
 راصمالا مكلتل اوحزن نم

 انيدشرم تاريخلل سانلل

 دعقف اهيف ماقملا هل باط

 نارقل ادهاعم تعمخ

 عمتست مهنمو ملعلا ةبلط

 رثالا بيطا سانلا ىف اوكرتو
 رامضملا ىلع اورج دقو مهنم
 يوغ بناكو عضاو نم

 هينبم انرصع يف ىرت امك

 تارضاحلا مظنت اهيف
 دهاجملا يمهو مولعلا رود

 سرغت مولعلا هتاقلح يف

 هنولأسيو لب نوظفحيو
 هاوألا ر ,ر 4 طلا ةنسو

 دلبلا يف ثبد لما رود مكاهو

  

  

  



 ةفدتخلا راصمألا ىف ثيدحلا رود

 ةرونملا ةنيدملا ىف ثيدحلا راد
 ةنيدملا نع اقباس تركذ

 ةلحرلل ىضم باب يف كاذو

 را ٨ جلا هند ه اغا ٣

 اثدح اهيف ثيدحلا رثك أو

 اهيف ناك عيرشتلا رثكأو

 ىفطصملا ةافو دعبي لزت ملو

 ةدشارلا ةفالخلا زكرمو

 لجألا يداهلاب نوكربتي ذإ
 ةجاح ريقلاهنم اوحزني مل
 همركلا ةكمل دعب ملف

 انويردبلا لاجرلا كلذك

 ىلإداع دق ةربس ابأ الإ
 اكاذهنم باحضألا هركف
 ةه اركل ١ نطوم لقعل تلق

 ةباحصلا رهشأ امدق ناكو

 قيدصلا مهنمف ددع مه

 القتني نا لبق ىلعاذك

 ةريره وبا يعاولا مهنمو

 ىوتفلاو اضقلل اسيئر ناك

 ارمع لخ هللا دبع كاذك

 يبنل اةجوز مهنم شئاع

 ةنيدملاب وهو ثيدحلا ىور
 بيدحما دلو نيعباتلا يف

 هللا دبع ليلس ملاسو
 يرهزلا وهو باهش نباو

 لسرلا ريخ ةنس اوظفح مه

 ةنسلا ىذه رشن ىف اهرودو

 ةركذتلل ثيدحلا بلط يف
 رابخأللو هل رجاهم

 اندخ هبحصل انيبن

 اهيفطصت بحصلا ناك كاذل

 افلس اميف ةلودلا ةمصاع

 ةباحصلل رقملا اهنإو

 لحر نأ دعبو هتايح لاح
 ةكم نم ارجاهم ىتا نمو

 هميظفقلا ةنيدملا اومزل لب

 انينكاس ةكم اوعجر ام

 ()الللا ديس توم دعب ةكم

 اكاذنك هدالوأ مهلتمو

 ةرجهلا دعب عوجرلا يغبني ال
 ةنيدملاب ثيدجخلاو هقفلا يف

 قورافلارمع اضيأ كاذك

 الحر اهيلإ يتلا ةفوكلل
 تباث ليلس ديز مهنمو
 ىوري كاذك ضنارفللو

 اابجلا يورت نينمؤملا ماو
 يردخلا ديعس يبا نعو

 ةباحصلا نع سانلا دخاو

 بيطلا ريبزلا لجن ةورعو
 هابتشاالب هدج رمع

 يبألا يعب اتلا اذ عفانو

 هاجلا يذ ةبتع نب هدلاو

 يلعلا رصعلا اذب ىوتفلا عجرمو

 ةمركملا ةكم ىف ثيدحلا راد

 احتفاملةكمانيبن

 لجألا انير باتك مهؤرقي
 )١( ص ١٠٢ نوثدحملاو ثيدحلا .

 ۔ ٥٤ -

 () احلصلا لاجرلا نم اهب ىقبأ
 امهفم مهنيد يف اهقفم
 لمعي املع ناز دق هنأو

 )٢( ص ١.٢ نوثدحملاو ثيدحلا .

  



 رمع اذك ىور سابع نبا هنع
 امب سانلا ملعا نم هنإاف
 امعزت دق ناك ذاعم دعب

 اجرخت دق عابتألا نم من

 ربج نب دهاجم مهنمو
 ةباحصلا نم ناك ددعو

 هللا دبع بئاسلا ىتف وهو

 ديسأ ىتف باتع كاذك
 مكحلا مث هوخأ دلاخو

 ةحلط لجخ نامثع مهنمو
 هرونملا ةن كم

 يمالسإلا رمتؤملا امهيفف
 ميظعلا عمجلا اذهل نإ
 ةياورلل لمكتسي يوارلاف

 رمتؤم ىلعأ مالسإلا يف جحلاو
 انوفراعتي عيمجلا ىرت
 لكاشملاو ءارآلا حرطتف

 3 [ا.و ة

 ركذدق ذاعم نعو هنباو

 امرح دق امو هللا هلحأ

 املعأ سابع لجن ثيدحلا راد
 اجهن هنع هالوم ةمركع

 ردتلف مهلثم ءاطع مث

 ةكم لهأ : ئراق مهنمو

 هاجلا ميظع ناك ةكمب

 ديشرلا نمتؤملا ةفيلخ

 مسري مهنمف صاقلا يبأ لج
 ةكم مهلك ءاوهو

 هرنأم دالبلا نود نم نيتل

 ماع لك ةلملل دقعب

 مولعلا يذ ر

 ةرورشملل مهملا ضرعيو
 رشبلا يملسمل ىربك ةطبار

 انراشتي رطق لك نم
 لئاسلا كاذ باجي لب لخ

 ةثننل هرين ذأ ر

 لسرلا ديس راتخا ةمأل لجألا هللا نم لضف هلكو

 ةفوكلا ىف ثيدحلا راد

 ةباحصلا ددع نم اهب امل ةفوكلاب ىفطصملا ثيدح راد

 لوألا مراكألا بحصلا نم اهب لزنو تناك شويجلا ةدعاق
 درت امسا مهنمو اهب تام دق رتكاو حوتفلا نمز يف

 ديدحتلاب صاقو يب ا نباو دوعسم ىتف خيشل او يلع

 ديز لجخ ديعس اذك دعس

 بابخ مهنم مثرامع
 يسرافلا ناملس مهنمو
 ةبعش نب ةريغملا مهنمو
 بزاع لج ءاربلا مهنمو

 رادلا ميعزو ريثك مهو
 رثك هملعو دوعسم نبا وهو

 مهنم هنع ريثكلا جرخت

 ورمع نب ةديبع مهنمو
 دوسالا ديزي لجخ يعخنلاو

 يدنكلاوهو حيرش مث

- ٥٥ 

 ديهشلا ىتفلا رساي لجخو

 باهلا لطبلا ترالا لج
 يرعشألا اذ يسوم وبأ من

 ةفيحج وبأ اضيأ مهنمو

 يبألا ةفيذح يا ناميلا نباو

 رابخألا يف ناك ثيدحلل يأ

 ربجلا يوري اهب هتنكم لوطو
 مدقلا عدجلا لجخ قورسم

 رداق اضيأ يناملسلاب فرعي

 دجمألا ريبج نب ديعس مت

 يبعشلا اذك ايضاق ناك دق

  

 



 اركذ قارعلل هيقفلا اذك ارماع ىمسي ليحارش لجخ

 () عمساف ثيدحلل لاجرلا مه
 ةرصبلا ىف ثيدحلا راد

 سننأ وهف رادلا ىذه ميعز

 ارتثتك دع ةرصبل ا لزن دق

 يلع هالو سابعل ١ ىتف مهنم

 نارمع همساو نيصح نباو

 ةرمس ىتف نمحرلا دبعو

 هللا دبع وهو ريخشلا نباو

 يملسلا وهو ةزرب وبأ اذك

 رباج ديز نبا انعشلا وبأ مهنم
 ةئامسمخ يرصبل ا نسحلاف

 ةماعد ىتف مهنم ةداتق

 نارهم ىتف يحايرلا وهو

 بسح نيريس نب دمحم اذك

 اوهرستئا هب الا كلام ليلس

 ارصبلا ةادهلا ةباحصلا نم

 لبقاف راسي لجخ لق عمو

 ناوزغ هدلاو ة . عو

 ةمادق ىتف مهنم ةيراج

 هاجلا يميظع ةباحصلا نم

 ملعاف مهنم ةركب وبأ مث

 اجردأ ثيدحلا لصأ يف ناكو

 رخآلا امأ ملعلا رجحب بحاص

 ةباحصلا م .كردأ دق لاقي

 ةيلاعلا وبأ اضيأ مهنمو

 ينايب ذخ عيفر همسإو
 بتك مهعم ةدرب وبا مت

 () اوفرعاف اضيأ هللا دبع ليلس

 ماشلاب ثيدحلا راد

 ماشلل اوحتف نوملسملاو

 رطقلا اذهب اومتها افلخلاو
 لبج نب ذاعم يباحصلا لثم
 تماصلا نب ةدابع مهنمو

 مهنم مث ميلعتلاب ماقف
 امهلسرأ ثيح اهيقف ناك

 نايفس يبا نب ديزي نإ

 انارقلا ملعي نم بلطي

 مث تركذ نم قورافلا لسرأف
 تحتف منغ نب نمحرلا دبع يا

 ةباصإلا يف تئش ام اذإ علاط

 دق ةبحضلا فرش له اوفلتخاو

 باحضألا نم مهريغو مهف
 هنسح ليلس ليبحرش اذك

 مالسإلا يف ريثكلا لخدف

 ربخلا لها هيلإ اولسراف
 لجألا هعهقفل اذك هملعل
 تباتلا يوقلا سانلا هقفأ نم

 مهنملعي ءادردلا وبأ ناك

 امهفاف ذاعم عم انقوراف

 نأشلا اذ ىف قورافلل لسرأ
 ائابدألا اوفرعي ىتح هقفلاو
 مهملا رمألا اذل اعبار لسرأ
 تنكس نون مت متقل نيغ

 ( ةببحصلل زييمتلا يف فلأ
 دعيابحاص سيل ما هل ممت

 باوثلاو لضفلل اوملع دق
 ةنمؤملا سوفنلا هذهب مركأ

  - 

 ةباصالا نم يناثلا ءزجلا ٤١٧ ص )٢( . نوثدحملاو ثيدحلا ١٠٥ ص )٢( نوثدحملاو ثي ص .ه . . نوثدحملار ثيدحلا ١٠٤ ص )١(
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 سابلا دلو وهو لضفلاو
 يرعشألا وهو كلام وبأ اذك

 ينالوخلا سيردا وبأ وهو
 بيؤذ ىتف مهنم ةصيبق

 يدنكلاو ملسم يبأ لجخ

 ساربنلا ديسلا كاذب معنا

 يرسلا ىتفلا جرخت مهنعو
 ينايب ذخف هللا ذئاع يأ

 بير نود لوحكم مهنمو
 ()) يضرلا ةويح ليلس اجر

 رصم ىف ثيدحلا راد

 ريثكلا لخد رصم لهأ نم
 لحر اهل اذك اهحتف دعب نم
 انرشني هللا نيد ماكحا

 ورمع لجخ هللا دبع ناك دق
 ةباحصلا رثكأو مهرهشأ

 ا ةك لاب زا

 اهيلع ااو هوبأ ناك

 ةباحصلا ىفو تام اهب مت

 ةيمحم همساو ءزج لجخو

 هللا دبع ثراجلا ىتف مت

 يراففلاةرصبوبأ اذك
 مهريغو ينهجلا ذاعم وهو

 مهلك نورعبر أو فينو

 ان_جرختلاف مهنعو
 دترم لاقيريخلا وبا مهنم

 ىور دتزذزم بويا يبا نعف
 مهنمو رماع نب ةبقعو

 دق لصلا يربرب ديزي وهو

 4 ةمم هناو

 ريخلا اذه معو اننيد يف

 لزن دق اهيفو بحصلا نم عمج
 انورملعي سانلا كلذك

 رداف لاقي هدج صاعلاو
 ةمألا يداه لسرلا ريخ ثيدح

 اهيف شاع بألا توم دعبو
 ةفاذح يتف وهو ةجراخ

 ةبقع يأ رماع نبا ينهجلاو
 دعلا يف ىتأ حرس ييبأ لجخ
 هابت شا الب ءزج هدجو

 راذلا يف سنأ ليلس مت

 مهددع ةئام نأ لاقي

 ممألا ريخ ىبنلا دمحأ بحص نم

 انووري امك مهيعبات نم
 دصقي تفم هللا دبع ليلس

 ىوح دق اضيأ ة هرصب يبأ نعو

 مسري مهعم بيبح يبأ لجخ

 اقن قرطو ةن ا : . ٠

 رودصلا يف ةنسلا طبض

 رودصلا يف ةنسلل طبضلا

 يبنلا دهع نم نيرمألا لوأف
 لغش رمألا لوأ يف انيبن
 نيودتلا نع ىهن هنإو
 دقو اهب هطالتخا نم افوخ

 )١( ص ١٠٥ نوثدحملاو ثيدحلا .
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 روطسلا يفو اهلقن نوكي
 لاو ةنت فلا نمزل

 ززن نأ امل نارقلا اذ طبخب

 نيبلاك ءارفلا ةنسلل

 دمصلا لوق ىوس ىحمي نارمأ

4 ! ٣ 

  

 



 ىلع سانلا صرحأ اوناك بحصلاو

 يبنلا لاوقأ ةاورلا لقنو

 مانملا يفو هنم ةظقيو

 مارحلاو لجلا يف ىتأ امو

 هتايح يف ناك ام اوطبضو
 انقتم ءادآ هودأ كلذك

 اكلس دق مهدعب ىتأ نمو

 ةباحصلا فقوم ناك كاذك

 ىدهلا يذ ثيدح ىلع اوظفاح دق

 اللا ريخ نع ءاج ام مهطبض

 () برشمو معطمو سبلم يف
 مايقلا يفو هدوعق يفو
 ماكحألا نم يهنلاو رفلاو
 هتامم ىلإ لب اريسي ولو
 (! انبر هلالا ةاضرم نوجري

 اكز هئادأ ىفو مهقيرط

 ةنتفلا دهع دعب نيعباتلاو
 اد شتللا هدعب نم اورثكأو

 ثيدحلا هباتك

 رضحتلا رهاظم نم طخلا

 ممالا كلت هد لإ تقبا هت

 انذيمأ برعلا انإو
 نميلا ناكس لثم اسانأ الإ
 دنسملا طخب ىعدي مهطخو
 رابنألا ىلإ طخلا لقتناو

 مزجلا طخب مهطخ نوعدي
 ةيما ىتف برح هلقن

 ركذنو اليلق ناك هنكل

 الماع ناك ةكم يف طخلاف

 نم طخلا اذه راشتنا مدعو

 ممثلا كلت نم ظفحأ مه برعلاف
 رخافقملاو باسنالاو رعشلاك

 يفق مالسإلا رهظ دق امدنعو

 نم ضعبلاو الجر رشع ةعبس
 ةنيدملا ىف باتكلاو ةصفح

 ةباتكلاب لسرلا ريخ متهاو
 ضرفل اهلمعتسا ىفطصللاو

 ارمالا مث كولملا بتكو

 هباحصأ نم باتكلا ذختاو

 ملعلا بعك لجخ يبأ لنم

 مهريغو تباث لجم ديزو
 عاقرلا ىلعو ديرجلا ىلع

 () رشبلا عامتجا نم رثاو

 اوميهفو اوبتكو اوملعت
 انوبتكي سيلو اولهج دق
 نبتكي نم مهنمف ارضخ

 ددعلا وليلق مه نوبتاكلاو
 رابخألا ىف ةريحلا ىلإ اذك
 مهفلا بسح ةكم ىلإ مث
 ةكم لهأل طخل لقتناف
 رهش ام اهيف بارعألا ةلاح نع
 الماك اظفح نآرقلا ظفحيل
 نبتكي ال نل ظفجحلا لماوع
 مهممأ ىذلا لك اوظفح ذإ

 ربافغلا نامزلا ىف كاذ وحنو
 فرعافرزن باتكلاف ةكم

 (؛ر نمتؤملا جوز لثمك مهناسنن
 ةدقعلا ىف دحاوو ةرشع

 ةحلمةجاح نماهلام

 يضرلا يحولاب ركذلا اذه نيودت
 ربكألا ميظعلا نيدلا اولبقيل

 هب ىجوي يذلا يحولا اوبتكيل
 مقرا ليلس ديز مهنمو

 (هر مسنلا ئراب نارق اوبتك دق
 _ الخضالا يفو ةراجحلا يفو

  

 )١( ص هيلكلل ثيدحلا مولع نم ١٧ .
 )٤(( ص ١٦٠ باطخلا نب رمع تنب ةصفح ينعي نوثدحملاو ثيدحلا .

 نرثدحملاو ثيدحلا ١١٦١ ص ١ . )٢( ص طسبملا )٢(
 . ردصملا سفن ١٢١١ ص )٠(
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 برعلا دنع فورعملا قرولاف

 ىلع رمألا سبتلي نأ فوخو
 باوالا عنم ثيدحلا نم

 اعقب نارطخ نم ايدافت

 رييغتلاو ليدبتلا نم افوخ
 ىراصنلا عقو دق لتمك

 هرود اضيأ نآرقلا ذخأي ىك
 رودصلا يف ظفحلا نتبذتيو
 نارقلا ىوس ينع اوبتكت ال

 مهعنم ىفطصملا يبنلا نإ

 مهلزاجأ دقو مهلكو
 اولكت الاوبتك دق مهنأ ول
 بهذت كاذ , تاكلملاو

 ةباتكلارشتنت مل كاذك

 نآرقلاةباتك اوفلك ول

 باتكلاب ثيدحلا سبتلا ا

  

 بجعتست الف ادوجوم ناك ام

 الزن ال نآرقلا لهج نم
 باح ضألا هتيدح نبتكي نإ

 اعنم دق ىرولا هديس كاذل

 ريدقلل نآرقلا كلذ يف
 اراعلا اولان هيف دوهيلا اذك
 هرشنو هظفحو ةباتك

 ريشبلا ةنس نع ازيم

 )) يب زاندعلا ديسلل ىب دا يهن

 مهظفجحل ذا ثيدحلا اوبتكي ن أ

 مهعنمي ملو نووري ظفللاب

 بتكي لك حبص اذإ ظفحلا ىف

 ناشلا ميظعلا يداهلا ةنسو
 باحخذضنألل جرحلا عقوو

 روطسلا يف ةنسلا طبض

 روطسلا يف نيودتلا ببسو
 مالسإلا اننيد خوسر دعب

 دقو ملعلا اوديق ىبنلا لاق

 هللا دبع وه ورمع لجنل

 رشبلا ديدس نذأتسا هنإف

 مآ انيبن هاش يبألو

 بلط ال ةكم حتف ةبطخ

 رجح نيب عمجلا فيك ليق نأ

 نمز يف صخ ىهنلا نإ لاقي
 نآرقلا طلتخي نأب افوخ

 امهتباتك نم فاخي نأ وأ

 ركذ امبسح سابتلإالا فوخ و
 ةباتكلا ىلع مهدامتعا وأ

 ىفطصا نذإ نيرمألا رخأو

 ضرملا لاحب مه هناو

 (٦٢) ريرحتلا يف حاص يينلا نذا

 مالعألا ةباحصلا ةداسلا يف

 )٢( درو نذألاو ب نأ ر كذ
 هابتشا لب .+ هدج نم

 رقأ يداهلاو ثيدحلا بتكي نأ

 )٤( ربخلا ءاج اذك هل اوبتكي نأ

 بغرو نبيتكت نأ يبنلا نم
 (ه) رمألا اذه نيبو ىرولا ريخ
 ننذأي مل اذل نارقلا لوزن
 نايب هل يمهو ةنسب

 امهل عمجب ةفيحص يف يأ

 ربخلاو باتكلا نيب ىضم اميف

 ةنسلا يذهل ظفلا { امهيف

 افولا بابرأ ةنسلا بتكي نأ

 (ا))`) يضتري اباتك بحصلل بتكي

  

 (١) ص ٤٥٨ ثيدحلا مقر ١٤١ ج ٢ لبنح نب دمحا دنسم .

 (٢) ص ١٨٨ مكاحلل كردتسا لوالا ءزجلا .

 (٥) ص ١٢٣١ نوثدحملاو ثيدحلا .

 )٤( ص ٢٢ ثيدحلا مقر يذمرتلا نتس سماخلا ءزجلا )٢٦٦ .
 )٦( ص ٢٥١ ثيدحلا مقر يرابلا حتف نم لوالا ءزجلا ١١٤ .
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 ومسي قح وهف يبنلا نم مهلاو هدعب اولضي اليك

  

 اققح ثيدحلا ةباتكلو اقبس ىهنل ىأ اخسن دعي
 راتخلاةنس عيضتاليك راصمألا ىف باحصألا قرفت
 () الصفو ىكح امك اهزاوج ىلعاعامبجإ فازفزلا لقنو
 يبألا هاش يبأ نع ثيدحلا امأ يبنلا ةنس بتكت نأ زوجي

 ىرج حتفل ا ةنس يف هنأل ارخأت ذإزاوحجلا ديؤي

 اعاش اذه لوألا هردص يف اعامبأإلا كلذ نإ لاقو

 رخآل لو أ نم يلمعل ١ رتاوتلاب ءآج دق هلقنو

 مامتهاب ثيدلا تنود مالسإلا قرف لك ن

 نارقلاب فيرعتلا يف كاذو نايبلل لاق دقام تلقن

 (٢) ممألا ريخ يبنلا ةنس عمجي مزع دق ليق قورافلا رمعو

 )٢( رمع عمجلاب مالسإلا ةفيلخ رماو اذ نع لدع هنكل

 ننسلا بهذتو ملعلا سردني نا فاخ زيزعلا دبع ىتف وهو
 برعلا ريخ نع ثيدجلا بتكي نا بتك دق مزح نب ركب يبا ىلإ
 ىرولا نيب اضقلا يفو ةرما يف ارمعلابنان مزح نبا ناك

 يرابلا هيلع ىلص دمحم ر اتخا ةنيدم يف كاذو

 "ر ملع اميف رمع نكلو اذه متي نأ لبق تام دق رمعو
 ابلط ثيدجلا نع مهنمو ابتك لاقي قافالا لهال

 رمألا اذه لاتتمال عراس يرهزلاو هعمج يف اورظنيل

 نيمألا رهطملا ةرجه نم نورقل ١ لو أ س أرب اذو

 انيلسرملا مامإ نع ءا جام انينودملالوأ ناكو
 رمتساو دعبي نيودتلا رثكو رهش ملسم نب دمحم وهو

 (٥) كرا ابيملا لمحتلا اذهب ماق كلملا دبع جيرج ىتف لثم

 افرحأ اضيأ ريسقتلا يف كاذك افلا اذه راثالا يف لاقي

 عمتسا ةكمب ثيداحأ هيف هديق عمج دهاجم نعو اطع نعف

 مهفلا فيلح سابع ليلس ملعلا رحب باحصأ نع كاذك

 نورقلا لوأ دعب نوكت نينسلا نم نيسمخ دعبو
 يناعنصلل ادش ار نب رمعم يناثلا ام ] تام جيرج ىتف

 ينع نبودتب نمحرلا ديبعو نميلا ضرأب ناك هناو

 رهش مهعم سننأ نب كلامو ركذ ماشلاب ىعازوألا تينع

 ةرجهلا راد مامأ هناو ةنيدلاب ناك اطوملا هل
 (مراعمج امدق ناكو هدنسم اعمج بيبح نب عيبرلا مث

 ةملس نب دامح مهنمو ةبورع يبأ نبا اذك

 )١( ص ٢٢٢ ثيدحلاو نارقلاب فيرعتلا . )٢( ص ٦٧ يوارلا بيردت نم يناثلا ءزجلا .
 )٢( ص ١٢٧ ثيدحلا مقر لوالا ءزجلا يمرادلا ننس نم ٤٨٧ . )٤( ص ٦١ ةفرظتسملا ةلاسرلا .

 )٥( ص ٢١١ ثيدحلاو نارقلاب فيرعتلا . )٦( ص ٧ رظنلا هيجوت .
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 ير ونتلا نايفس مهنمو

 مهنم حيبص نب عيبرلا مت
 افرع هوب أو ريرج مهنم

 نم ردي مل دحأو رصعي وهو

 رجح نبا نع هيجوتلا يف لاقو
 باوبا يف عمجلا اذه دصقي

 درو هلثم عم ثيدحلا عمج
 اوعرشو اوعباتت دق سانلاو

 ةمنألا نم ضعب ىأر ىتح
 نينرقلارخا يف مكلو

 ىلإ ديناسملا كلت تفلاف

 اعراب ثيدحلا .) ملع يف ناكو

 تتأ هلبق ثيد ا د ت كو

 لمعف هاوس ن نم حيحصلل يأ

 رذألا هدعب ملسم ىفتقا مت

 تافلؤملا تلاوت دقو

 ىبألا ىتفلا كرابم نباو

 مسري مهعم قحسإ ىتف مث
 افلا ميشمهو ديمجحل ادبع

 نبتكي ثيدحلل مهنم قبس
 (ا)رركذ انمام ريهشلا ظفاحلا

 باب يف ىتأ عمجلا ا منكل

 اوعمجو اودهتجاف اهعمج يف
 ةنسلا يذه دارفإ مهدعب نم

 نيمألا رهطملا ةرجه نم

 العو ير اخبلا خيشل ارهظ ن أ

 .عاسو هيف فيلأتلاب ماقو

 تمسر رخ الب ةجوزمم

 رشبلا ريخ نع ثيدحلا بتكف

 تافنصملاو ثيدحلا اذ يف

 ثيدحلا ىف فينصتلا عاونأ

 اوفنص ثيدجلا ىف ءاملعلاو

 لاكشأ ىلع ءاج مهفينصت
 اررق دق هلامو ىفطصملل

 دنسملا اهنمو عماوجلا اهنم
 للعصلااذنك مجاعم مث

 تفلأ اضيأ فارطألا بتكو
 تركذ تا كر ١ :- ..للا امنإو

 دياوزلا اذك عيماجا مت

 اوفلا ذإ اوبترو اوعمجو

 لاوقألاو لاعفألل عمجلا يف
 ارسيم مهفيلنأت ناكو

 دجوتاضيأ ننسلا بتكو
 لصفنت دق ءازجألا بتكو
 تلمش اضيأ تافنصملا مساو
 ترهش تاجرختسملا اذك اهنم
 دراو اضيأ تآطوملا مساو

 عماوجلا

 عماوجلا يذ فيرعت ىتأ دقو
 ب اوبألل عمجي هن !و

 هلما علاو ماكحألا عمجيو

 ةمعطلا مث سابللاو بطلاو

 ادئاققعلاو ديحوتلا عمجيو
 ريسلل مث لوسرلا ةنسو

 (؛) عماج ظفلل عمج اهنإو
 بادالاو قلخلا ءدب لثمك

 هلصفم تتأ ةدحو لكو

 هبرشألا مث ريسفتلا كلذك
 ىدهلا يذ باتكلاب ماصتعالاو

 ربجا اذ يف بقانم نتفو

 )٦٢( ص ٢٢ يريدردلا رهاطلل ثيدحلا مولع ىلإ لخدملا .
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 يراخبلل عماجلا اهههشأ
 يذمرتلل اضي أ عماجو

 ةنييع ىتف نايفس كاذك

 نم حيحصلا عماجلا كاذك تلق

 دنسم عمجف ديناسملا امأ
 ىلع يأ نوفلؤملا اهفلأ

 دحاو ديعص يف نوعمجي ذإ
 ةالصلا وأ ججحلا ىف ناك نإ
 اوعمج دق يذلا نومسي مث
 عمج يذلا ىلإ هنوبسنيو

 يسلايطلاو ىدب ملا وهو

 هللا ديبعب ىسوم لجو

 نسجلا وهو نايفس ىتف مث
 الف ديناسملا ىذو ىمرادلاو

 اميقسلاو حيحصلا عمج ذإ
 لقن اذكه ةسمخلا بتكلا يف
 () دنسم كاذك هل ىوغبلاو

 ددسم نع ءاج اضيأ كاذك

 راثآلا يف ملسم هدعب

 يروثللو قازرلا دبعو
 ةنسلا مولع اهيف تعمج دق

 نملعاف عيبرلل يأ اهرهشأ

 دشرملا ىبنلا دمحأ بحص نع
 الضفلا باحصلا ديناسم امسأ
 دجاملا يباحصلا نع يور دقام

 ةاكزلا نع وأ مايصلا وأ

 (ا)اوعسوت هب ىذلا دنسلاب
 عمتساف هنركذأ ام اهرهشأ

 نايبلا يف ءاج ريبزلا نباو
 يلصوملا يلعي وبأ منت

 هيوهار نب قحسإو ىعدي
 اونيع مهنم رازبلا كلذك
 التم جاجتحالا اهنم غوسي

 اموسرم ىتأ اب نقحلت ال
 (٢إ) لقتحاف هاوسو حالصلا نبا

 () دسأ ىسوم نبال هريغو
 دنسملا مساب فرعي فلؤم

 ننسلا

 تبتر هقف باوبأ ىلع بتك
 ناميلا كذك اهوحنو
 ا وهف اهيف فوقوملا دجوي ال

 يناتسجسلا نع اهرهش ١

 دم حأ ليلس نمحرلا ديعو

 ينيوزقلا وه ةجام نباو

 يلع ينطق رادلاو يقهيبلا

 ننس روصنم لجن ديعسلاو

 () تبتك ةاكزلاو ةالصلا اهيف

 نايباهلةراهظطلااذك

 اللا هديس ثيدح هلمشي

 يورلا يف دؤاد وبأ وهو

 دتهافق يئاسنلا بيعش لجخ

 نيس خا يتفركب يب لو

 ىمرادلا وهو هللا دبع كاذك

 نطفلا سيردأ ليلس يعفاشلاو

 (٢) ص "٢٦٢٦ حالصلا نبال ثيدحلا مولع .

 )٤ ) ص ٨٨ يرارلا بيردت نم لوالا ءزجلا .

 )١( ص ١٥٢ يرئازجلا رهاطل رظنلا هيجوت .
 )٢( ص ١.٦ ج يقارعلا ةيفلا حرش ةرصبتلا ١ .

 )١( ص ٢٢ ةفرظتسملا ةلاسرلا .

- ٦٢ --



 مجعملا

 مجعملا ءاج نيثدحملا دنع

 انعمجي بلاغلا ىف كاذو

 بحصلا ديناسم ىلع ابترم
 ريبكلاو طسوألا مجعلاك
 ينادملا دمحأل مجعمو

 مسري ءا ج هلل فورجلا ىلع

 انسدق نمريخ ثيدح هيف
 () بتتكت دالب وأ خويشلا وأ

 ريغصلاو حاص ين اربطلل

 ىناهبصالا مث اضيا بحصلا ىف

 تعونت ةريثك مجاعم تفلاو هخويش ىف كاذو

 للعلا

 )٢( لمتشت دق ثيدجلا ىلع بتك للعلا وهف ه ماسقألا سماخو

 ترهتش ١ يتطق 5 ادلل للعك تركذ دق للع ضومغ ىلع

 ىبا نبال للعاذخضيأ كاذك

 عمججازجأ تافلؤملا نم
 لمش وأ ثيدحلل ةاورلا نم
 ديعلا ةالص وأ فاوطلا لثم
 نسحلا ءزج ءازجلا نم مت

 (٢) عقي مكج وار يور دق اام

 لقتسا هسفنب اعوضوم ءزجلا اذ

 ديعولا وأ دعولا يف ناك وأ

 نطف أ هريغو ن ايفس ليلس

 ({ز هفنصم ةريتك اهنأب هفرظتسملا ةلاسرلا يف لاقو

 اهنلمشت تاينوعيبرألاو اهنم ناتئامو ةئئامف

 فارلظألا

 يفتكي ثيدحلا نتم نم ءزجلاب فرط عمج فارطألا اننإو
 ت يق ب ىلع لد يذلا وهو

 امك ةحيصنلا نيدلا كلذ نم

 نم فرعي نأ فارطألا ةدئاف
 دنسم لك حاص نفرعيو

 يباحصلا ىور ام نفرعيو

 لوقعلا طشنت اذكهو

 لوصولا ىلع ندعاست مث

 دورعسم يبا فلؤم وهو

  

 هر هتلثمأ نم لخدملا يف قاسو
 املع أ هوحنو عار مكلك

 ننسلا لهأ نم ثيدحلا جرخأ دق

 دحاو ناكم يف يأ تعمج

 باوألا ةنس دارفنا ىلع

 اليلدلا بلطي نم ثحبلاب
 لوصحلل بولطملا دنسملل

 ديدحتلا ىلع يقشمدلا وهو

 فارطألا ةفرعم يف فلا

 )١( ص ١٠٨ ةفرظتسملا ةلاسرلا .
 )( ص ٧١ ةفرظتسملا ةلاسرلا .

 (٢) ص ١٦٩ ثيدحلا حلطصم ريسيت .

 )٥( ص ١٥١ يريدردلا رهاطلل لخدلا .
 )٢( ص ٨٧ طسبملا .
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 افاحنالا رجح نبا ظفاحلاو

 دقف ثيراوملا رئاخذ اذك

 افارطألاركذ هيف فلا
 ددعلا اذ يف ينقلا دبع هفلأ

 فنصم ١

 تبتر بتك تافنصملا نإ
 يف ناك ام وأ نيسلا لمشتو
 عماوجلاب فرعي ام اهنمو
 دق ةبيش يبأ نبال اهرهشأ
 يناعنصلا ىتفلا قازرلا دبعل

 ركذو عيكو حارجلا ليلس
 ةملس وباو يقب وهو

 () تبوب اهارت هقفلا ىلع ىهو

 فنصلاب فرعت اهز يح
 عمساف تافنصملا رهشأو

 دعي هريغو فنصم ءاج
 نايفس ىبألاضيأ كاذك

 ةرصبلل نبسني وهو دامح

 تاكردت دعملا

 تافنصم اضيأ تركذ دق
 ام نعمجي باتكلا فلؤم

 هتافدقرخآ باتك ىلع
 ىلصألا باتكلا بحاص تاف ذا
 كردتسملا مكاحلل هلاثم
 ابتردقامهلثتم هنإف

 .ةثالثاعاونأركذ

 امهطرش ىلع حص يذلا اهنم
 ام مت هاجرخي مل امه نكل

 اربع نكلو دحاو طرش وأ

 هدنع حصت ملام اهنلات

 اعبتت دق ظفاحلا ىبهذلاو

 نمريثكلا بق هت هنإو
 اعمج دق هنأ ثيح عضولاو

 ركذ ثيداحالا نم ةئامل

 كردتسملل صيخلتلاب فرعي

 روهشملا كردتسملا ىق كاذو

 تاكردتسم ىرخأ َ بتكو

 اننأ لاقي رذ وبأ اذك

 يراصنألا دمحأ ليلس دبع

 )١( ص ٢٢ ةفرظتسملا ةلاسرلا .

 تاكردتسملا اهمسا نإو
 املعأ ثيداحأ نم نكردتسي

 هتاوفأ نبتكيف هطرش نم
 () لقنلاب كردتسم يجي مث

 كردتسي ادغ نيحيحصلا ىلع

 ابتكوا كردتسم هباوبأ

 هبيترت ىدل ثيداحألا نم
 امسر ام نيخيشلا دحأ وأ

 امهل نوكي طرش الب حص

 ىرج دانسال ةحصب اهنع

 اعمج ام مكاجلا كردتسا ام

 نلع راكنا وأ هقعخض نايب

 اعضو امم ثيدحلا نم اءزج

 رهش هباتك مساو اهدادعت

 يكح نيمضت شماهلا ىف هنمو

 يروباسينلا دجلا مكاحلل

 تامازلإلا وهو ىنطقرادلل

 افنص دق يذلا مساو كردتسم

 يورهلا ىعديو ةكم ليزن

 )٦٢( ص ٤٠٧ نرثدحملاو ثيدحلا .
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 )١( ص ١١٦ هنم لوالا .زجلا يوارلا بيردت .

 تاجرختسنتا

 جرخي فنصم ىتأ اذإ

 اندصقي ثيدحلا بتك نم

 اهجرخي ادغ ثيداحألا كلت

 قيرط ام ريغ نم هسفنل
 عمتجي هخيش دنع هارت

 باب يف اذ تدرفأ يننإو

 بتكلا يف تاجرختسملا رهشأو

 يليعامسالاو يناقربلل اهنم
 هيودرم نباو يراخبلا ىلع

 ةناوع وبأ ينييارفسالاف

 ىتف ناسحو ركب وبأ وهو
 ملقلا ىسوم نارمع وبأ اذك

 وبأو اضيأ يروباسينلا تينع

 يسوطلا وه رصنلا وبأ اذك

 دق دماح وبا وهو يكراشلاو

 لال خا اذك رذ وبا وهو

 يناهبضألا ميعن وبأ اذك

 يلع وب أ اضيأ مهنمو

 دوعسم وبأ يناهبضألاو

 يدرنلا ىتفلا ركب وبأ اذك

 اعم امهيلع ركب وبأ وهو
 طقف نيحيحصلاب اذه سيلو

 كلملادبع ليلس دمحم

 يلع وبأ يسوطلا كلذك

 ديحوتلا يف ميعن وبأ مث

 جرختسملا وهف باتكلا ىلإ
 انجرخي هنم باتك ىلإ

 اهبحصي اهل ديناسابو

 قيقحتلا يذ باتكلا فلؤم

 )١( عفتري هقوف نوكي نم وأ
 باتكلا ىف تئش ام اذإ علاط
 بتكام يراخبلل حيحصلا ىلع
 يفيرطفقفللو لهذ يبا نباو

 هبفلتامك ملسمل امأ
 ةيمستلا يف كاذك يقزوجلاو
 ىتأ مهعم يشرقلا دمحم
 مهنم لاقيركبوبأاذنك
 بتكي مهعم نادمح نب رفعج

 يريخلا اذ نامثع يبأ نباو
 دعي مهعم وهف اضيا جرخ
 نييبتلا ىدل مهنم يورهلا
 لاقياذك دمحم وبا

 نانشلا اذ يف مرخألا دلوو

 يجر سالاب يعد يذلا وهو
 ديدحتلا ىلع ناميلس وهو

 يز اريشلا نادبع ىتف مت

 اعمج دق فلؤم يف ناكو
 ))١( طبض اذ ريقف جارخإ صخي

 يكزلا لوقلل دؤاد يبأ يلع
 يذمرتلا باتك ىلع ليق
 ديجلا ىتفلا ةميزخ نبال

 عيمجلا

 دقو عيماجم عمجن عمج

 تافنصم هيف نعمحجيو

 نمو هيف اهعمج يتلا يهو
 عمج ده امس راونالا قراشم
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 درو فيلأت عمجلاب دصقي

 تاعوضوم عمجل ابترم

 (٢) نسملا ىناغاصلا باتك اهرهشا

 عرش هريغو نيحيحصلا نسب

)٢( ص ١٢٢ ةفرظتسللا ةلاسرلا .  



 لوصالا عماجو نيحيحصلا نيب
 ةتسلا لوصالا نيب ام عمج

 اعم ةتسلا اذكو اطوملا يه

 رازبلا دنس _۔مو يمرادلاو

 فصو عمجلاب وهف يديمحلا مساب
 لوسرلا ثيداحأ نم رينألا نبال

 ةنسلا بتك عمج ييرفلماو

 عمتسا هريغو دمحأ دنسم

 رابخألا نم ىلعي يبألو

 تعمج دقاهلك يناربطلل تتأ ةنالن امجاعم اذك

 دئاوزلل لوصالا عماج نم دئاوفلا يذ عماج يبرغلاو

 دجوي كاذك ناميلس لجخ دمحم يبرقلا اذه مساو

 دئاوزلا

 فلؤياهل نم اهيف عمجي فلؤملا دناوزلاب د صقب

 هدنازلا كلتو ثيداحألا نم
 ةجام نبا دئاوز هذه نم

 ةجاجزلل حابصملا همساو

 ةيلعلا بلاطملا كلذك
 هيناملا دئاوز ىف كاذو
 يمثيهلا وهو نسجلا يبألو

 ىف دصقملا ةياغ باتكلا مساو
 افلادق اغب ولطق نب مساق

 )) هدراو يرخأب يمهو بتك يف

 ةسمخلل يأ ظافإا بتكل

 ةمصلا بسح يريصوبلا نع وهو

 تبثت دق رجح نبا ظفاحلل

 هنئيبنم كلتف ديناسملا نع

 ملعاف يلع وهو دئاوز
 يفنحلا مت دنسلا دنا وز

 افرعاف ينطقر ادلل ًادي اوز

 تأط وما

 هلهس ىنعم ئشلا أطو دق
 لجرو ءاج برعلا ناسل يف اذ

 بحاصي هل نم ىذأتي ×

 ركذافانكأ نؤطوملااذك
 دق تاطوماب اطوملا مث
 المش دق ادنسمف كلام نع

 انيعباتلا لاوقأ نم هيفو
 ىلعهعضرع اكلام نأب
 مهلك لاقف اهئاهقف نم
 افنص كاذك بئذ يبأ نباو

 (!)هاًئيمهو هتثتمد اذكهو

 لهس هرما فانكالا اطوم

 بناوجلا اهب ينع هفانكأ

 ريخلا يف نوفلأيو ىرولا ريخ
 دعب دق اهنم رهنلاو عمج

 مر السرملا مث فوقوملا لمشيو
 انووري امك مسالا ببسو

 ىلوألا ةنيدملا لهأ نم نيعبس
 مسر همساف هيلع ينئاطاو

 (؛!) افلا اضيأ كاذك أطوم

  

  

 (ر يزورملا وهو لجخ يزع دق هللا دبعن أطوم
 مالعإلا نع علاط يلك رزلل مالعإلا يفو نادبعب ىعدي

 . برعلا ناسل نم لوالا ءزجلا ١٩٨ ص )٢( . ةفرظتسللا ةلاسرلا ١٢١ ص )١(
 يوارلا بيردت نم لوالا ءزجلا ٨٨٢ ص )٤( . اطوملا ىلع يناقرزلا حرش لوالا دلجملا ٧ ص )٢(

 )٥( ص ١١٨ يلكرزلل عبارلا دلجملا .
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 )١( يناثلا دلجملا نونظلا فشك ١٦١۔٧ ص .

 ريغ صلا أطوملا كلذك
 ىبا هازع فشكلا بحاصو

 (ارروكذم اذ نونظلل فشكلا يف

 ىكلاملا هلإلا دبع دمحم

 هفرظتسلملا ةلاسرلاب هامس
 - ح رخ لاو بادآلا بتكك

 تاقنلا اذكو ءافعضلاو

 هلسلسم تتأ ثيداحأ ىفو

 هروهشملاو جيرختلا كلذك

 تاقبط

 بتكلا نع اقباس تركذ دقو

 رصحنت تاقبطلا ىلوأ نإف

 عيبرلا يذه لوأ
 يراخبلل حيحصلاف يناثلاو

 هعبرألا يذ كلام اطوم مث

 حيحص نمورت اوتم نم
 تتأو اضيأ يداحألا عمخو

 ىبتجنا مث عماجلا يذمرتلل

 ننسلا يمهو دؤاد ى بالف

 ةيناتلا ةقبطلا هذهو

 تلبق اذهلف اطورش اهل
 دجوي فيعضلا اهيف اهنكل
 رثكتو ةنثلات هذهو

 برطضملاو فيعضلاو ذاشلاو

 يقهيبلل بتك اهنم كاذك

 د مل بتكلا هذهو

 ةعبارلا ةقبطلا امنإو

 ترخأت تنود رورصع يفف

 ةيفوصلاو ظاعولا نع مث

 مهبارضاو ىمليدلا كاذك

    

 )٢( يناتكلل ةفرظتسملا ةلاسرلا .
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 )٢( رصحاف اهل رصحلا عطسا مل

 دجو افيلات يناتكلا نع علاط

 ةفرشملا ةنسلا بتك ركذت

 بيهرتلا بناج نم ىتا امو
 تاعوضوملا مث تاقبطلاو

 هلسرا مث خيرأتلاو خسنلاو

 هرونم بتك نم ىوح مكو

 ثي دحلا بتك

 ))٢( بستنت تاقبطل اهنكل

 رهتشتو ةعبرا بتك يف

 ا بتك حصأ وهو

 ر ابخألا ةحصل ملسمف

 هعنقا ثيدحلا عاونأ عمج

 حيرص نسح ثيدح نمو

 تلمشف ةينات ةقبط

 ابتَك يوقو يئاسنلا نع
 اونيع دق لبنح نبا دنسمو

 اوتبثا نكلو ىلوألا غلبت مل
 تدمتعا اهنم ماكحألاو ملعلاو

 هط تتا مت

 ركنملا هنمو ثيداحأاهيف
 بتكي يناربطلا باتك اهنم
 يسلايطلاو ةبيش يبا نباو

 دهتجملا ةمالعلا ىوس اهنم
 ةليزه تدرو تا نص

 تركذ اولاق صاصقلا نسلا نم

 ةياورلا يف لودعلا مدعو

 ينايب ذخف ركاسع نباو

 مه تاياورب نقتويال

- 
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 )٢( ص ٢٤٢ ثيدحتلا دعاوق .

  

  

  

 



 تددعت دق ثيدحلا ب د كو

 اهجمانمب فيرعتلاو ثيدحلا مولع بتك رهشأ
 ةثلانتلا يف نيودتلا أدب دق
 ماعو ةئامنالنت يفو

 يزمرهمادلا دالخ ليلس

 امولع هعاونأ نم عمج

 دق لصافلا ثدحلا هباتك

 مكاجلا وهو يروباينلا كاذو
 افلا اضيا هللا دبع نبا وه
 ركذ دق هيف ليق اعون نيسمخ
 بعوتسي مل باتكلا اذ نأب
 نيئملا نم عبرأ ماع يف
 يرئازجلا نرهاط هصخ

 دمحأ ميعن وبا ىتأ مث
 لمعف نفرعي يناهفضألاب

 هنم ايشا ىقبأو اجرختسم

 نورق ةعبر أ يضم دعب

 اج مث يناهفصالا توم نوكي
 ىلعريتفركبوباوفهو
 ةيافكلاب باتكلا فلؤم
 ىف بادآلل عماجلا كلذك
 هدعب نم ىتأ نم لك لاقي

 ىبصحيلا ءاج مت بيطخلا تام

 عالإلاب فرعي هباتك

 نيئملا نم سمخ يف تامو
 انوعيأو عيرأ لاقي
 رمع ديجنلادبع ىتف مت

 عمج دق ءزجل صقح ابا ينك

 ركذو اماع نيرشع ىوس اولاق
 ةرجهلل يأ نورقلا سداس يف
 افنصف هتوم نينسلا نم

 () ةرجهلا ينس نم نيئملا نم
 مالعألا دحأ تام نيتس

 انيب كاذك نمحرلا دبع نب

 اموسرم ىتأ يعاولاو يوارلل
 درو هدعبو همسا فرعي

 محازم املعلل دمحم

 افرعاف ثيدحلل مولعلا كاذ
 رجح نبا هنع لاق دق هنكل

 بذهي مل هيف اضيا لاقو
 ))٢( نينسلا ةسماخ ىفو تام

 رظنلا مث هيجوتلاب فرعي
 اوددح امسا هللا دبع نبا وهو

 لحر يذلا مكاجلا باتك ىلع

 هنع اضيأ بيقعتلا ءاشي نمل

 اجهنملا وفقي دمحا هدعب نم
 يدادغبلا بيطخلاب فرعي
 ةياورلل مولعلا يق فرعب

 فرعأ هريغو ةياورلا كلت

 هبتك ىلع يأ ايع راص

 انزرنئم عبرا كاذ ق3آفو

 بتكلا ىذ ىق كراش دق ضايع

 عامسألل دييقتلاو طبضلا يف

 نينسلا ددع نم اهدعبو

 انوفرعي هنع اوناك يضاقلاب
 رهشي وهف يجايلابو

 عقو هتوم نورقلا سداس يف
 ربغ نم دعب ناك يروز رهشلا
 ةدع ثالتو نيعبرا عم

 فطصاو ثيدحلل مولعلا كاذ

  

 )١( ص يطويسلل يوارلا بيردت نم لوالا هزجلا لوا ٥ . )٢( كلام نبا ةيفلا ىلع ليقع نبا حرش علاط تاكرحلاب نينسلا بارعا انه .
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 همدقملاب فرعي هباتك

 بتك عاون اةسمحخ عم نيتس

 املعلا مامتما عضوم راصو

 تكن يقارعلا نيزلل ءاجو

 فورعملا ظفاجلا ىنالق سحلا

 رصتخا مث رجح ليلس ينعا

 حالصإلا نساحم ىعد مساب

 بينذتلاب ىعدي يطويسللو
 هرصتخا ليق ىنانكلا دمحم

 يورملا لهنلا يف مكلنو

 نيدل ١ ردب لاقي همس او

 م اور عألا نم ةنالن عم

 باتكلا اذل اوضرعت مهريغو

 يف يطويسلل ١ ةيفلألا مظنو

 رهظ فيلأت وهو حارتقالاو

 ركذ فلؤم ةصالخلا اذك

 افلأ ثيدحلل لوصألا ىف اذ
 ركفلا ةبخنب ىعدي هباتك

 رظنلا ةهزنب ىعدي هحرشو
 ءانت حا ملعلل اننإو

 هملعتلق لفاح حالصلا نبال

 بقع هل نمل ةدمع ناكو

 املع نم ررحتلاو عمجلاب
 تبثاذك رجح ليلس نعو

 فوصوم هملعو هظفحب

 حاصفإلاب ىمسي دق يناتلاو

 رقاو اذه ينيفقلبلا. ظفاحلا

 بيرقتلا ىلع داز يذلا ام بف

 هركذ ضعب ميهاربا نبا وهو
 يبنلا نع ثيداحألا يذ يف

 نورقلل عباسلا يف تامدق

 مامتلا ىلع نينالت من

 باسحلا ىف ليطا ال احرشو امظن

 فرعاف لاقي مايأ ةسمخ

 ربخلا ملع يف ديقلا قيقد نبال
 رهش مهدنع يبيطلا نسحل

 افص دق رجح نبا ظفاحلاو

 رثالل تاحلطصم يف كاذو
 رصتخمو لب عفنلا ريثك وهو
 اؤاج اهنع فيلاتلابو اهب

 جيرختلا ملع
 امه نارمأ جيرختلا ةقللا يف
 دحاو نوكي ئش يف كاذو

 بصخ هيفن جيرخت ماعلا يف

 تتبن ناكم يف ضرأ كاذك

 داوحسو ضايب نانول جرخلاو
 دروو طابنتسالا جارختسالاف

 بدألا ىف هجرخ دق لاقي
 هيجوتللو جيرخ كاذف

 ركذ انهلا هاطش جرخا

 يراخبلا جرخأ ثيدحللو

 )١( ص ١١٦ يريدردلا رهاطلا روتكدلل ثيدحلا مولع ىلإ لخدملا .

 املع افداضتب ن اعمتجم

 ددصلا اذ ىف سوماقلا ىق ءاجو

 بدج كاذك لاق دق هيفو
 تجرخ اهنع ليق ناكم نود
 دارت دق ناعمل اهوجحقلطاو

 دصق هل نإ بيدأتلا ضرفل
 لجرل ىتأ اذإ
 هوجولا نم اهجو ىأر اذإ

 ةملكلاب ر زاربإكا دصقيو

 رهظ ىتم هلبنس يأ عرزلا اذ

 (١) رابخألاب سانلل هرهظأ

  

 بر
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 ثيدحلا يلوأ دنع ىتأ دقو

 رداصم هعضوم ىلع تلد

 هدنسب ارهاظ هتجرخأف

 ةجح نسحو عضو وأ فعض نم

 اههفل :لؤم يتلا بتكلا

 تذخا دق مهل خوي ش نعو

 دنسملا مث ةتسلا بتكلاو

 كلام اطوم اضيأ اذكهو
 ريسفتلاو خيراتلا بتكو

 دهشتسي يبنلا ثيداحأبو

 دانسإالابف بتكلا هذه يف

 ىرخألا تافلؤملا نم تسيل

 تعمج تافلؤم اودصقي مل
 اردصم نوكت تسيل اهنأل

 انيجلاصلا ضاير هلثمو

 لدت هذهف ةيوونلل

 جرختسملا امفإ يطويسلا لاق

 نم دانسإلاب ثودحلا جرخيف

 عمتجيف هسفنل هجرخي

 بيردتلا يف يطويسلا لقنو
 نأب هطرشو مالسإلا خيش نع

 دلل هد 2ةفب هنأل

 تنأ وأولع نمرذنعللالإ
 جرختسملا طقسأ دق اميرو
 ادنس اهيف كانه دجي مل ذ

 باتكلا بحاص قيرط نع يا

 تجرخ دق يتلا بتكلا نع امأ

 دقف ظفللا يف ةقفاوملا ينعأ

 يقيهيبلا هاور ىنعملاو ظفللا يفق

 ىور دق نيلئاق نيذ هبشو

 امه توافت ضعبلا يف راصف

 اهنم ءيش لقن زوجي الف
 افنص دق نم لوقي هنأ وأ

 )١( ص ١١٢ يقارعلا نع القن يوارلا بيردت نم لوالا ءزجلا .
 )٢( ص ١١١ ج ١ يوارلا بيردت .
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 ثيد > نع نوكت ةلالد
 رماظ عضوو هل ة يلص ]

 هتبتر نايبل اضي أ ك اذك

 ةيلضصألاب دصقب مهدنعو

 اههبتر مث اهه عمج دق

 تلصف دق مهديناسأبو

 عيطملا لضافلا بيبح لجن
 دمحأ ريهشلا لبنح لجنل

 كردتسملل مكاجلا فلاو
 ريبعتلل خيراتلاو هقفلاو

 دراو ثيدح اج نإ اوطرتنشاو

 اشرلا يجح فلؤملا نم

 ىرح ] نودنسملاف تقيس دق

 تفنص مه اوسلو تبختناو

 اركذ ذ مارملل غولبل ١ ١ اتم

 انيعبرألا يوحي باتكاذنك

 لح ثيح ثيدحلا رداصم ىلع

 () ححخي باتك ىلإ فنصم

 نفلؤي هل نم قيرط ريغ
 عفتري وا انه هعم هخيش يف

 )٢( بيرقتلل باتكلا هحرش يق

 ندعبي ام خيشلل نلصي ٦

 دعبأل برقأل هلصوي
 تبتك دق ةمهم ةدايز

 جرخي سيلو ثيداحا اهنم

 ادنفم اهركذي وا هاضري

 باوصلا جهنم مزل ١ و دجف

 )٢( تمزتلا ام اهب نيحيحصلا ىلع

 لقناذنك توافتاهبراص
 يوغبلا هاور اضي أ اذكهو

 ىوح ام ير اخبلا ىور 9 أ ملسم

 ىفكو هاجرنخأ. دق هظفلب

 )٢() ص ١١٢ يوارلا بيردت نم لوالا ءزجلا .



 رصتخم نم دراو فالخ اذو

 جرختسملا دئاوف نم ناو

 ىور ول ميعنوبا هلانتنم
 دق نيخيشلا دحأ قيرط نم يأ

 لقن يناربطلا قيرط نع ول
 اردق حيحصلا يف ديزي مث

 ا مهدانسإب ءاج هنوكل

 هضراعم نا حيجرتلا قرط يأ

 نع حيحصلا فنصم ىور دق وأ

 هنع طالتخا لبق ىور دق له

 هنعنعلاب سلدم نع ناك وأ

 لمهم وأ مهبم نع ىور دق وأ
 انمزلا نرفوي اذكهو

 ملي دق ثيدخجحلا فارطأب من

 ركذ هظفلب نيحيحصلا نم

 جردتلا اذب دانسإلا اولع

 ىوحو اثيدح قازرلا دبع نع
 ددعلا نم ةعبرأ نع لصي

 لصو دق هنع نينثإب يربدلا

 اركذ افذضيأ دئازلا بسكيو

 املعا قرطلا ةرثكب ةوقو
 هضراعلا بهذتف تدجو دق

 نييبي مل وهو طلتخم

 د اذو هدب وأ

  

 هنيبلاب يجيف حيحصلا ىور

 عازن الب هب احرصم
 يلج ازييمت جرخلازربيف
 (رانع ام هنع ليزي ثحابلل

 ملس دق كوكشلا نم نحبصيف

 هطبض ةفصو هلمخو ثيدحلا ١ عا امس يف باب

 طرتشي ام عامسلا ةيفيك

 انيدحلا عمسي خويشلا نم
 ىفو ةنامأب هنلمحتيو

 اباجيإ ىري كاذ مهنمف

 ماشلا رمأل نيثالثلا نس

 ةفوكلا لهأ لاقم اذ ناو

 بلطلا يف هريكبت يغبنيو

 ارخأت يذلا رصعلا يف كاذو

 ريغص نم عامسلا ةحصو

 ربتعي نينس نم سمخب ليق
 لبق ازيم ناك نأ ليقو

 () طبضي عامسلاب ديري نميف
 انثيدحتلا يقلي يك ةياور
 فرعاف فالخ هنس نييعت
 ابابحتس ١ هلعجي مهنمو

 ماوعأ نم نيرشعلا وأ لوق
 ةرصبلا لهأ لاقم ةرشع وأ

 بتكلا يف دراو ثيدلا ذإ

 ارطس دق طبضخضنم هنإف

 ريدقتلا يلوأ دنع ددحم

 رقتسا اذ ثيدحلا لمأ نع لاقي

 لئس ول باوج ًادر عيطتسي

 عامستا اهلوأو لمحتلا قرط
 نفعضت اقح ةلحرلا تأدب
 تفعض اضيأ ةقثلا كلذك
 دق كاذك ارشابم دعي ملو
 ىفتكي ىحضأ ثيدجلا بلاطو

 )١( ص ١١٧ يريدردلا رهاطلل ثيدحلا مولع ىلإ لخدملا .

 نمزلا رم عم ثيدحلا بلط نع
 تبث ام ايهفش يقلتلا نع

 يفطصيو هخيش هارق امب

 (٢) ص .٦ حالصلا نيا ةمدقم .

- ٧١ - 

 



 )١( ص يوارلا لهنملا ١.٢ .

 اكلذ وحنو هزنيجي نأ وأ
 هدحو عامسلا اذه دعي ملو

 نايبلا لمحتلاب دصقلاو
 هنذخأي خويشلا نع فيك
 هفوصوملا لمحتلا قرطو

 اهنم ايشأ ةينامن اولاق
 هتاظوفجح وأ أرقي ناك نإ

 عامسلا قرطلا ىلعا نأو

 نم عمسلا ةروص ننيببي
 ىنثدح وا تعمس هلاتم

 اكز يذلا لمحتلا قرط نم

 هكراش هريغ لب افقلبم
 ناكملااذنك ذخألا قرطل
 هنلقنب مث هنطب ضيو

 هفورعم مهدنع اهدادعا

 )١( اهفرعأ هخيش نم هعامس

 هتابثإ نم لكلاو اوس وهف
 عازن الو لم 3 يذل

 ينأبنا وا لوقي ينربخأ
 لجنم ظفلل صيصخت دعبو يلركذ هلثمو يل لاق وأ

 اوار ةعار ةللو ينث د ح وا تعمس دق عامسللل لاقب

 دع ةركاذمللو ينأبنأ دقف ةزاجاللو ينربخأ

 ىرجاهلئمك يللاق منيل اركذ لنمكاهعامسل يأ
 ةءارقلا ىناثلا مسقلا

 (!ا) تبتت عامس دعب هذهو ةءارقلا اهقرط نم يناثلاو

 يذتحي دق هب وهو هعمسي يذلا خيشلا ىلع ذيملت أرقي

 انأاقي بلاطلا ءاورس

 ارقي باتك نم وأ هظفح نم

 اعبتت وأ هاوس ةقت وأ

 ةياورلا يذل ءاج دق مكجلاو

 هحيحص ىرت خيشلا ىلع ينعأ

 ىرت وأ عمسلل يواست ليق
 عامسلا نع ىلعأ اهنأ وأ

 لقيلو تأرق لوقلا طوحأو
 عمسأ ثيح هيلع يرق دق وأ

 تديق عامس تارابعب وأ

 ىف عئاشلاو هيلع ةءارق

 انعمسي وهو ريغ وأ

 ااإقيام هباتك نم ناك زإ
 اعمسا ظفحلا نم ائراق خيشلا اذ
 ةءارقلا قرط نع تتأ ىتم

 هحيرصت ذخ ةبترلا نع امأ
 ازركذناميف حيحصلا اذو ىندأ

 عازن عم لاوقألا هذهو
 لقن ظفللااذنكه نالف ىلع
 عفريدق يذلاب رقأ نكل
 تبثاذكانزربخاانثدح

 فتقاف لاقياذنك انربخأ

 ةزاجإلا ثلاثلا مسقلا

 ءاملازاوج نم يأ ةزاجإ

 ىنز اجا اذإ هتزرجتسا ليق

 بلاطلا مت ىشاوملاو ضرالل

- ٧٢ - 

 (٢) ص يوارلا بيردت ١٢ يناثلا هزجلا .

 (٢) يئاج ش اوم وأ ثرح يقسل

 ينع ام مهفاف ءاملا كامقس اذإ

 بغارلا وهو خيشلا زيجتسي دق
- 

 )١( ص ١١ يوارلا لهنملا .

  

  



 ص )١(

 لجألا هخيشو ملعلا بلط ىف
 يتاعومسم تزجأ دق لوقي
 هياورلا ىذ د صاقلل تزجا

 ام زيجلا ملع نأ تنسحتساو
 لقن كلال طرش اذ ليقو
 نيعم ىدل ةعانصلاب ىأ

 ةزاجإلا هذهب ندصنقيو

 ير اخبلل حيحصل ا كتزجأ

 هددرجم تتأ ةزاجإ ىلعأ

 انيع دق ام زيجي نأ يناثلاو

 نأ زاجو هتاعومسم زيجي

 ريغل ةزاجإاهنلان
 لهأ وأ نيملسملا زيجي نمك
 لح فلخلاو هتاعومسم نووري
 وا لوهجتاب زيجي اهعبار
 ننسلا باتك هزريجي ناك

 مسألا اذ ىف كراش هريغو

 انيع دق ةعامج نكي ناو
 مهنايعأ فرعي نكي مل ول
 ىدل هنم اوعمس ول امك زاج

 امو دعم نا عاونألا سماخو
 افطعام اذإو حصي اذ له
 نملو تزنرجا دق نالفلف

 ازاج اذهف اولسانت ام يأ

 نكي نإو هلطبأ هريغو

 ركذ سداس وهو زاج ليقو

 لقن ام هنمو ملعلا هزيجي

 يتآ لوقك نذإ تلعج وأ

 هياكجلا ىف عومسلا ركذيو

 اللاع ز زاجلا مث زنرايجي

 لعج اذه رهام لب ليقو
 نطفتلف هدانسإ نلكشي ال

 ةياورلاب نذإلا مهلوق نم
 ةعبسل تهتنا دق اهعاونا

 انههلالنم نيعم يأ
 رات الف ىلعا اذ نإو

 هدمتعلاو هلوانملا نع

 انيبدق هلاثم هريغل

 نلمعيف اهب اذكهو ىورت
 راق ماع فصوب نيعم

 لمش ايندلا ينب وأ نامزلا اذه

 لبق اذ ليقو الوأ نلبقت له
 اوكح هلاتثتمو زاجأ هل

 ىنع دلاخ نب دمجت وأ

 مكحلا ىف ةلطاب نهف
 انكمأ اذهف ةزاجتسإالا ىف
 مهباسنأو مهل اددع وأ

 ادب ام مهفاف لاجلا ىف هسلجم

 اموسرم ىتأ فلخلاو زاجا

 اقرع اميف دجوي يذلا يلع

 نبقعي وأ هل ادولوم نوكي

 ازاوجلا انه ىكح يوونلاو
 نعنما لمحتي ال نم زاجأ

 رهش امبسح زاجملا ةزاجإ

 دمتعب حيحصلاو و أ لبقي درو فلخلاو ز اجا ةزاجإ

 ةلوانملا عبارلا مسقلا

 () رقا يذلا لمحتلا قرط نم ربتعت امسق ةلوانملا مث
 تدرج اهنمو ةزاجإلا يذب تنرق عونف ناعون يمهو

 ىلجتسي هلاثم اهع اونأ ىلع ١ اولاق نيعونلا لو أو

 1 ٥ ىواونلا بيرقت .
 ا



 اباتك ابلاط يطعي خيشلا

 هورا اذ لوقيو هنخسني وأ

 تيور دق انأ نالف نعو

 انثيدح هل يطعب بلاط وأ

 مست اضرع يذ ليقو اهب ثدح
 اليق عامسلا لثم اهنإو

 ابلط دق يذلا خيشلا لواني

 اذو خيشلا هكسم هنأو

 هدرجملا اهعاونأ نم ىنانلاو

 هل لوقيارصتقم هباتك
 هلو انم انتيدحابهظفلو

 يل نذأ دق هيف اميف لاق وأ
 ينزاجا وا قلطأ يل ناك وأ

 ابا تكلا هنكلمب من
 هب ثدح يل عامسلا اذو ينع

 تز جأ يننا ملعاف كلو

 انيد حتلا تدحي هنذإب

 -- 7 يتياور يذ لوقي

 مسر اذكه ةلوانملا ضع
 اليق اهنم من ىندأ ليقو
 ابلطلا زيجي دقو هعامس

 اذل مهفاف هقبس يذلا نود
 هدصق دق ىتف خيشلا لواني

 هلطبأ ريثكلاو يعامس اذه
 هلمعتسم ةزاجإ هلوق وأ

 لبقتلف هنذا يف هلوق و

 ينلوان وأ هبنأ امو يل وأ

 ةبتاكلا سماخلا مسقلا

 بتك اموي هطخب نإ خيشلا

 دق ذيملتلاو ذيملتلل بتكي
 تنرقام اذإ ناعون يمو

 اكل هتبتكام تزجا لثم

 هلوانملا ة3آقك هذهو

 تدرج نإ اهدر نم مهنمو
 نالف ىل بتك اهلاتم

 هبتاكم اهدنع لوقي نكل
 لوبقلاب نيلئاقلا ليلد

 لامعلل ماكحألاب بتكي

 ابتك دق نم فرعي نأب يفكي

 ةنيبلا طرتشت لب ليقو

 () بلط دق هاوس نم وأ ةعومسم

 دعت ةباتك باغ وأرضح
 تلبق يذهف ةزاجاب يأ
 اكز لوق هنإو هوحنو

 هلبق مهنمف ديرج ىنال او

 تلبق دق مهدنع ريتكلا مث

 نايفس ينربخا هوحنو

 هبتر نم نع لهنملا يف ءاجو
 لوسرلارهطما ةباتك

 لا ة ملل يواونلا عباتو

 اوتبثا افيعض اذ نكل طخلا ىف

 مالعالا سداسلا عونلا

 ابلاط باتك نع خيش مالعا

 رصتقا هعامسو ثيدح نع وا

 انلمعي حيحصلا امنتكل

 دانسإلا ةحص هيف طرنشلاو

  
 )١( ص ١١٨ ىرارنلا بيرقت .

- ٧٤ 

 ()ابتكذللاةبات ك اذ نأب

 ربتعي اذ له فالخلاو هيلع
 انيوريزور جحي الو هب
 دابعلا ىلع هب ن لمعيل

- 

 )١( ص يرارلا لهنملا ١١٩١ .



 هبتناف هلاثم رتااذك هب يخيش ينملعأ دق لوقي

 ةيصولا عباسلا عونلا

 هيصولاف ماسقألا عباسو

 ارفس دار أ اموي دنا و أ

 فلسلا ضعبف هيوري ناك دق

 هينلاب خيشلا اجافي ىتم

 اركذ باتكب صخشل يصوي

 فرعتلف هيوري ن ا حاب أ

 () لقني هنع خيشلا اذ حبي مل ذإ

 ةداجولا نماثلا عونلا

 ردصم رسكب ةداجولا نإ

 برقلا دنع هردص نعمتتي مل
 ةفيحص نم ملعلا اذه ذخأي

 هلوانم نم كانه نكت ملو
 هطخ نفرعيو هفرعي

 هيقل وأ هقلب مل هنأ و

 ةقيرطلا ىذل لمحتلا مث

 تدجو دلاخ طخب ينإ
 مزل نإ نالف طخ هنإو

 نالفانزربخأدفق لوقي

 ادنسلا مث نتملا ققآسي من
 هطخب فراع نم ةفيحص

 انه حبقلاف نالف هلاق وأ
 لمعلا راصو ناك يذلا اذه

 عطقنللااذ باب نم هنأو

 لصتملا بوش ذخأي هنكل

 اما سقألا ىذ تلقن ىنناو

 ببردتلل ديزملا اشت نإو

 () ركذي ضام دجو اهلعفو

 ةز اجإ البو عامس الب

 هلوانام هخيش ذإ بلاطل

 هطبضو هفدص ينفرعيو

 هيدأتلل نعمسي مل هنكل

 ةياورلا بحاص اهنع لوقي

 تزفق هطخب يننا 9 أ

 نايبلا مزلي هنع خيشلاو

 ادجو ام اذإ سلدملا اما

 هطبض لاح نالف نع لوقي
 انيع اذه سيلدتلا ةفصب

 عمساو مهفاف لسرملا كلذك

 لقندق خيش ث طخب هلوقب

 اماكحألا سرداف راصتخالاب
 بيرقتلل لهنملا وا علاط

 ثيدحلا لاجر ملع

 فرعي ةاورلا لاوحأب ملع
 مهديلاومبب ينعيو هب

 باقلالاب كاذك ىنكل ابو

 خويشلا نعو تالحرلاو

 قفتملاو ليدعتلاو حرجلاو

 )١( ص يوارلا لهنملا .١٢ .

 ۔ - ٧٥

 فصوي لوبقلاو ثيدحلا در
 مهئامسأأو مهتايفوو
 بافننالاو ناطوالاب ملعلاو

 خيرانتلابو ذيمالتلا اذك

 قرتفلاو ءامسالا هذه نم

 )٦( ص ٨٦ حالصلا نبا ةمدقم .



 فلتؤملاو اذك هباشنلاو
 تاقثلا نعو ءافعضلاو

 ةيمستلا يف لاجرلا بلغو
 يوارلا وهف ملقلا اذه عوضوم
 هب ملعلا ةدئاف هذهو

 ءاإ مسألا قفاوت اذكهو
 فالتلئا وذو هباشت وذو

 ارهاظ اج نإ لسرملا فرعتو
 يعباتلا ثيدحلا ىور لهو

 نييوارلا نأ ث نفذاعتو
 نكسلا برقل ابقالت لهو
 عطقنملا ثيدحلا يردت انه نمف

 لقن ناوكذ نبا ليهس ولف
 ملعتف طساوب ةشئاع

 بتك نيسمخو ةعبس ماع يف

 دزو نينامنت ماع يف نإو

 اطتخا هيف جاجملا اممأب

 دق شمعألا نعول يدانملا نباو

 انيسمخ يف ةركب يبأ توم

 ةنس ماع ١ ثشنم عألا دلوو

 ةاورلاب ملعلا نمزليف
 ليدعتلاو حرجلاب اذكهو

 فلس نمم دحأ صنني مل نإ
 ظافجلا نم ماق ددعف

 يسدقملا وهو ء عايضلا مهنمف

 نسحلا يبأ عم يطايمدلا مهنمو
 تافنصلا فرعت نأ درت نإو

 لامكلل ىسدقملا ىنقلا دبع

 اعقو تادلجم ةرشع يف
 ملسم حيحصل لاجرلا يفو

 هلاجر يف نورخا فلا
 افلأ لامكلا بيذهت كاذك
 يمس هوبا نمحرلا دبعب

 رشع انثا لاقي هتادلجم

 )١( ص ٠٠١}١ نونظلا فشك يناثلا ءزجلا .

- ٧٦ - 

 فلتخا كاذكو هنع ثحبي

 تابثاللو ىوري ام طبضل
 ةيانعولأهب مهنأل

 واح وهف دري م ا لبقي

 هباقلا عم امسلاو ىنكلا لثم

 يئاج لكفاهفارتقاو أ

 فالتخ ١ وذو سبلل ١ نمؤيل

 ارهاظلا عاطقنالاو افخ اذ وأ
 يورملا ىتا يباحص نع وا

 نطولا د 7 ل ادحا ت دق مأ

 عقو نيا نم سيلدتل ١ فرعتو

 مسوي بذكب لوقلا اذ نأب

 بذك لوقلا حبصأل اهتوم نع
 دخ انه اه ماوعالا ةنالت

 اطبخ أ تيرد انه نم طسا 9

 در ةركب ابأ اموي ىآر لاق

 نع من دلوم نع
 لوسرلا نع حص ام فرعت
 فعض دق ام وا ثيدحلا ةحص نع

 ىضاملا ثيدحلل نوححصي

 يرذنملا ىكذلا مهنم كاذك
 نبتساو مهفاف ناطقلا هدلاو
 تآ وه ام عمتساف لاجملا اذ يف
 () لاجرلا ءامسأل عماج ذلأ
 اعمج اضيأ ةتسلا بتكلاو

 ملعاف يراخبلاو ضعب فلا

 هلاثمأ يف فلأ مهضعبو
 افنص اذه ىعاضتقلا فسوي

 مجخجحلا ريبك فلؤم وهو
 رشندقاباتك ينامكرتلاو

___ 



 هفلا امدقف بيذهتلا بيهذت
 هتينك تناك هللا دبع دلاو
 رصتخادق هفيلأت هنكل
 لاجرلا ىف فشاكلاب هامس
 ميماربا ءآإ فولا وبأ من
 لوسلل ةياهن همساو

 رجح نبا وهو نيدلا باهش اما

 رشع ينثا يف عقي هباتك
 لامكلل بيذهتلا رصتخم
 هرصتخاف رجح نبا ماقف

 همجح نيدلجم يف راصف

 دمحأ وهو هللا دبع نباو
 ىجرزخلا اذهل ةصالخ مساب

 هفرعتلف دمحأ نب دمحم
 هتفرعم اذك يقشمدلا وهو
 رهظ دق دعب ةتسلا بتكلا ىف
 لاجملا اذب بتكلا هذه نم
 موسرم هفبلأت يبلجلا

 لوصألا ةتسلا ةاور يفو

 ركذ يذلا ظفاجلا ينالقسفلا

 رهتشا بيذهتلا بيذهت ادلجم

 لاجرلا نع يزملا ظافحلل
 هرسي راصتخاب دعب ماقو

 همسا لاقي بيذهتلا بيرقت
 هدحي هفيلأت ىجرزخلا

 جرع هيلإو علاط تئش زإ
 لدعلا ةفرعم

 رتذي لعف لدَع دق مضلاب
 ركذنو ىثنال ردصم لدعو
 لدع ىثناو لدع لجرف
 اذكو لودع عمجلل زاجو
 اضر لدعلاو روجلا دض لدعلاو

 ابسن ينعي دهاشلا لدعو
 مزل ام لك لعفي نم لدعلاو

 (ارردصلملاف ةلادع ةلودع

 رهتشا عمجو ىنثملا مث
 لكلا كذكو لدع نانثاو

 اذخ ةلدعو نالدع نيننال

 ىضتري دق هنا يا عنقمو

 ابتك دق اذك ةلادقلا ىلإ

 )٢( مرح دق ام ابنتجم بجاو نم

 ىباحصلا فيرعت ةاورلا تاقبط

 انيبن ىأر نم يباحصلا نإ
 املسم تامو يداهلا يقل نمو

 ةبحصلا ىنعمب ءاج ةفقلو

 املعت نأ هب ملقلا ةدئاف

 بحص يذلا ةبحص نفرقتو
 قيدصلا لتمك رتاوت

 ةبلعت ىتف لتم ةرهشو

 اربخم يباحصلا ناك نإ كاذك

 نأ ربخأ هسفن نع هنأ وأ

 ىعدا اذإ امك هاوعد لوبق

 انمآو دهيحص دق ناك وأ

 (راملسأ دعبو دترا هنأ ول

 ةباحص ىلع عمجلا رثكو
 (؛رامهفتو لسرم نم الصتم
 بتتكت رومالا نم ةسمخب

 قورافلاو لوسرلا ةفيلخ
 ةشاكع نصحم نباو مامض

 اربخا هنع عباتلا وا هنع

 ننكمينيح لودلا نم ناك

 اعمستلف ةبحص نرق لبق نم
 )٦( ص ٢٧ ج ٢ سمشلا ةعلط . يرئازجلا رهاطل رثالا لوصا ىلإ رظنلا هيجوت ٢٨ ص )١(

 )٤( ص علاط ٢.٦ اهيلع قيلعتلاو تاحفصلا نم اهدعب امف يوارلا بيردت نم يناثلا ءزجلا . )٢( ص ١١٤ ركفلا ةبخن حرش رظنلا ةهزن .

_ ٧٧ -



 اذل ذبناف هؤاعتا رخأت اذإ امأ ىفطصملا ةافو دعب
 نمزلا نم ةتس نورق دعب نم ةبحصلا ىعدا يدنهلا نترك

 بيرقتل ١ حر اش ىطويسلا وهو بيردتلا بحاص اذه لقن

 ارهش مت ثيدحلا ةياور ارثكا دق ىفطصملا بحص ضعبو

 افولاوذنرخص ليلس ةياور ىفطصملا بحص رثكا نم نإو

 (ٍ]) ركذن نميف كلام نب سناو (!) رمع نباو )١( ةريره وبا وهو
 (؛,) انيرثكملا ىف تدع ةشئاع انينمؤملا مااخضيا كاذك

 (ه) ملعلا سابع لجخم هلإلا دبع مضخلا رحبلا ىفطصملا مع نباو

 () هاجلا ميظع يردخلا مهنمو )٦( هللادبع ليلس رباجو

 دع هللا دبع مت اضي ١ رتكا دقف دوعسم نباو ديعس وبا

 صالخإلا وذ وهو يرافقلا اذك صاعلا ليلس ورمع ىتف وهو

 ةياورلا ىرتثتكم نم هناو ةباحصلا نم رذ ابا ىنعا

 ىورت هنع سابعلا ىتف مهنم ىوتف لاقي بحصلا رتكاو

 ةتسل ىهتنا دق مهملعو ةباحصلا املع رابك من

 يبااذك قورسم لوقي يلعاذنك مهنمرمع
 ربتعا ادردلا ابا اذكهو ديز ركذ تباث نباو بعك نبا وهو

 ةلجلا نم يهتني نيننتال ةتسلا ملعو درعسم لجو

 ديشرلا ملالا هلإلا دبع دورعسم ىتفو ىلع ىلإ

 هاجل ١ وميظع ةئامنالت هللا دبگب مهنم ىعد نمو

 ةلجبما مهنم ءا ملقلا هل دابعلاب فرعي مهضعبو

 رداف اذاي صاعلا ليلس وهو ورمع لجخ هللا دبع كاذك

 مهندعي ءاصحا قيقد مهل سيلو نوريثك مهو
 اراكذام ىلع ةدايز لوق ارإهشو مهدع فلا ةئام

 ددعلا اذ ىلع فالا ةرشع دزو فولألا نم ةحعبرأ
 (١ر دج هعلاط ىطويسلا هلقن دق بيردتلا ىف ةعرز ىبأ نع اذ

 و - - -

 ىضتري دعب هتركذ امع اضبق دق ىفطصلا نا لاقو

 اليقلا نمهفاف تافرعب لوسرلا عمسو ىور نم
 بسن لوق نم ةعرز يبأ نعام بتكلا يف تدجو ام يقارعلا لاق
 دانسإ الب ءاج هركذ لب دانسإ ىلع هل فقا ملو

 دو ةثالثب يراخبلا درفناو نيرشعو ةسمخ ةئامثالث ىلع اهنم ناخيشلا قفتا اثيدح عبسو ةعيراو ةئامثالثو فالا ةسمخ ةريره دبا ىدد )١(
 . نينامثو ةعستو ةنامب ملسمو

 . اثيدح نينامثو ةتسو نيتنامو نيقلا كلام نب سنا ىور (") . اثيدح نيثالثو ةنامتسو ثيدح يفلا رمع نب هللادبع ىور )٢(
 . اثيدح نيتسو ةئامتسو افلا سابع نبا ىور )٥( . ةرشعو نيتنامو نيفلا ةشناع تور )٤(

 )٦( اثيدح نيعبراو ةئامسمخو افلا هللادبع نب رباج ىور .

 )١( ص .ءالؤه ريغ فلا ىلع هثيدح ديزي نم ةباحصلا يف سيلو .اثيدح نيعبسو ةنامر افلا يردخلا ديعس وبا ىور ٢١٦ ج ٢( يوارلا بيردت .
 )٨( ص اثيدح نيعبراو ةينامثو ةئامنامث دوعسم نب هللادبع ىور ٤٦ نرثدحملاو ثيدحلا ١١٤٢ . )٦( ص ٢٢٠ .يوارلا بيردت يناثلا ءزجلا
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 ركذ دق يطويسلاو ينيدملا نع
 عرز ليلسل اذه جرخأ
 درو دق فالتخا اذك مهددع يأ

 ربتعا قبسلل ناك نم ايعارم

 دهاشملل دوهشلا ةلاح وأ
 امالعالا مسق نم مهنمو

 ىلإ بحصلا مسق دعس لجنف
 مكاجلا داز دقعلا اذه قوفو

 ىلع مهضعب ليضفت زئاجو

 رمع لثمو ركب يبأ لثم
 لوأ امأ ردب لهأ لثمو

 رارحألا ةداسلا لاجرلا نم

 اسنلا يفو مهنايبص نم نلع
 ةثراح ىتف ديز مهنمو

 اراب حابر نب لالب من
 ةلثاو ىتف يثيللا رماعو
 ةئام ماع ليفطلا وبا وهو

 ددعلا اذه نم رثكا لب ليقو

 ةرصبلا ىف كلام نب سنأف
 ةباصإلاب فنص ام رهنأ
 رجح نبا باتكلا فلؤم

 باعيتسإالا باتك اذكهو

4 

 رشن دق لاقملا اذ بيطخلا نا

 ةباحصلا يف رتثنك دق فلخلاو

 دمتعا مهنف مهتاقبط يف

 رقأ ةرجهل ناك وأ نيدلل

 دصاقملا ليلج دهاشم

 امالسارخآ رابتعا بسح
 الملل تاقبط سمخ ددع

 مسرت تاقبط كانه اعبس

 السرأ يهلآ نم نأشك صعب
 ربكألا ماقملا يف نيذ ريغو
 لضفلا انقيدص مهملسم

 راتحا ىفطصملا مع نباو

 استئااخااهب نكف ةجيدخ

 ةمألا رايخ نم يلاوملا نم
 ارصانم املسم ديبعلا نم

 ةباحصلا نم تام نم رخآ

 ةكمبهتنفو تركذو

 دعت نيعست دعب ثالث يفو

 ةنسلا يذهب هتافو تناك

 يرزجلل مهبف رينألا نباو

 باحضألا يف ربلا دبع نبال

 ةب احصلا ةناكم

 مهمركأ دقراتجخلا ةباحص

 اودهاشو ىرولا ريخ اورصاع دق
 بورجلا عقاوم اودهشف
 هداهشلا زرحا نم مهنمف
 هللا باتك ظفح اونقتاو

 هريخألا ةيآلا كلتل رظناف

 دعو امو مهتافص نع كيبنت
 اعياب دق نم ركذ هلإلا نع
 هرجشلا تقح ناوضرلا ةعببل

 ركذنو نولوألا نوقباسلا

 )١( ةيالا )١( حتفلا .
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 مهي كذ هباتك يفو يبر

 اودهاج مث هللا يحو طبهم

 بيبللا ىفطصملا يبنلا عم

 م هرا ب لان وأ

 هاوألا " ةنسو

 هريهش يذو حتفلا ةروس نم

 درو اذك مهنمؤوم انهلا

 (ا) ىعس دقو ادمحم انيبن

 هربت عم ةيآ كانه من

 (!) رصن يذلاو نيرجاهملا يبر

 ٥د ار ٦

 )٢( ةيالا ).١٠( ةيوتلا .



 دقف دقف ناسجإب مهعبت نمو

 ةمأ ريخ متنك يبر لاقو
 باوألا ذ فطصا ثيدح يفو

 اقفنأ ول ىرولا ديس مسقأ

 الو دملا كردأ ام بهذ نم

 رشبلا ديس هللا هللا لافو
 نايح يباو يذمرتلل

 اضرغ مهوذنختي ناب ىهن
 بحا ادمحم مهبحا نمو

 يناذآ مهاذأ نم لاقو

 اكش وأ هلإلا ىذآ نكي نمو

 ينرق لوقي ىتمأريخو
 انيملسم نم ةداهشبو
 قيدصلا اذك ليدعت ريغ نم

 رهظ نا الو رمألا ؛ئداب يف

 مهل نيكزملا بصني ماقف
 نيفلا لبق مهمكح انملع دقف
 نيدلارون خيشلا مالك اذه

 دمصلا نع اوضرو مهنع يضر
 () ةيآلل نسردا نارمع لآ يف

 )٢) يباحصأ اهدعب اوبست الو

 اقح ام دحأك مهدحأ

 ىلتجي ىنعم تمظن ز

 ()ركذ دق ثيدح وهو هبحص يف
 يناعملاو ظفللا ليوط وهو

 ىضرلا اولان دق بحصلاف هدعب نم
 بتك اذك هسكعو هبجب

 نمحرلل ءاذيإلا هدعبو
 اكز دق ىنعم تمظن هذخأي

 (؛ز ينعملا ثيدحلا ةمتت ىلإ

 انيلسرملاريخ يضقي ناك دق
 قورافلا فلختسا ال كاذك
 رنثك ريوزتو تانايخلا لهأ

 مسنلا ئراب رمأ يف اتبنت
 نجا يذل اهدعب ام نفلاخي
 (ه١) نيمتلا ةعلطلل هحرش يف

  

 نيعباتلا ةفرعم

 اعبت دق نم عباتلا ةفللا يف

 هنأو هعمج نوعباتلا

 ىباحصلا يقل نم حالطصا يف

 ول ليقو هبحص دق ناك نإ
 دق بابلا اذهو هؤاقل يفكي
 انيب دق انبرو دنسمو

 ركذو نولوألا نوقباسللاو
 ىآرو اج ينار نمل ىبوط

 نمو ينرق يتمأ ريخ لاقو
 يفتكي دق نم عابتألا رخآو
 ةكمب مهنم ليفطلا وبأ

 اعمج اذهو ىشم هفلخ ىأ

 هنورفرعيو لعاف مسا وه
 ١) بايترا الب املسم ناكو

 اوأر عبات وهف هنبحصي مل

 () دعت ليسارم زييمت ديفي
 انيبن اذكهو مهلضف

 () رشبلا بر مهل نيعباتلا
 )٥( ىرولا ريخ هلاق ينآر دق نم

 ).١( نمتؤملا اياربلا ريخ مهنولي
 يقب دعب يذلا بحصلا رخأب

 ةنيدملاب بئاسلا اننإو
 )١( ةيآلا )١١٠( نارمع لا . )٢( ص ١٤٧١ ص دؤاد يبال ثيدحلاو حالصلا نبا ةمدقم ٢١٤ ج ٤ ثيدحلا مقر ٦٥٨!

 )٢( ص ١٢١ ص لبنح نبا دمحا هاور ثيدحلاو وهز يبا دمحم دمحمل نثدحملاو ثيدحلا ٤٢ ج ٦ ثيدحلا مقر ٢٠٠٢٦ .

 )٤( ةباحصلا لئاضف باتك يرابلا حتف نم عباسلا هزجلا لوا . )٠( ص ٤٣ سمشلا ةعلط م يناثلا ءزجلا .

 )٦( ص ٢٢٤ يوارلا بيردت يناثلا هزجلل . )١( ص ٢٠٢ حالصلا نبال ثيدحلا مولع .

 )٨( ةيآلا )١٠٠( ةبوتلا . )٩( ص ٩٦٦١ ثيدحلا مقر عبارلا ءزجلا ١٥٩٢ كردتسملا .

 )١٠( ثيدحلا مقر عباسلا هزجلا يرابلا حتف لوا ٢٦٥٠ .
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 ةرصبلاب كلام نبا سنأو

 وبأو اضيأ هللا هيبع وهو
 فلخ اتوم عابتألا رخأو

 ةنس نينامنو نرق دعب نم

 ليفطلا ابا ىقل هنال

 اناك نيعباتلا ضارقنا ليق

 اوفلتخا تاقبطلا ىف ءاملعلاو

 ملسم تاقبط ثالث ىلإ ١

 مكاج او عبر ادعس نب ١ نع

 ةرشعللركذبي نم ىلوألاف

 رصع يف اودلو نم مهيلي
 ا كردا نينمزلل مهنمو

 انذم رضحم مه ءالؤهو

 اني ___ مهألا اوري مل مهنأل

 ا ل ليقو ملسم لوقياذنك

 طق فنحالا ركذي مل هنكل

 رهش ينالوخلاب يذلا وهو
 ةورع ىمسيو ريبزلا ىتف

 ٨ ٨ 2 ددد امم ددنبهص ىتف مث

 ملعاف هوي أ نمحرل ١ دبعو

 ةفوكلاب اذو ىفوأ يبأ نباو

 بسحي اضيأ ماشلاب ةمامأ

 فرعيدقاذنك ةفيلخ نبا

 هنيبم تتأ تام ةنسو

 ليقلا بسح رمع ذا بحصلا يف

 انايع انهاه تبتك امك

 () اوفلأ دق يذلا يف مهومسقو

 مسري لوق ءاجو مهمسق

 (!) ةباحصلا ددع نم مكلذو

 ردتلف هبحص نم ىرولا ريخ
 اكز مالسإو ةيلهاج
 انيعباتلا ىف مهف اوملسا ادق

 انبرشعلا نماوحن مهددع

 القنام ىلع نوديزي مه لب
 طقس همسا ملسم وبا اذك

 ركذناذنك ةعبس ءاهقفلاو

 ةجراخ همساو ديز نباو

 ديجا ةملس وبأ اذك

 يمس مهنمف ناميلس مت

  

 هللا : ب ىعدي هدلاو هللا ديبعو راسي ىتف
 مزاجلا مامهلا دمحم لجخ مساقلا مث ةبتع ىتف وهو

 نملعاف اليدب ملاسب ىعدي نم هللا دبع نبا كرابملا نباو
 ارشن باتك يف دانزلا وبأ ركذنو ةملس يبأ نع يأ
 فصوي اليدب نمحرلا دبعب فرعب هوبا ركب اب ] نا

 ةيمستلا يف لهنملا وذ هاكح ةملس ىبأ نعو ملاس نع

 ىرسلا ديز ىتف اثعشلا وبأ وهو رباج مسا اوكرت ءالؤهو
 ةداسلا ردب لها نم مهنمو ةباحصلا نع ملعلا ذخا دق

 انيعباتلارابك نم ناكو انينمؤملا مأ نع ىور امك

 نيعباتلا نم ةاورلا رهشأ

 () ةبتع لجن هللا دبع ليلس ةنيدملاب ةاورلا رهنأ نم
 ةورع مت هللا ديبع وهو

 ملاس مهو هللا ديع لجخو

 اوتبنأ دق اذكه ريبزلا لجخ
 مساقلادمحم ىتف مث

 )١( ص يقارعلا ةيفلا حرش ٤٦١ ص ةرصبتلا ثلاثلا .زجلا ٤٧ .
 )١( ص ١٧٣ نوثدحملاو ثيدحلا .
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 سابعلا ىتف ىلوم ةمركع
 مهنم مث حابر يبأ رج
 اركذو املسم ىعدي هوبأ

 يبعشلا وهو رماع مهنمف
 همقلع سيق ليلس يعخنلاو
 ةرصبلا يف مهرهشأ نم نأو
 يدزألا ديز ليلس رباجو
 مهرهشا نمو نريس لجو
 رمع زيزقلا دبع ىتف وهو
 ةصيبق همسا بيؤذ نباو
 دترم وهو هللا دبع ليلس
 نميلاب اما بيبح يبأ لجن
 ناسيك ىتف سواط كاذك

 ملعي هوبأ نمحرلا دبعو

 هدعب تام دانزلا وبا من

 رابخألا يف يرهزلا كلذك

 بابلا اذ يف ةاورلا رهنأ نم

 ديدعلا ةكم ىف مهنمو

 سانلل ىور اطع اذك مهنم
 مسري ريبزلا وبأ دمحم

 ارصب اموق ةفوكلا يف كاذك

 يعخنلا وهو ميهاربإ كاذك

 هملعأ هدج هللا دبع نأو

 ةماعد ىتف ىسودلا ةداتق

 يرصبلا وهو ليلجلا نسحلاو
 ملعلا كلذو لوحكم ماشلاب

 ركذي كاذك رابحألا بعكو

 اوتبثأ رصمب ريخلا ابأ مث

 اودرو أ ديزي منت ينزيل ١

 نملعتلق هينم ىتف بهو

 يناميلا وهو يريمجلا

 تايعباتلا لضفأ

 ةصفح ىمست نيريس ةاتف

 ركذ نمحرلا دبع اهوبأ ىعدي

 ةميجه اهمسا ىرفصلا هذهو

 ءادردلا يبأ جوز اهنأو

 () ةرمعو لب عابتألا لضفأ نم
 ريتعت نيت دعب ادردلا ماو

 ةميهج يذ مسا لاقي دقو

 ءارتما الب تايعباتلا ىف

 تاوخألاو ةوخإلا ةفرعم

 مهنابآ وأ ةاورلا هباشت

 انمزلي سيل اذه نإو
 هللا دبع هوخأ ةبتعك

 اوملعاف نيوخأ اناك ناذف
 رمعو اضيأ باطخلا ىتف ديز

 يلعو ليقع مت رفعجو
 نامتع اذك دابعو لهس

 رمع لاقي بحصلا ىوس نمو

 () مهناوخإ نم نوكي دق امسألا يف
 انع ماقملا اذ يف مهزرفف

 هاجلا ميظع دوعسم ليلس

 مظنت دق ةلثما مكاهو

 ركذ دق لاتم نينتا يف كاذو

 يلج ليثمت بلاط يبأ انبا

 نايبلا اذكه فينح ونب

 اوركذ دق اذكه بيعش ورمع
- 

 داحفصلا نم اهدعبامو ٢ ج يوارلا بيردت نم ٢٤٩ نم علاط (؟) . يقارعلا ةيفلا يحرش ةرصبتلا نم ثلاثلا زجلا ٥۔ ص علاط )١(
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 لثمو بيعش اونب مهنأو

 حلاص مث هللا دبع ليهس
 ىف كاذك دمحم مهجبار

 نايفس مدآو دمحم

 مهسماخ ميهاربإ كاذك

 نع )١( سنأ نع ىيحي نع دمحم
 ةفيطل هذه اتيدح يوري

 يبنلا نع اوور دق احج كيبل

 ةعبسلاو ىور دق ينطق اردلاو

 نانس اذك نمحرلا دبعو
 هللا دبعب ىعدي مهعباس
 ةمركملا يذب مهكراشي ملو

 ارضح مت نورجاهم مهو
 فنصملا نم ءاج ام رهنأ

 دق جارسلاب سابعلا وبأ اذك

 لقندق هارتامك ةعيرأ
 اوحرص اميف حلاص يبأ انبا

 يفت ةسمخ نيعباتلا "عابتا

 نارمع انك ةنييعونب

 اومسر نيعباتلا يف ةتسو

 ةمرك اذك ىيحي دبعمو

 لقن يطويشسللا اذك ةمرك

 نيوري دق كلام لج سنأ
 ةياور ةوخأل ةبيرغ

 بسنلا دنع نيريس ونب مهو
 ةباحص مهو لقعم ديوس
 نامعنلاو ليقع مهنمو
 هاجلا يميظع نرقم انبا

 ةباحصلا رئاس نم مهاوس
 ركذي اميف قدنخلا ةوزغ يف
 فرعاف ىنيدملا نبا باتك هيف
 دعي مهنم يئاسنلاو فرعي

 قرتفملاو قفتملا

 قفتملاذخأ قافتإ نم
 امسأالا قافتاو قافتا دض

 درو ماسقا وهو اطخو اظفل

 مهئا مس أ قافت ١ اهلو أ

 ةتس مه همسا يف نوكرتشي
 ءابآلاو امنألا قافتا وهو

 دجلاو رفعج نب دمحخأك

 ةينكلا ىف مهقافتإ ثلانلاو

 يفوجلا ن ارمع يبا ١ انم

 بيبح ىتفو لهس ليلس
 ىمسملا كلملا دبع كاذو

 ىتفركب وبا مه ةنالث

 يصمحلا لاقي امهنم يناثلاو

 هعبر مه حلاص اذه سكعو

 )١( ص قباسلا ردصملا علاط يحي وخا لوالا رطشلاب سنا ٢٥١ .

- ٨٣ - 

 قرتفمااذك لعاف مسا وه

 (٢ر ىمسي حالطصا يف ةاورلا نم

 درت ةعبس ماسقالا هذهو

 مهئابأ ءإ مسأ اذكهو
 اددع ىقلت هبوبيسل خيش

 اوتبنأ دق هعاونأ نم يناثلاو

 ءاوس ىلع دادجألا كاذك

 اودع دق ةعيرأ مه نادمح

 ةبسننلا ىف مهقافتا كلذك

 يرصبلا وهو ىسوم ناننا

 بيرقتلا ىف ءاج يعباتلا

 ىمني لاثم يف نيذن ريغو
 اتبث مهيدل ير اقلا شايع

 يئادجاببلا وهو يملسلاف

 ةمأوتلا ىلوم حلاص يبا لجخ

  )٢( ص ١٧١ حالصلا نبا ةمدقم .



 فلخ ليلس ةيمأ تنب

 يلع نع يوري يسودسلا ثلاثلاو
 قرتفلاف عاونألا سماخو

 يراصنألا امك مهل ةبسنو

 فرع يضاقلاب وه نيذ دحأ

 وبأ مث ىور هنع ريغو
 ىف كارتشالا عاونالا سداسو

 ركذي مل الكشم نوكي وهو
 نإف يوري نم فالتخاب كاذو

 هعمو ديز لجخ ينعي دامح

 ينعيف يكذوبتلا ىور ناو
 ركذ لاهنم لجخ مث امح
 دق دامح نع نافع ىور دق وا

 هللا دبع لاقي هلثمو

 ريبزلاف ةكم يف ليق زا
 ارمع لجنف ةنيدملا يف وأ

 ةرصبلا ىف لق سابلا دلوو
 كرابملا يتف ناسارخو
 بسنلا مدع دنع اذه ليقو

 ةنسلا يف قفتم كرتشم

 لو لاف يلمآلا يلمخلا

 اهل نوحيج لمآ نم يناثلاو
 دحاوف يفنجلاو يفنحلا

 بسن بهذمل اهنم ينانلاو

 بابلا اذهب ملعلا ةدئاف

 لميهماو ةعامج مهنأ عم
 نيننا د >او نظي كاذ

 انطلخيف مسإلا ىف كاذو

 : ىف لانتملل داريالا نسحيو

 7 رصعب مسالا يف كاذو

 اذا نكل مهنع ةاورلا وأ

 لاكشألا انه اه لوزي دقف

 قفتملا باتك فيلأت بابلا يف

 يداد فبلا بيطخلا هفلأ

 ىف باسنألا رهاط نب دمحم

 )١( ص علاط ٢٦٠٧ ثيدحلا حلطصم ريسيت .

- ٨٤ - 

 فرعأ يناتثلاف نامسلا دلوو

 يعبات لاقي ىلوم مهجبار
 قمتت دق ابآلاو مهؤامسأ

 رابخألا ىف ناننا دمحم

 فصو دق اميف هنع يراخبلا ىور
 اوبتك افيعض هنع ةملس

 يفت ةينكب وأ مسا ةصاخ
 رظناف لاقياذنك هريغب

 نذإف ىوري دامح نع مراع
 هعبت برح نب ناميلس اضيا
 ينعملا نوكي ةملس ىتف

 رهش جاجحلا مسابو هلثمك

 درو دق اميف نيننالا لمتحي

 هابتشا الب ىور يذلا بسح

 ريبعتل ١ هندرصقب هوي أ

 ىرج رصم يف صاعلا ديفح مث

 ةفوكلا لهال دورعسم لخو

 كرابملا بيطلا هلإلا دبع

 بتكلا يف اج ماسقألا عباسو

 ةلثمألا نم ائيش مكاهو
 لمآ كانه ناتس ربط يف
 اهبشلا لاثم اذ ذ مث بسني

 ددحي ينب ىلإ
 بتك اذك ة يبأ ىلإ
 (١) باحصألا ةكرش نظ مدع

 لعجي دق مهدنع اذه سكعب
 ينييبت ذخف هسكعب اذو
 انن دي نم عم ةق ذ وذ

 يفي دع وأ نيياور ةكرش
 دراو خويشلا يفق كارتشا وا

 اذبحف مهروصع تدعابت

 اولاق تافنصملاو امسلا ىف
 قرتفملاو همسا ءاج كاذك
 ىبآلا فلأ دق اذكهو
 فرعاف قافتالا صخي عون

    



 . حالصلا نبا ةمدقم ١٧٦ ص(١)

 فلتلاو فلتوزملا

 فلتؤملادرو فلتلا نم
 قفتت نا اذو لعاف امسا امه
 باقلألا وا ىنكلا كلذك
 تضفخ دق همال مالس لنم

 روسم يمسي نم كاذ لثمو

 نيءازلاب زازبلا يمسو

 يروثلا فرعي اضيأ كاذك

 هرثكأ اذهو يازلاو ءاتلاب
 باتك هطبذخضي ام هنمو

 لإ! راسي ىعدي هناف

 مومعلا هطبضبي ام هنمو

 ةسمخ الإ ديدشتلاب كاذف
 ادج مهم بابلا اذ ناو
 فلتؤملا ىف فنص ام رهشأ
 افلا ديعس نب ىنغلا دبع

 دقو الوكام نبا لامكالا باتك

 () فلتجملا هدض عامتجا نم
 قرتفت اظفلو طلا يف ءامسا

 باسنألا درت يذه لثمو

 تددش مالب امالس نكل

 روسم همسا امهنم يناثلاو

 نيفرحلا رخأ ارلاب ينانلاو
 يزونلا نكل ارلاو اإنلاب

 هرصحيف طباض نم هل سيل

 باتكلا ىوح ام لاقي نأك

 ىلتي نيشب راشب ليلس
 مولعم اذف مالس لثمك

 تبثت مهعم فيفختلاب كلتف
 ادشرلا قلت هسرداف اطخلا فوخ

 () فلتا ىف كاذك بتك نم
 افنص دق اذكو ىنطق رادلاو

 دررواذنك ةطقن نبا هليذ

 ىنع التثامت هبا دد تملاو

 ١ سب تلم 2 ١ داري هب انه اهو

 درو دق باتكلا ىف هابتشا وذو

 ةاورلل امننألا قافنا وه
 طقف ظفللا يف ءابآلل امسألا يف
 ةلنمألاو : سكعلاب يجي دقو

 ليقع ىتفو نيع مضب
 تقفتتا ةاورلا امسا انه اهف
 نامعنلا دلو حيرش اذك
 ءامسالا امهيدل تفلاخت

 قا_۔فذتالا وهو عون هنمو
 نيقرح يفو فرح يف لصحي

 امهامسأ تقفتاو فلاخت

- ٨٥ - 

 )٢( ص علاط ١٢٨ ثلاثلا ءزجلا يقارعلا ةيفلا حرش نم .

 (رانيب دق اذك لعاف مسا وه

 سبستلا هانعم نوكي يذلا وهو

 دصق ىنعملاف حالطصالا يف امأ

 يتأي فالتخاو اطخو اظفل

 طخب نا فالتخإلا نوكي و

 ليثمتلا اذل مهفاف اهحتفب

 تفلتخا يهف ءابآلل امسالاو

 يناثلا يف انهف جيرس عم
 ءابآلا امهدنع تقفتاو

 قارتفأالاو نيلاو بألا يف

 ريخاتلاو ميدقتلا ىف ءاج وا

 املعاف ديزيك اظفلو اطخ

 (٢) ص ٢١ ثيدحلا حلطصم ريسيت .

  



 دوسألا مت دوسألا ىتف وهو

 ركذ ضعبلاو نيمسا يف كاذو
 بولقملا هبتشملا همساو
 راسي ىتف بويأ يناثلاو
 اطبضذنت ناب بابلا ةدئاف

 انقطنبو سبللا نمؤيو

 دجوي فالتخاف ديزي لجخ

 رقي مهدنع عونل ا اذهل امس ١

 بويااذنو رايس نباك وا

 راج فورحلا ضعب يف قرفلاف
 اطخو سبل فوخ ة اورل اامسا

 7 > كقفو د و 4 <> صب (

 فحصلا نع هيمحي بابلا اذ يف صيخلتلا ببطجلا فلاو

 افنص دق ةمتت هنأش يف افلأ اضيب أ صيخلتلا يلاتو

 لمهملا

 لاممإلا نم ذوخأم لممأ

 هريغ نع هل زييمت نودب
 نيصخش نع يورب نا كاذو

 دروام نكلءابآلا كلذك
 افلاختناف هصخيام
 فعضيفق ةقت هنم ىناتلاو

 رضيال نيتقن انوكي نإو

 نع نيعونلا لول ولثممو
 ينالوجلا ةقنلاف اهباشت

 عقوام نيتقنثلل ولثمو
 انهف بهو نبا نع دمحا نع
 امهو ىسيع ليلس دمحأ مأ

 لامها نع ىوارلا مسا كرت ىا
 هريبعت ىف ءاج احالطصا اسا
 نيقفاوم اناك امهيمسا ىف

 :رفنيلامهنم لك زييمت
 افعض مهيدل دحاو ناك نإ

 فعضألا هاور نإ ثيدخجلا كاذ

 ربتعب الك نأ هلامما

 نمهفقا ناميلس دؤاد ليلس

 يناثلا يماميلاف فيعضلا امأ
 عقت ةياور نم يراخبلل يا
 انه انع حلاص نب دمحأ له
 امهالك مهدنع تاقنتلا نم

 مهبللاب يعد همسا مدع نإ مهبمو امهم نيب قرفلاو

 الميهملا مسف همسا ركذو المهأ دق هنييعت نكي نأو
 ()رافلس اميف لمكملا لمهملا يف افلااميف بيطخلا فلاو

 (٢) تبث اهلص أ ماهبإلا نم يهو تتأ مهبم عمج ت - تامهبلا

 ةفللا يف اذو حاضيإ دض يأ

 دنس وأ نتمب همسإ ميبأ نم

 ةياورلا ىذب ةقالع هل

 هقث وأ افيعض ناك له يوارلاب

 فعض مأ تيدجلا كلذ حص له

 ةصقلا اذ وأ لئاسلا فرعتل

 فرع هل ةبقنم تدجو نإ
 . ثيدحلا حلطصم ريسيت ٢٢١٢ ص علاط )ا(

 ةملكلل حالطصالا يف امأ

 دصق صخش ىلإ وأ ةاورلا نم

 ةفرعملل ثحبلا اذ نم دصقلاو

 هقتوملا ةياورلاب مكحلل

 فقت نتملا دئاوف ىلع منت

 ةبقنملل ثيدجلا ركذ نإ

 فصو دق كانه الضف هل نأ

 "حالصلا نبال ثيدحلا مولع باتك نم ٢٧٢٥ ص علاط )٦(

- ٨٦ - 



 اتفرمع هل تنك نإ اف الوا أ

 رخ آ صخشب ةنظم نم يأ

 رخألا تاياورلا ضعب يف ءاج نإ

 مهبللاو هفرعتانه اهف

 وا م اهبإلا يف ةدشلا بسحب

 ةدشلا هيف رهظت مهبم نع

 الجر نأب سابع يبأ نع
 ماع لكب ججحلا بجي له

 ينانلا امأو سباح نبا وهو

 عم خلا تنبو تخألاو خألاف

 يف وهو هتور ةيطع مأ

 بنيز كلت ؤ رد دلاو ءاملاب

 ةمعل او اذك معل ١ هلاثم

 ةم ء مع ةنب ١ 9 أ نبإلاو

 همع نع عفار جيدخ نياك

 هرباخحخا نع ىهن هنإف
 ةمع لثمو عفار ليلس
 التقدق دحا ىف هنأل
 عبار مسقو ورمع اهدلاو

 درو نيحيحصلا ىف اذه نإو

 دق ريبزلا ىتف نمحرلا دبعف
 تناكو يمهو بمو ةاتف يمو

 دافتسملا باتك اهنسحأ

 نيدلا يلول باتكلا اذه
 ىوونلا بيطخلا فلا هيفو

 اتملس انه نظ نم تناف
 رباكألاو باحصألا ةريخ نم
 ريسلا ىف ىمسم اجوا همساب

 مسري دقامك عاونإ وهف
 اوكح اميف هلاثم اهمدع
 ةأرما وأ نوكي لجرف

 السرملا ىبنلا لاسي ناك دق
 مامتهاب لئاسلا عرقألاف
 نايبلا ىدل تنبلاو نبالا
 عمتس اف ثيدحك تخال تنب

 فرشملا ىفطصملا تنبل لسغ
 بتكي اميف ماسقالا يذ ثلاث
 ةلاخاو هب لاخلا قحليو
 ةلاخف وا لاجلا تنبو نباو
 همكحل عمتساف اثيدح يوري
 هركنريهظ همع مساو

 تكب هاباايهنا ربا

 القن دق ةمطاف يمساو

 عطاس لوق ةجوزلاو جوزلا يف

 ةعيبس هتجوز نع تام دق
 درطا انه هريغ لانتم مث

 دعت ةميق جوز هل تناك

 تناب هنمو ةعافر تق

 ركذنف تافلؤم نم بابلاب
 دانسإلاو نتملا تامهبم نم

 نييبتلا بسح يقارعلا وهو
 ىنفلا ديع همس او ديعس نب ١

 نادسصحولا ةفرعم

 يف نادحولا وه دحاول عمج

 ىور نم ةاورلاف احالطصا اما

 درفنا هب دحاو درف لكف

 لوهجملل ديفي هناو

 ةباحصلا ةلمج نم نكي مل نإ

 بيسلا اذك يبعشلا ىور هنع

 )١( ص علاط ٢١١ ثيدحلا مولع حالصلا نبال .

- ٨٧ - 

 () ىفطصا دق ةفلب هفيرعت

 ىوح صخش مهنم درف لك نع
 دعب مهدنع واولا مضب وهو
 لوبقلا مدع مث نيعلاب
 ةورع يباحصلا سرضم نباك
 بسحي وار هنع نزح ليلس



 اركذو هنبا وهو

 هملس نبا ريغ هنع وري مل
 ناخيشلا جرخأ دق له فلخلاو
 لقنو اذه مكاجلاركنأف
 هاجرخأ بلاط يبأ توم
 نع مزاح يبا نبا وهو سيقو
 لوألا نوبهذي نوجلصلا

 يملسألا وهو سادرم نع سيقف
 افلا تاددرفنملا ىف لاقي

  

 رشعلل بأ مهيعبات يف
 همهفاف لاقي هدحو دامح

 نادحولا نع نيحيحصلا يف يأ
 لصح هنأ ثدح نم روهمج

 هاور دق لاقي بي
 نعمستلف يملسألا وهو سادرم

 لقني ثيدح همامت ىلإ
 ملعاف يراخبلا هقاسو ىور

 افنص اميف نادجولاو ملسم

  

 ةقلتخم تافص وأ ء امسأب ركذ نم ةفرعم

 فصو ءامسابو وار ءاج نإ
 تركذ تافلتخم تتأ دقو
 دقف ىبلكلا بئاسلا نب دمحم

 ديعس ابأ هامس ضعبلاو

 بابلا اذهب ملعلا ةدئاف

 سانلا نظو دحاو يوارلاف

 سيلدتلا فشكني هسردب

 ىف عونلا اذ نم بيطخلا رثكأو
 افنص دقام رهشا نم نإو

 هفلأ ديعس نب ينقلا دبع

 فرع ىنكلاو باقلألاب ناك وأ
 ترطسو ددع وأ دحاو نم

 درو دامحو رظنلا ابأ ىعد

 دبدحتلاب لانملا وه اذه
 باحصألل امسألا سابتلا مدع

 سابتلاب رتثنكأ هنأب

 سيبلتلا اذكو خويشلا نع

 يفت صخش ىلإ امسأ هخويش

 افرعا عونلا اذل لاكشألا حاضيإ

 () هفنص اولاق بيطخلا حضوملاو

 باقلألاو ىنكلاو ءامسألا نم تادرفملا ةفرعم
 بقل وأ مسإ وأ ةينك دوجو

 ارهش ,ملعب هأ ةاورلا وأ
 امسألا كلت نوكت ابلاغو

 فيحصتلا نع هملع ديفي

 نايجع ىتف ةباحصلا يفف

 لع ك وأ

 طسوأ يبنلا بحص ىوس نمو
 ريقن ىتف يأ ببرضخض مث

 ازرشعلل بأ ىنكلا نم مث

 ملو ةلدم وبأ مهنمو

 ارغصم يرق نيديبعقلا وبا
 هيواعم همسا اذه ناكو

 ردنس كاذك نا

 )١( ص علاط ٢٢٢ هيلع زنع نيدلا رون قيلعتو حالصلا نبال ثيدحلا مولع .

- ٨٨ - 

 بحص انيبن نم دحاول

 ىرولا نود هسفنب هصخت

 ىمدسحلملا كلذل ة .ير خ

 فيرح تل او تادرفملا كلتل

 نايفس ىلع هنزو دمجأ

 رفعج لاقي هنزو حتفلاب

 طبضب دق اذكهو ورمع نب ١ وهو

 (٢) ريغصتل اب ءاج ريمس نبا

 اركذ دق ةماس ] همس ١ \ ايق

 مسر مهنم مث مسا هل فرعي
 ارطس اميف ةربس ىتف وهو

 هينايب ذخ باقلألا نم امأ
 )٢( ص علاط ٢٧١ يوارلا بيردت هحرشو يواونلا بيرقت .

  



 ةباحصلا نم ناك ةنيفس

 بحصلا ريغ نمو نارهم ىمسي
 يلع مهدنع ىمسي وهو
 افلأ اضيأ يجيدربلا دمحأو
 هدرفملا ىهو ءامسألا هباتك

 دجوي ةاورلا مجارت يفو

 ةهلألا ىبنل ىلوم ناكو

 بتك اورمع همسا ناك لدنم
 يفوكلاو يزفلا هناو

 افنص نم عم نوره ىتف هيف
 هدرفأ لاجتااذ يف هنإف
 اوددح دق امك بتكلا رخآ يف

 ممانكب اورهتشا نم ةفرعم

 ىلع رمألا هبتشي انه نمف

 دحاو وهو نيصخش هنظي

 يباحصلا سانا يبأ انم

 ١ زيت ينكب مسأ هل نم وأ

 نسحلا وب أ ىفطصلتاا مع ليلس

 ةينكل ١ يق اوفلتخا نيذلا ام أ

 دمحم وب أو ديز نبا وه

 فلتخادق ةريره يبأ لنم
 لاوقألا نم نينالن ١ ,لع

 ىتق نمحرلا دبع كلت رهشأ

 ةينكلا يف مهف التخا اذكهو

 ن ارهم 9 أ حلاص 9 أ ريمع

 دلاو وأ ير لل بأيو
 ةينكلا مث مسإلاب اوفرع وأ

 نايفس همسا ير وتل ١ مهنمف

 دمحم همسإ يعفاشلاو

 مهلك ءالؤهو كلامو

 رهتشي ةينكب مهنمو
 ينالوخلا سيردإ ابا ىنكي

 هللا ديبع ىتف ةحلط اذ
 نسحلاو فوع نب نمحرلا دبعو
 دمحم يباب اعيمج اونك

- ٦ 

- ٨٩ - 

 () مهؤامسا رهشت الو ىنك
 رهش ام مساب ليق وأ ةينكب
 الملا نم هنفزرعي سيل نمم

 دراو يرمشلا يف هلاتم

 4 بثت 4 ةبنك تدرو وأ

 باحضألا نم همسإ فرعي مل

 نيس جلا دلاو يلع وهو

 نمهفاف ىعدي بارت يبابو
 درو دق ديلولا وب أاذك ىنكي

 ةجراخ وبأ ليق ةماسأ

 ددزاف ينك هللادبع باب

 فلس نم هيبأ مساو همسإ يف

 لاقلا نم نورشع ليقو
 ىتا فلخ همسإ يف نمو رخص

 ةنيفس نع ءاج دق هلاثم

 نايعالا ىتا اهب هؤامسا

 ددز اف ينكي نمحرلادبعل ادل

 ةسمخ امسا هللا دبع . ءابآ

 نامعتنلا ةفينح وب أ اذك

 دمحا ىمسي لبنح نباو

 مهؤامسا ىرولا نع تفرع دق
 ركذي مسا هل هللا ذئاعك

 هاجلا ميظع يميتلا مكلذ

 نمؤملا مع نبا يلع ىتف

 ةينكلا يذ نم رهشأ مهؤامسأ

 )١( ص علاط ٢٢٢ هيلع زنع نيدلا رون قيلعتو حالصلا نبال ثيدحلا مولع نم اهدعب امو .



 ىنكلا يف تافنصم املقعلاو

 ملسم. ,لع ينيدملا نبا
 يبالودلا وهرشب وبا اذك
 امسلاو نكل باتك وهو

 انتعا ولوا مهناو اوفنص دق

 اومسرو اوفلا ىئاسنلا اذك

 باتكلا فلؤم هنإف

 ب اقللا ةفرعم

 ةعفرب اارعشم نوكي امو

 لدي مذلا وأ جدملا ىلعام وأ

 مهباإقلأ نع نيثدحلا وأ

 ركذيدق بقلب ةرات نإ
 نيصخش دحاو نظي دقف

 بقل نم يقيقحلا ىنعملا فرعيف
 هركي لامف ناعون وهو

 لاضلا ميركلا دبع ىتف لثم

 همركملا ةكم قيرط يف يأ

 ىف فيعضلاب هللا دبع بقل
 ردنغو دمحم ىتف وهو

 ابغنشنملا هب ينعي ردنغو
 ادح جيرج نبا نا كاذو

 اركنأ اذهو يرصبلا نسحلا

 ىسيعل بقل وهف راجنغ
 امأ هيتنجو يف ة ةرمح

 همسإو ميحرلا دبع ىتف وهو
 ةنادكشُم بقل ىتأ دقو

 كسملا ءاعو وأ كسم ةبسح

 رمع همسإ ناك هوبأ امأ

 رفصلا لاح يف رفعج وبأ وهو
 دقو هرهظ نونيطي اوناك
 نكتل مل نيطم اي زراقف

 بابلا اذ يف فلأ ام نسحأ

 رجح نبا ظفاجلا هفلأ

 (ا) ةعضب ارعشم وأ بقلف

 لمش دق ةاورلا ثحبلا انه اهو
 مهب ىنتعي طبضل ١ لجأل اذو

 رهشي مس اب ةرمو صخش

 نييبتلل باقلألا ببسو

 بقل ىنعملا يف رهاظلا فلاخ ول
 هركي عونو هب بقلم

 لاض اولاق ةيواعم وهو

 هملعاف فيعضلا مهنمو لض

 فرعاف ثيدحلا يف سيلو مسج
 رفعج هوبأ يرصملا دمحم

 ابتك نييزاججلا ةقل ىف

 اندخ نسح نع ةرصب يف

 اردنغ يمسف ارا اكنا هيلع

 ىمسلا بقلف ةقعاص

 ةيسرافلاب ىنعملاو مضلاب
 بكحم هللا دبع يومالل

 ركذاملا يف هب بارضا عم بعلب

 دقتفا ميقن وبأ هل ناك

 نرضخحخخ مولعلا هيف ١ سلجم

 بابلألا ةهزن باتك ليق
 رظناف هيف فلأ هريغو

 مهئابآ ريغ ىلإ نيبوسنملا ةفرعم
 رهتشا نمع عونلا اذه ثحبي

 بيرقلا نم دجلاو مالاك

 )١( ص علاط ٢٤٢ حالصلا نبال ثيدحلا مولع .

 ۔ ٩٠ -

 () ربتعم بآ ريقل هبسن

 ببرفقلا يف ءاج يبرلاك وا

 (٢) يناثلا هزجلا ٢`٦ب ص يوارلا بيردت .



 بألل مسا ةفرعم نع كاذك

 مهو نم مهو عفدي هنإف

 هلتما مكيلإو مهيدلاول

 اوبسن ذاعم ذوع ذوعم

 ثراحلا عيمجلا دلاول وهف
 ابسن دق ةمامح همال

 رهتشا ةيفنحلا نب دمحم

 يد اهلا مع نبا ىلع كاذ

 ا ل : - ٥ 0 9 9 د ٥و

 ةينم ,ىتف يلعي هلانتنم

 ةيما م تف ناك هنإو

 دبعم هوب أ ناك دق

 د اد___+ألا ثلات م 11 يهو

3 

 بسنيف ةديبع وبأ امأ

 هللا دبع نب رماع وهو

 ىعد دقف لبنح نب دمحأو

 بسن نمو دمحم هدلاو

 يدنكلا دوسألا لجخ دادقم

 دوسألا دنع دادقملا امنكل

 بحصلل ةدئاف وذ بابلاو
 مهتبسن عم كاذو اددقت

 هلصفم تركذو تعونت

 بسنلا اماو ازرفع مهمأ
 ثحابلا لاق لالب مهلنمو
 ابتكامبف حابر هدلاو

 رضم نم وهف بألاو همأب

 داشرلا ىلإ ىعادلا دمحم

 9 ١ دل ٥ 9 ١ نب ١ ___ صا ص ٨ 4

 هق ةدجب هترهش

 دادعتلاو ةرهشلا ىلإ رظناف

 بتكي نيح حارجلا هدجل

 هابتشاالب حارج دجلاو

 عمساف هيبأل هدجل
2 

 . - ؟هللا 4 ؤ يبنجأل

 يبنجأ دوسألا امإو

 ىدتهلملا نيد رصان دقو اشن

 اهرهاظ فالخ ىلع ىتلا بسنلا ةفرعم

 ةوزرقفل اوبسن ةاورلا نم

 عقاولا اذه سيلو ةعنص وأ
 ةعقبلا كلتب مهلوزن لثم
 بابلا اذهب ملعلا ةدئاف

 يردبلاك ضراعل ابسن

 لزنردب يف لاقي هنكل
 رقف اذ نكي مل ديزي نإ

 ءاذ خا ادلاخ اوركذو

 انيئاذخجلا سلاجي نكل

 اصصخ هيف يناعمسلاف بابلا يف

 اص خلا صخ يطويسلا من

 . ٢٢٤ ص ثيدحلا حلطصم ريسيت علاط (')

- ٩١ - 

 () ةليبق ىلإ وأ ناكمل وأ

 عماج نيذ ,نيب ام ببس لب

 ةعنص لبهأ اموق اوسلاج وأ
 باسنألل ةاورلا ةداعإ

 يردب سيل دوعسم وبأ وهو
 لثملا يفربقفلا ديزي اذك
 رهظلاراقفب بيصأ نكل
 ءاذح نكي ملاذه ناف

 انيفنصملارهشأ نع امأ
 اصخل نكل باسنألا هباتك

 بابللا همساو باسنألا بذهي
 اصخل دقام مسا بابللا بل

 



 ةاورلا خيراوت ةفرعم

 ةفللا ىف ىتأ خيراوتلا نإ
 فرع ردصم خيراتلا اهدرفم

 درو فيرعت وهف احالطصا اما

 تتأ عئاقوو تايفولاو

 مهدلوم نع خيرأتلا ةفرعم
 دلبل اومدق دق مهنأ وأ

 ال لاق يرونلا نايفس

 لمعتسن دق خيرأتلاف كاذل
 رهظيف عطقنم هنأ وأ
 مهل ةياور اوعدا ممقو
 ىلجا قحلاو خيراتلا بناج نم
 رظناف نينس دعب نم كاذو
 دق شايع نب ليعامسا نإف
 ىتف وهو دلاخ نع ىور ىتم
 ةئام دعب ةرشع ذال ماع

 اتلقاذه فيك تس ةنس

 باتك نم فنصام لضفأ
 هللاديبع لج دمحم

 يناتكلا وه ليذلا عضوو

 (ا) ةزمهلل لق ليهستلابو عمج
 فصو دق ضام خرا هلعفو

 دلو نم لاح طبضي يك تقولاب
 تبث مهنع ام ةاورلا انه دصقاو

 مهعامس نع خويشلا نم مث

 زاف مهمومهو مهتومو
 امع دق بذك ةاورلا نم

 لصتي دنس نع اذكهو

 رتتسيام خيرأتلا كلذب

 مهرمأ يف اورظنف مهريغ نع
 الصح توم دعب نم اوور دق ام

 ربخلا وحن خيراتلا ةدئاف

 دعت ةياور نع اصخش لأس

 اتبت ىدنع كاذ لاق نادعم

 هئاملا دعب دلاخ تام لاقف

 اتيور هتوم دعب هنع له
 بابلا اذه وحن تايفولا

 هابتشا الب ىعيرلا هفلا
 ىنافكالا هليذ هدعبو

 ةاورلاو ءاملعلا تاقبط ةفرعم

 ةقبطلابف اوهباشت موق

 داب حالطصا يف .اوفرعو

 دجو نسلاو دانسإلا يف ناك وأ

 انوكي نأ دانسإلا براقت

 اكاذ خويش مهاذه خويش

 نم زييمتلا وه بابلا ةدئاف
 نامسلا قفتي ايرف
 رخآلا نظي دق نيذن دحا

 ةتعنعلا نم دصقلا نيبت

 نم حاص زاياورلا نوكي دق وأ
 هريغو كلام لجخ سنا

 )٢( ةغللا ىف اذكه نوفرعي دق

 دانسإلا ىف ماوقألا براقت

 دحياذنك مهنيب براقت

 انييراقتم اوناك ذخألا ىف
 اكاذك هخويش اويراق وأ

 نبتسافقف تاقبطلل ةفرعم

 نايبلا يف نمهويف اظفل

 ةقبط نم نايوار ناك وا

 نكز دق لاثمك نيتقبط
 هريظن اذف بحصلا رفصأ نم

  

 )١( ص ٢٢٤ ثلاثلا ءزجلا يقابلا حتفو ةرصبتلا يقارعلل ثيدحلا ةيفلا احرش .
 )٢( صو يقارعلا ةيفلا حرش ةرصبتلا نم ٢٧٢ا ص ٢٢٨ ثيدحلا حلطصم ريسيت .

- ٩٢ -



 ةنجلاب اورشب دق ةرشع
 ربتعا نيدلا يف قبسلا اماذإ نكل
 ةرشع عضب يه تاقبطل
 انف ;هي دارأ اذإ نكل
 ةاورلا دلوم نفرعيف
 ىور مهنع نمو هنع اوور نمو
 تافنصملا رهشا نا ليقو

 ىربكلا ىمستو دعس نبال

 ةيعفاشلاب ىعدت اهنلان

 يكبسلا كاذو باهولا دبعل
 عبارلا وهو ظافحلا ةركذت

 يلاوملا ةفرعم

 انمزلي يلاولاب ملعلاو
 للخلا نوكي ملقلا مدعب

 يفو ىمظعلا ةمامإلا اذكهو
 طرتشت اذ يف باسنألا امإف
 اقتعم نوكي نم حالطصا يفو

 املسأ نوكي ريقلا دي ىلع

 يرتخبلل بأ قاتعالا ىلومف
 هقتعم نأل يئاطلا هل ليق
 اليعامسا نبا مالسإلا ىلومو
 اناك دق هدج ثيح ىفعجلا

 املسا ناكو ةريفغلا وهو
 يفعجلا سنخأ ليلس وهو

 يميتلا سنأ نبا كلام

 نم نمؤي نأب بابلا ةدئاف

 لئابقلا نم وأ يلاوملا نم

 انيور امك يدنكلا هبسن

 ةقبطلا يف بحصلا م مهنوكل

 رظنلا يف تاقبط اوراص بحصلاف

 ةرشعلا عم سيل نسنأف

 انملعتي تاقبطلا يذ

 ةافولا نمز نفزرعيو

 ىوح مهنع لاوحالا يذ لكو
 تاقبطلا ىمست ةنالن بتك

 ارقللل تتا ىنادلل كاذك

 ةيمستلا ىدل يربكلا اهنوعدي

 كلسلا يف يبهذلا باتك مث

 عماج باب وهف تاقبطلاو

 ءاملعلاو ةاورلا نم

 (رانع رمأ وهف ةاورلا نم
 لصتي بسن لثم مكحلا يف
 فرعا ثرإلاو حاكنلا ةءافك

 طلفلا فوخ مزال مهنع ثحبلاف

 اقنتعا وهف نيدلل وأ حتفلاب

 املع_تلف فلاحم هنأ وأ

 يعباتلا ديعس زوريف ليلس
 هقلطأو هقتعا ءيط نم

 اليق اميف يراخبلا دمحم

 انامإلا ىدتراف سوجملا نم
 امسر اميف ناميلا دي ىلع
 ىحبضألا فلجلا لانم امأ

 يميت مهدنع وهف فللاب
 () نبيستني يذلا زييمتو سبل
 لماك ملعب قحلا يلجنيف
 رمعوبا هفنص فنصم

 انيبرصملا فينصتلا اذب صخ

 ةاورلا نم ءافعضلاو تاقثلا ةفرعم
 - ة_:لا ةلازأ اقب ٠ . . ث نإ

 ىوقلا هدض فيعضلا نإ
 () ةفللا يف نمتؤم هنإف
 يونعمو يسح فعضخضل او

 )١( ص ٢٨٢٦ ثلاثلا ءزجلا يقابلا حتفو ةرصبتلا يقارعلا ةيفلا يحرش نم . )٢( ص ٦٢٠ ثيدحلا حلطصم ريسيت .
 ص علاط (؟) ٢٦٢٨٢ صو يناثلا ءزجلا يوارلا بيردت نم ٢٨٨ حالصلا نبال ثيدحلا مولع باتك ىلع زنع روتكدلا قيلعت .

- ٩٣ - 

 



 حالطصإلا يف لدعلا ةقنلاو
 نعط نم مسا وهف فيعضلا امأ
 ةاقنثلاة فرعم انإو

 ربتعي مولعلا عاونأ لجأ
 فرعي حيحصلا هب هنإف

 درو نابح نبال تاقثلا يفف
 ىراخبلا فنص ءافعضلاو

 يدع نبا كاذكو ينطق رادلاو
 كرتشم اهنمو ينغملا هباتك
 افنص يراخبلا خيرأتلا باتك

 انففعي ماح يبأ نبا
 بتك ضعبب تصخ بتكو
 رجح نباو يزملا مهنمو
 لامكلاب هامس هباتك

 حالصلابو طبضلاب فرعي
 نلمشي دق هطبض وأ هلدع ىف
 ةاورلا نم يأ ءإ فعضلاو
 رتتسا ام ىلجي وهف تيدجلا نم

 اوفنص هيف مت فيعضلا نم

 دعي يدزالا هلثمو فنصم

 يئاسنلاو يليقعلا اذك ,مهيف

 كرتشي ةن د فيعضلاو تاقتلا اهبف

 افلاو ةمثيخ ىبأ نباو
 انمهفاف ليدعتلاو حرجلاب

 ىبهذلل ام لتم ثيدحلا اذه

 رظناف ىسدقملا باتك اذك
 لاجرل ءامسألا ىف كاذو

 مهنادلبو ةاورلا ناطوأ ةفرعم
 نطو عمج ناطوألا امنإو

 دلب وأ كاذك ايميلقإ ناك نإ

 ةاورلا مه انهاه دصقلاو

 ةدالولل ىحاونل ا ةفرعم

 نيمسإ نيب زييمتلا ضرفقل
 اناك نيدلب نم امه اذإ

 لئابقلل نوبسني برعلاف
 اوملسا املف ودبلا نم اوناك

 اونكسو اهب اوشاع ,مهنال

 اميهنيبام عمجلا دارا نإف
 لحر يذل اهدلب ىلإ مت

 بلح يف نوكي دولوم لثمك
 ىبلجلا نالف اذه نع لاقي

 بستنا عمجلا دري مل نكي نإو
 ةيرق ىف اذإو ليلق اذو

 ةيرقلا كلتل اش نإ نبستني

 ابلح نعبتت يهف بابلاك

 يبابل أ هباستنا ي ىف لاقي

 1 ماقأ دلبل نبسنيو

 ))١ ) ص ٢٨٤ يراونلا بيرقتو يوارلا بيردت يناثلا هزجلا .

- ٩٤ - 

 نكسلل وأ دلوملا ةيحان
 دلو اهيف ىتلا ةنيدملا وأ

 () تابثإلا دصقي مهنع ثحبلاب
 ةماقإلا عضاوم وأ يوارلل

 نيقفاوتم اناك ظفللا يفق

 انايبلا دصقي ب نيفلتخم

 لماك طابترا ولوأ اهب مهو
 مهنادلبل دعب اوبسنف

 ندملا ىهف ماجلا بسنو

 امهلواب ادب بسنل

 لمجلا يف متب تأيلو هيلإ

 بلقنا ةنيدملا ىلإ اهدعبو

 بسنلا يف يندلا مت دعيو

 بغر نيناكلا نيذاه يذل

 ةماقإلا يذل ةدلب عبتت

 ةيحانلاو ةدلبلل ءاش وأ

 ابسح ماشلا نم بلحو

 يماشلا اذكو يبلحلاو

 _اماومعأ ةعبرأ اهعبر يف
 



 )١( ص ٨ يرئازجلا رهاطل رظنلا هيجوت .

 كرابملا دلو لاقم اذه

 رهش اماما هللا دبعب ىعدي

 يناعمسلا فلا باتك وهف

 ناطوألل ركذلا ناضم نمو

 ىربكلا دعس نبال تاقبطلا

 كرابم لجر نم هل مركأ
 ركذ دقاميف تافنصملا نم

 نأشلا اذهب باسنألا باتك

 ناث بإتكف ةاورلل يأ

 ارقتام اذإ ءازجأ يهو

 لغتشا ارقلا ةنسلاب ىذلا نإ

 يعيرشتلا ردصملا اذه يمحيل
 قيرط نم ةنسلا هذهو

 لوبقملا فرعت دق مهبف

 اودهتجا ءاملعلا نإف اذل

 لبقياتيدح ىور نم لكام
 دق نورقلا نم يناثلا يف ناكو

 دق قيقدتلاب نورخاتلاو

 تايصوصخ نم اذه ناو

 يوارلا طورش نم وهف لقعلاو
 رخغخصلاوذنفقف اقلاب نوكي نأو

 انزريمب اطبا ض نا :

 ةباحصلا يف راقصلا عمس زا

 يردخلا لثمو سابع نبا وهو
 طبضنم يأ هطورش نم طبضلاو
 امك هيدؤيف عامسلا دنع

 الف غم الو ظفحلا ءيس 2

 ىلع هورهس بلغي يذلا با

 الف هظفح لتخي دن

 اردان افالخ ىدبا نكي :

 ةركاذلا ةوقب هطبضف

 ىلإ اذه يف داقنلا ددشو

 مدقلا يذ نيبو ثيداحألا نم

 رغصلا دنع ناسنننإلا ةركاذ

 دعت يوارلا ةلادع اذكهو

 انوكي نأ دبال ىور نمف

 ام لك نع ةءورم هنوصت

 لوسرلاب هللاب نمؤي
 )٢( ص ٥٥ ةيافكلا .

- ٩٥ - 

 لقن اموي نإ طاتحي نأ هيلع

 اانير باتك دعب

 قيقحتلا ىلع ينأت اهت اور

 لوصوللو دودرملا اذ اذك اهنم

 لمتكت هطورش اذإ الإ

 () دعت ديناسمل عمجب اوماق

 دنسلاو ةاورلا صيحمتب اوماق

 تابنإلا ىف لسرلا ريخ ةمأ
 واج افصو زييمتلل ناك نإ

 )٢( ربتعي اذه ليقو نلبقي 1

 انلبقي وهف عامسلا يف يأ

 ةمألا رجب لثمو سنأاك

 () طبض ظفللو ىنعملا نقتيف
 ا - ٠ 1 1 - . ر 1 ٩

 اللا نيب هطلغ اشحا .فوأ

 ارنك نإ رضي لب ريض اك
 ةلقنلاو تاقثلا قفاوي

 ىلتجي ديدج نيب اوقرف نإ
 ململا فعضلل دحاولا لجرلل

 ربكلا يف اهسكع نكلو ىوقت

 دخ ةماقتسا اهانعمو اطرش

 املسم نوكي ناو هنيشي

 ليزنتلا يف ءاجام اقدصم

 )٢( ص سمشلا ةعلط ٢٢ يناثلا ءزجلا نم اهدعبامو .



 در هاور ام عامجإلاب كرشلا وذ

 هنجرخيف انمؤم ناك دق

 ليواتلا قساف يف اوفلتخاو

 هللا باتكل ئشل ناك

 نع جححخي هب اليرأت رهظأ
 يف نيدلا رون لوقلا لاطا دقو

 انيلئاقلا جاجتحا ركذو

 انلمعي يوارلا طورش نمو

 سيلدتلا نع نفرعت فوسو
 هلصا هنبذكي ال كذك

 دصق ليوأتل نميف اوفلتخاو

 هنكرشي نم عم هليوات

 ليقلا ىف اطباض الدع ناك نإ

 هاوأللا ر 4 طلا ةنس وأ

 نلبقي اذ لوف قحلا ةرئاد

 فرعاف فالخلا اذ نع هتعلط

 انيقفاوم وا نيضفار نم

 انسلديالو ىور امب
 سييبلتلا نم وهف هباب يف
 هلبقن ال بذك دق ناك نإ

 ريدقتلاو حرجلا

 ام مهأ نم ليدعتلاو حرجلا

 سسخجخ هنإ لاشقبيالو

 ىلع مدقم دسافلا ءرد

 نيبتلابدابعلارمأدق
 انوعرت له لاق دق ىفطصلاو
 ارذحياميك هوكلها لاقو

 هريشعلا وخا سئب هلوقو

 ارمع نبا ةيكزت يف لاقو
 تركذ سيق ةاتف ةمطاف

 اهبطخ دق ةيواعم ناك
 هيواعم نع لاق دق ىفطصملاو
 عضي ال ناكف مهجلا وبا امأ
 ديز نب ةماسا ىحكنا لاق

 الاقامويابازتوبأ اذك
 ملعلا ليهأ باتفتأ لاق
 هحيصن ىذ كحيو هل لاق

 ةرورضلل حيبأ هناو

 افقوت بجاو كيلع امو
 حرجالف نيئيشب عنماو

 نم نلبقي ليدعتلاو حرجلاو
 اني ول كتملا ناب ملعاو

 احورجم اولذعي ناب افوخ
 انكماام اوتبنثت مهنكل

 )١( ص ٢٤ ةيافكلا نم اهدعبامو .

 (١)املعي ىتح بلاطلا هتحبي

 اودوسسخج ال لاق ىبر نأك
 اللا ةحارو حلاصملا بلج
 ينفلا انهلا نع تارجخجلا يف

 انيهن امف رجاف ركذ نع

 ىرولا لك
 هرورش ايقتم ادغ نميف

 اركذ اذه حلاصلا هنأب

 (!)) تبطخ دق اهنأب ىفطصملل

 اهدارا دقف مهجلا وبا اذك

 هينالع هل لامآال كولعص

 ديشرلا ىفطصملا لاقم اذه

 الاقم لبنح نب دمحأل

 ىمرت فعضب اذو ةقث اذ

 ةحيحص يتلوقف ةبيغ ال
 ةعيرشلل حيحصلا ذخأن يك

 افتكألاب ذخو ابجاو دعي

 حضوم دحاو لوصح عم

 نعنماف وأ ظمقب نيمأ لدع

 انؤور عروتي ماقملا اذ يف

 احيحص الدعم اوحرجي 9 ]

 انيب اسرد لاوحألا اوسردو

 _ . ثلاثلا ءزجلا ٤٤١ ص يذمرتلا هاور ()
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 اقساف طق نولدعي الف

 نم ثيدجلا ةياور نلبقتو
 لدعو املسم نوكي ناب

 ملعي هنم ثدح اذ ! ينعي

 ىور يذللا ةلاح

 انيل دعملا صيصنتب اما

 ةرهشب اذك ةضافتساب وأ

 لدعم ىلإ جاتحي سيلف

 ةديبع وبأو عيبرلا ذك

 بئاسلا لج مامض مهنمو
 يعازوألاو رونتلا لمو
 ىور دق نمم طبضلا نفرعيو
 ردانلا فال خا هرضي لو

 بيس امنود ليدعتلا ركذيو

 نا حيرجتلاو ليدعتلا بتكو

 نم نالبقي ليدعتلاو حرجلاو

 ليدعتلاو حرجلا عامتجا يفو

 ا رسفم ىب دأ اذ ١ هب ينعي

 دق ليدعتلاب حرج يذلا ىلع
 ةقث وذ ينثدح لقي نإو

 حيحصلا ىلع هب ىفتكي ال
 ىفك املاع لئاقلا اذ ناك نإ

 هبهذم يفق هقفاو نإ كاذو

 ىمس نمع لدعلا هاور امو

 لمع امأو ليدعت ليفو

 لقن دق ثيدح قفو ىلع اذه

 ىرت احدق هتفلاخم الو

 نالبقي ةأرملاو دبعلاو
 ا مهرابخا نال افرع نإ

 هتلادع تملع دق نكي نمو

 نالف يبأ وأ نالف نباك {

 -٨ تي ثو

 اققاشمامهتمابناك وأ

 () نذبنيف وأ طورشلا عمج نم
 القعلا يوحيو ةمالس عم
 ةيارد ونأ ةياورلابو

 انطبضيف هباتكلو

 مسري ام ىنعلا ليحي ام

 (٢) ىوح نيرمأ نم ادحاو ناك نإ

 انول دعب مهنم دحاو وأ

 ةلادعلاب فرعي دق ناكو
 يلولا لدعلا ديز نبرباجك

 ةبرك يبأ نبا وهو ملسم
 بتارملا ىف ناهدلا حلاصو

 عاد ريخ نم مهريغو

 ونو الوف تاقنلا قفاو نإ
 رنكي طبض لالتخا اذإ الإ

 ببسلا ركذي حيرجتلاو ركذي
 نحرجي نم بابسا نركذت مل
 اتببوا لوبقلا جلبني
 نكز امهيف نانثا ليقو درف

 () ليصفتلا عم حرجلا مدقي
 ارنك نيلدعلما مدع وا

 دمتعا ام فيعض اذ نكل مدق

 (؛١ ةيمست ام نودب هوحنو
 حيضوت ىلإ جاتحي ليقو
 افرعتلف هقفاو نم قح يف

 هبتناف مهنم ققح نم ضعب عم
 ىمسا اذهو ليدعتب سيل

 لعجي من هايتف وأ ملعلا يذ

 اركذ ةاور يف وأ ةحص يف

 نالدعي اصخش امهاذا

 امهنم اضيأ ليدعتلاو لبقت
 هتيمست تلهجو هنيعو
 نأشلا اذهل جتحا هباذف

 . لوالا ءزجلا يوارلا بيردت .. "
 . حالصلا نبا ةمدقم ٠٠ ص(")

 )٢( ص ٢٠١ يوارلا بيردت نم لوالا ءزجلا .

 )٤( ص يوارلا بيردت ٢١٠١ لرألا ءزجلا سفن .
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 هب جتحيلف نيلدع نع ناك نإ

 ١ اقن هنع نم نيع هنأل

 لبقي سيل نيذ نم دحاو نم
 يف ثيدلا ىلع ارجا ذخا 9

 ز اج بسكلا هيلع قاض ن ١ ليقو

 لهاستلاب فرعي نكي نمو

 ةياورلا يف وهسلاريتك اذك

 انهف هنع ذيملتلا ثدح ام

 بذكيواهتيورا هلوقي
 اددرت هق ناك نإ نلبقيو
 ىور ناو اركاذ طق تسل وأ

 رتكالا لوقي اليدعت سيلو
 ىوس قساف ثيدح نلبقيو
 بذكك ال ىبنلا ىلع هبذك

 ناي ه ا ف نالف هنأ وأ

 هبتناف رضي ا < هنم كشلاو

 لهج اموي ةلادع نكي نإو
 لهجي دق دحاو مسا ناك وأ
 ()) فلسلا فالخ ءاج هلوبق

 زاوجلل طق لاجم الف الوأ
 لقانلا اذ نم نيقلتلا لبقي وأ

 هثيدح نم ملعي ال ثيحب
 ةثالنلل لوبقلا عنميف
 ربعي ةياور يف خيشلا اذ
 انيت هدر هافن اذإ

 برعب كانه مزنجلاب يلع

 ادب اذإ هفرعأ × لوقب

 )٢( ىوح اليدعت هامس يذلا نع لدع
 رظنلا هيضتقي حيحصلا وهو
 ىور نإ يبنلا ىلع هبذك
 بنتجاو نر ذحافق ه اوس ىلع

 يسن و ثدح نم

 هتيدح ثدحم ىسنن اذإ

 ىلع مهدامتعا خياشملا نإ
 انورري مهسفنأ اوحبصأف

 نع حلاص يبأ نبا ليهس لثم
 اعفر دق ةريره وبأ كاذ

 رهش امامأ نيميلا ةصقو
 باتكلا اذ مساو بيطخلا نع

 () هتيدح اولبق اذه ناف

 البق كاذل مهنع ىور دق نم
 انوذخأيو مهنع ىور نمع
 نمتؤم يباحص نع مث هيبا
 اعقو اذه دهاشلا ةصق يف
 ركذ دق ماقملا اذ يف فنصم

 بابلا اذ نم ناونعلا لثمك

 طالتخالاو ظفحلا مس

 اطخلا ىلع هباوص نكي مل نم
 امف ناعون وهو ظفح ءيسم
 فرع هتافو ىلإ ادب ذنم

 ارط هظفحل ءوسلا كي نإو
 ٥ر ه و ر صيب باهذل وأ

 دري هنتيدح ظفلل : ئسف

 (٤) اطبض ام هناف احجرم

 امزالم هرمع يف هل ناك

 هريبعت يف فرعي طلتخم

 درو ليصفت هيف طالتخالاو

 (٤) ص ٥ حالصلا نبا ة همدقم . )٢( ص ٢١٤ يوارلا بيردت نم لوالا ءزجلا .

 )٢( ص ١١٧١ حالصلا نبال ثيدحلا مولع . (٤) ص ١٢٥ ثيدحلا حلطصم ريسيت .
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 لقفعلاداسفب طالتخالاف
 مظتنت مل وأ حالطصالا يف اذك
 فرخ دق رفقتلا ءاطع لثم

 رصبلل باهذب طالتخا وأ

 ببسب هلقع طالتخا وأ

 يرصملا وهو هللا ديعب ىعدي
 لبقي طالتخالا لبق ناك نإ
 اذاو دري لب طالتخا دب

 اطلتخي نا لبق له ىري ىتح
 انهف طالتخا دعب هنأ مأ

 () لقنلا بسح ةفللا يف فرعي
 ملأ هب فذزراخك هنلاوقأ
 فرع يفوكلاب بئاسلا ىتف وهو
 ركذ مامه نب قازرلا دبعك
 بتكلا قرحب ةعيهل نباك
 يرجي اولاق هوورام مكحو
 لبقي سيلف وا وزيم نإ

 ىذتحييال هب لاجلا ملعي مل

 اطبض ذإ هثيدح نلبقيف

 انيت هدر هاور دق ام

 نيوري نم ثيدحلا زيمت نا بابلا اذهب ملعلا ةدئاف

 تاقنلا نم مهطالتخا لبق ةاور نع ناخيشلا جرخأو
 ىلتخ تافلؤملا رهشاو الف هدعبو نيحيحصلا ىف ىأ

 يورملا يف يئالعلا كلذك يمزاجلا لثم هيف فلا
 !فرع اباتك يمجعلا ىتف طبس افنص ميهاربإ نبا ظفاجلاو

 ) طالتشخا ةلاحب يمر نمب طابتغالا باتك همسإو

 يوارسلاب ةلاهجلا
 () ةفرعلا مدع ندصقيو ةقللا يف اج ملعلا دض لهجلا

 مهنف مهنم ةثالث هلهج ملع امبسح بابسألاو يوارلاب

 بسن وأ امسا ناك وأ ةينك وا أ بقلك وار توعن ترثك نإ

 ةفصب ه راهتشا ركذ 9 أ ةفرحب رهتشم هنأ وأ

 ركذ نم نظي ىتح ضرفل رهتشا هب ام ريغب نركذيف
 رتسي هنم لاجلاو نلهجيف رخآ ه وس وار هنأب
 هنم اليلق يوري هنأل هنع ذ >أ نر ةكي ب سيل وأ

 دراو عون كاذ ك ريغ ا دحاو هنع ذخأب امرو

 همساب طق نحرصي ال نإ
 نع ىوارلا توعن ةرثك لانم

 رشب نب دمحمم يعد دقف

 درو رضخنل ا اب او ماشه ابا

 ةياورلا ةلق لانثتنم امأ
 يمرادلا ءارشلا وبأ وه

 همهبم نم وهف ارصتخم
 نيوري ذللا بئاسلا نب دمحم

 دجل اموي مهضعب هبسن
 رداق ىمسي دامح ليقو

 ىنكياذنكو ديعس ابأ

 دعب ادرف اذو ةعامج نظ
 ةلقب يور هنع وأ يوارلل
 يعباتوهو نيش حتفب

 )١( ٢٣٦ ثيدحلا حلطصم ريسيت .
 ثيدحلا حلطصم )"(

 . ٢٦٢١ ص حالصلا نبال ثيدحلا مولع باتك ىلع رثع روتكدلا قيلعت (٢)

 . ثي ريسيت ٧١٩ ص
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 ىتف دامح ريغ هنع وري مل

 ىور نم مساب حيرصتلا مدع نع

 لجر لوقي 9 أ خيش لاقو أ

 هتاذ يردت تسل صخش كلذ

 هتفص تلهجو اهنفرعت وا
 لوهجملا اذ ميسقت ننكمو

 لقن دحاوو مساركذ نم

 هنع و ار ريغ هنقثوي

 المأت دق نوكي نأ طرشب

 صخي هتيدج مسا سيلو

 روتسلاب فرعي نم يناتلاو

 نم رثكأ وأ ناننا هنع يوري نم

 دري مهدنع هاور امف

 ال هنم ثيدحلاو فيعض وهو

 لوهجملا نم عونلا ذ نإو

 انهبشي لوهجملا ةقيقح
 ىتح نلبقي ل همكحو

 احرصم همساب ىتا دق وا

 ةلاهج ١ ١ ابق : نم هدرف

 امهبم هنع ليدعتلا درو ول

 لبقيال هنا حصالا نم

 هريغ عم هلوبق نمزلي .

 هل يذلا مهبملا ثيدجلا اولاق

 بابسألا ىف فنص ام رهشأ
 ركذ يوارلل توعنلا ةرتكف

 نع ماهوالا حضوم باتك وه
 7 بتك كانه ةلقب

 دحاو ريغ هري مل يذلا ىلع
 ىوارلا مساب حيرصتلا مدعو

 همهبملا اهنمو ءامسألاب فرعي

 افتسملا باتك اذكهو

 هفنص دق نيدلا ىلو ناك

  

 ىتأدق لاثم مث ةملس
 ىوط مسالاف نالف ينربخأ
 لهجي دق نم فيرعت درت نإو
 هتيصخش فرعت نكت مل وأ
 هتلادع اذكهو هطبخو

 لوقلل ذخف ةتالت ىلإ

 لح قيثوتلا اذإ نلبقيف هنع

 هنقنوي هنع ىور نم وأ
 الملا نيب نم ليدعتلاو حرجلل
 صني نا فيعضلا نم هتكل

 ريبعتلا ىدل هلاح لهجي
 نقنوي مل طق نكل نيننا
 ودبي اميف روهمجلا نع اذه
 الت مهبم ثلاثلاو صخي

 ليقلا يف مهدنع مساب صخول
 انحرصي سيل همساب ذا
 اتبي وأ مسالاب نحرصي

 احضو نإ نلبقيف بناج نم
 ةلاد_علابو مسإلاو نيعلاب
 املكتةقت لوقي ناك

 لبقيدق هدنع ولامرف
 هريبعت يق مهبملا هتيدح

 هلثم اذه مسي ملو وار
 باتك نع ديزي ام لهجلل
 رهش همساو بيطخلا فنصم

 نيوري نميفو قيرفتو عمج
 تلمتشا ىهو نادحولا بتكب

 ىدتهتل نسرداو علاطو هنع

 واح بيطخلل باتك اهنم

 همكحلا يهو ءابنألا يف فنص
 دانسإلاو نتملا ت تامهبم نم

 هفلأ دق هيف يقارعلا ومو

 عدب نم تئاج ةعدبلا ىذ فيرعت

 )١ ) ص ٧ طيحملا سيرماقلا نم ثلاثلا ءزجلا .

 () عدتباك اشنا ىنعمب ةقل يف
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 . ركفلا ةبخن حرش ١.١ ص ()

 اردصم تئاج ةعدبلا هذهو

 تتأ لامكإ دعب ,يهو نيدلا يف

 لامعألاو ءاوهألا بناج نم

 رفكي عونف ناعون يهف

 بجوي دق ام دقتعا اذإامك

 رتاوتلاب ءآج دق هتوبث

 ةرورضلاب فرعب هن !و

 اذإ امأ ندقتعي هسكع وأ

 عم هيوري ال هطبض مضناو

 يضتقت ال نم يناثلاو نلبقي يأ

 هتعدبل نوعدي × نأ طرشب

 ىلإ وعدت اهنأل نلبقي ال
 رجح نبا لوقلا اذهب لاق

 اركذ د دق ثدح حالطصا يفو

 لالض نم هيلإ يعد امو

 () رجهبو اهلجأل اهبحاص
 بجي رمأل ركنمكارفك

 ربكالا كيلملا انير عش نم

 ةمألل ىورام نلبقي اك

 اذ عون نم ةفص هيف كت مل

 عنم امف عروت عم هاوقت

 ىضترااذف ريفكت هتعدب

 هتجحجباهتبنتا نكي نإو
 الملا زيب هل ةعدب نييزت
 ركفلا تاذ ةبخنلا هحرش ىف

 لقنياميف رنكألا هب لاق لدعألا وهو بيردتلا يف لاقو

 هبهذم رصان بوذكلا الإ هب حتحي هنإ لوق هيفو

 () يعفاشلا لوق وهو بيطخلا نع يكح دقو هل بهذم لهأ وا

 ةمعدبلاو ةنسلا نيب قرفلا

 لعف نمواررقدق ناك وأ لوق نم ىرولا ريخ نع ءاج ام
 ةعدب ثيدح هوركم لكف ةنسلاف اقباس تقرع امك

 هاولا رهطملا ةنسو هللارمأ فلاخ هنأل
 لضت ةعدب كش ال ةثدحم لكو اهتات`درحم رومالا رش

 يكز حلاص لكو ابدوألاب كربتلاو رويقلل رذنلاك

 ررضلاو اهنم عفنلا داقتعا و رجشلاو نويعلا ميظعت كاذك
 ةعدبب نكت مل تدجتسا دق يتلا ملعلا لئاسو امنكل

 ثيدحلاب ةرجاتملل ةلحرلا

 () هكراشم عمط نم اهل سيل هكرابملا ةلحرلل يفغبنيو
 ىوهالو عمطلا ل هلل ىونلا صالخإ لحارتا ىلع نأ
 انذزرصلخلا سانلا ناك كاذك

 ةين نسجب د تناك مهتلحر .ر

 لضفلا ميعن يبأ نع لاقي

 اربخأ هنع بالطلا نم ضعب

 انذخأي وهو ثيدحلا ينعأ

 )٢( ص ١٢٠ ةيافكلا .

 انولحري ثيدحلا بلطل

 ةئفلا ىذ نع لاقي هنكل

 انررجاتي ارفلا ةنسلاب
 لقنلا ىف ىتأ ام نيكد ىتف

 اربخلا نوبتكي هومز ال دق
 انرظنيو امهارد مهنم
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 دجو نإ نكل حاحصلا ذخأيف

 هرهاظلا يذهو رقف اذ ناك نإ

 دعي افرص مهيلع ةر وسكم

 ثدحي ىذلا نع اوبتكي نإ

 هركذ ضعب كاذك تبروح دق

 ةيده نع هاهني ةدابع تماصلا نبال لسرلا ريخ لوقي

 ()) لقن يداهلا نع ةيدهلا كلت لبق ناران ق3قطب هدده

 ثيدخجحلا يف نودماستتما

 لسرملا يمشاهلا ثيدح يوري لهاستلا وذ طق نلب قي ال

 هعامس ١ يفو الماست ىدب ا هعامس يف نوكي يذل ١ وهو

 يلما دنع مان 9 أ حصم لصا نمال ثدح نأ كاذك

 نيقلتلل لباقلا اذك لص أ نودب ىور اذإاهسدفق و أ

 فصو دق ذاوشلا ةرثكب اذك
 انيب دق ام دعب رصأ نم وأ
 انولبقبي سيل ءالؤهف
 ارخأنت نمز يف هناو
 هروكذملا يهو طورشلا نم

 ارذعت اهب افولا امل
 ةلسلسلا اقب ىف راص دصتقلاف
 عطقنت نأ نم ةراجلا مث

 ام لك طورشلا نم ربتعيلف

 ىفتكيو هل رج ىلع
 املسمو اغلاب نوكي ناو
 فخس وا قسفب ارهاظتم اك

 دقو هخيش لصأل قفاوم

 فرعريكانملاب وأ هتيدح

 انيبت ىذلا اطخلا نع هل

 انيلماستم اودع ثيحب
 اربتعا امع ضارعإلا ثدح دق

 هروهشم مهل تاياورلا يفو
 اررقت يذلا طرشلا ىلع ينعأ

 ةمألل يأ دانسإلا ةلسلس

 عفر امبسح ثيدحلا ةلسلس

 املعامدورصقللاب قيلي

 افولا يوذ نم خيشلا نوكي نأب
 امستتا حالصلابو القاعو

 فرع هعامسو طبضب مث
 مذي ال لصا نم ةياوربو
 () درو اميف يقهيبلا كاذك لاق

 ليدعتلا بتارم

 ليدعتلا بتارم اغإو

 نم قدصأ ىنثدح هلاتم

 تررك دق ةقفيص نا اذكهو
 نيترم لوقي ةقنتثك

 هنأ وأ دحاو ظفلب ناك

 امو نومأمو تبث ةقثك

 طباض وأ ةجح وأ ظفاحك

 هب سأب ال وهف قودص لنم
 ۔ لبنح نب دمحا هاور )١(

 ليضفتلا لعفأب يجي اهنم
 نلضفي ام اذكو هنع تثدح

 ترهش كاذك ليدعت دصقل

 نييعتلل دكأادعاصف
 هنلد_.۔هي هانعمب ناك

 املعاف كاذك طبضلاب رعشا
 طباضلاب نرعشي ال هظفل وأ

 هبناج ىلإ ئش دري مل وأ
 )٦( ص ٢٢٢ و ٢٤٠ ج ١ يوارلا بيردت .
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 لثم ذخو هقدصل ةلالد لقي مث هطبضب نرعشي ام

 طبض ام مهفاف ثيدحلا حلاصو طسوو خيشو قدصلا هلحم

 ةفصلا توبن نم دكأتي مل ةقباسلا هظافلأ نم ناك وأ
 النم كاهو دكات مدع ىلع تلد ىتلا نئارقلا نم

 () قيقحتلا رهظف حليوص قودص هنا يبر ءعإش زإ

 حيرجتلا بتارم

 حيرجتلا ىلإ بتارملا ىلوأ
 وأ بذكلا ,يف ةفلابملا ىلع
 مهعضروأ اذك سانلا بذكاك

 ه يناتلاو بذكلل عبنم وأ

 لاجدلاو عاضولا كلذك

 اعضو دق وأ عضي وا بذكي

 ةلا ةب ةرملا امغنإو

 ىلع عضولاب ناك وأ بذكب
 مهتماذ وا ثيدحلا قرسبيك

 لقي ةعانش اب هفصي مأ

 طقاس ثيدحلا كورتم لوقي
 ىمري هاو ثيدحلا بهاذو
 ةعبارلا ةبترملا نع امأ

 ةي د لب ثيدحلا حرطم
 بتارلا ةسماخ نع ءاجو
 ثيد جلا برطضم هنأ وأ

 ةسداسلا ةبترملا ىف ءاجو
 مل وهو هنم قنوأ ريغو

 4 ةلا

  

 حيرصتلا نم فصولاب لد ام
 اوأر ام فرعاف نيذ ىف ىف وأ عضولا يف

 مذي عضو يف هيلإ يهتني وأ
 هبنالشغ هل باذك لاقي
 لاقيدق ةفلابللاب يأ
 اعمساف فخا يذو هثيدح

 تبثي فصو نيفصولا دجأب

 العج ًامزج ةفلابملا دصق
 مذي هلك عضولاب أ بذكلاب
 لصح دق عضو وحن وا بذك نم
 طبضي ايوق سيل كلاهو
 ىمسيائيش يواسي الو هب
 ةفصلا ىف مهل تاحالطصا بسح
 فوضوم اذب فلانو ادج

 بحاصلا يف جتحي هب سيل
 ثيدحتلا ىدل فعضم هاو

 ةجحب الو ةدمعب سيل
 )٢( مسر اذ لثمو هفعضل دمحي

 ريدعتلاو حرجلا بتك

 ليدعتلاو حرجلا يف املعقلاو
 ةاورلل درفي ام اهنمف

 افمعضلل اودرفأ دق ام اهنمو

 ةاقنلاو ةاورلا افعض مأ
 اورحرش ةاورلل مومعلل وأ

 اولحرو اوذخا نمع كاذك

   مهب اقتلإلا تقو نع اذكمو

 () ليصفتلاب فيلأتلا اورثكأ دق
 تاقنثلل حيضوتلا ضرفل

 افرعاف مهنم حيرجتلا يوذ عم
 يتأت دق مهمجارت نع 7

 اوحضو عيمجلا نع ةقدب

 اولصتا خويشلاب اضيأ فيكو
 مهتافو نع كاذك اوثحبو

 . فرصتلا ضعب عم يريدردلا رهاطلل ثيدحلا مولع ىلإ لخدملا ١٤١ ص )٢( . يريدردلا رهاطلل ثيدحلا مولع ىلإ لخدلا ١}١ص(ا)
 ثيدحلا حلطصم ريسيت ١٠٠ ص[(آ)
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 مهنم نّمعو توملا نمزو
 لاجرلا مجارت اوظفحف

 ركذام تافلؤملا هذه نم

 ريبكلا هخيرأت همساو

 ةاورلل معي هناف

 صخي نابح نيال باتك مث

 لماكلا باتكلا يدع ىتفلو

 لامكلل فلأ يسدقللاو

 دق ةت سسلل بتكلل هناو

 لادتعالا نازيم فلؤم

 انيكورتملا مث ءافعضلا يف

 رصتخم لاجرلا يف لامكللو
 افلأ اضيا ماح يبا نباو

 مهنع يوري ثيدحلا ذخأ دق

 يلايللا ىدم لع ةروفوم
 رهش فيلأت وهو يراخبلا نع

 تاقثلل معو افعشضلاو
 صني مهيلع ذإ تاقثلا لاح

 لماش ءا
 لاجرلل امسأللا ىف ىنفلا دبع
 درو دق يبهذلل اذك صخ

 لاجملا عساو باتك وهو
 انييبت مهعءع امس أ انيبم

 رجح نبال ىتأ بيذهتلا بيذهت
 افنص نم عم ليدعتلاو حرجلا يف

 2 2 ضلل هن أ 9

 ثيدحلا ةياور ةيفيك
 اودهتجا ثيدحلا يف ءاملعلاو

 اوطرفف اولهاش مهنمو

 لبقيف هظفح نم ىور اذإ

 يعفاشلا ينالدبصلا لاق كاذك
 هباتك نم زاجأ مهضعبو

 خسن نم نيوريزاج ليقو
 انولماستم ءالؤهو

 اولدتعا فالخلا ىف نورخاو

 نأ زاج طورشلا يوارلا قفاو نإ
 هتمالس ىلع نظلا بلغ نإ

 ظفحي مل نكي نإ ريرضلا امأ
 اناعتساةقتلاب هنكل

 اباتكلاو ظافلألا طيضو

 ا ن _ بوب دارأ نإ يوارلاو
 اتبنث دق ةخسن لباقت ملو
 تبتك وأ هخيش عامس اهيف

 ل ليفو نلبقت ليقف اهل
 نم ناك دق نإف هظفح فالخ

 دمتعا هخيش مف نم وأ هيلإ

 اعمجب نأ هلو كشب مل نإ {

 اودد شت مهنمف هلقن يف

 اوطرفا مهنم نوددشتللاو

 لقني اذه طرشلاب كلام نع
 )١() عمستلف ةفضينح يبأ نعو

 هدي نم يأ جرحخ اذإ الإ

 خسنلا اهلوصأب لباقت ملو
 انيحورجم مكاحلا مهدع
 لمحتلاف روهمجلل بسني

 نلبقي وهو باتكلا نم يوري
 هتماقتساو نريفقي نا نم
 ظفاجلا لثم ثيدحلا ةياور
 انايبلاو ثيدحلا بتكيل
 اباط دق هظفح نإ لاقي

 انعمسي مل اهيف ةخسن نم
 ىتأ دق نكلو اهنع هعامس
 تنكس دق هسفنو هخيش نع

 القندق هباتك ىف ناك وأ
 نعجريلف هظفح هباتك
 دشر دقو هظفح يذلا ىلع

 اعم هباتك نمو هظفح نم
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 يباتك اذو رظفح اذ لوقي

 دق هركذي ملو هباتك نم يأ

 حيحصلا اذو ىور ام لوبق
 فلسلا يف اولمع ءاملعلاف

 نوكي هطرشو ةعسوت
 باتكلا مث هب قوثوم طخ وأ

 يناعملا ةيدأت يف فلخاو

 ال لاق ضعبو هزاجا ضعب

 ظفللاب افراع نوكي نأب
 يداهلا ثيدح نم ضعب فذحو
 اديق سيل فوذحملا اذ ناك نإ
 ةياقفلاك وا طرشلاو لدبك

 نايبلل فطعلاو انثتساالاو
 هيف ثيدخجلا يو ار دزي ناو

 انلب قبي سيل موق لاقو

 يضتقي ليلد مت مقي ملام
 الصلا انلبق الانتجح

 هدايزلا لبقن فوس كش ال

 اظفاجلا نا نورعناملا لافو

 هدحاو تءاج ةصقلا امنإو

 دقو ةمهت ثروي هقح يف

 يوارلا لوقي نأ بحتسيو
 امو لاقامك وأ لوقي نأك

 نأ ۔زورجي ال تافنصملا يفو

 هنم ءيش نر يغب لو

 ةياورلل زاجأ نم ناو

 نع دعبي نأ يوارلل يغبنيو
 ةغللا ملعو وحنلا سرديو

 عقو ةياور يف ام اذإ نكل

 باوصلا ىلع هيوري ليقو

 اباتكلا حلصي زاج ليقو

 مقيلو هيلع بيبضت عم يأ

 نأ عامسلا ىدل ىلوألا امنكل

 تتأ انل ةيوار يف لوقي

 باتكلا م عامسلا دجو وأ
 دمتعا موقو موق هعنم

 () حيحص اذ نا يطويسلا لاق

 فلخ نم مهدعب ىتا نمو
 نومام هطخب هعامس

 بارتسي سيل رييغتلا نع نيص
 )٢( ىناندقلا ىفطصلا ظفل نودب

 الصف زاوجلا اذه نع لوقلاو

 ىضتقي ثيدحلا هل دصقمو

 داشرلا يلوأ نع فالخ هيف
 اديفم اضرغ يطعي ديقلاف

 ةلصتم كبيتات ةفصو ١

 هيفطصن نحنف ةقث وذ

 انزرهظت لوبقلا ةجحو

 يضترن اناف اهيوار ةلفغ

 !لدع هنفر كنو ىور نم

 ةدافإلل نوكت اهنال

 ىضترا لقنللو يوارلا كراش اش نا

 ةدئازلاب يأ هنم دارفنالاف

 درفنا اهب ىتم وهسلا لمتحي

 () واح ظفل نود ثيدجلا ىنعم

 املعتلف هوحنو ههبشك

 نمتؤملا ثيدح ىنعملاب بتكي

 ةرورضلل باطخلا يف ىنعملاب

 ننحلي دق ىور نإ وا فحصم
 ةياورلا نع نحللا دعبيل

 عمس ام يوريف فيحصتو نحل

 بابلا اذ يف رنكألا اذب لاق

 اباصأ دفو هيقبي ليقو

 مزل ام يشاوحلا يف ننيبي

 ننيببلو باوصلا ىلع ارقي

 (١) ص ٩٧ يوارلا بيردت نم يناثلا ءزجلا .

 (٢) ص ١.٢ ج ٢ ص و يرارلا بيردت ١.٥ اهدعبامو .يوارلا بيردت .

 )٢( ص سمشلا ةعلط حرش نم يناثلا ءزجلا ٢٦٦١ .
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 هلو نالفل قيرط نم وأ
 نإ حالصإلاو باوصلا ركذيو
 دصق طقاشسل ةدايزب وا

 اقبس ام ىلعف لصأل ىنعم

 هطوقس ىلع هيبنت ريغ نم
 ارياغام اذإو فرحو نباك

 نايبلا عم لضصألا ركذي يأ

 طقس هتاور ضعب نع ناك وأ

 هملكلا يذ دزيلو باتكلا يف يأ

 حلصيلف هخيش نم اطخلا سيل

 اناع نلأسي نأ زئاجو
 نينثا نع ثيدحلا كي نإو
 امهعمج هلق ظفل نودب

 اربخأ نالفو نالف وجن
 ابسن وا ةفص ديزي الو

 نالف نباك هزيم اذإ الإ

 اهب يراقلا قطني نأ يفبنيو
 هلمتشملا خسنلا ىف ذ مهلوقو

 دحاو اهيف دانسإلا امنكل

 ىفتكا اذإ وأ دانسإلا دحي
 هب لاق وأ دانسإلاب لوقي

 لسرلا ديس لاق وار لاق نإ
 دنسلا رخأو نتملا مدق يأ

 يدتبي نأ هعمس نملزاج

 نم لثم فالخلا لبقي ليقو
 نيدانسإاب يور نإ نتملاو

 ينا ثلاب هك تأ هدعبو

 عمس نم ,ناكو هلثم ةظفل

 ازوج ام اذ ليق فالخ هيف

 نع نلقنيو ظافلألا نيب يأ
 دق دانسيإللق اذ لثمك مهنم
 اذك ناك هنتم ثيدح لتم

 هوحن لوقي اذإ هنكل

 اعنم نبعم نباو ةبعشو

 اقرف نيعم نبا بيطخلا لاق

 )١( ص ١٢٠ قباسلا ردصملا سقن يوارلا بيردت نم يناثلا هزجلا .

 هلصأ نأرقي دارأ ىتم
 نسح وهف رخآ ثيدح نم اج
 دروام رياغي ملو هحالصإ
 اقح دقام بتكي نأ سأب ا

 هب ىنعملا اذ لتخي نكي مل نإ
 ااركذي نأانه مكحلا دكأت
 يناعملل رياغ ذإ هيلع
 طبض اذإ هقحلي أ روجي

 همسر دق هسفنب ناو ينعي
 حضوملا باتكلا نم هاطخ

 الاس ن حبصيل ةملك نع

 نيقفاوتم اناك ىنعملا يف
 امهنم يأ دحاو ظفل يوريو
 ىرج ظفللا انهاه نالفلو
 ابتك دق اذك هخيش ريغ نع
 نامزلا اذ ىف ةداع لاق فذحو

 اهبن نع ىتا اطخ تفذح ول
 هلصفم تتأ ثيداحأ ىلع

 دراو اهيف ديدجتلا لضفألاف
 افتكاب هنم دانسإلا درس يا

 ه ةنتلق ثيد خلا ىور اذإ

 لقن امبسح نتملا ث كاذ قاسو

 درو امل هد . ىور مت

 نبتست سرداف نتملا ضعب مدق

 نيقلتلا وذ لوألاب هاور
 نايبلل ريخلا يف لاقو
 عفر دق ناتثتب ةياور ءاش

 ازيم نكي نازاج ليقو
 نيوري نم املع نم ةعامج
 روام دعب لاق مث ركذي
 اذب هلوق بيطخلا بجعأو
 هزاجأ دق يرونلا امنإف
 اعمساف ءاج بيرقتلا ىف كاذك
 ر اققح اميف نيتظفللا نيب ام
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 ثيدحلا يف عنملا دنع حصب

 ىرب الف اهزاورج ىلع امأ

 مكاحلا لوقي اذه ىف نإو
 هلثم لاق ظفللا قافتا دنع

 انلد ؛بي نأ زذ»جي الو
 هللا لوسر لاق دق لاق نإ
 هب هانعم نريقف_تبال

 ىدل هعامس يف نهو ضعب وأ
 هركاذم هثدح هنا وأ

 حورجم نع ثيدحلا كي نإو

 امهركذ يغبني نيتقن وأ

 عمس دق ثيدح ضعب نكي نإو
 ىور يوارلا هتلمج امهنعو

 امهبم ءزج لك راصو زاج
 حورجم ؤرما امهيف ناك نإ
 دق يوارلاو امهالك اركذي نا

 حصي سيل ذإ هاوس نع ىناتلاو

 نايبلااذإ ناك ةّقن وأ

 ثيدحتلا ىدل ىنعملاب ىوري نأ
 ارهظ اذه دنع كانه اقرف

 مئالي امب ىتؤي لب لوقي

 هوحن لوقيورىنعملاب ناك وأ

 انملعأ ىفطصملا لاق ةظفل

 هاضم زئاج ليق سكعلاو

 هلئاق ىلإ ىزعي نأ دص قلاف

 ادبام نيبي ةياور
 هركاذملا ركذنيلف هظفح نم
 ٧ ةقنو هدورو
 املعتلف دحاو ركذ زاجو
 عفر يناثلا هضعبو دحاو نم
 ىوح ام درف لك نع انيبم

 اميهباذإ هب جتحي سيلف
 1 اهقيرط امنتكل

 درو وار نع ضعبلا نا لوقي

 حرج ام طوقس لو هتوكس

 ناهربلا حضتي يك مزلي

 ديناسملاو ننسلاو عماوجلا يف ثيدحلا راركت رس

 راركتلا يذ ثيدخجلا يف لوقلاو

 نع ثيد خحا جرخي نأب اهنم

 هريغ يباحص نع ثيدحلا اذه

 ةبارقلا نع هن جرخيل

 اهنمو اهدعب ام اذكهو

 لمش دق ناعمل ثيدح لك

 فلتخت قيرط نم باب لك يف
 ارصتخم ىتأ ام اهنم كاذك

 اليزي يك ثيدجلا درويف

 يتلا تارابعلا يف فالتخال وأ

 ةظفل لكل اباب ندر فيف

 دجو وأ ةاورلل فالتخا نع

 هدمتعا مثو لصولا حجرو
 امهو فقوو عفر اذكهو

 ىور نإ اهنمو مكحلا كلذك _
 . ثيدحتلا دعاوق نم ٢٢٦ا ص(ا)

 (١) رارسأ نم راركتلا ىوح امو
 ندروب د عبو يباحصلا كاذ

 هريبعت نم ءاج اميف دصقلاو

 ةيناثلا ةقبطلا يف كاذك

 اهنححصي ثيداحأ تناك

 لقتسم هندرويف ترياقت

 فرع بسانت بسح ىضم امع

 اركذ اماتو لب ثيدجملا ينعأ

 ١إ ه فو اهبش اهينقان نع

 درو لاسر او الصو ضراعت

 هدح ىلع هلاسر ا ىور اذل

 املعأ ثيداحأ يف يأ اضراقعت

 ىوح امبف الجر د ازو 9 ار
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 هدرويق هصقن مهضبو

 يذلا نا هدنع حصي ىتح

 دقو ىناثلا نع هب هندح

 ادروأ اثيدح نإ اهنم كاذك
 هريغ قيرط نم هاور اذل
 ىلع نكل هل ةقيرط بسح
 نعنعملا يف ه نوكي اذ ن ن و

 هدنسي نيح نيهجولا الك ىلع
 يذتحي دق هب خيش نم هاور

 دعيائ`درحم هريغ

 هيفطصي نيهجولا الك نع يأ
 ادنسا نمح هيوار ةنعنع

 هريبعت يف عامسلاب حرص
 الصح ءاقلل توبتلا طرش

 نطقفتلف هر ارسأ هذهف

 ثدحا بادآو ةياورلا بادآ

 ةنسلا رشن تاعاطلا لضفأ نم
 امزتلي نأ هيلع اهرشان
 ةسايرلا بلط نع ادعتبم

 رضح دق ام اذإ نثدحي سبل

 هدشرتسي هل ادصاق دشري

 دحأ نم هتيدح نعنمب .1

 هينلا نح حصي هلقل

 دقعي ثيدجلا ءالما مت

 ةراهط ىلع ةين نسجب
 لسرلا ديس ثيدح امظعم

 نارقلاب سلجا حتتفي

 يداهلا يبنلا ىلع ايلصم
 انمهفي سيل ام ابنتجم

 همهف ردقب لكلا بطاخي
 رداونلاب ءالمإلا متتخي

 اردصت يذلا نس يف فحللخلاو

 انوعيرأ ليقو لب نوسمخ

 الهأت نم ث امنإو

 حلطصملا ملع ريسيت يف ءاجو
 هلضف من ملعلا نايب نع يأ
 ربلادبع ليلس هفلأ

 عماجلا باتك ىعدي هفغفيل أت

  

 )١( ص ٢٢٦ حالصلا نبال ثيدحلا مولع .

 ()ر ةنملا ميظعل اياربلا نيب

 امس دصق نع قالخألا نسحأب

 ةرهشلا بحو ايندلا ضرعو
 رجألا لين دصقل هرشني

 ربكو املع هنم ىلوأ وه نم
 هدصقي هاوس نم ثيدح ىلإ

 دصقملا سيسخ ارئاز ناك ول

 هيربلا قلاخل نعجريو

 ةييهو اذك ةنيه نسحو
 لخد ىتم نلبقي عيمجلا ىلع
 نايدلل ديمحتلاب كاذك

 دابعلل هللا نوعديو

 هملحو هفطع نم مهيلوي

 رفاسملا نم ةماسلا فوخ

 ىرولا ديس ثيدح نملعي

 انينسلاب ة هربع < ليقو

 الملل نيعبرألا غولب لبق
 (ر حرش يذلا عماجلا باتكلا نع

 هلمح يف اذك ةياورلا يفو

 رمألا اذ يفق بيطخلا فلأو

 عماسلا نأشو يوارلا قلخ يف

 )٦( ص ١٧٨ ثيدحلا حلطصم ريسيت نم .
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 ثيدحلا بلاط بادآ

 نأ ثيدجلا بلاطل يغبنيو

 يف نثدحي ىذلا كراشي

 ثيدحلا بلطب نيوني ال
 ىرولا ديس كاذ نع ىهن دقف
 ةزنعلا برل ىونلا صلخيو

 اعمس دق يذلاب نملعيو
 دصق نم صخت ابادآ كاهو
 هنامعإلاو قيفوتلا هلأسب

 ليصخ يق سفنلا ندهحيو

 دنسو انيد خويشلا عفراو

 عمس نمو هخيش نمظعي
 الصح نإ افجلا ىلع نربصيو

 فرعيام مهنع نمتكي ال

 لاؤس نم ءايحلا هنعنمب ال

 بتكي دق ام مهفي نكي مل نإ
 اراصتقي نأب هينغي سيلو

 حصألا دصقي مث مهف نودب

 نسجلا هقلخب سانلا قلاخي
 فرعتلف تضم ىتلا هتافص

 ثيدحتلا كلب اندلا لين
 )١( اركذ ثيدح ىنعلا يف ءاجو

 ةنجلا لوخدب زوفي يكل
 ىعو امو ىرولا ديس لوق نم
 دحألا وعدي نأ ثيدحلا بلطل
 هنايإاللو مهفلاو ظفحلل

 ليلجلاانيبن نع ءاج ام
 دلبلا لهأ نم ععمسلل دصقي

 المزلا ندشريو هخيش نم
 فرصي ملع رشنل همهو
 لانت ة عف ؤرو انس هنود نم

 بعتي دق هسفنف نعمسي وا
 اررح دق امو هعامس ىلع

 حضو قحلاف ةنسلا بتك نم

 لزانلاو يلاسعلا دانسإلا

 دانسإلاب ةمألا يذ صت 3

 انشي امب اشي نم لاق هالول

 راصبألا يلوأل حالسلا وهو

 ةنس هيف ولعلا بلطو

 لسرلا ديس بحص نم ددعف

 دخ ولعلا نم يلاعلا امإو
 ةقفللا يفق هفيرعت ىتأ اذه

 لاجرلا ددع هيف لقام

 دري ف رخآ دنس يأ

 ارثك لاجرلا دع يذلا امأ
 دق ثتيدحلاو رخآ دنس يأ

 مسقني ولعلا امأ لزانتف
 ددعلا ثيح نم لوسرلا نم برف
 تفتلي سيلف فعض عم ناك نإ

  

 . ٢٦٦٤ ثيدحلا مقر دؤاد يبا ننس نم ثلاثلا كزجلا ٢٢٢ ص(١)

 () دابعلا ىلع نيدلا نم وهو
 اشف بذكلاو لاوقألا رثكتف

 رابخألل لقنلا يف ةجحو
 ةلحرلا هيلإ تشف دقف اذل

 لحر يضاملا يف ولعلا بلطل

 دعي لعاف مسا وهف لزانل
 تبثم لاقم ىف احالطصا اما

 ىلاعلاف دنس نع ةبسنب
 ددعلا ديزيو ثيدجلا هب

 اركذ دق دنسل ةبسنب

 ددعلا هدنع لقو هب ءاآج

 دمتعم فيظن دانسإب وهو

 تبث ول اصوصخو ولعلا ىلإ
 (٢) ص ١٩٩ اهدعبامو نتملاو يوارلا بيردت نم يناثلا هزجلا .
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 انيباذكلا ضعب هيف ناك نإ
 نم مامإلا نم برقلا امهيناث
 ددعلا لوسرلا ىلإ هدعب نم

 ةبسنلاب هولع اهنتلان

 دمتعب امم ةسمخلا يذ ريغ وأ

 ةهزنلا يف رجح ليلس لاق
 لاديإلاو ةقفاوملا ىه
 هحفاصلاف ماسقألا عبارو
 هقفاوملا ةعيرألا يذ لوأ
 ددعبو هتهج ام ريغ نم
 مت ملسم نع كدانسإب وهو

 هبيتق نع يراخبلا ىور ولف
 تيور يراخبلل قيرط نع ول
 ولف اننيبو ةبيتق نيب

 سابعلا يبأل قيرط نم اج
 اننيب نوكي ةعبس ددع

 الصو دق هخيش خيشل ناو
 دانسإلااذن عوعحقوامنكل

 رخا قيرط نم يبنعقلل

 ةبيتق نع حاصاليدب ءاج
 هقفاوم وا ناك دق الدب نإ

 هنود نا عقيف نكي مل وأ

 نم دانسإلا ددع ءاوتسا وهو

 اقنص دق يذلا دانسإ عمف

 رجح نبا هلاقام هلاثم

 يداهلا نيبو هنيب عقي
 يورم ثيدجلا كلذ يتأيف

 موسرملا ددعلا اذه سفنب

 ددعلا ىف ىئاسنلا ىواس هنإف

 ركذ ذيملت عم ءاوتسا يهو

 عورشم هل هجو ىلع ينعأ
 هحفاصلا تيمس انه نمو

 ىوارلا ةافو تمدقت نإو

 ىوونلا لوقي دق ام هلاثم

 انوعذيراتخلا ةبحص نم
 نرنكي دق ول ثيدحلا ةمئأ

 دجوي جيرج نبا نم برقلاك
 ةسمخ دعت بتك نم يوارلل

 دعيايلاع ثيدجلا بتك نم
 () ةعبرأ ىلإ نمسقي عونلا اذ
 لاقياذنك ةاواسملا مث

 هحضو اذه ةبخنلل حرشلا يفق

 () هقث خيش نع ثيدحلا عقي نا
 دد_ ع نم تيور دق امم لقا

 مسر لينمت ةهزنلا يفو هنع
 (٢) هياورلا يذف ائيش كلام نع

 تتأ دادعأ ةينامن ىلإ

 اوكح ةبيتق نع ثيدحلا كاذ

 سايقلا ي ر راص يراخبلا خيش

 انل ةبيتق هيوار نيبو
 الدب رمي ام اذه نإف

 داب قبرط ن نم

 رظنلا يف يينعقلاف كلام نع

 ةفصلا يف مهرابتعا رثكأو

 هققح نم عم ولعلا انراق نإ

 هنوركذي عاونألا سداسو

 نملعتلف هرخآ ىلإ وار
 افرع اذهب ةاواسملا ىعدي
 ربتعم اثيدح يئاسنلا يوري

 دادعلا دحاوو ةرشع

 يوري نمعرخآ بناج نم
 مركلا ىفطصملا يبنلا ىلإ

 دري دق عون ةحفاصملا مث

 رهش يذلا فنصلا كلذل

 عيونتلا اذل مهفاف لوأ يأ

 هحفاصو هيقل هنأك

 (؛ر وار لك دنع ولعلا وهف
 ` يق هيبلاف ةثالت نع هيورأ

  3هنم 9٩

 ۔.۔ ٥ ص ٢ ج يوارلا بيردت نتم (٢)

 . يناثلا ءزجلا يوارلا بيردت ١٦٨١ ص )٤(
 )١( ص ١٢٢ ركفلا ةبخن حرش رظنلا ةهزن .

 )٢( ص ١٢٤ صو رظنلا ةهزن ١٢٥ اهنم .
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 ىلعأوهف مكاحلا نع مث
 اوور ركب يبا نع ءالؤهو

 تمدقت ذا مكاحلا نع من

 فلخ نبا لبق نوكي هتورمف
 عقو خيش نم عامسلا مدقت

 ارخات عماس نع نمدقي
 دقو خيشلا نم ناصخش عمس

 انيتس نم خيشلا م عماسف
 قحأو ىلوأ نيصخشلا لوأف
 نإ كاذ قح ندكأنتيو

 ماسقأ ةسمخ لوزنلا امأ

 امه نادضخض لزانلاو يلاعلاو

 الضف دق هلزان نع يلاعلاو

 3 اب زاتجي دانسإلا اذإ نكل

 هيف لاجرلا ناك اذإ امك
 انهف مهنم هقفأ مهنأ وا

 الصتم هنوك عامسلاب وا أ

 هلوانما وأ ةزاجالا وأ
 درو هتاور ضعب نم كاذو

 ىلغأو ةنالئدد ع نم

 اوكح هنع فلخ ليلس وهو

 تهتناو لبق يقهيبلا ةافو
 فصو دق عامسلاب ولعلا امأ

 عمس هنم امدقم نكي نمف

 ىرج هلاتم هنم هعامس

 دصق ذإ صخش لبق صخش عمس
 انيفيرأ نم ريغو اماع

 قح خيشلا نم هعامس نمم

 نمزلا رم ىلع هخيش فرخ
 ماكحألا فرعت دق اهدض نم

 امهنم مسق دض مسق لكف
 الملا يف مؤش لزانلا امأل

 املغاف ىلوأ لزانلاف ديفي
 هيلاع نع ظفحأ وأ قثوأ

 انيعت دق لزانلاب ذخألا

 الصح روضح يلاعلا يف ناكو

 هل لصحي لهاست هنا وا

 دفتساف ىلوأ لزانلاف لمجلا يف

 هنطو نع ديعبلا ةفللا ىف

 احالطصاو هانعم ىفخ ظنفل

 تضمغ ثيدحلا نتم يف كاذو
 مزلي مه ٨٥ نف هناو
 ادج بعص نفلااذ ىف ضوخلاو

 ريسفتلا ىلع ءرملا مدقي ٦

 انودد_شتب ءاملعلاف
 . : لاب هن . ١ ١ ٠

 رر هب دصقلا انهو بيرقلا وه
 احال ضومغاهب ةظفل نإ

 )٢( تبعصف اهلامعتسا ةلقل

 اوملعيلف هملع ثيدحلا لهأ

 ادصتقلا هوضئناخ رحتيلف

 ريشبلا ةنسل هلهجب

 انوتبنتي مهاورسف ول
 ينفت تسيل نونظلا هذهف

 دصقام نرسفت ةياور درت نأ هيف ريسفتلا دوجأو

 (٢) حضوم هل ليثمتب ءاج حلطصملل ريسيتلا بحاصو

 () عقف بنج ىلعف وأ ادعاقف عطتست مل نإف امئاق لصك

 اتبث يلع نعو آسفم ىت أ بنج ىلع هلوق نإاف

 () انلبقتسيب ارقلا ةلبقلاو اندصقي نمألا هبنجف

 . ٧١!ا ص )٢( . يناثلا زجلا يوارلا بيردت ٨٤ ص )٢( . ةغللا نتم مجعم نم عبارلا دلجملا ٢٧٨ و ٢٨٦ ص ()
 . ينطقرادلل يناثلا هزجلا ٤٢ ص ٧ . )٥) ثيدحلا مقر يناثلا ءزجلا ٦ه٤ا ص يرابلا عتف )!)

- ١١١ - 



 اهلبقتسي ضيرملا ههجوب

 1 ثيدحلل ترش أ دقف

 انه نيثيدحلا مظن عطتسأ مل
 يراخبلا اذكو ينطقر ادلاك

 اوفلأ ثيدحلل بيرغلا يفو

 رهشو ريتنلا ردلا همسإو

 يرشخمزللو ةياهنلا وهو

 مساقلا وهو ديدشتلاب مالس

 اهسف دق ىناثلا ثيدحلا اذه

 يلجلا مظنلا اذب ىنعملاب يناثلاو
 انتعاب ثيدحلا بتك نعلاطف
 رابخالا لماك كانه دج
 () فلؤم ىتأ يطويسللف

 ركذ فيلأت هيف رينألا نبال

 ربخلااذ ىف قئافلا هباتك
 ديشرلا 7 مالس ليلس

 اوملعا بابلل ناونعلاك مسإلاو

 لسالسلا

 ةقللا ىف هفيرعت لسلسم

 ةيمستلا ىدل اذكه حتفلاب

 ديدح نم نيسلا رسكب يهو
 اتلسلس نم ذخأؤيةنأو
 ءاقلإلا يف ناك خيش لك يأ
 عم ةبخنلا يف كاذك هفوج يف

 هفص ىلع يأ دانسإلا عباتت

 ةدحاو ةلاح يف هنأ وأ

 ةارملل نوكي ةراتو
 لاعفألاب نوكت مهلاوحأ
 دججاذنكهمواعماميهبوأ
 تقلعت دق ءادألا غيصب

 ةيلعفلا يف ةاورلا نع امأ

 يديب يبنلا كبش لوقي

 دبلا كيبشت ةاورلا ةفاك نم

 لبج نب ذاعمل ثيدح وهو

 اكبحاانا يداهلا هل لاق

 السلست هتاور نم لوقلاف

 يورملا يف نيعونلا لثمو
 دجي ا اياربلا ديس لوقي

 ردقلاب انمؤم نوكي ىتح

 )١ ) ص ١٨٥ يناثلا هزجلا يوارلا بيردت نم ٦آ ليينتلاو .

 (٢إ) ةلسلسلا نم لوعفم مس ١ وه

 ديقملا هلاصت×ال كاذو

 ءاملل هبصك بلاطل

 دحي فيرقتو القن اهل حرش

 () هفرعاف ادرفف ادرف ةدحاو

 ةياورلل نوكي ةر اتف

 تافص نم ركذت مهلامو

 لاور قالاب نوكت اهنا وا ١

 د ة يتل ا ةياورلا ةفص يأ

 تفع ناكمو ] نمز و ]

 (٤) ةريره يبأ نع ثيدح وهف

 دراو لاثم يف ءاج زوفلاو

 (هر لسرلا ريخ نع هيوري هناو
 اكز لوق هملع ىفطصملاو

 القندقامك كب حاانأ

 دمصلل ديع ناميإلا ةوالح

 رشبلاريخ ةيحللا ضبقو

 )٢( ص علاط ٢٤٤ ص علاطو برعلا ناسل نم رشع يداحلا دلجملا نم اهدعبامو ٢٥ ركفلا ةبخن حرش نم .

 (٢) ص يناثلا ءزجلا يوارلا بيردت ٧ .

 )٥( ص ٢٢٥ مقر سداسلا هزجلا ٢١٦١٤ دنسلل لبنح نب دمحا .
 . ٥٢ ص يواخسلل ثيغملا حتف ٢ ج ) ( ٤
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 الو تنمآرذَقلاب لوقب
 دق ةاورلاو رثنلا ريغ مظنلاف

 اضبق دق هتيج هنأب

 ةيلوقلاب ةاورلا ةفصو

 السلست دقف فصلا ةروسل

 امواذنكه نالف اهأرق
 ةاورلل امسلا قافتا وهو

 لثمك مهنم ءامسألا قفتت

 قافنت ا درو و ا هقفلاو

 مهنأ وأ نييقشمدلا لثم

 ةياورلل ناك تافصب و

 ء ادألا غيصي اهن امأ

 نالف انرب خأ ا و أ تعمس

 رافظألل سيمخلاب صقلاك

 اعدلا ةباجاك ناكملا ىفو

 الد لاصتا ىلع ام لكو

 دافتسي هنمو سيلدت ريغب
 لسلسملا ملسي دق املقف

 ر __ >آ 9 ١ طسوأ لوأ نم

 نمحرلا محري نيمحارلاك
 فقو رانيد لجخ وهو ورمعل

 مث سوباق يبأ نم عاطقننالاب

 هللادبع وهو ورمع نبا نم

 مسرو ريخألا نم عطقنم

 حلصأ لوقي مالسإلا خيشو

 دقو فصلا ةروسل ةءارق

 ركذو ءا هقفلل لسلسم

 دق ظافحلا لسلسم نع لاقو

 بيردتلا يف ةبخنلل حرشلا يف
 تافنصملا لضفأ زاو
 ىطويسلا ةمالعلا هفلأ

 ةلسلسلا لهانماب هامسأ

 باتك يفرتع هركذ

 ١) ص ١٨١ يوارلا بيردت نم يناثلا ءزجلا .

 المكم ثيدحلا ركذا عيطتسأ
 دلو نم ريخ لعف اعيمج اوور
 اضرع دق انه لعفلاو لوقلاف
 ةءارقلا يف ءاج ثيدح لثم
 الصح نالف نع وار لك عم

 امسر اذهف لعفلا نع ءاج

 ةاور وأ نيمجاب يأ

 لعج اذه نم ظافحلا لسلسم

 قافنالا اذهو مهتبسن
 مهنع ىوري نويرصم كالوأ

 ةيضقلا هذهل اوعرفو

 يئاج لانم بسح قلعت

 نامزلا ركذي نا وأ هللاب
 راج لثم ديقلا موي كاذك

 ا .ةلف مزتلم يف كاذو

 الضف ىلعأ وهف عامسلا يف يأ
 داري دق ثيدحل ةوارلا طبض
 إسلستلا عطقي وأ للخ نم
 خ يف تتأ ةياور لثم

 () نايبلاركذنو لسلسم
 فصو دق ورمع عامس يف كاذك
 متي مل اضيأ ربخألا اذ عامس

 ول ىبنلا يداهلا ىلإ مث
 مهوف هيف لامكلا مهضعب
 حضوي يذلا يوري لسلسم
 دعباضيأاذك يطويسلا لاق
 رطس هلثم ظافلا لسلسم

 درو لوقلا اذ عطقلا ملع ديفي
 بي ة_تةلل حرشلا يف هلقن

 تالسلسملا ىربك هباب يف
 يبويألا دمحم هلثمو

 ةيمستلا يف يقابلا دبع نبا وهو

 )٢( بابلا اذهب يأ حالصلا نبا

 )٦( ص ٢٦١! حالصلا نبال ثيدحلا مولع نم .
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 رغاصألا نع رباكألا ةياور

 رباكألا ةياور اوركذو
 اربكأ اصخش حالطصالا ىف ىنعي
 ةقبطلا يف نوكي هنودو
 املع لقا وا مهيعبات نع
 ناف ايواست دق انوكي مل نإ
 اننكم ه 9 ةياورلا يذو

 امدقا نوكي يوارلا اهلوأ
 يرهزلاك ىور هنع يذلا نم

 اردق ىلعأ نوكي نأ ينانلاو
 ىوررانيد نبا نع كلامك

 نيهجولا نم يوارلا اهنلان
 بيطخلا نع يناقربلا لاقي
 ىفطصملا بحصو هخيش يوارلاف

 هل دابلا ةياور هلاتم

 يعباتلا اماو رابحألا بعك نع

 يراصنألا ديعس ىتف نيحي

 ةياورلا دئاوف نم ناو
 ىوري دق نم نأ نظي الف
 يوارلا اذ نم لضفأ هنأ و

 دنسلا يف ابالقنا نظ هنأ وأ
 دق ميهاربا نبا نأ اوركذو

 قارولاو بوقعي ابأ ىنكي
 نع رابكلا ىور ام باتكلا مسا

 رغاضصخلا نع هنوذخأي ام
 ارفص نمع نيوري نسلا يف
 ةباحصلا ةياور هلاتم

 ىمسأ كاذو اظفح هنود وأ

 )ا( نقبطني < كادق ايواست

 انم دد ةت ةنالت ىلإ

 املعا نسلا يف كاذك ةقبط

 يراصنألا وهو ييحي كاذك

 كرا بلا سنأ ليلس وهو

 ااكذ ىلوأو هنع ىور نمم
 ىوح هنع كلام هلالادبع

 نييبتلل لانملاو ربكأ
 بيجعلا نم اذ سيلو يوري

 افولا يوذ نم عابتألا نع اوور
 ةلزنملا يف اولع نمم مهريغو
 عمساف يوري عابتألا عبات نع

 رابخألا يذل يوري كلام نع

 ةقي ق ا نع مهولا ةلازإ

 ىوقأ نوكي يوارلا نم هنع
 واح مولعلا هنع هنأ وأ

 دمتعت مهيدل ترج ةداقل

 دعيافيلأت بابلا اذ ىف فلا
 قحسا همسا مث 7

 ههنانبا نع ابآلاو مهرافص
 ءانبألا نع ءابآلا ةياور

 با ثيدحلا ةياور يف ءاج نإ
 يداهلا مع سابعلا ىور دقف

 عمج نيتالصلا نيب يبنلا نإ

 نأب بابلا دئاوف نم ناو

 (!) بتك هلاثم هنبا نع ىوري

 داب اثيدح لضفلا هنبا نع

 عقو عمجلا ةفلدزم ضر ] يف

 () نظي دقف ىور يذل ١ ئطخي <

 بالقنا دنسلا ىف امأب بآلا سيل نبالا يوري لصألاف
 ۔ ٨٩ ص ثيدحلا حلطصم ريسيتو حالصلا نبا ةمدقم ١٢ ص ) )١

 . ةرصبتلا يقارعلا ةيفلا حرش ثلاثلا زجلا نم ٨٢ صو يوارلا بيردت نم يناثلا ءزجلا ٢٥٢٤ ص )٢(
 . ثيدحلا حلطصم ريسيت ١١١ ص )٢(

- 
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 بابلااذهل فيلأت رهشا
 ءانبالا نع ابآلا ةياور

 باتكلا بحاص بيطخلا نع

 ءابنألا ىف ىدادقغبلاب فرعي

 ءابآلا نمع ءانبألا ةياور

  

 : وأ بأ نع نبا ةياور
 مزلي هنع ثحبلا هيبأ مساو

 ام لثم بسحف يوارلا با مسا
 هياورلا ركذي هيبأ نعف

 يوري بيعش نب ورمع لثمك

 مهويف امهيمسا هلقان
 دمحم همسا بيعش وبأ
 راتخا بحاص ورمع ليلس
 مهئامساب ملعلا ةدئاف

 افلا لاجتا اذ يف يلئاولاو

 ينالعلل يشولا باتك من

 () دجلا مسا ركذ مهملا نم

 ملعب عونف ناعون وهف
 املعي امل ءارشلا يبأ نع اج

 هياور يف د+او بأ نع وأ

 يوطيو هدجو دلاو نع

 اومهفاف هابأ وأ بيعش دج

 دجمشإألا هلالا دبع هدجو

 رايخألا نم صاقلا ىتف وهو
 مهنع نيوري دقام طبخل

 افنص ينيدملا ىسوم وبأ اذك

 ءانإلا ةياور يف كاذو

 نارقألا ةياورو جبدملا

 نارقألا وهف نيرق عمج

 اير اقت مهنس حالطصا يفو

 ةياورلل دانسالا براقت

 ةيمست نع مث خويشلا نم
 امك هنيرق نع نيرقلا يوري

 مادك ىتف وهو رعسم نع
 ارعسم نملعن ال اننكل

 ,ركذ يذلا جبدملا نع امأ

 نييزتلا يا لوعفم مسا وه
 يو ىوارلا يو استل كاذب يمس

 ن :رادخلا كلاذ ىواست امك

 ةباإحصلاك رخآلا نع لك

 ىور ةريره وبا هعسكعو
 رمع زيزعلادبع ىتف مث
 درو اذكه هنع يوري يرهزلاو

 يع از وللا نمع ىور هنأب

 اني عب اتلا عابتا نم ناذو

 )٦٢( اون ابأامك ابحاصم ينعي

 ابنلا ىلإ مهدانسا اذكهو
 ةدحاو ةقبط نم ذخألا

 ةفرعملل نارقألا ةياور

 املعأ يميتلا وه ناميلس يوري
 ىماطن ذخف نينرق اناك

 ابخ طق يميتلا نع ىور
 ردص مهدنع جيبدتلا نم وهف
 نيدخ ىتج ابيد نم ذخؤي
 يواستلا اذو هنع ىور نمو
 نايوري نانرا ة ةملاو
 ةريره يبأ نع يورت شئاع
 ىوح ملعلاو قيدصلا ةنبا نع
 ركذياميف يرهزلا نع يوري
 دعب كلام من نيعباتلا ىف

 عازن الب ءاج هكس عو

 انييبتلا اودصق اذه بابلاب
  

 . هيلع رتع قيلعتو مولع حالصلا نبا باتك نم ٢١٥ ص علاط (ا)

 . ثيدحلا مولع ٢١١ صو يوارلا بيردت نم يناثلا ءزجلا اهدعبامو ٢٤٦ ص علاط("
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 دنسلا ديزم مهوت فوخ

 ناملس نع ثيدحلا هلاثم

 نع ةظفل ىلإ واولا بلقف
 افلأ مهنم جيبدتلا يف ضعبلاو

 يناهبصاالاب خيشلا وبأ وهو

 دصقملا اذهل مهفاف هبلق وأ
 نالف نع ليقف دلاخو

 نيوري اميف ةقدلا ىلإ مهفاف

 افنص دق اذكو ينطقرادلاك
 ن ارقألا ةياور يف فرعي

 قبس دق نم لعاق مسا قباسلا

 امدقت دق يوارلا كاذ توم نإ

 نع ناك اكارتشاف احالطصا اما
 فرعا توملا دعابت امهنيب

 يلع وبأ هخيش هنم عمس

 هنس هنس نوسمخو نرق امهنيب
 اكرتشا ثيح فافخلا هعمو

 يرهزل او جارسلا دمحم
 نع نايوري دمحأ همساو
 اربكأ ناك كلام نم يرهزلاف
 اقبس دق يذلا يوارلا امإف
 دانسإلا يف ولعلا اناو
 اندو بي نظلل هنإو
 قباسلا باتك بابلا ىف فلأ
 يدادغبلا وهو بيطخلا نع

 قحلدقف ارخؤم ىتا نمو

 امهنم ىناتلا ةافو هدعبو

 نمهف ا هنع ىور امهالك خيش

 () يفلسلا وهو ظفاجلا هلاتم

 لجنم اثيدح ين زادرربلا تينع

 هنيب لانلملاو ير اخبلا اذك

 اكله يراخبلا دعب لجر نع

 نسب ادعابت دق نكل كلام

 ارغصا نع يور دق ريبك لثم
 اقخجخ دق يذلل اخيش نوكي
 داؤفلا يف ثروي ةوالح

 انظ دق دنس عاطقن ١ نم

 قحالل او هل فيلأت رهش ]

 داشرلا جهنم مزالو سرد اف

 ربجلا

 رقتساف تاحلطصملا يف كاذو ربخلا نع اقباس تركذ دقو

 قفتت دق يتلا ديناسألا يأ قرطلا بسح هركذأ انأ اهو
 راصي نأ اماو انل هلوصو رابتعا بسح هميسقت ىتأ دقو

 دفتست مولعلا يذ تيده سرداف دري دق ام وأ لوبقملا ربخلل
 () كرتشا لوبقو در نيب ام كرتشم اعون ناحطلا ركذو
 حجري لوبقلا اما هنأل حلصي سيل ميسقتلا انه نكل

 ىلوا دربف ثيدحلا اذه لوبقلا نكي مل اذإ امأ
 (٢) انيب اميف ن امسق هناف انل هلوصول رابتعابف

 . ثيدحلا حلطصم ريسيت نم ١٨ ص ( ٢(

 )٢( ص علاط ٧ ركفلا ةبخن نم اهدعب امو .
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 رهص خ 2 هقرط نكت ناف

 تتاو ديفي اينيقي املع

 ددعب هقرط ترصح وا
 نينتاب وا ر ,روره نلا هناب

 فرع دق بيرغ دحاوب ناو

 داحآالاريخ نم هنأب

 بيرغلاو هنم زيزعلا من

 رتاوت نيعم ددع يف

 تفرع دق مهدنع طورش هل

 ديقف ادعاصف ةنال
 نمم نود زيزعلا هناف

 فصو دقف رتاوت ين ريغو
 داب فلخل روهشم هنمف

 بوتكم انه روكذم لكلاو

 رتاوتملا ربخلا

 رتاوتلا نم رتاوتلا
 رطملا هنمو عباتتلا وهو
 روكذم مهدنع احالطصا اما

 ىلع ةداع ن نوأطاوتب ل

 هريتك ةئف ثيدحلا يورت

 ةرشع ليقو ةسمخ ليقف
 انوررشثشع وا رشع اننا ليقو

 هقنلا مهيف طرشت امدنعو

 لقنام لثم لقانلا ددعو
 طرشلا اذه نيدلا رون لاقو
 ربخلا يف مهدانتسا اوطرتشاو

 ا لقعلا اماو سحلا هب ينعي
 اذكو انيأر مهلوق سجخلاف

 ىرولا ريخ نم عامسلا دصقيو
 يظفل ىلا رتاوت وذو

 بذك نم ثيدح يطقللا لثمف

 ران نم ادعقم أو .تيلف

 هباحص مهلكو ةع ض 9

 نيديلل عفرلا ك يونعلاو
 نأشلا اذهب ثيداحأ تءاج
 يف نيديلا عفر يبنلا نأ

 ارتاوت نكت مل اياضقلا كلت
 يلمعلا يبنلا لعف امنإو

 ةالصلاكو ججلا كسنمك

 () يرد لعاف مسا وهو قتشي
 رميهنم ارتاوت هلوزن
 رينك ددع هاور دق ام

 البق طورشب اذهو بذك
 هروكذلا ةئفلا يف فلخلاو
 ةرشقلا كلت راتخت لب ليقو

 انورعبر ١ ليقو ادعاصف

 هققح نم عم نيعبسلاب ليقو

 لبق ادع براقم ولو هنع

 رظنلا لنم ةدهاشملا ىلاإ

 ىلجا لكلا عم ركفلاامغال

 اذ لثم انسلو انعمس وحن

 () ىريفالعف لعفي هنأ وا

 يونعلو نم قني
 (!) بتك دق ثيدح يف ءاج يلع

 ر ايفخألا نم نوعبس 7

 هبانا ووذ لضف ولوأ مهو

 نيمألا نع ءاجاعدلادنع

 نابسحلا يف ةئاملا براقت

 فرعاف اياضقلا بسح هئاعد

 (؛ريلمع نوكي رتارت وهف
 ينأب وهف لالدتسالاب اذك

 (٢) ص ١٨ صو ثيدحلا حلطصم ريسيت ٧ سمشلا ةعلط نم يناثلا هزجلا . . يوارلا بيردت ٢ ج ١٧١ ص(

 )٤( ص ٦٧٢ طسبملا . ص(" ٢٢٨٢ ثيدحلاو نارقلاب فيرعتلا .
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 يبطاشلا تاقفاوم ىفو
 :افتسماب ىعدي هدتعو

 ةالصلل بوجولا هلانم
 اعطقلا ديفي هذه عومجم

 هرشابم ادراو ابوجو نكل

 لعافلا حدمو كرات مذك

 يونعملا نيبو هنيب قرفلاو
 بلطيام ىلع تلد اهلكو

 دقو الوا رشابم هضعبف

 بج سمخلا دعاوقلا اذكهو
 رتاوتلا يذب ذخألا مزليو
 ينعي يرورضلا ملعلا انديفي
 عطقن دق هقدصب انناو

 دقتعنو هعابتا انمزلي

 لمعلل هنم لولدملاب ذخألاو
 الوأت ول قسفبي هنإف

 رتاوتلا يف _ فنص ام رهشأ

 افنص يطويسلا راهزألا ىمسي

  

 يونعملا ث هلعجي

 دارفتساا نم م عرشلا دروم يف

 ينأب عطق بوجولا ةلدأ

 ىعسي بوجولل يذ نم ضعبلاو
 هرشابم يجج تسيل اهضعبو
 لقاع لك مزلتايهناو
 يورامك عئاقو يونعملل
 بتكي هنع يناثلاو ارشابم

 دعي ةجح عامجإلا يف تبثتي

 بصت ملعلا يخأ سرداف اهريغو

 راكم ىوس هيف يرتمي ال
 نيقيلا ةدافإ انديفي

 عرفت لئاسم انهاهو

 )١( د قتعي امم ناك نإ ىتأ ام

 لزتعاو افالخ ىدبأ هل نمو
 الملا نيب هليوأت نلبقي ال
 )٢( رثانتلا يذ مظنلا باتك وه

 نات باتك مث همقفنص

 افلأدق اذك راهزألا فطقو

 رويهنشملا

 فصتي مل ذإ روهشلا هنودو
 هعامج مهورتاوت يذ نع

 بذك ىلع مهعامتجا نكمب ل

 رهش نكل ةداع هاور نم عم

 دروو ديفتسملا ىمسي دقو

 درو اذكه يخامشل ا تينع

 اروهشملا انه اه تبتك دقو

 بتك سمشلا ةعلط يف هنأل
 دعب امسق اذ ثيدحلا بتك يف

 حيحصل ١ يف روهشلا يمسو

 اضافتسا هلصأ ضيفتسللاو

 (ر فرع يذلاك نورقلا لوأ يف
 هعامجلا نع يورت تبقاعت

 بذكلا نكمي روهشملا عم نكل
 رمتساو نورق نم هاور اميف
 دزي ام ن أب فيرعت ردبلل

 ةمألا يف هلوبق ىتأ دقو
 دفتست علاطف سمشلا ةعلط يف

 ارونأملا عبتا اي ابد / ة م

 بتكلا يف تدجو ينكلو انه

 درو اذكه داحآلا بناج نم
 حونخضخضولا نم ءاج هنأل

 (, اضاف نم هقاقتشا اغإو

 )١( ص سمشلا ةعلط ١٢ يناثلا ءزجلا .
 )٢( ص !١ ج ٢ سمشلا ةعلط .

 (٢) ص ١٧٩ ج ٢ يوارلا بيردت .

 )٤( ص يوارلا بيردت ١٧٨٣ يناثلا ءزجلا .
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 ةيمستلا يفو املا ضاف لاقي

 ركذ فيرعتو لعاف مسا وهو

 روهشملا فدارم اهلو أ

 اوتسالا طرش هيق ضيفتسللاف

 طرتشي اذه روهشملا يف سيلو
 لوصألا بتكو هسكمع وأ

 ةتالث ىلع هلقن دازام

 ددع نع هنووري يذلا وهو
 ارتاورتلا غلبي مل هنأو

 نسحو مهدنع حيحص وهف

 ثيدحتلا ىدل روهشم هنمو
 مهريغو مهنيب ام هنمو

 رهتشي هب ام داري دقو

 ادحاو نوكي نأ اذ نقلطيو

 دجو طق هل دانسإ سيل وأ

 هركذتلا هيف فلأ ىشكرزلاو
 هنسجلا ىعدتو دصاقملا اذك
 نع لاثملاو يواخسلا هفلأ

 لستغيلف ةعمجلا ىتأ نميف
 املعلاو مهنيب كارتشا عم

 املس دق نم ملسملا يبنلا نع
 لالحلا ضغبأك اهنقفلل

 انييلوضألا نيب ىتأ امو
 نايسنلاو أطخلا عقر دق
 ارهش ةاحنلا دنع يذلا امأ
 هصحعي مل ههلآ فخي مل ول

 ةماقلا دنع رهشي ام هنمو

 ناطيشلا نم اقح اهنإف

 ةمألا يف هراشتنا يف كاذب
 رقتدق هبف لاوقألا ةثالث

 ريدقتلا يف صخأ امهيناث

 ىور نم عم هدانسإ يفرطل
 د دق معأ هنم اهننلان

 ليصفتلاب روهشملا نع تلاق
 ةروصحم قرط نع يور دق وا

 دمألا لوط نينا ىلع داز

 اركذ ام ىلع نامسق وهو

 نلعي هنع فعضلاب ام هنمو
 ثيدحلل نفلا ليها دنع

 مهف اذك ةماعو املع نم
 .عت ةنسلا ىلع ءاج

 ادعاص وأ هدانسإ هل ينعأ

 درو فيلأت هيف يطويسللو

 هرشتنم يتلا ثيداحألا يف يأ
 هنسنألا يف ارهتشم ىتأ اميف
 نكزو حالطصإلا اذ يف حص ام

 يلج لينم ثيدحلا يلوأ عمو

 مس دق ثيدحك ماوقلا اذك
 امسترم ىتأ وأ نوملسلا
 لالجلا يذ دنع قالطلا وه
 انيور ام لثمك ارهتشم

 نايعألا ىور يداهلا ةمأ نع

 اركذ بيهص نع ثيدح وهف

 هصنب هل امظن عطتسأ مل
 ةلجعلا ثيدح هنم ىتأ دقف

 ناشلا اذهب ةرينك يهو

 ةدئاق

 بيرقتلا يف يواونلا ركذ دق

 ركذ لبق يذلا رتاوتلا يذ نع

 انوند جحلا هنركذبي ال

 () بيردتلا يف يطويسلا كلذك
 ربتعي امسق روهشملا نم وهف
 انرثدحيذإ اليلق الإ

_ 

 . يناثلا ءزجلا يوارلا بيردت ١١١ ص(ا)
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 ارتاوت هق ثيدحلا اذ نأب
 انويلوصألاو ءآهقفلاف
 رظنلا هيجوت باتك يف ءاجو

 نع طق نوثدحنا ثحبي مل
 رتاوتلاب ىنغتسي هنأب
 ةاورلا نع هيف نثحبي ×ل

 نسحو فيعضو حيحص ىلإ
 نع تفرع دقو رتاوتلا وذ ال

 ىرولا ريخ ىفطصملا يينلا ينع

 ان_خبتكي نمح هوركذ مه

 () رنألا يف يرئازجلا رهاطل
 نم هقفي هنمو رتاوت يأ

 يرد هل دنس ول دنس نع

 يتأي اميف ميسقتلا نع امأ

 نكز داحاب يور ام دصتقلاف

 نبتساو مهفاف عاونألا لخادت

 دحاو عمج داحآلا ىف لاقي

 هل ةبسن داحآلا ربخو
 انعمجي سيل حالطصا يفو

 ا سفنلا يف ةنانئمطا كلذك

 لمعلا بوجول ديفم وهو
 نظلا زورصلفي ىور نمل
 داحالا ربخ ناب ملعاو

 داقتعالا يف هب جحتحي سيل ىأ

 دحاولا لقن ملعلا دافأ ولف

 اضراعت ام طق ناربخلاو

 دحاولا لوق ليق ول اذكهو

 رابخالا بناج يف توتس الو

 ةهزنلا يف رجح نبا لاقو

 لبق ام هنم داحآلا ربخ نع

 مدعل كاذو دودرم هنمو

 اهب لالدتسالل فقوتل يأ

 رتاوتلا وذ لبقي امل

 دق لوبقملاب داحآلا امنكل
 لقانلا قدص توبث اهب ينعي

 لقن يذلا ربخلا اذه قدص يأ

 الف رلا ةفص لصأ ءاج و

 نم بذك ىلع نظلا بلفيف

 () دحاولا ىنعمب ءاج هناو
 هلقنب دحاو صخش ناك نإ

 )٢( انملعا رتاوتلا يذ طورش

 ىمسا كاذف رتاوت يذك
 البق نكل روهشلاك ديفي
 ىلجنت طورشل لوصحلا عم
 ينبم لوبقلا لدعلا ربخي
 داقتعا ىف طق ديفي سيل

 داريام يف هب عطقلا مدعل
 دحاو لك لوبق انمزلي

 يضتري امتح درفلا لوق ليق ول
 دماشب مهمكح زاج لبقي
 راجفلاو لودعلا ةياور

 (؛ر ةبخنلا باتك حرش اهنإو
 لقن نإ ابوجو هب نلمعيو

 ملع هب ربخم قدص حيجرت

 اهل ىور نم لاح نع نتحبيف
 ربخا قدصب عطقلا انديفي

 لقن هل يذلا هيو ار قدصل

 اللا نيب بذك وهف لبقي
 نمق بذكلاب ريخلاب ربخا

-- 

 . يناثلا ءزجلا سمشلا ةعلط ٥ ص (٢) . رظنلا هيجوت ٦٥ ور ٦٤ ص )ا(

 . ١٩١ ص ركفلا ةبخن حرش )٤( . حاحصلا راتخم ٧ ص )٢(
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 هقحلت ةنيرق تتأ نإف

 ىلوأ هنع فقولا نإف الوأ
 انه درلا ةقفص توبثل ×

 ملع لقنلاو لقعلاب هتوبث
 بلقي دق نم مسلاب هربخ حأ

 رهظ لقنلاو مذي هنإف

 تاهجلل ثعبي انيبن
 رمأ امو 7 أ نولقنبيف

 انوذخاي عابتألا اذكهو
 نع قورافلا ذخأ سوجملا مكح
 لقن يداهلا نع نمحرلا دبع ىأ
 لكؤت ل مهحنابذ نكل

 مزح لخنورمع باتكبو

 ام نلضفي ناك هنإف
 ابتك امل ليضفتلا كرتف
 نينجلل ةرخفلا تبنأو

 ىري لامرغ ناك دق رمعف

 عجري ناك قيحصلا كلذك
 ارفح لوسرلا تام امدنعو

 مهربخأ دق قيدصلا امأل
 اريخأ فوع نب نمحرلا دبعو

 لوخد نع لسرلا ريخ يهنب

 لخدي ال ابولا اذ اهيف ناك وأ

 روهشملل يداحلا مسقو

 دق لوألاو بيرقلا اهنلا

 ال لاق ضعبو يداحأ ليقف

 هل مكحلاف نيمسقلا دحأب
 القتساامدودرملاك راصف

 انيبتام لوبقلا امنكل
 () مس هبف ام لكأ لثم لقعلاف
 بذكب ال هنأب هنظ يف

 ربجلا يف اج امك رتاوت يذب

 ةاعضسنلاو لامعلا نم اموق
 رثألا اذب اودتقا بحصلا اذك هب
 انؤزرمكحيو درفلا ربحي

 نمتؤملا يباحصلا فوع ليلس

 لقتسا رمالاو نييباتكلا مكح

 لبقت ا>اكن مهؤاسن و

 مكجلا اذ ىف قورافلا لمع دق

 امزل مرفقل عباصالا نيب

 ابلقنا يواستللو هل ورمع

 ىري اتم نينجلا جرخ نإ

 عمسي مهنمو بحصلا ربخل

 ارإبقف هتوم ناكم هل

 مهنوم ناكم اببذنألا نفدب

 ليبولا ابولا كلذل ضرأ
 لقنت دق ةلدأ هذهف

 رونأملا بسح زيزعللو

 درو دق فالتخا بسح هتركذ

 الصفنا ضيفتشسنللاو هنأو

 زيزعلا
 ههبشم ةفص زيزعلا ن

 رهظتف يجي ىرخأ ةهج يأ
 اردن نوكي هانعم نإف

 ىتف نع القن حالصلا ىتف لاق
 ةداتق وا يرهزلا ثيدح لثم

 مهتيدح نعمجي نمم كاذو

 )٢( ةهج نم ىوقيل حتفلاب زع نم
 رسكت نيعل ناو هنوِق

 ركذ ذ حالطصا يف امأ لقو

 (٢) ىتأ دق بيرقلا فيرعت ةدنم

 ةمنألا نم نيذه هبش و

 مهنع ندرفني لجر نأ

 . يناثلا هزجلا يقارعلا ةيفلا حرش يقابلا حتف نم ٢٦٢٨ ص () . سمشلا ةعلط نم يناثلا ءزجلا ١}ه ص(١)
 . حالصلا نبال ثيدحلا مولع ٢٢٠ ص(آ)
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 ىور وأ بيرفف ثيدحلاب ىأ
 همساف ثيدح ىف نوكرتشم

 اتنيدح ةعامج ىور نإف

 رجح نبا نع يطويسلا لقنو

 دقو قوف امف ةتالتلا اوصخ

 هتزعل يا زيزعلاف نينناب

 ىعدا دق رجح لجن لاقو
 الف نينتا نع نينثا ةياور

 تدجو يهف زيزعلا ةروصو

 يفو نينث ا نع نانن ذا هيوري

 نمؤي ال ىرولا تس لوقي
 ابحا هدنع نوكا ىتح

 ةياور نع خ
 ىور دق بيهص نب زيزعلا دبع
 ةداتق اذك اضيا سنا نع

 ليعامسإو ثراولا دبعف

 ر ٨ جلا درو - و

 ادس ىلع ةنالت وأ نانثإ
 همسر امبسح ازيزع ىعدي

 اثيدحتلا عف اروهشم يمس

 (ا)لركذنامك هنأب ريغو

 درو نإ نكل روهشلاب هوصخ
 هترقل ىتأ ىرخأ قرط نم

 اعمساف الاقم نابح ليلس

 الح دق وهف نانثا اما دجوت

 تبثامك اهزوج يتلا يهو

 فرعتلف دراو لاتم اذه

 نلعم ثيدح وهو مكدحأ

 اببق دق نمو با نم هيلإ
 ةريره يبأ نعو سنال
 ىوح ةياور اذك سنا نع

 ةبعشو ىور دق ديعس هنع

 نايوري حا ص ثيد جلا اذل

 ليصاتلااذفقف ةيلع ىتف

 تبث فيلأت زيزعلل سيلو تور هل ةعامج امهنعو

 بيرقلا

 ههبشم ةفص بيرقلا نإ
 ةفللا يف اذك براقألا نع
 ةياورلاب يوارلا دارفنا وه
 دنسلا تاقبط وأ ةدحاو

 امك درفلاب هامس مهضعبو
 لقتسا دق امهنم لك لوقي
 لاقو فد ارم هنكل

 ةرثكلامهنيباورياغ دق
 قلطم درف هنع اولاق درفلاف
 ركذاذنكه ىبسنلا اذو ادرف
 قلطملا بيرفلا ناعون وهو
 لوأ نم دحاو وار هيوري
 تاينلاب للمغلا امنإك
 ةياورلاب قورافلا رفت

 () ههج اديعب وأ ادارقنا ينعي

 ةيمستلل ءاج حالطصا يفو

 () ةقبط ىلع ىتأ دقو هل

 دفتساف اهضعب وأ اهعيمج
 (؛١ امهنيب ارياغت ىري اضعب
 لقتسي ال رجح نبا لاقو
 لاقملا عف مه حالطصا نع

 ةلقلوأ لمعتسي ناكام
 اوقلطأ اضيأ بيرقلا نع مث

 (٥) اوققح اميف قلطملا هدرف وأ

 يلجني لانتمل هاهتنم

 يتايس نمل هيوري رمع
 ةمقلع نع لقني هدعب

 . ٢ ج يوارلا بيردت ١٨١ ص )ا(

 . ثيدحلا حلطصم ريسيت ٢٨ ص )٢(
 )٢( ص ٢٢٨ ةغللا نتم مجعم نم عبارلا ءزجلا .

 )٤( ص ٢٢ ركفلا ةبخن حرش . )٥( ص ٢٠ ثيدحلا مولع يف طسبملا .
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 اميه اربإ ١ نب دمحم مث

 ناطقلا وهو لجخ

 امنا عيبرلا دنسم حرش يف

 ةديبع يبا نع عيبرلا ىور
 هث ثيدحلا اذ ىبنلا نع
 هريغ نع ةياور تتأ امو

 انل ةجح هاور ام نأو

 يباطخلا نع خيشلا لقنو
 ملعأ تسلو هدحو رمع

 ةريره وبأف ينيسحلا لاق

 د عس وبأو هوور مه
 مهض:ب ىلإو ةاورلا عم

 تملع نكلو ةب ارفلا

 ةمالا نيب ضافتسا هناو

 يف يبونقلا ملاعلا باتك علاط
 مجعلا باتك هناظم نمو

 افارظألا فلأ ينطقرادلاو
 يبسنلا وهو بيرقلاف يناثلاو
 ةدع رومأ ىلإ ةبسن يأ

 هقبطول دحاو وارب ينعأ

 انيع وار دارفنا امهبنان

 اماماوأ ناك دق ةقن زا
 دلبلا كلت لهأ نع ىور امب
 ةدلب نع اذك ىور يذلا نع
 ةشئاع نع ءاج ثيدح لثم
 ليهس ىلع ىلص يبنلا نأ
 دجسملا يف ىفطصملا هيلع ىلص
 همأ اضيب ودعد ىتف وه

 ةنسلا يذ نع لوقي هنإف
 اددرفضت نا , رب سنلا نم من

 بابلا يف ىتأ ام ناظم نمو

 ابسن اذهو دارفإلا باتك

    

 اموسرم ىتأ دق ىبحي هنعو
 () نايبلا يلاسلل ىتا دقو
 املعاف هاور سابع ليلس
 ةمألا يذه ربح نع رباج نع
 تنأ ةياور يذ عيبرلا نع

 هريبعت ىدل سابع نبا ىلإ

 انريغ لاق قورافلا نع نكل
 باوألا نع هيوار نأب

 ة مثالل يلع مث سناو

 ديزملل ج ارخإلا ركذو

 مهوي دق نمو فعضلاب راشأ
 تبث دق وهف ثيدحلا اذ ةحص
 ةياورلل ديزملا اشت نإو

 (٢) فرعت سرداف عيبرلا انماما

 (٢) ملعأ طسوألا وهو يناربطلل

 ىفاو ام نسرداف نيذ ريغو
 يبني رمأل هيف درفت

 ةياورلا يذب درفنت اهنم

 هقفتم دنس تاقبط نم

 انيعت هناو هلثم نع

 اماق وار دارفنا اهنلان

 درفنتلاب ءوبت دلب وأ

 ةياورلاب صتخت ةهج هأ
 ةهلألا يداه وهو يبنلا نع

 ليصفتلاب ءاضيب ىتف وهو

 (؛ دنسلا اذهب ملسم هاور

 ه مخضي دق مكالا امنإو

 ةنيدملا ىنكاس دارفنا اهب

 )ر ادعامو مهدحو دالب لهأ
 باتكلا اذ مساف فلؤم

 ابئارفغلا ركذاو ىنطقزرادلل

 . يلاسلل حيحصلا عماجلا حرش نم لرالا هزجلا .١ ص )ل

 . ثيدحلا مولع يف طسبملا ٢٠ ص ()
 . طسبملا ٢١ ص(٨)

 )٤) ص ٢٨ ج ٧ ص يذمرتلاو ملسم حيحص ٢٥ ثلاثلا هزجلا .
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 نتسلا باتكو ينطقرادلل

 ال نادلبلل دارفالا امنإو

 9 أ حيحصلل بيرقلا مسقيو

 نتم بيرغا ما هنأب

 ارفت هنتمب دحاو نا

 هنتم ثيدحك وهو نتملا ال
 درفنا ةباحصلا نم دحاو نإ

 بيردتلا ىكح هنع يذمرتلا

 ال دانسإلا ال نتملا بيرغ امأ

 نع هاور دقو درفلا رهش نإ
 انتم ابيرغ اروهشم نوكب

 رهتشا دق دحاو هيفرط نم
 بابلا يف هتركذ نأ قبس
 ةبارفغلاب لوألا هفرط

 نطفاف هيف دؤاد يبألف

 (١)الخ اهنم لب بيرقلا يف لخدت
 اوأر اضيأ اذكو حيحص ريغ

 ىنعياذنمهو دانسإ كاذك

 ادب دانسا بيرغ هنأ وأ

 هنأو ةباحص نع فرعي

 دصق ام وهو يباحصلا نع يوري
 بيرغ اذ هجولا اذ نم لوقي
 الصح راهتشال نكل دجوي

 نيوريريثك سان درفنم
 ىنعملااذيهل ادانسإ سيلو

 ركذ دق ثيدحك ريخشلا وهو

 باوألا نع تاينلا ثيدح
 () ةرهشلاب اج يناثلاو فصتم

 درلاو لوبقلا ثيح نم ثيدحلا ماسقأ

 دق ثيدحلا املع نأب ملعاو
 ادنسلاو هل نتملااوطبضيل
 لمحتلا قرط نم هنأش يف
 ةمالسلا نع اذك هظفلو
 درو نامسق ثيدحلا انه نمف

 دج هل سسأ عضوب اورماق

 ادح امعو هلاجر نعو

 ىلجلا نتملا نعو ءادالا اذك
 ةلعلا يف اذكو ذوذشلا نم
 دريام هنمو لوبقم هنمف

 البلدلا كلذ يف اوتبث ] 9 اليدعتلاو جيرجتلا اوملع ذا

 ثيدحلا ماسقأ

 ننسلا ولاع ثيدجلا مسقو

 العج دق مهدنع حيحصلا وهف المش لوبقلا فاصوأل نإف

 نلمشي مل نإ فيعضلا اهلان نس جحلا كلذف ىندألا ىلع نأو

 حيح۔_صلا

 (٢) موسجلا يفل ةقيقح وهو ميقسلل دضلا حيحصل ١ نإ

 رهش اذك ةراعتسا اهنأ اب ركذنوزاجم انه اهنإو

 دعي مهعم لصتم هدانسإ درو هدحو ةيعبت يأ

 (;ز هلصخل نمهفاف هاهتنم هلثم نع طباض لدع لقنب

 )٦( ص ٢٢١ حالصلا نبال ثيدحلا مولع .
 )٤( ص ١٦ حالصلا نبال ثيدحلا مولع .

 )١ ) ص ١٨٢ يرارلا بيردت نم يناثلا هزجلا .

 (٢) ص ٦٢ ج ١ يرارلا بيردت .
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 اللعم الو ل اذناش سيلو

 لسرم نع حضاف زارتجا وهو
 ةحداق ةلع ىذ وا ذاشلاو

 نإف ةسمخ طورشلا هذهف
 اهحرش امأ ملسم ىري اذك
 ملس يذلا لصتملاب دصقلاف

 عمس دق وهف لاجرلا نم لك
 هلمخ ةكلم وذ لدعلاو

 لامعالا يسل ابنتجم

 ردص طبضف ناعون طبضلاو
 اما دارا ىتم هرضحب

 هيف عامسلا ذنم هنوصي

 بترلا ىلعأ يا ماتلاب ديقم

 ةفللا يذهف ةلع هيف ام

 يف ذاشلا امأو هيف ةحداق

 نم يوارلا هيف نفلاخي امو
 دصقي حيحص اذه مهلوقو

 العج حالصلا لجن دنسمو

 لضحعم نع اذكو عاطقنا يذو

 ةحص نع جراخ حرج عون وا

 () نع هيف فالخلاف طرش لتخي
 )٢) اهحضو ادق ةبخنلل حرشلاف

 : مهف ذا طوقسلا نم هدانسإ

 عفر خيش نع يورملا مكلذ
 هلهأهلدعف ىقنلا ىلع

 ردصلا ىف دعمسسي ام 7

 ىمسا نوص وهف باتكلا طبض
 هيضتري وهف ءادلا ىتح

 بتك هانعم دملاو كاذ يف

 ةيفخ ةلع احالطصا امأ

 فرعتلفق درقنم مهتفل

 نملعا هحالطصاف هنم حجرا

 (مردنسلا اذ لصتم هنأب

  

 تبث اذك هب عطقلا هطرش اك تركذام يأ فاصوألا رئاس عم

 هلوبق ىلع عامجإ سيلو هب لدعلا درفني ام هنم ذا

 لمنكت مل مهدنع طورشلا ينعي { لقن ام حيحص ريغ مهلوقو
 ابتك طخم بيصي نأ زاج اذإ ابذك اذه سيلو اهضعب وأ
 اطخالاقح نقفاوي دقف اطخلارتكي ناك ام اذإ ىنعي

 هريفل حيحصلاو هتاذن حيحصلا

 (؛) يقارعلا ةيفلا ىلع وهو يقابلا حتف حرش يف ءاج دق
 المش لوبقلل تافصلا امف ىلجا نامسق وه حيحصلا نإ

 حولت هتاذل حيحصلاف اهالعأ ىلع لاق

 هروصق نبهذنيل هريغ نم هربجيام دجو نإف الوأ
 الحربج نكي مل وا هتاذل 2 حيحصلاف قرطلا ةرتكك

 مزل حيجرت لجال ةنيرق مقت نإف هتاذل نسحف

 انيب دق اذك هتاذل سيل انسجلا يعديف هلوبقل يأ

 () ثيدحلا حلطصم يف كاذو ثيدحتلا دعاوق يف ءاجو

_ 

 . ٢٧ ص ١ ج ملسم حيحص ةمدقم )ال

 . حالصلا نبال ثيدحلا مولع ١٢ ص("
 . يمساقلل ثيدحتلا دعاوق ٨٢ ص )")

 )٦( ص ركفلا ةبخن حرش ٢١ .
 )٤( ص ١٤ لوالا ءزجلل يقارعلا ةيفلا ىلع يقابلا حتف .
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 ةوقلا رابتعاب حيحصلا نأ

 لمتشم تاقفصلا ىلع ١ ىلع وهو

 اح حص يبنجا رمأل اذ !

 يور دق هجو ريغ نم هنأ ول

 هلبق 9 ] ةحصل نسح نم

 احيحص هدانس ! نكب مل ول

 لوخألا يذ ضعب وأ ةيآل

 ةفصلا ىفق اذك هتاذل امأ
 لعج هريغلو لوبقلا نم
 احضو ولع ىلع لمتشي مل
 يقتري دق هدضع يذلابف

 هلزنملا يلاع وهف مولعلا لمأ
 احيرص اقفاوم ىتأ دق وأ

 لوبقلاب حنمي انعرشل

 حيحصل ١ بتر تو افت

 تتوافت د دق د حبحصلا بترو

 , ناك ةجرد الع نمف

 نع كاسمإلا ىأر دق حالصلا نباو

 لقن يطويسلا ينالعل ا نع

 الو هدحو دانسإلا ىف كاذو

 حصأ كشال ثيد خا اذ نأب
 ول قالطلاب ثيدحلا املع نم

 نتملا كاذ ة نمزلي ال

 باتك يف مكاجلا ركذو

 اودهتجا ثيدلا ةمنأ نا

 ةاور هل ىب >> ص لك

 دحاولا ن راححصعلن نكمب ٦

 دقو ديناسألل حصألا يف يأ

 نع مث هيبأ دمحم نعف

 هقث ناك رفعج نع ىور نمف
 ليعامسا دلاخ ىبأ نباف
 قيدصلا نمع سيق همس و

 هيبا نع ملاس نع يرهزلاف

 ةريره يبأل ثيدحلا يف يأ

 اركذو ةريره يبأ نعف

 عفان مت عفان نع كلام

  

 () تبث دق ام فاصوألا بسحب
 ةحصلا رادم اهب ىتلا يمهو

 حجر ذإ طبضو ةلادع يف يأ

 نلو ة ب دانسإل مكح
 يقارملا غلب ول ة

 () لصح دقو هب اولاق ةعامج

 الع ول ثيدحلا ىف اذه لاقي
 حبي مل اذه نإف هريغ نم
 اوأر دانسإ ةحص مهنإ

 ىنعم مهعم دانسإلا امنكل

 7 بابلا اذ ىف ثيدحلا ةفرعم

    

 اودمتعا مث دانسإلا ةحص يف

 ةاقت ةداس نيعباتلا يق

 راو مكحب هل نعطقي نا
 دعتديناسالركذب ماق

 امركلا نبا رفعج نع ءاج دق

 هققح امم قيدصلا نع مث

 لوقي دق مزاح يبأ نباف

 قورافلا نع اه حص اامأ

 هيف نورتثكملاو هدج نع

 يتفلا ببسم نبا نع يرهزلاف
 ارمع لجخ وهو هلإلا دبع

 عراسيرمع نبا نع القن

  

 )١ ) ص ٤\ حالصلا نبال ثيدحلا مولع . (٢) ص ٧٧ لوالا ءزجلا يوارلا بيردت . -_

 )٢( ص ٨١ مكاحلل ثيدحلا مولع ةفرعم .
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 نب رمع نب هللا ديبع امأ

 باف باطخلا ليلس رمعو

 مصاحعل ىتلا ةياورلا اما

 حصا نمو ةشئاع ىلإ من

 ملسم ليلس وهو دمحم
 ةرهز نبا وهو باهش نبا
 ةشئاع نع مث ريبزلا لجي
 هللادبع دوعسم ىتف نع يأ

 رمتعللا لج روصنم نع هيوري

 سننأ امأو دوعسم 'نبا نع

 انؤزريكملا امأ هنع يرهزلاف

 ىتف وهو كلامف سنأ نع
 دييخللا دانسإ نع ءاجو

 انيد ىتف ورمع نع نايفس
 رمعم وهف نيينامبيللو
 ادروو ةريره يب أ نعف

 ةملس يبأ ىلإ دمحم

 انييرصلملا د انسإ نع ءاجو

 نع بيبح يبا نبا ديزي نعف

 ينهجلارماع ليلس ومو
 يعازوألا وه نمحرلا دبعف
 ةيطع ىتف نع هاور وهو

 انييسارخلل نيسحلا من
 هيوري ةديرب ىتف نعف ؤ

 ةكم يور ام حضألا نأ

 مهنع لق سيلدتلا امثل

 ة > ةياور اهنإو

 ةرصبلا من زاجحلل عجرت

 رتك لغدلا اذ ةفوكلا نع لاق

 ةمالسلا ةلقو للع عم

 رثكت مهيدل ليسارملا نإ
 دقو هنم الصتم ىتا امو

 . يوارلا بيردت نم لوالا ءزجلا اهدعبامو ٨٥ ص 0

  

 بتك هتدجو اذك مصاقل

 مساقلا دمحم ىتف نعف

 حضتا مهيدل ديناسالا كلت

 ملعاف اضيا هللا ديبع لجخ

 ةورع نع ىور دقو يشيرقلا
 ةياورلا نم حص يذلا امأ

 هابتشا الب يروثلا نايفس
 ركذ اذك ىعخنلا ديزي نباف
 تبثم يعخنلا سبق ليلس

 اوسسا دق سنا نب كلامف

 انووري اذك ةنييع ىتف

 اتبث هنعف يرشزلاف سنأ

 انووري امك ةنييع ىتف

 رامت ال هيوريرباج نع
 ركذي مامه هبنم نباف
 ادنسا مث ورمع نبادمحم

 ةريره يبأ ىلإ ىهنا من
 انيوارلا يف ثيللا دعس ليلس

 نطفلا ةبققفق ريجلا يبأ يوار

 نطولا اذ يف مانشلا لهأل امأ

 عازن امنود ورمع ليلس

 ةمالا داه باحصا نع ناسح

 انوورياذك دقاو ليلس

 هيبأ نع هللا دبعب ىعدي
 () بيردتلا هباتك ىف كاذو

 ةنيدلابو ثيداحألا نم
 مظتنت نمع يف اذكهو

 تدرو دق قرطو
 ةحذخضاو ةتباث ننسف

 انييفوكلا دع اضيأ كاذك

 ركذ مهنع اذك ثيداحألا يف يأ

 ةياورلا يف هنع لاق ماشلاو

 ركذت كاذك عيطاقللا مث

 دعب احلاص تاقنلا هدنسا
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 ةيميت ىتف نع اضيأ ءاجو

 ماشلا مث ةرصبلا اهدعبو

 ىف حيحصلا تاجرد

 ناخيشلاو عيبرلا قفتا ام
 درفنا ناك دق عيبرلا هب امف

 اددرفت دق ملسم يذلا مث

 امهطرش ىلع جيرخت نودب
 ملسمل ىتا طرش ىلع من

 امهريغ عم حص دق يذلا مث

 ربتعي ام دق عيبرلا دنسمو

 بسحي يثالنلا نم هدنس

 ملعلا ةديبع وبأ هخيش يأ
 ام عامسلاب ىقلت انعببر
 عازن الو ةديبع يبأ
 لسرملا ثيدلا عون ن نم هيفو

 ادنسأ دق ام لك يف مزتلي مل

 يف نحدقي سيل اذه ناو
 تلسرأ دق يتلا ثيداحألا نإ
 اهلاصتا تبت دق هريغ نع

 تتأ دعاوقف ثيدحللو

 السرللا نإ نيدلا رون لاقو
 دج علاط اشت نا نالبقيف
 ةياور نم عيبرلا ىكح امو

 هلصتم اهنا يذه مكحف

 لاصتإلاف ةديبع وبأ اذك
 انيندحنلا روهمجل تءاج
 اكردأ دق هخيش ناك يوارلاو

 ىور هخويش نع عيبرلا نا
 ةديبع ىباو مامض لثم

 مهب نظلا نسحن دق انناو

 ابوقعي وبأ خيشلا ةينكو
 ىور نم طبض فورعملاو هقفلا يف

 ةنيدمل ١ نع ام حصألا نإ ١

 مالعألا ةداسلا لاق كاذك

 بتكلا ىف

 () ناشلا يف ةبتر ىلعأ هيلع
 درو بيترت بسح يراخبلا مث
 ادب هدعب حص دق امف هب

 املعاف يراخبلا طرش ىلع مث
 محقتلا بتارم هذهف
 املعاف طورشلا لماكت عم

 (٢) ربجلا يف تافلؤملا لوأ نم

 بلغألا وهو ملسم نع هيوري

 مسر دق ةاورلا مسإ ىلع ناك
 املعتلقف هخيش نع هدنسي

 عامسل ١ قرطلا ىوع أ ناب أب

 لضعم اضيأ هيففق ف اذكهو

 ادب هريغك ةحص طورش

 فرعاف عيبرلا دنسم ةحص

 تلضعأ وأ تقلع دق اهنأ وأ

 اهتحص مكلذب تتبتثتفق

 تبث هيوقت ىرخأ قرط نإ
 الضعمو اعطقنم نلمشي دق

 ()دقتست لاقملا سمشلا ةعلط يف

 (؛ر ةنعنعلا ةفيصب يتلا يهو

 هلقن اضيأ رباج اماذنك

 لاقتانه ةدعاق يذ نأ

 انورسلدي نم نكت ملام

 اكز لوقلا اذف هب ىقتلا مت

 ىوح مهنعو مهب ىقتلا نإ
 ةمالعلا ديز نب رباجو
 مهخويش عم ممت دقاقللا اذإ

 يفتقملا ميهاربإ رخ فسوي

 يترتلا نقتأو هبوب
 ىح ةلادعو اظفحو هل

 عيبرلا ركذي مل هنا ريغ يوارلا بيردت نم لوالا زجلا ١٢٢ ص )١( )٢() ص ٤٩٦ و ٥٢ و ١٤٧ و ١٥٨ يبونقلل عيبرلا مامإلا .
 (٢) ص ٥٢ ص ) 3 . سمشلا ةعلط نم يناثلا هزجلا ٢ يبونقلل عيبرلا مامإلا .
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 نم وهو اطوملا نع كلامو

 احيحصلا فلأ يراخبلا من

 تفنصو ملسم اضيأ كاذك

 يذمرتلاك ةحيحص اهرثكأ

 ةعيزألا يذ دؤاد وبأ اذك

 حصأ اندنع عيبرلا دنس _۔.م ف

 ملعاف حصأ يراخبلا ليق

 رثكال نيسني لاتقلا اذو

 ابعوتسي مل ناخيشلا امنكل
 اومزلا هاوسو ىنطقرادلاو

 اركذ دق ىتلا ثيداحألا نم

 دق لاقو هعماج ىف كاذو
 تعضو ام لاق دق ملسمو
 يف ندصقي هيلع اوعمجأ ام

 يراخبلا نعام ركذ ءاجو

 رركلاب فالالا ةع

 دخ يقابلافق فولألا ةعيأ

 ارركت ام فذحب ملسمو

 دق حيحصلا نم داز يذلا مث

 يقهيبلاو ةميزخ ىتف لثم
 يئاسنلاو مكاحلا كلذك

 ىلع اصوصنم نوكي اهريغو
 الإ ثيد جلا كلذ دوجو

 اطرش نوكي نم باتك يف يأ
 نا مكاجلا ىنتعاو حيحصنا نم

 هححص امف امهيلع ىنعأ

 نسح هنأ هيلع نمكحنف
 هفعضخض نيجوت دق ةلع يأ

 يف ماح وبأ نابح ليلس

 ةميزخ ١ ,تفل حيحصللو

 فقيو هنم يرحتلا ةرثكل

ع ح
ه
 

 نسي دق اميف فلأ ام مدقأ
 احيحصلا اذ هيف ىرخ دقو

 )ا( تلمش ثيدحلا ىرخأ ةعبرأ

 ذخ ةجام نباو يئاسنلا من

 تبنت امسأ ةنسلا بتكب

 حضتا ملسمف يراخبلا مث

 ملسم مامإلل حيحص نم يأ

 ربجلا يف امبسح مولعلا لهأ

 (٢) ابنلل هامزتلي مل حص ام

 مزلي ال يذلا نيخيشلا نيذه

 ارطس حيحصلا يراخبلا نأ

 دمتعم احيحص لوطلل تكرت

 تعمج انأ لب حيحص لك

 فرعاف لاقياذنك هباتك

 رابخألا ددع نم يأ ءاج دق

 انوري اهدع ناتئامو

 ربجلا اذ ىف راركتلا طقسا نإ

 ددعلا اتف رركم ريغ

 اركذ فولألا نم ةعبرأ

 يذمرتلا كاذكو ينطقرادلاو

 يئاج اذخضبأ يا دؤاد يبأل

 ىلتي باتك ىف اذه ءاج نإ
 اطبض ام ىلع هراصتقا طرش
 نبتساو هقفاف ديزي ام طبضي

 هحضو دق هاوس دج ملف

 دصقب هيف فيعضتلا ةلاح وأ
 نفمعضت ةلع عارن ملام

 هبراق همكح ىف هتاو

 فرعاف لاقي اذك هحيحص

 )٢( ةبتر ديزم نابح نبا نع
 فرع اكش نإ حيحصتلا كلذ نع

 دانسإلا بناج نم ىنأ اذإ

 . هنم ٢٥ ىلإ ٢٢ ص يواونلا بيرقت(ا)
 . هنم "٧ صو .لوالا ءزجلا يوارلا بيردت ١.٩١ ص )"(

 يداهلا مالك هطبض لجأل
 (٢) ص ٩٨ ج ١ يقارعلا ةيفلا حرش ةرصبتلا نم لوالا هزجلا 1 صو .يوارلا بيردت .
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 حلطصم مهعم نفلا لاجرلو
 هدنس الصتم هب ينعي
 انلبقب كشالهنإاف
 عطقي دق هب امتح هنإ ال

 اضيأ لاقي وأ تاقثلا ينعأ
 دانسإلا يف ةحصلا مدعل

 بيردتلا يف لاق يطويسلا اذك

 يف ءاج ئش حصأ مهلوقو
 نوكي امبر

 انزروق دق ريفب اذإ نكل
 دصق اذك هباب يف ىنأ ام
 يوقلل نيدن انناو

 ادرو دق هنأ حصب ملو

 لمعلاانيلع ضرف هنإف
 × نحنف هفلاخام كرتو

 ةعيرشلل سوماقلا يف يدعسلاو

 اربخ اموي يباحصلا عفر نإ
 لمعلا فلكملا ىلع بجاوف

 ربخلا اذه نخسني ام ىري ىتح
 لكاضيألاق هيف كاذك

 نيلوقلا دحأ نم اهباوص
 يف قحلا نأ حص ليلدلا ماق
 لا طق قحلا دهب سيلف

 استوي يف انير لاقم علاط
 لمعي مل ول حيحصلا لبقيو
 نا هللا لوسر نود ئرمال ام

 ؤ ة `< { ٩

 حجر دق حيحص اذه مهلوقفقف

 هدخ دق فاصوألا رئاس عم

 انملعب دانسإلا رهاظب

 عقي مهعم نايسنلاو كشلاف
 ىضري سيل وهف حيحص ريغ
 داب هيف بذكلا اشا

 بيرقتلا ىلع حرشلا يف كاذو

 )) يفي ةقيقح ينعي × بابلا اذ

 نيبم هفعض افيعض اذه

 انيعت هريغ نع هناحجر
 دفتست ثيدحلا مكح يخأ سرداف

 () يبنلا نع حص ام لبقن
 ادب ال خسان ثيدح هنع

 لبقت يبنلا ةمأو هب

 ةمألا يداه ثيدح نع لوقي

 اركذ بوجولاو لوسرلا نع
 لتتمب نأ هفلب نمو هب

 رهظ يذلا خسانلاب نملعيف

 نيذ نم دحاو داسفب نا

 فرعأ قحلا وه اذو امهينات
 ىلوملا هنع لاق لالضلا كاذ

 () یستئا دق نم ريخ نك اهب مث
 () لبقاف يعفاشلا لاقو هب
 نسح اذ وأ هلالد تساب لوقي

 مىيسمو يراخبلا اطرش

 () ىوح هنع يذلا صخشلا يقل دق ىور نم نوكي نأ يراخبلا طرش
 ملعاف اذاي ةرصا عنما يه ملسم دنع طرشلاو ةرم ول

 بسح هسكعو ملسمل اطرش بسح يراخبلل طرش لك ام

 نملعاف خويشلا ىلع اقفتا ام نأ ندصقي نيخيشلل طرشلاو

 درواموي نإف هذخاب اوماق دق ثيدجلا مهنع نيذلا مه

 امهنم لك ةاور تقفتاو امهطرش ىلع ءاج دق لاقي
 ""ننيب )٢٢( ةيآلا )٢( : ثيدحتلا دعاوق ٦٠ ص )٢(

 )٥( ص ٨ ةنامضلا ءافو لوالا ءزجلا .
 )١( ص ٨٥ ثيدحتلا دعاوق .
 (٤) ص ٧ ثيدحتلا دعاوق .
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 هطرش نع ىور دق اذه ليق نإ
 انيعب مل ناخينلا امإف
 رجح نبا ةهزنلا يف لاقف
 هقباسلا طورشلا ةيقب عم

 يف ندجوي سيل يطويسلا لاق
 دارملا لب امهريغ يف سيلو
 قفتم حيحص اذه مهلوقو

 هطبضو هل طرش نع ينانلاو
 املعتلف اربعي ملو اطرش
 () رظناف ةاورلا طرشلا اذب ينعي
 هقئاقح نمهفاف حيحصلل يأ

 )٢( فرعاف طرش نيخيشلا يباتك
 داري طرشلا وه دانسإلا لاجر

 امهعم هيف ةمألا لخدت ال امهدحو يأ نيخيشلا نم كاذ

 ةدئاف

 () لوبقملا هبنا يوقلا وهف لوبقملا دصقي ثيدحلا فصو

 دوجلاو فورعملا حلاصلاو ديجلا مث ظرفخححملا تبانلاو

 ركذيذاش ظفحلا لباقو ركنملا كاذ فورعملا لباقي

 اديجلا لاقيو حيحصلا عون ادوجناو تباثلا لمشيو
 اميهنيبام نوكيريافقت امنود حيحصلل يواسي وهف
 نلدعب لب ديجل هحيحص نع لدعي ال ذب هجلا يف ليقو
 يقب نكل هتاذل نسح نع يقتري ثيدحلا اذإ ةتكنل
 هب فصولا ىجيف حيحصلا كاذ هغولب ىلإ ًةدرتم اذ

 امب فصولا نم ةبتر لزنا
 عم حيحصلا حلاصلا نلمشيو

 حلصي فيعضل نلمعتسااو
 دق حلاصلا نسحلا نود ناب

 نلقني وهف دؤاد يبأ نعو
 هنيب نهو هيف ثيدح نم يأ

 القن دق رجح ليلس نعو

 ال عجب نأ نم معأ هنأب

 نسحللق ةحصل ىقترا امف
 ناث ىنعمف اذ ادع امو

 امسر يوقلا اذكهو حص
 عقي دق جاجتحالو هنسح

 حضوب لاقمو رابتعإلل
 )٤( درو افولا يف بطقلل اذو ءاج

 ننسلا وهو هباتك يف ناك ام
 هنلعأ دق حلاص نيبي مل وأ

 العج دق حلاص ظفل لوقي
 التم رابتعاو جاجتجإلل

 نرتقا لوالا ىنعملاب هنإف

 ناع نهو كاذف هنود وأ

 نسحلا

 هفللا ىف ءاج نسحلا اذ فيرقت

  

 ههبشم ةفص اذه نأب

 (هر لاقي امك هحالطصا نع امأ لامجلا ىأ هب نسحلا دصقيو
 )٦( مهتم هدانسإ يف سيلام مسري لاقمفقف فالخ هيف

 هنم ٢١ صو لوالا ءزجلا يوارلا بيردت ١٢٧١ ص )٢( . ركفلا ةبخن حرش ٢٨ صا|ا

 . ةنامضلا ءافو ١١ ص )٤( . يوارلا بيردت نم لوالا ءزجلا ١٧٧ ص["'

 . ةنامضلا ءافو نم لرالا هزجلا ٢١ ص )٦( . ةغللا نتم مجعم نم يناثلا دلجلا ٢١ سا
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 الو ل ذوذش نم هيف سيلو
 افرعو يذمرتلا لاقم وهو
 رهتشا دفق يذلا وه هنأو
 رجح نبا نع ةبخنلا يف ءاجو
 لقنباج داحالاربخ نم

 للعم ا ل دنسلا لصتم

 نسحلا كلذف هطبض فخ نإ
 يتلاو طورشلا ةيقب ينعي
 هدضحعي جراخ ئشل ا يأ

 هتلادع يذلا روتسملا ثيدح

 دروو ققآسف هنم نيبي ملو
 حيرج الو ليدعت هيفام

 نسحلا مسق ناك حالصلا نباو

 اولخ دانسإلا لاجر نكي ملام
 دقو ةياور يف نلف قي مل
 رخا نوكي هجو نم كاذو
 ةنامألاو قلصلاب نفرعي نم
 يفو ظفجلا يف حيحصلا ةجرد

 درفنا دق هبام نوكي نأب

 نم نيمسقلل دبال نملعتلو

 للع نمو ركنم نم نملسي وأ
 يباطخلاو لوألا ه مسقل

 انيرخأتملا ضعب لاقو

 القنو يور ههجو ريغ نم
 افرع دق هجرخم امنأب

 ركذ دق اذه ىباطخلا هلاجر

 ()ربتعا هتاذل ذللا حيحصلا نأ
 لقنلل هطبخض مو لدع

 يلجني جيحصف ذاش سيلو

 نملعأ لق يأ فخو هتاذل

 تبثملا حيحصلا دنع تركذ دق

 هقرط تددعت ام لثمك

 هتياور تتأو ققحتت مل

 دح روتسملا اذل يواخسلا نع

 حيجرت دري ملف ادرو ول

 ١ نركذي هنع لولاف نيمسق
 اوور دق نمم روتسملا نم ينعا
 درو هوحن وا هلتم يور

 ربخلا يف هتاور نم يناثلاو
 ةجردلا مكلت نع نر صقيو
 فصتي مل كاذك هناقتإ

 دعي سيل اركنم كاذ ناف

 نملعاف ذوذشلا نم ةمالس

 لزن ىذمرتلا نأك انه اهو
 بابترا الب ىناتلا ه مسقل

 انزرري امبسح ثيدحلا نع

 لمعلا هب نحلصيو نسحف لمتحم بيرقو فعض هيف ام
 (¡ ليقلا اذ نم نسحلا ةفرعم لوقلا مع ليق لاق بطقلاو
 افعض دق يذلاو حيحصلا اهب افرعي نا ىلع يذه ةفوقوم

 امهيدح ىف فرعي دق قرفلاو امهفاف لاقملا بطقلا عباتو

 نكز اميف اهرابتعا مزلي دق نسحلا يف حيحصلا طئارش نإ
 اربتعي ناو هل ةلادع ارهظت ن أ يغبني حيحصلا يفو

 النم حيحصلاك اطرش دعي ال نسحلا يفو ناقتالا لامك
 نبوري دق هلثم هجو ريغ نم نأب دييقت جاتحي ب هناو
 ناقتالا هب نرهظيو هب ناصقنلا ربجي ىك هوحن وا
 بتك افولا ىف بطقلا اذهو اهيف بغر ىتلا ةلادعلا رهظتو

 . روكذملا باتكلا نم 1 صو رجح نبال ةبخنلا حرش ٢ ص )ا(

 . هنم ٢٢ صو عسوا حرشب وهف حالصلا نبال ثيدحلا مولع ٢١ ص علاطو لوالا هزجلا ةنامضلا ءافو ٢ ص )٦(

 . ةنامضلا ءافو ١ ص )٢(

- ١٣٢ - 



 . ثيدحتلا دعاوق ١٠١ ص "7

 دعب يذلا وهف فيعضلا امأ
 بذكلا كلذك قدصلا لمتحاو

 ةيمستلاو عوضوملا لثمك

 هل ياورلا اذ حاص نظ نسحب

 انس جلا ناب ليق ول كاذ نم

 تاقثتل ١ ةجرد هب ىنعي

 ريغ نم امهالك ىور دقو
 عمجاوهف ةلع الو الك

 ثيدحتلا دعاوق ىف كاذو

 بتارم وذ نسحلا يف لاقو

 نع هيبا نع ميكح ىتف زهب

 نم ك اذ وحنو يميتلا نع يوري

 تتا بتارم ىندا نم وهو

 هنيسخ ىف فالخلا درو ام

 هللا دبع ليلس ثراحك
 ةاطرا ىتف جاجح كاذك

 )٢( لقن هباتك يف يمساقلاو

 ركذ هتاذل يذلا نسجخلف

 مهظفح يف اولصي اونوكي ملو

 يف ناك نإ ١ هريفقن نسحو

 ىور اميق اطخلل ل ريثك :

 بسن فعضلل كاذف دعاش :

 دضع امب المتحم ىت تأ دقو

 هب جاجتحالا كرت رمتسا لو

 ىقري نا نسجلا نكميو

 يور اموي رخا قيرط نع نإ
 لمتحاام هنع ليزي هنال

 ةيقرتلاب ب امنإو
 لبقي امتح نسجلا ىف ه مكحلاو

 اناك حيحصل ١ نود هنأ ول

  

 .هنم . صو لوال ١ هزجلا يوارلا بيردت ١٥٩ ص (٢)

 درفناو حيحصلا نع هجرخم

 بستحي هيف قدص ال ام ليقو

 اوتبثا اميف روكذملا نسجلاب
 هللقم انه بطقلا عباتو
 انبلا يف تاقنلا نم نيرقي ام

 تاقن نع نوكيالسرم وأ

 ريبعتلا يف ذوذش الو هجو

 عفنأ اقح يهو دودجلا يذل
 (١) يمساقلا هاكح دق هنعو

 () ثيدجلا ىف بيردتلا كلذك
 بتارملا هذه يلعأ نإو
 نيورياضيا ورمعو هل دج
 اذخ قحسإ نباو هدج نع

 نيوري حيحص هنا ليق ام

 تبث هدعب مث حيحصلا نع
 هنييبت ىف فيعضلا اذكهو

 يماضللا ةرمض نبا مصاعو

 ةاورلا نم مهلنمك نمو

 () لصح اميسقت حالصلا دلو نع
 رهتشت امتح قدصلاب ةياور

 مهلثم حيحصلا ىور نم ةبتر
 ىفي روتسم دانسإلا مكلذ

 هتلف غ ةرهاظ نكت ملو

 ىوح اميف بذك ماهتا الو
 متي عباتمب اضتعا اذك بسني

 بستكا دق دضاعب هنسحو

 دجو دق هيف فعضلا ناك هالول

 هب ءاج ثبغلا حتف اذ لاقو
 اقحتساا اذا ىأ حيحصلا ىلإ
 يوقانهاهنوكيهنإف

 لخي دف ام وا يوارلا طبض فعض نم
 ةوقلا يف هب اقحلم راص يأ
 لمحلا نمزلي 7

 انايع هب جتحي كشال

 . ثيدحلا دعاوق ١٠٥ ص (؟)
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 هفئاط هتجردأ حيحصلا ىفو
 مكاجلا لثمو نابح نباك
 اولمع دق ةماع ءاهقفل : او

 نسحلاو اذه ىباطخلا نع ىكح

 ادؤاد وباو ىذنمرتلاك

 يف لصألا يذمرتلا باتك اما
 نم خسنلاامنكل هرنأ
 نسح ثيدح اذه هلوق ىف

 اكؤانتعا ىغبنيدق هنكل
 دمتعت لوصأب هنححصت

 قحتلتالف ديناسملاامأ
 يذمرتلا كاذك ناحيحصلا يمو
 تلع دق انأش ةسمخلا بتكلاف

 نأب اهنم دنسم ديقتي مل
 اهفلا يذلا ةلالج عم

 حيحص نسح اذ مهلوقو
 لاكشا انه ةرابعلا يذ يف

 رصاق هنع نسملا امنإو

 دانسبإلل حالصلا ىتف لاق
 نادانسإ ثيدحلل ناك نإ

 نسحو حيحص دانسإب وهف

 يوفل ىنعم دارأ اذ لاق نم

 النتثتم قوسأ انه يننأو

 ةرصبتلا يف يقارعلا هركذ
 تمكحو تتأ قرط هلاذا

 ركذو قشأ نأ الول ثيدح
 تدجو لوبقلل طورشلا لك
 هتاور نم ورمع نب دمحم
 هقن نكل هطبض مامت يفو
 ة ملس وبأ الوأ "هاور

 اعبات دق زمره نبا جرعألاف
 اطعو هوبأو وهو
 بسن ةبيبح .> مأ ىلإناك

 دق ةعرز وبأ ورمع ىتف اذك

  

 هفراع نوكت هب هب اهنأل

 مزاحلا دج ١ ةنزخ نباو

 اولقن اضيأ ملعلا لهأو هب

 () نثسلا نم تتا بتك هناظم

 اديدحتلا عقف ينطقرادلاو
 () يفتقي وهف ن سحلا ةفرعم
 نكز دق فالتخا اهيف هباتك

 نيب حيحص وهو نسح وأ
 اكلصا نح حصت يكل هب

 دع كنم قافتالا هيلع ام
 اوققح اميف ةسمخلا بتكلاب

 يذ دؤاد وباو يئاسنلا مث
 تلت هذهل ديناسلا امأ
 نلبقي جاجتحال ثيدح يتأي

 اهفنص امنيح دهجب ماق

 حولي ريغو يذنمرتلاك
 لاقيام ىلعأ حيحصلا نأ
 رهاظال انه لكشم عمجنلاف
 دادرت الب رم ] عجري
 نامكجلا عمتجي انه اهف
 نلمتحي دق لاقو هريغب

 يوق اذه ىلإ سفنلا يذ ليمو

 () القن نم وأ يراقلا ديفتسيل

 ةلادعلاو قدصلا وذ ىور اذإ

 تبث انهاه ةحصلاب هيلع

 رشبلا ريخ ىفطصملا كاوسلا نع

 تديق دق ةياور ىوس هيف

 هظفجخ ةوق يف مهتم

 ةريره ىبأ نع هاور من

 اعفرامّيف يربقملا كاذك
 اطبض دق امك ىلوم هناو

 بتك يقارعلا اذك هؤالو

 _ دعي اضيأ هريغو هجبات

 . ١ ج يرارلا بيردت اهدعبامر ١٦١٦١ ص )) . حالصلا نبال ثيدحلا مولع اهدعبامو ٢٧ ص )٢(

 . يقارعلا ةيفلا حرش ة ةرصبتلا نم لرالا هزجلا ٦٩؟ ص (٢)
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 ةحصلا مكح ثيدجلا يطعأف ةملسابألكلاحعبات دق

 هدر بابسأو دودرملا ربخلا

 هفيرعت يف دودرملا ربخا

 اوقلط أو ةريتك هماسقأ

 اهل امسإ اولعجي مل ام اهنمو
 هل بابسا ثيدحلل درلاو

 لكو يوارلا يف نعطلاو هلوبق

 تملع حيحصلا يف لوبقلا نع

 قفاوت اهل ءامسا اهيلع

 اهلمش مهدنع فيعضلا مساف
 هلاح فرعت تئش نإ ةريثك
 عنمي وهف دانسإلا نم, طقس

 )١( لمش ة ةريثك اعاونأ نيذ نم

 فعضل ١

 )٢( يوقلل دض فيعضلا ةفللا يف
 دصقي دق انهاه ىونعتلاو
 عمتج ملام وه فيعضلا نا

 تضم يتلا نسجلا تافص الو

 ةلادعلا وأ هطبض دقفك

 دنسلاب لاصتإلل دقاف وأ

 روتسلا يف ةعباتملا وه

 دقو لامعأ وهو حيحصلا لثم
 برطضاو ركنملاو ذاشلاف

 اهنم لكو عوعحضوم هنمو
 ةدش بسح فيعضلا توافت

 هقدص نع يذلاك ىه وأ هنمف

 دقرف نع دنسم , رقيقدلا وهو

 يبأ نع منت بيطلا ةرم يأ

 ١ العج دينادنألا ىموأ اذ نأو

 فرع ىموألاف تيبلا لهأ كاذك

 رباجف رمش ليلس وهو

 دروام ىهوا مث يلع نعف
 هوبا نم مساقلا ىتف وهو
 ىتف صفح نبرمع هدجو
 لو هدج مت هيبا نعف

 امساقلا كاذك ادمحم ىنعأ
 . ثيدحلا حلطصم ريسيت ٦٢ س (ا)

 . يوارلا بيردت نم لوالا ءزجلا ١٧٩١ ص ()

 يونعمو يجي يسح فعضلاو

 اودروأ دق امبسح حالطصا يفو

 (٢) عمتساف حبحصلل تافصلا هيف

 تبث دق كانه اطرش هدقفل

 ةلع وا ىتأ دقذوذشب وأ

 دعي دق اهنم طورشلا سداسو

 ريبعتلا يف فيعضلا وه اذه

 دعت نا هنم عاونألا ترثك

 بسحي هنم بولقملا كلذك

 اهنفرعتس ماكحأب صخ
 ةفخلا بسحو هتاور فعض

 (؛ر هققح دق نم دنع ىسوم ليلس
 دنسلا بسح ةرم نع يجنسنلا
 يبنلا بحاص قيدصلا وه ركب

 لصو ركب يبأ ىلإ يذلا وهو
 فصو دق ورمعف ديناسألا نم

 روعألا وهو ثراحلاف يفعجلا

 هوفرع هللا دبعب ىعدي

 اتبثدقرمع لجن مصاع
 لواجامبانهاه جتحي
 امسر اميف هللا دبع كاذك

 . حاحصلا راتخم ٢٨١ ص )٦(
 . ٨٢ ص مكاحلل ثيدحلا مولع ةفرعم )٤(
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 يبإ نع لاقي ديناسملا ىهوأ

 اليعامسب لج يرسلا وه
 هيبأ نع يدوألا ديزي لجم
 انييرصبلا دنع يأ ةخسنف

 ةأرما نع مت لبش ليلس

 نع دوعسم ىتف ديناسأ ىه وأ
 ركذنو هنعف ديز ىبأ ىلإ
 مذنحفق نع ربحم نب دؤاد
 لقنو هنع شايع يبا لجن
 نوميم نب هللا دبع كاذف
 نع مث شارخ نب باهش نعف
 ةمركع نع ميهاربا لاقي
 انيينامبلا دانسا ىهواو

 مكجلا نابا نبا نع يندعلا
 دق ينيقلبلا اذو سابع ليلس
 اذك جتحا هب يراخبلا ذإ

 ىت ف دينا دأ ىهوأ امنإو

 يدسنلاب ىعدي زربف صلا وهو

 بذكلا نم ةلسلس يذو هنع

 دمحأ رصمل دانسإ ىهواو

 انيدشر نب جاجحلا هدجو

 ىتف وهو ةرق نع هدج نع
 ىور نم لك مث ليوُيَح نب
 درو دينا نألا ىهوأ امإو

 نع بولصملا وهو سيق ليلس
 ادنسأ ديزي نبا يلع نعف

 ركذ دقو ةماما يبأ نعف

 بألا مسا مث هللا دبعب ىعدي

 نع هيوري اذو ةحيلم ىتف

 دق كاحضلاو كاحضلا نع اذه

 الملا نا (٢) بيردتلا يف لاقو

 نايب الب ديناسألا يف يأ

 ماكحألا يفو هتنفص يف يأ

 اذكو ظعو لثمل زئاجو

  

 بترلا ب نوكي ةريره
 اليق اميف دؤاد ىتفلا نع

 هيقلت ام شئاع نعو هنع

 انرركذي ثراخجلا نع يهو
 ةشئاع نع نامعنلا ةذلاو
 نملعأ ةرازف يبأ نع كيرش

 رهش ديناسألا ىه وأ سنأ

 مهفأ نابا ممث هيبأ نعف

 لمح يهاولا ةفص نييكملل

 نييعتلل حادقلاب فرعي

 نكز همساو يزوخلا ديزي ىتف
 ةمألا رحب سابع ىتف نعف

 انرري رامع ليلس صفح

 ملعلا نع ةمركع هدعبو

 () ددعلا اذه نم ةمركع جرخا

 اذب كش الو ىطويسلا لاق

 ىتا ناورم نبا نع ام سابع
 ىبلكلا حلا ص يبا نعف

 بهذ نم الرجح ليلس لاق
 )١( دجوي كاذك دمحم لجخ

 انيور دق هيبأ نع دعس نب

 اتبث كاذك نمحرلا دبعك
 ىوح ةريبك ةخسنو هنع

 نبتساف رحز لجن هللا ديبع
 ادب دانسا مساقلا نع مث

 رهش ناسارخ ديناسا يمه وا

 بتكلا يف يعد نمحرلا دبعب

 دجما سابع نبا رحبلا نع ىور
 الاستلاو فيعضلاب زوجي

 نايدلا نع الإ ه

 مارحلاو زالخا بناجل

 اذل نمهفاف لامعألا لئاضف

 2 2 ض]آ

_ 

 )١( ص ١٨١ لوالا ءزجلا يوارلا بيردت . )٢( ص ٨٤ مكاحلل ثيدحلا مولع ةفرعم . )٢( ص ٢٢٨ لزالا هزجلا ىوارلا بيردت ٠
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 لقن اذه لبنج نبا لاقو
 رجح نبا اماو يدهم نباو

 المع لصأ تم نجرديو
 لمعلا يف توبثلا هداقتعا مدع

 انلمعب زاج لاق بطقلاو
 تافصلاو ماكحألا ىف نكل

 هب لمعت ال عوضوملا دعبتساو

 لمش هلاقم كرابملا نباو

 ركذام هنع بيردتلا يف ءاجف
 اهنمهفاف فعضلا ديدش سيل
 العج طورشلا ثلاثو هب

 لبق دق طايتحا نكلو هب

 () انملعاف يطوبسلا ىكح امك
 ينأي نأهبزاجام هلل

 هبر نم ازجلا ىقلي هعضاو

 دانسإلا طقسب دودرملا ىف باب

 اعطقنت نأ دانسإلا يف طقسللا
 رنكأ وأ دحاو ةاورلا نم

 رخأ 9 أ هطوقس لو أ نم

 ام أ ايفخ ناك هن أ 9 أ

 ةمئألا نم عونلا اذ فرعي

 نكي مل نم هفرعي اذكمو
 اكرد ١ ام هنامز هنال

 ةزاجا اك مث هر امو

 دق دانسإلا يف قذاحلا ثحابلاف

 ةاورلل خير أتلا سرديف

 مهبلط نع تاقوألا سرديو

 اعفترا امم دانسإلا ةلسلس

 ركنتسي اطخ وأ ادمع ناك نإ

 رهاظلا ىف هئانثأ نم ناك وأ
 ىمسم ارهاظ اطقس ناك ام

 ةمالا ين نم ثيدحلا ةمئأ

 نيوري ذإ هخيشب ايقتلم
 اكردأدق هرصعل هنأ وأ
 ةداجو الو هل هخيش نم

 دجو وار نع ثحبي نأ جاتحي
 ةافولا نع مث اودلو نم
 مهلاوجحا نعو مهلاخرا من

 ربتلا عقوملا يف ةعبرأ رهاظلا طقسل امسا اولعجو
 لضعمف قلعم اهننلان لسرملا وهف يناثلاو عطقنم
 يفولا نفلا يف قاذحجلا هكردي يفخلا طقسلا هعاونأ نم يناثلاو
 ثيدحتلل دانسإلا للعو ثيدحلا قرط نوفراعلا
 () نايبلل يفخلا لسرملا يناث امسإو اسلدم يمس

 فيعضلا عاونأ حرش

 ا __ ءاونألا هذه داب ملعأو

 افذحي مل هتاور نم ناك نإ
 اعوفرم الصتم ىتأ اذإ

 طقس دانسإ أدب نم نكي نإو
 دانسإلا رخأ نم نقذحي وأ

 السرم ىمسي دق اذه نإف

 . ثيدحلا حلطصم ريسيت ٦٧ ص (٢) . ةنامضلا ءافو نم لوالا هزجلا ١١ م ()

 يعارت دق دانسإلا بناج نم

 افرع دق لصتم اذف ءىش

 اعوطقم اذك افوقوم ناك وأ
 طبض همسا اذك قلعم وهف

 يداهلل ابحاصم ادغ نم

 الضحعم اعابت نيننا فذحو
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 ارنكأف وأ نينثاف ادحاو وأ

 اعقو ثيح دنسلا ىف نكل

 ح ا عالا ن ة ا ظط ر 1 هنإو

 اركذ عاطقناف لاوت الب

 ا ٥ م نتمل او د انسإلا يفق رظني

 ()ر الصتم اذك اعوفرم ناك ام

 لرسرمل ١

 السرأ دق ام لسرملا قلطا نإ
 فرعي وارب ٥ ةي ممل ذإ
 ةفقللا ىيف هفيرعت ىتأ اذك
 اذا الاسرا موقلا ءيجم نم وأ

 .قب نع دنسلا قرفت
 لاو ةأ ةد ع كانه تتأ

 انيثدجحجملا روهمج عمف

 ىلإ هفاضأ دق يعباتلا ام

 ريبكلا ةفاضإ امهيينات

 طبض دق اهنم لاوقألا ثلاثو
 ربتعا اذ نييلوصألارثكأف
 الاق دق ام لاوقألا عبارو
 ملاعلا وهو يبونقلا فرعو
 يبنلا ىلإ يعباتلا فاضأ دق ام
 ملعاف هاعمس دقامه ام

 لسرم يباحصلا هنع ىور امف

 نم كرشملا عمس انثيدح اذإ
 هتايح يف ملسا وأ مسا

 لسرملا لوبق يف ءاج فلخلاو
 دعب يباحصلا نع هنأ ول

 ةباحصلا لسرم نلبقب و

 ركذ خيشلاو ثيدجلا ةمنأ

 يباحصلاو نيدلا رون تينع
 عامسلا ىلع ىور ام لمحي
 ىفطصملا بحصو هلاقم اذه

 تتأ ةلاد عل ءانب اذو

 ليق رحبلاك ريغصلا بحاصلاو
 يبنلا دهع يفف سابع نبا ينعأ

    

 )!٢( السرم ءاج مسالاف هدانسإ

 فصوي دق اذك لوعفم مسا وهو
 ةقانلا لسر نوكي هلصأ وأ
 اذ لثمو مهريس يف اوقرفت
 هتقرعم نع حالطصإلا يف امأ
 اولاق ام لاوقألا يذ لوأ

 انى ب .لوصألا نم ددعو

 اللا ريخ دمحم انيبن

 ريشبلا ىبنلا ىلإ يعباتلا

 طقس هنم دحاو وار ناكام

 رقأ اذ ثيدحلا لهأ نم ضعبلاو
 ا اقلا عمساف يباحصلا ريغ

 مزالم اهل ارفلا ةنسلاب

 برعلا ريخ يباحصلا وأ

 ملست علاطو سرداف هريغ نع
 . ىعباتلا هاور امو

 نمتؤملا توم دعبو ىرولا ريخ
 هتام ىلإ يداهلا ري ملو
 لبقي مل هنإ موق لاقف
 درو نإ نلبقي موق لاقو
 رداف فيعض لوقلا اذ ليقو

 ةمنئألل روهمجلا هب لاق
 (٢) رقاو لوبقلا سمشلا ةعلط يف

 باولا نلع اموي ىور اذإ
 عامجإلاب لوبقلا لقنو

 فرعاف هولبق نوعباتلاو
 تبث هلوقف ىباحصلا اذل

 لقن دق ثيدحلا لسرم هنعو
 بحصلا نيب نسلا ريفص ناك

  

 )١( ركفلا ةبخن حرش ٦ا ص . )٦( ص ١١٥ يبونقلل بيبح نب عيبرلا مامإلا .

 (٣) سمشلا ةعلط نم يناثلا هزجلا نم اهدعبامر 5 ص .

- ١٣٨ -



 درو سابع نبا نع ام رثكأ
 هبيرقت يف لاق يوونلاو
 لبق يباحصلا لسرم نأب
 نكي ملام هريغك لب ليقو
 يقل اعمج نم ريبكلا يعباتلاو
 مهنع هاور يذلا مظعمف
 ىقتلا نينثاب ناك وأ يقتلي دق
 بلافلا يف يعباتلا اذه نأل

 ببسملا يتفك رابكلا اما
 رابكلا نم يرصبل =
 ربتعا يباحصلا لسرم ليقو

 يباحصلا لسرم نا ليقو
 اهنم طورشب نكل. لبقي ,

 السيأ نم ةقث يمسي نأو
 انونومأم ظافحلا ,رشح ٨ نم
 ناوهو طرش مضني نأ كاذك

 رخا كانه هجو نم نوكي
 هلسرا نمو السرم ىمسي
 اقفاو ىباحصلا لوق هنا وا

 يف يبونقلا ملاعلا لوقي اذك
 ريسيتلا يف لاقملا درسو

 يتفي نأ وأ ناحطلا هفلأ
 ركذاذنكه ملعلا لهأ رثكأ
 اطسوت ىعبات هاور اذإ

 البق نيعباتلا رابك نعو

 هنيواسي اماج نكي مل نإ
 ابهن هيلإام اذه لعو
 هلسرم اهاور ثيداحألا ضعب
 ىور اضيأ اهلثمك هلثمو
 تتأ ابابسأ لاسرإلل نإو

 تاقثلا نم هتاور ناك

 دمتعم وهو ثيدحلا لسريف

 دعي دق ريفص وهو لسرم نم
 () هبيردت يف بيرقتلا حراشو
 لقن ةرنكب نيحيحصلا يفو

 )٢( قذملا ماركلا دمحأ بحص نم

 مهنم درفب نم ريغصلا اما

 اقبس دق نم لثم اذه سيلف
 بحاضألا ال عابتألا نع يوري
 ببجحاديز نب رباجو
 رافصلا نم يرهزلا امنكل
 () رقيف اريبك نأ يعباتلاو
 باحضألا عباتك هريغو

 اهنظفحاف ريبكلا يعباتلا
 اللا نم هكراش نإو هنع
 انوفلاخي ال نوقفاوم
 ندنسي كاذكو ثيدحلا ىوري

 رهاظ هاوس هجو نم ىوري وأ
 هلوا لسرم ريغ ملقلا وذ
 اققح دق رظن اذ يف ليقو

 فرعاف عيبرلا نع هف لأت

 (٤) ررحتلا اذب قيلعت نودب

 يتفلا طرش متاضتقم

 ربتعي اضيأ لسرملا يف ليقو
 (هر اطبض لاقي بحصلا ةلمج نع
 الوألا اذ ادع ام طورشلا بسح
 هنع نحجري وا ضراعم
 ابهذم هيقتقن نم انعيبر

 هلضعم اهاور دق اضيأ كاذك
 اوس هلك يورملا يف مكحلاف
 تبن وار عم ثيدحلا اذإاهنم
 ةاورلا نم هدنع حصو

 دنسلاب ثيدجلا ىور يذلا ىلع
 هنلسريف نتم ١ فرع 9

 . لوصالا رهاوج يلع ضيفلا يبا قيلعت ٦١ ص (؟)
 . ثيدحلا حلطصم ريسيت ٧٦ ص )٤(

 هنثدحي ىذلا ىسنن وأ

 . يوارلا بيردت نم لوالا ءزجلا ٢.٧ ص ()

 . يبونقلل عيبرلا مامإلا ١٧ ص (")
 . يبونقلل عيبرلا مامإلا ١١٧ ص )٥(
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 \ امحي سيل لصألا يف هنأل

 اثيدحتلا دصقب مل هنأ وأ

 هركاذملا وأ ىوتفلا ضرفل
 دنسلا نود ددر صقملا هنأل

 نإ ١ كاذو اهوحنو ة ةر هشك

 اولواح اضيأ ثيدحلا املعو
 ام يباحصلاف ةوقلا بسحب

 تتبث يباحصلا نم لسرم وأ
 مرضلا لسرأ ام هنلان

 ديعس وأ ديز نبرباجك
 يذو هخويش يف ىرخ نمف
 اهنودو دهاجم وأ يبعشلاك

 نمراغصلاف ثيدحتلا دعاوق

 يورملا لسرملا لانم امأ

 ةيبلتلل لسرلا ريخ عطق
 لقنف كاذ لبق اهتعطقي مل
 ىرولا ربخ نم هعمسي مل رحبلاو
 ةئيسننلا يف لوقي ابرلا نإ

 يئاشلا امأ متاح يبا نبال
 ليصحتلل عماجا ثلاثلاو

 اولقن نم تاقثلا نع الإ

 انيدحلاركذدق هنكل
 هركاذندق نمل نتملاركذنيف
 دنسملا لاح ملعي هنأو
 نملعاف تاقلا نع هلسرأ

 () لعجي ثيح لسرا ام بيترت
 املعاف عامسلاب يأ هلسرأ

 تلصح عا مالب هتيؤر

 اومهفتلف هلسر أ نقتم و أ

 ديشرلا ىتفلا ببسملا لج
 ذخ ىضم يذلا دعب ةبترم
 اهنيب دق نسحلا لسرمك

 نبسحي مهنم يرهزلاك اوعبت نم
 ىبنلا نع سابع نبا ىور
 )٢( ةبقعلا ةرمج يمر دعب نم

 لجألا سابع نبا لضفلا نع اذه
 اركذ دق رخآ ثيدح مت

 ةماسأ نع ملقلا رحب هيوري
 )٢( اوددح دقامك ليسارملا هيف

 ينايب ذجحخ دؤاد يبالف

 ليصفتلا يذ يئالعلا ظفاحلل

 عطقنملا

 لصتملا دض ثيدحلا عطقنم
 طقس وار نكي نأ حالطصا يفو
 الو عضاوم وأ نيعضوم وا

 رض وأ طسو وأ لوأ نم
 يعباتلا نود وه نوكي نمم
 جرخف )٦( يقارعلا لاق هلثمو
 دانسإلا لصتم نكي ملام

 انلمشيف درف ىلع ينعأ
 السرملا نلمشي اضيأ كاذك
 يعباتلا صخ لسرملا اذ ليقو

 )١( ص ٢٤١ يمساقلا نيدلا لامج دمحم ثيدحتلا دعاوق .

 . حالصلا نبال ثيدحلا مولع ىلع رتع نيدلا رون قيلعت ١١٦١ ص (
 (٥) ص ٥\ ةنامضلا ءافو نم لرالا ءزجلا .

 ؛ر لقن اذك هفيرعت ةقل يف
 () طبض دق ناكم يف يباحصلا لبق

 الخ وار نع طقاسلا اذ ديزي
 يرد ام يف هلامعتسا بلاقلاو
 عمسا افولا يف بطقلا لاق كاذك
 جرد فيرعت متو هلض عم

 دادعتلا ىف طقاسلا اذ داز ول
 انلخدي هيف اذإ اقلعم
 الضعما ىوحي فيرعتلا اذب وهو
 عمساف عاطقنا يعباتلا نودو

 . سمشلا ةعلط حرش نم يناثلا ءزجلا ٤٦ ص )٦٢(
 )٤( ص ٥٦٧ ةغللا نتم مجعم نم عبارلا دلجملا .

 )٦( ص ١٤٨ يقارعلا ةيفلا حرش ةرصبتلا نم لوالا ءزجلا .

 ۔ ١٤٠ -

  

 



 ركذ هلاتم ةباحصلا نع

 ىور الينتم حالصلا ىتف مث

 ىتف ديز نع قحسا يبا نعف

 ركذو اهه متيلو نا عفري

 ةنامألاب ثيدحلا هممصو

 افذح كيرش يوارلا انهاهف

 مل يرونلا اذ قحسا يبأ نمف

 يبا نم كيرشو كيرش نم اذ

 ركذ دق ثيدحلل مولعلا ىفو
 تابنلاب ءعدلا هلا نم
 مث هللا دبع لجن ءالعلا وبأ
 دقف دادش وهو سوأ نبا نع

 )١( ىوح يروثلا نع قازرلا دبع يا
 ىتا اذك ةفيذح نع عيشي

 ربالاركب وبا وهو انقيدص
 ةوقلاب هفصو ام لثمك

 افرعا يروثلاو قحسإ يبأ نيب
 ملع دق نكلو ارشابم عمسي
 برغتستالف هيوري قحسا

 ردص مهبم نووري نم ضعب يف
 )٢( ةاورلا نع ءاج دق رمألا يف

 مهبنم مساب نيصخش ركذي
 دروام اهبا ةاورلل تيار

 عقت ةلاهجل فيعض وه عطقنملا ينع أ عونلا اذه مكحو

 ؟) لبق دق لاق نيدلا رون خيشلاو لقن نم لاحب لهجلا هب ينعأ

 لضعملا

 (؛ز دجوي داض حتفب هؤايعإ دصقيو هلضعأ نم نوكي
 لعجي ىنالنلا نم هلعف زإ لكشم اذه لاق حالصلا نباو
 ىدبت مزال وهف زميهلاب ىدع مزال لعف كاذو
 ليقلا يف قلفغ تسم هناب ليضع يف تثحب يننكل

 تبثبداضرسكب لضم تفتلي ال مت اديدش ينعي

 رهطلا ثيدح اهحتفب نكل رسكلاب لض عم و ارل لقو

 () بيرقتلل حرشلا يف مكلذو ببردتلا ىلع قلعملا لاق

 الضعا ىنعم تقلفتسا دق لاق القن يواخسلا نع هناو
 ىمسملل ءاج حالطصا بسح امأ اهنع لوقلا لاطأ دقو

 ركذي دفق اذكه يلاوتلا ىلع رثكافاطقس هنم نانثا ام
 ملعي دق عطقنم نم ءوسأ مهبمو قلغ تسم هن
 نيمألا نع يوري كلامك

 الضعللا ناو نلبقي لوقي
 مهريغو اهقفلا دنع كاذو
 الثم فيعضلا يف تركذ دقو
 تاذلاب لضعم اذه نإف
 قلعلماب لضعلا عمتجاو

 نيدلارونل لوق انه اهو
 السرم ىمسي يذلا نم عون
 مسر اضيا عطقنم اذ ليقو
 اللا ديس كولمملا ركذب دق
 ةاورلا ىف نانثا هنم طقس

 () يقتلي دق هب انايحا هارت
 . ٤١ ص ثيدحلا مولع ةفرعم يف مكاحلا هاور ثيدحلاو حالصلا نبال ثيدحلا مولع ٥٧ ص(١)

 . سمشلا ةعلط نم يناثلا ءزجلا ٨٢ ص ٢٤٠٧ . )٢( ثيدحلا مقر سماخلا ءزجلا ٤٧٨٦ ص ()
 . ركفلا ةبخن حرش ٦٥ ص )٦( . يوارلا بيردت نم لوالا ءزجلا ٢١١ ص )٥( . حالصلا نبال ثيدحلا مولع ٥٦ ص(!)
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 ميسقتلا بسح صوصخلا اذك مومقلا نم هجو امهنيب

  

 ةدعاقلل نييوار فذح ىفق ةدحاو ةروص يفايقتلاف

 لاملاو مسإلا يفاد قاف يلاوتلاب دانسالا ادبم نم
 نييوار ف ح نيذ لوأ نيرمأ يف فلاخ هنكل

 داب فذح ناك وأ لضحعمف دانسإلا طسو نم ابيلاوت

 قرتفي لضعم نع امهيينات قلعلاف دانسإلا ادبم نم

 دعباقلعمف وار فذحي دق دانسالا ادبم نم نا كاذو

 ىدتملا اياربلا ديس لاقك دنسلا لك فذحي هنا وا

 )) لسرملاو عطقنم يف كاذك لضعلا ناظم نم يطويسلا لاق
 تبث دق باتك روصنم نبالو تتا ايندلا يبا نبا تافلؤم

 نفرقعت تاحلطصملا علاطف ننسلا هب اتكو ديعس وهو

 قلعملا

 مراقلعم ىعدف ئشب ائيش اقلع نم ىتأ لوعفم مسا وه
 نيبتساف رادجلا كلذ قيلعت نم حاص نذخؤيو هطان يأ

 (٢ر تبثتم مهدنع حالطصا يفو ةفللا يف هفيرعت ىتأ اذك

 ركذ اميف دانسإلا لوأ نم ارنكأ أ دحاو وار طوقس

 ريخ ىفطصم يبنلا ىلإ { الص نأ ىلإو يلاوتلا ىلع
 يتلا لاق دعب لوقي من دنسلا لك فذحي نأ هنمف
 هل اَکباتو يباحصلا الإ هلك هنم دانسإلا فذحي را

 ىري اليتمت يراخبلا جرخأ ام اركذو هدحو يباحصلا وأ

 ١, ةمرحملل سابللا ركذ دق ةشناع نع ءاج ثيدح وهو
 نايبلل غصاف سروب الو نارفعزب ابوث نس_بلنال

 هقوف نم ىلإ د مت هثدح نم فذحي نا هنمو
 هلبصفت عمتساف هيف فلخلاف هل اخيش هقوف نم نكي نإف

 يئاج | هيف سيلدتلا امإف ءارقتساوا صنلاب ناك نإ

 (٥) رابخألا ى يذب يأ ينطقرادلاو يراخبلل قيلعتلا دجويو

 رظنلا يف حيحصلا مكح هل نإ ركذو يوونلا لوقي اذك
 ىور وأ لاق لثم مزج ةفيص ىوس يف هولمعتسا ام مهناو
 ىكحو اضيأ ركذدق كاذك ىهندق مث لعف هلثمو

 لاقمنلاركذي يكحيو يوري لاقي اولمعتسا ام مهنأو
 () مسري دق اذك ةحصب هل مكحي سيل لوهجملا ركذو

 )١( ص ٢١٤ يوارلا بيردت نم لوالا ءزجلا . )٢( ص ١٨١٧ ةغللا نتم مجعم باتك نم عبارلا ءزجلا .

 )٢( ص ٦٥ ركفلا ةبخن حرش . )٤( ص ٤٧٣ ص يوارلا لهنم ىلع قلعملا هركذ ثلاثلا ءزجلا يرابلا حتف ١٢.
 (٥) ص ٦١١ يوارونلا بيرقت . (٦) ص ١٦٢٧ يمساقلا نيدلا لامج دمحمل ثيدحتلا دعاوق .
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 ارو امهم سنؤي هب نكل
 ةفرعملل قيرطلا امإو

 ثبدجلا اذ دانسإ نع ثحبي

 ةجحلل هحالص ىري ىتح

 طقس نإ نلمعتسي ال كاذك

 هفرعملا يف ةدايز درت ناو

 ادمتعا حيحصلل باتك يف يأ
 ةيضقلا ىف ثحبلا حيحصلا نع
 ثيدح_تلا ضرفل همكحو

 ةيضقلا يذل مهفاف اهمدعو
 طسولا ىف طوقسلا اذو هدانسا
 هفرعت امك بيردتلا علاطف

 سلدملا

 دعي لوعفم مسا سلدملا نإ

 رتشم نع ةعلس بيع متكي
 ةملظلا طالتخا وأ ةملظ ىأ
 رونب ةملظ طالتخا وأ

 لوالاف ةثالث هماسقا

 امأ خويشلا سيلدت ىنانلاو
 عقو سيلدت ماسقأل لوأف
 مثو هخيش مسا يوارلا طقسي نأ

 ادغ نمم هقوف نوكي نم وأ
 اعمس هنم ناك ن امهنيب

 ادبأ ه ذه 4 ي مل هنأ وأ

 نكي مل ظفلب أ هبنا كاذ

 نع لوقتابذك نوكياليك
 مسي ملو اذركذ دق بطقلاو
 نم ةادالا طقسب نأ هلتمو

 نالف هثيدح يف لوقي
 رضح مرشخ لجخ ايلع نإ
 مكثندح يرهزلا هل ليق

 هل ليق انهو يرهزلا لاقو
 عمس يذلا نم الو ال لاقف
 رمعم نعف قازرلا دبع نع
 لثملا اذ حالصلا نبا ىكح دقو
 لاصتاب حرص نأ ليقف
 لبقيال هنا لاق بطقلاو
 ركذي خويشلا سيلدت يناثلاو

 () درو نامتك سيلدتلا نم وهو
 رظنلا يف يأ سلد هلص أو

 ةفللا ىف هفيركت نع كاذو

 (!)ر روهشملا رجح نبا نع وهو
 )٢( لجي امسا هل دانسالا سيلدت

 عقي طاقسا دانسإلا بناج نم

 ململا هخيش خيشل يقتري دق

 ادب اقل 9 أ يوارلل رصاعم

 اعمسب مل هسلد ام هنم وأ

 ادنسي اميك عماسلا مهويف

 نملعتلف هلاصتا ىضتقي دق

 نمهفاف انالف نأ وأ نالف
 (؛ر مسر همسا يقارعلا امنكل

 () نركذي خيش مساو ةياور
 )٦( نايعالا ىور امك هلاتم

 ركذ يرهزللو ةينيع دنع

 مهنع اضيأ لئاقلا تكسف

 هتعمس دق يرهزلا نع لهف

 عفر دق نكل يرهزلا نم اذه

 يربخ اذهو يرهزلا نع مث
 لبق له اذه لاق نم يف فلخلاو

 لقني لاصتاب حرصي ملام
 () ريفي هخيش مسإل وار

 . ركفلا ةبخن حرش رظنلا ةهزن ٧١ ص (٦) . ةفللا نتم مجعم نم ٦٢٢٣٦ رع ()

 . بطقلل ةنامضلا ءافو نم لوالا ءزجلا ٢٨٢ ص )٤( ۔ لوالا ءزجلا ةرصبتلا يقارعلا ةيفلا حرش ١٨ ص(")

 . لوالا ءزجلا يقارعلا ةيفلا يحرش نم ١٨٧١ ص )٧( . حالصلا نبال ثيدحلا مولع ٢٤ ص ١ . )٦( ج ةرصبتلا ١٨١ ص ()
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 بقل وأ مسال روهشملا همسإ نم
 دراو لاثم يف اذه ءاجو

 انثدح دق هللا دبع لوقي

 هللا دبع يناتسجسلا ينعي
 ىلإ يعادلا دصقملا فالتنخالو
 هبركت يف لاجلا نفلتخي

 رخص وخأ ىور هنع يذلا اذإ

 هتافو ترخأت هنأل

 دق .خويشلا ةرثكب هنأ و

 فخأ همكح عونلا اذه نأو

 ةيوستلل سيلدتلا اهنتلاث

 دق فيعضلل .عضلا نمع ىوارلا ةقتلاو

 افيعضلا طقسيف ةقث نع
 تاقت نع دانسإلا حبصي ىأ

 اميك نيتقنلا نيب يوسي
 القنديلولالجنةَيفب
 ملسم لجخم ذيلولا كلذك

 رثك بابلا ىف فينصتلا امنإو

 يف نييبتلاب فرعي هباتك
 سيدقتلا ىلوأ فيرعت كاذك
 رجح نبا ظفاجلا هفلا

 بستنا هل دلب وأ ةفص وأ
 دهاجم ىتف ركب يبأ لوق
 انهو هلإلا دبع يبأ نبا

 ا .تش دؤاد ىبأ لجخ

 الملا نيب نم سلد نم سيلدت
 هبف ءاج رزشألاف مسقلا اذ

 رمعلا كاذ هب لاط وأ نسلا يف

 هكراش هنود نوكي نم وأ
 ددع مهنأب هريغ مهوي

 فصو مذلاب كاذ ذإ ىضم ام

 ةقنت نع هءاج اثيدح يوري
 دنسب يوري فيعضلاو هيوري

 افيظنلا حبصي يك امهنيب

 ةاورلا دنس_م رش أ وهو
 أ افيظن ًادانسإ دجوي

 آ . فذ اذهل هنأل هنع

 ملعاف نيسلدملا نم ليق

 () ركذ مهنم ظفاحلا يبلجلاف

 فرعت علاط نيسلدملا امسا

 سيلدتلا بتارم نع ركذي

 يفخ ا لسرملا

 فرعي دق يفخلا لسرملا

 رهاظ ريخ نوكي هلاسرإ

 هريغ نع ىور وار اذإ وهو
 اتبدجلا عمسي مل هنأ ىأ

 هنم عامسلا ي يحوي امب هنع

 ارمع زيزعلا دبع ىتف نعف
 رماع لجن ةبقع نعرمع
 سرجلا سراح هلإلا محرف
 رمعو ىتاتي ل همظنف

 انفرعي يفخلا لسرملاو

 ةمئألا نم ضعبلا ربخي يأ

 !ر فصوي يلجلا دض هنأب
 رئاصبلا وذ ثحبلاب هكردي
 هريبعت نم عمسي نكي ملو

 انيدحتلا دصق نكلو هنم

 هننيببي اليتمت كاهو

 اركذ دقامك ةجام نبا ىور

 رهاظ ظفلب اعوفرم هيوري

 ,ر سمتلا هظفلو هانعم تمظن
 ركذ يزملا اذك ةبقع قلي مل
 انربخي حاص صنب امأ

 تبتيامل يوارلا اذه نأب
  

 )١( ص ص ٦ حالصلا نبال ثيدحلا مولع باتك ىلع زنع نيدلا رون قيلعت . (٢) ص ٨٥ ثيدحلا حلطصم ريسيت .

 )٢( ج داهجلا باتك ةجام نبا ٢ ص ٨١٢٥ ثيدحلا مقر ٢٧٦٠٩ .
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 اثدح اذه هنع نماقل هنم

 ناربخا هسفن نع هنأ وأ

 هنمائيش عمسي نكي مل وأ
 رخا كانه هجو نم ءاج نإ
 نمو هيوار نيب صخش ديزي
 فرع عون هنأل ا ملعلل
 لصفنم نم اذ نوكي هنأل

 درو همكح يفخلا لسرلاو
 ربتعت تافنصملا رهشأو
 دق باتكلاو يدادغبلا ىتفلا وهو

 امو سلدم نيب ام قرفلاو
 عمس ثيداحأ سلدلملا نإ

 عقو ذللا وهو ثيدجلا امنكل
 اسلد نمم عمسي نكي مل يأ
 مل يفخلل لاسرإلا بحاصو
 هيلإ ىزع يذلا ىلإ كاذ

 اذام عمس نكي مل وأ

 نميهفاف هنع ثدح نم قلي مل
 هنملعاف ءاج لوق هيفو
 ىرد ةدايزب ثيدحلا كاذ

 نكز فلخ انه اهو ىور هنع
 فصو هنع ام بسح ديزملا نم

 لقن دق كاذك ديناسألا كلت
 دعب دق فيعض عون هنأب

 رهظ دق بيطخلل باتك وه
 درو امبسح ليصفتلاب هامس

 املعاف ىعدي يفجلا لسرلاب
 اف هنع سلد ىذلا نم

 عمس ام هنم سيلدتلا اذ هيلع
 اسبل نكل ثيدجلا اذ هيلع

 مسر لب ائيش ثيدحلا نم عمسي

 هيف نم هعمس نكي ملو

 نزرعسنعلملا

 (ر انعنع نم ىتأ لوعفم مسا وه انعنعملا ةفللا يف اوفرعو
 دنس نع و لوق حالطصا يفو درو دق نع نع لاق ىنعمب يهو

 ةباور يف ن نامنتعانندح ةجام نبال ءاج الاثم ذخو

 ملعلا ماشم لج انثدح مث ةبيش يبأ لجخ هناو
 ةيمستلا يف ةيواعم وهو
 انامثنثع نع مت ديز ليلس

 انينمؤملا ما نع ةورع نع

 رشبلا ديس لاتم تركذو

 يرابلا فوفصلا نمايم ىلع

 لصتم اذ له ءاج هيف فلخلاو

 عطقنم اذه نا هنع ليقف

 رنكألا هنع لاق لاصتالاو

 نيطرش ىلع اهنم اوقفتاو

 نعنعملا سلديال اهنمف

 انعنع دق نمو نعنعم نيب

 دروو هنم دبل اقللا اهنم

 ةماسأ نع نايفس انثدح

 انابأ دقو ةورع ليلس

 انيجلصلا رايخ نم شئاع

 ربجلا كلذ ىنعم تمظن دقو

 ممر راربألا نم كلمإو ىلص
 لصتم ال عطقنم هنأ مأ

 عمتساف لاصتالا نيبي ىتح

 (٤) ركذت طورشب اضيأ بطقلاو

 نيذن نم مهدنع هيف دبال

 نكمب نيذ نيب ءاإقللا مث

 انيب فالخ يقابلا يفو هنع

 دعب يراخبلا لوق اذ نأب

 . حالصلا نبا باتك ىلع زنع قيلعت ٢٨٩٢ ص(

 . ةجام نبا ننس حرش نم لوالا .زجلا ٢١٥ ص("

 . ثيدحلا حلطصم ريسيت ٨٦ ص (؟)

 . لرالا ءزجلا ٢٢ ص ملسم مامإلا ةمدقمو لوالا ءزجلا ةنامضلا ءافو ١}ه ص )٤(
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 انيق قاو ينيدملا نباو

 فرع ةياورلاب هنع ناك وأ
 دقو ائيش طرتشي مل ملسمو

 لوطو
 انب . اب -

 فصو مهدنع ىنادلا لاقم اذو

 دعي اذه ىلع ا عامجا لقن

  

 اننأ نم ىتأ لوعفم مسا وه
 الامقملا عمساف حالطصا ىفو

 ركذ همكحو ىوارلا هلوقي
 لاصتالا نيبي ىتح هريغو

 المح عامسلا ىلع هقلطم
 ةنامضلاب ءافولا ىف بطقلاو
 عم عامسلاو ةسلاجلا عم

 انيبوار رأ لاق يأ
 الاقانالف نأ انثدح

 ()ررهش لوقلا دمحأ نع عطقنم
 لاقياذه نع لثم نأ مكح وأ
 القن اميف طرشلا بسح كاذو
 () تبثم ءاقل بسح اذب لاق
 عمتساو مهفاف سيلدتلا ةمالس

 )٣( هب لومعم ريغو هب لومعم ىلإ لوبقملا ربخلا ميسقت
 ىلإ نمسقي لوبقملا ربجلاو

 هب لمعي × هيمسق نم يناثلاو

 ماسقألا هذه نع ةثبنم

 مكحا مت ثيدحلا فلتخم

 المع دق هب دحاو نيمسق

 هبتناف ماسقنا ءاج انه اهو
 ىماسلا ثيدحلا ملع نم ناعون

 ثيدحلا فلتخمو مكحلا

 نا مكحا نم مكحملا ةفللا يف

 مسو دق لوبقلاب ثيدح وهو
 ةرنثكباج عونلا اذه ناو

 ةفلتخمو ضراعت تاذ

 يف ثيدحلا فلتخم امنإو

 تتأ ثبداحأ يا قافتادضخض

 ىنعملاداضت ناك اهنيبو
 لبق ذللا ثيدحلا حالطصا يفو
 انكم نوكي عمجلا امهنيب
 ةوقلا يف هلتم ثيدح يتأي

 هضقاني دق ىنعملا يف هنكل
 امهيلولدم, نيب ام يأ .عمجلاو

 رصبلا لهأ هكردأ نأ لبقي

 ةريط الو ىودعال لمك

 نكز لوعفم مسإ وهو نقتأ
 ملس هلثم ةضراعم نمو

 ةلقب امو ثيداحألا نم

 ةليلق اهريغ عم اهتبسن
 فرعاف فالتخا نم هفيرعت

 تفلاخت دق ىنعملا ىف اهنكل

 ىنيب دق ةغل حالطصا اذه

 لقناذك هلثمب ضراعم

 انسح نوكي وأ احيحص ناك

 ةبترلا يف هعم ىواستيو

 هضراعي ىتم رمخلا رهاظ يف

 امهف لكشب يتأي نأ نكمب
 رظنلاو مهنم مهفلا بسح ملعلاو
 (؛ر تبثي اميف ملسم هجرخأ

 )١( ص ٢٢ يوونلا حرش ملسم مامإلا ةمدقم . (٢) ص ١٦ ةنامضلا ءافو نم لرالا هزجلا .
 )٢( ص علاط ٥٥ ثيدحلا حلطصم ريسيت . (٤) ص يف ثيدحلاو رويطلاب مؤاشتلا ةريطلا ١١٩ ٢ ملسم هاور ٤ا ج .
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 ىودعلا يفني ثيدحلا اذل رظناف

 رازرفلاك موذجنا نم رف
 دقو ناحيحص ناثيدح امه
 هيفنم تتأ ىودعلا هذهف
 ()ائيش ئيش يدعي ال هنأب
 لبإلا لابامف يبارعأ لاق زإ
 برجتس اهطلاخ اذإ ينعي

 هادعأ نم لوألا نع لاق

 امذجأ نم رارفلاب رمألاف

 ضرملا كلذ لصحي امرف

 ىودعلا ضيرملا كاذ نم نظي
 هبنتجي نأ نرمؤي كاذل
 اكنكمأ دق عمجلا تيأر نإف
 نإف امهاضتقمب نملعتو

 ىلعاميهنم خسانلا مدقف

 مقف خسنلا ملعت مل نكت نإو
 حيجرتلاف حجارلا كلذب

 فق مث ديزت وا اهجو نوسمخ
 ا حيرصلا حجرملا ىرت ىتح

 انولاقلا بابلا اذ نفرعيو
 انويلوضألا هنفرعيو

 ةلدألا ضراعت اذكمو

 فلؤم يعفاشلا ماماللو

 بابلا اذ يف فلأ نم لوأ
 رانآلا لكشم ب باتك وهو

 ادم حأ ىمسي ةمالس ىتف

 ملسم لجخ هللا دبع ناو

 فلتخملل ليوأتلا فلادق

 ىوري ثيدح ىودعلا تبنيو
 () يراخبلا ىور اذه دسأ نم
 دجو عمجلا امهنيب اضراقعت
 هيربلا ديس لوقيامك

 ايورم ىتأ دق ثيدح من

 لقتنيس اهطلاخ برجا نإ
 (٢ر بتكي يراخبلل حبحصلا يف اذ
 هلإالارمااذهب ينعي
 املعاف نوكت عنارذ دس

 ضرم نا مث طلاخ هل نمل
 ىولبلل هرجي دق نظلاو

 هببسب امنأ ريصياليك

 اكز انهاه عمجلا نإف عمجاف

 نكز دق هجوب عمجلا نكي مل
 الملا تدرا ىتم هخوسنم

 مزل ام لمعاو حيجرتلا بناجل

 حولي مهدنع دوجو هل
 فرعاذنكاحجرم دج مل نإ

 احيحص المع يدؤت يكل

 انوفراع ثيدحلاو هقفلاب

 انوصناغ ىنعملا قيقد ىلع

 ةلجالا بهاوم نمز ريب
 ملع نود هات لوهج مكف
 (؛)ر فرعي ثيدحلل فالتخا مساب

 بايترا الب يواحطلا اذك

 رابخألا يف ءاج يواحطلا مساو

 اديق اميف رفعج وبأ وهو

 ملعتلف ةبيتق ىتف ىعدي
 ىفولا هباتك مسا ثيدحلا نم

 هخوسنمو ثيدحلا خسان

 ةفللا يف ىتأ هانعم خسنلا
 دقو هيف ام لقن باتكلا خسنن

 (ه) ةلازإلابو لقنلاب فرعي
 . : لظل . لا 77 .

 ١) ص ١٦٧ ج ١ هب باصي نم ءاضعا طقاست ءاد رمو ماذجلاب باصا موذجلا .ماذجلا باب يرابلا حتف .

 ص(آ) ٥٠! ثيدحلا مقر عبارلا ءزجلا ٢١٤٢ ردقلا باتك يف يذمرتلل . )٢( ص ١٧١ يراخبلا حرش يرابلا حتف نم رشاعلا ءزجلا .

 ص(ا) ٦٠ ص () . ركفلا ةبخن حرش رظنلا ةهزن ٤٤٧ ةغللا نتم مجعم نم سماخلا هزجلا .
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 ملع دق حالطصا يف. و ةلازإ

 ماكحألا نم ر
 اهقفلا ايعا هنع لاق يرهزلاو
 هليوط هدي ىعفا شلاو

 يبنلا حيرصتب خسنلا فرعيو

 خأ مب

 لقن ةديربل ثيدح وهو
 رورب قلا يذل ةر ايزل ١ نع

 ةرايزلاب رام أ ه و

  

 يباحصل ١ ربخأ دق هن ] 9 أ

 هللا دبع نب رباج لوقك

 رانلا سمتامورخولا كرت

 موجحلاو مجاجلا رطفاك
 ىور دق اذه سوا لجخ دادش

 مرحم وهو يد اهلا ماجتحا نع

 بحص انيبن سابع ليلس
 قرط ضعب يف ءاج دق امنإو

 نفرعي كاذك حتفلا نمز يف

 هودلجاف رمخلل براشك

 يوونلا لوقب عامجإ لد دق
 خسني سيل عامجإلا امإو

 طقف خسنلا ىلع انلدي نكل

 لاقام اذإ يباحصلا نإ

 × يعطقل ١ يفو اينظ ناك نإ

 ن ] حصي × عامجإلا يف لاقو

 نكي نأ امإف اخسان ناك ول

 ليلدلاب نوكي دق خسنلاف

 الو صنلا ضراعي هنأل

 ربخ الو ةيآب نخسني ال
 حلاصملاب نوردي ال سانلاو

 خ لاقاضخضيأ سايقلا كلذك
 ةعلطلا حورش يف علاط تئش نإ

 () مدق اذ امكح عراشلا عفري نا

 ماهفالا ىدل بعص هناو

 اهبنلا نيزربملا رهشأو
 هليلج ةقباس وذو هيف

 بتكلا يف ىتأ دق ثيدح لتم

 لجلا لوقلا هحيحص يف ملسم

 ري ٦٣ هلا دي لل ىتأ يهن

 ةرخآلاب ريكذتل ١ ضرفل

 باوألا انديس نع خسنلاب

 هاوألل نيرمألا رخآ نع

 () رايخألا ننسلا يف هجرخأ
 خوسنملا م خسانلا نييبت

 (, مولعم مهدنع هخسنف

 ىوح خسنلل رحبلا هاور امو

 () مئاص هنع ءاج اضيأ كاذك

 بتك اذكه عادولا ةجح يفق

 قفتا اذ نأب داد ث ثىدح>ح

 نييبت ةلالد وأ خسنلا اذ

 () هولتقا ةعبارلا يف داع نإ

 يور ا اذك هل خسنلا ىلع ينعأ

 )٧) طبضني الوق نيدلا رونت لاقو
 الاح انلبق خوسنم مكلا اذ

 الصح خسنب هلوق لبقي
 () نخسني سيلو اخسان نوكي
 نكزدق ليلد ىلإ ادنتسم

 ليلدلا مدع عم لطابو

 الت عنالاخوسنم نوكي

 رهظامتح امهدعب هنأك

 حلاص ريغو مهل حلاص نم
 لاقملا عف عامجإك هيف

 )١( ص ٢٨٦ حالصلا نبال ثيدحلا مولع . )٢( ص ٤٦١ صو ملسم حيحص نم عباسلا ءزجلا ٤٧٦ لوالا ءزجلا ةجام نبا ننس حرش .
 )٢( ص ١١٦ يفو يذمرتلل لوالا ءزجلا ٨ يناسنلل لوالا ءزجلا . )٤( ٢٠٨ دؤاد وبا يناثلا ءزجلا .

 )٥( ص ٢٠٢ دؤاد يبال يناثلا هزجلا . )٦( ص ٤٢١ نم دؤاد وباو يذمرتلا عبارلا ءزجلا ١٦١ إ ج .
 )٧( ص ٢٠٠ ج ١ سمشلا ةعلط . )٨( ص سمشلا ةعلط ٢٢٧٢ لوالا ثزجلا .
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 افنصملا فرعت نأ درت نإو

 رابتعإلاب ىعدي هباتك

 يمزاجلا ىسوم نب دمحم
 يتلا ثيداحألا ديرخ هامس

 يواحطلل ر اتآلا لكشمو

 )١( افنص يمزاحلا ناك خسنلا يف

 رانآلا نم خسنلا اذ نأش يف

 يزوجلا هدلاو نم كاذك

 ةنسلا يف تدروو تخسن دق

 واح بانك هل دمحأو

 يوارلا يف نعط ببسب دودرملا

 حرجي دارملا يوارلا يف \ زعظطلاب

 هطبضو هل ةلادع نع يأ

 ءايشأ ة ةرشع هبابسأ

 ةعدب بذكو قسف ةسمخف

 ةسمخ كلتف طبضلا ىف نعطلاو

 تاقثلل ةفلالا وأ
 اهنم اضيأ شحافلا طلقلاو

 () حرصي هلاوحا نع لوقلاب

 هظفحو ةظقي عم نيدلاو
 ءابألا ةلادعلا نع اما
 ةلاهج بذكب ةمهتو
 ةلفقلا اهنمو ماهوا ةرثك

 ةاورلا يف ناك ظفح ءوس وأ

 اهنفرعاف بابسألا هذهف

 () عوضوملا

 عضو نم ءاج عوضوملا ةقللا يف

 هتبتر طاطحنت يا هطح يا

 عوضوملا وهف حالطصالا يف

 ابسن دق ١ فطصا يبنلا ىلإ

 يف نلخدي سيل لاق ضعبلاو
 ه حتباور ادبأ لخ و

 انيب نأ ريغ ىنعم يأ يف

 نم ءاج دق ملسم ثيدح يفو

 د حأ وهف بذكلا هنأب

 بذكك ال يبنلا ىلع بذكو
 ران نم ادعقم أوبتيلف

 ىفطصملا مالك مظن عطتسأ مل
 رثنلا عاستاو يزج عل اذو

 الانلاركذنأ دق يننكل
 ثيدحلل عاضولا قرطو

 ادانسإ هدنع نعخضبيو

 ميكح نم مالكلا ذخأي وأ
 _ ه

 . طسبملا ٧٢٤ صو ثيدحلا حلطصم ريسيت .٦ صا

 عقو لوعفم مسا هنإو ائيش
 هتفرعم نعو اعوضوم يمس
 عونصملا قلت جلا بذكلا
 ابتك ثيدح رش هنأو

 يفي دق مسق وهف فبعضلا مسق
 هتلاح نملعي صخش يذل

 انلعم ىحضيف هعضو نأش نمع

 (؛ر نملعي ثيدحب ينع ثدح
 دجوي ثيدح اذ نيبذاكلا

 (ه١ر بذك نم باقعو هاوس ىلع
 راتخملل ءاج ثيدح ىنعم

 افرعاف تركذ هانعمل نكل

 رعشلا دنع ظفللا قيضي دقو

 الاقملا ارق نم ديفتسيل

 ثيدحتلل مالكلا أشني نأ

 اابحعلا هب يرغي نأ لجأل

 ميظنتلل دانسإلا عضيو
 ٧٥ ص ركفلا ةبخن حرش ىلع قيلعتلا (؟)

 . ٨٨١ ص ثيدحلا حلطصم ريسبت("]

 . ملسم حيحص لوالا ءزجلا ٦٨ ص(!ا

 )٤( ص ٦٢ ملسم حيحص لوالا هزجلا .
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 رارقإلاب عضوملا فرعيو
 دق ميرم يبا نبا حون لثمك

 ركذ دق هيفو سابع نبا نع

 عضولاب ىور ىذلا ةرهش وأ
 ام فلاخ وا خيرأتلا فلاخ وأ

 ىنعملا كيكر ناك هنأ وأ

 بيغرتلا يف طارفإلاب كاذك

 ركذت رومأ عضولل يعادلاو

 ةسايسلا ضرقل اميسال

 مهندابمل فالتخا بسح

 ابهذم امإو ةسايس امإ

 تاريخلا ىلإ سانلا بغري

 رايخأ مهنا مهنع لاقب
 مالسالل ديكلل مهنمو

 ارهج هنم لينلا اوعيطتسي مل
 ددعلا ثيداحألا نم اوعضوف

 يف بولصماب ىعدي ديعس ىتف
 ماكجلا ىلإ فلزت اذك

 اميهعاربإ لجن ثايغ ناك
 بعلب مامحلاب هآر ذ مف
 اقبس ىور دق يبنلا نع

 رمأ يدهملا يذو يدهملا لجأل
 ابلطلا ندصقي نم مهنمو
 هيلسملا صصقلا ندرويف

 ينيادملا ديه يبأ لثم

 ةليبقل او سنجلل هعضو ل ]

 اع خضو مامإل وأ دلب وأ

 لزن يحولا ىرت هللا بضغ نإ
 ةيسرافلاب هعيحو لوزن
 دق برعلا ةلهج امنكل

 نا يحولا لوزن ةيسرافلاب
 هيجو لوزن ةيبرعلاب
 اسيردإ ىتف ادمحم نا

 ()ر راتخملل مالكلا عضاو نم

 دنس يذ ثيدحل عضوب ماق

 روسلا نع اهعضو الئا ضف
 يعطق صنل هفالخاذنك

 امسلا قلاخ نوكلا يف هنس دق

 ينبي ظفلل ةكاكرلا وأ

 بيهرتلاو باوتلا بناجل
 رصتني بهذمل اذإ اهنم

 ةنتفلا روهظ دعب نم كاذو

 مهلوق اوديأ دق مهعضو
 ابرقتلاادصق دق هنا وا

 تاركنم نع مهندعببي وأ
 رارشألا مه كش نم سيلو

 مانألا ىلإ تاس ةقدنز
 ارس هيف نعطلل اودمعف

 () دعي يماشلا وه دمحم مهنم
 فرعت علاط تئش نإ ةقدنز
 مامحلا ةصق يف هلاتم

 اموي روزي يدهلا دصق دق

 بذكياتيدح دانسإب قاس

 )راقلا حانجلاو لصنب الإ

 رشلا اذ رظناف مامحلل حبذلاب
 (؛5ابسكتلا يرب صاقلاك قزرلل

 هيلستلا لجال سانلا عمسي يك

 ىسنتعياذه لثمب هناف

 (٥ ةرهشلا دصقو ةيبصع وأ

 اعمتساف هلاتم ىتأ دقو

 لصح يضر ن و ةيبرعب

 ةلوقلا عضو نييبوعشلا نع

 درو ام لتب مهنوليافقي

 نذا يضر نإو انير ب

 هلجأ نم اورعخضو ىعفاششلاو

 اسيلبإ نم رضأ ىرولا ىلع

  

 )٤( ص ٢٨٦ يوارلا بيردت .
 )١( ص ٤٢ طسبملا .

 )٢( ص ٢٠٥ ج يذمرتلا ٤ ثيدحلا مقر ١٧٠٠ .
 )٠( ص ٤١ قيلب نيدلا زعل ةنسلاو نارقلا نيزاوم .
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 يتمأ نم لجر نوكيسو
 نم كاذك يتما جارس وه

 ال وهو ثيدحلل ةاورلا دنع

 ثيدجلا دنس نلبقيو

 يبيصتنلاو ةيحد يبأ نباك

 ىوهو نيد وحن راضتنا وأ

 نع ثيدحلاو رظنا هباتم دعب

 انبغر وأ رمألا انيومه اذإ
 بذكلا نأ تمعز دق ةقرفو

 هيلع ال بذكن هل اولاق

 بيغرتلل ثيدحلا :

 ارقمتسااملقلا يار نكل

 روسلا لضف نع كاذ نم ةعوضوم

 ىبا نع ثيدحلا اميسال

 يدحاول او يرشخمزلا لتم

 دق عوضوملا يفو اذ يطويسلا ىور
 ىلع قاف دق فلا ام ددع

 يزوجلا نب ر تاعوضوملا اهنمف

 ىناكوشلا فلا اضيأ كاذك

 افنص ينانكلا قارع نباو
 هعيرشلل هيزنتلا همساو

 ةفينح وبأ نامعنلا كاذو

 نبذكي الوق ةرهشلل بلجي
 اللا عمسا دصقلاو دجوي

 ثيدحتلا اذل ةبارغ دصق

 بوذكملاامهلوق يف دامح

 )١( ىور دق نم عدتبم نع لوقي
 نيورن نحنف هنوذنخات نم
 انزريص دق نحن اثيدح كاذ

 بلط ريخ نا زوجي ىفطصملل
 هبيلاانتاين تنسح ذإ

 ارمتسا انعرش ذإ هنمب

 الملل مارح عضولاف هبلع
 رشالا اذهل ةجاحب سيل

 )٢( مهتلا اودعبأو عضولا اومواقو
 () لعفي دق نم ةين تنسح ول
 دعت ثيداحالركذب اوماق

 رشبلل اهونيبي نا ريغ نم
 يورملا يف ءاج بعك ليلس
 يبلعنلاو يواضيبلا لتمو

 دقعت ةبخن فبلأتلا يف رثكا

 (, القن دق امبسح نيعبرألا

 يطويسلل يهف يلآللا مث
 ركذ اقباسو تاعوضوملا باتك

 ناشلا يف ةعومجم ادئاوف
 ىفك افيلأت عوضوملا بناج يف
 هعوضوم ىتلا ثيداحألا نم

 تكورت تا
 درو كرت نم كورتملا ةغللا يف
 ةضيبلا يذ نم خرفلا جورخ دعب
 هدئاف ةكورتم اهنا ىا

 مهتاو وار ثيدحلا ىور اذإ

 (ه) دعي دق كاذك لوعفم مسا وه
 ةكيرتلاب فرعت اهنإف
 ةدعاقلا بسح حالطصإلاو اهنم

 مهو اذإ ننزرنكي وأ بذكب
 . يوارلا لهنملا ٨٤ و ٨٢ ص(١)

 . يوارلا بيردت اهدعبامو ٢٨٨٩ و ٢٢٤ ص )")

 . ثيدحلا حلطصم ريسيت ٢ا ص ()

 (٢) ص ٨٥ يوارلا لهنلا .
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 لوقلاب وأ ةلففلا رنكم وأ
 بذكلاب وار ماهتا ببسو

 نم ثيدحلا ةياور امهلوا

 ملعب دق الافلاخم يتأي
 هطبنتسما دعاوقلا اهب ىنعي
 ةحيحصلا ةماعلا صوصنلا نم

 يف بذكلا فرعي نأ امهيناث
 ىف بذكلارهظي مل هنكل
 رمش نب ورمع ثيدح هلاثم
 نع ليفطلا يبا نعف رباج نع
 هفرع مويو رجفلا يف تنقي
 نم رصحلا ةالص يأ نعطتقيو

 الاق يئاسنلاو ينطقرادلاف

 اكرت دق رمش لجم ورمع نع

 رجح لجن ظفاجلا لقنو
 ركذ هدعبو اعوضوم ناك ام
 اللع_1ا هد .بو هركنم

 برطضملا ثيدحلاف اذه دعبو

 لعفلاب وأ قسفلا هنم رهظي
 بتك هنع اذك نيرمأ دحأ
 ندرفني هب يوارلا اذ ةهج
 مسرت دق ىتلا دعاوقلا نم
 هطبترم تدغو ءاملعلل
 ةمذلل ةءارب ىف لصألاك
 فرعاو مهفاف ىداعلا همالك
 فصنملا يبنلا نع هشيدح
 ركذ اذكه يفوكلاو يفعجلاب

 (رنمتؤملا نأبرامعو يلع
 هفرعاف ةادفغلا نم نربكي

 نيوري كاذك قيرشتت مايأ
 لاقملا عمساف نيذ ريغو

 اكز يذلا عبتاف هتيدح

 (٢) ربجلا رش نأ ثيدحلا اذه

 رقأ هدعبو اكورتم ناك ام

 التاكورتم كاذك اجردمف

 بتك دق كاذك مالسإلا خيش نع

 ركنملا

 راكنإلا نم لوعفم مسا وه
 درفلا ثيدحلا حالطصا يفو

 دعبي ناكو هيوار ريغ نم

 حوجرملا ىور ام راصتخابو
 افلاخ دق ام فيعضلا ىور اذإ

 رهظ وار هدانسإ يف ليقو
 امناشلا نيبو هنيب قرفلاو
 هنم نوكي نمل افلاخم

 دق وهو هاور دق فيعضلا اذإ

 لق ةفلاخملل طارتشا يفف
 ركنملا عونل يوارلا امنكل
 رجح نبا نا ريسيتلا يف لاقو
 ىنع ىوس امهنيب نم لفغ
 دروو فيعضلا ىور ام لاثم

 (٢) رارقلل ` ض ڵاو ١ ةل ىفق

 (؛}) ودبي ام اذإ هنتم ىردي 1

 دنسي وار طباخلا ةبتر نع

 حيضوتلاو حجارلا فلاخم

 افولا لهأ نم تاقتلا كئلوأ

 رثك هلافتغاو قوسفلا هنم

 (راملعاف ذاشف لوبقم هاور

 هنفزرعا ركنملا امأو ىلوأ
 دع قرفلا اذه تاقتلل فلاخ

 لبق هيوار ذاشلاو اكراشت
 ىرد قرفلا انهف افيعض ناك
 ركذ دق ذوذشلا يذو ركنم نع

 انه ىوس دق وهف حالصلا لجخ

 دحي مهدنع تاقتلا فلاخم

  

  

  

 (٢) ص ٢٩٥ يرارلا بيردت نم لوالا ءزجلا .

 )٤( ص ةيلكلل ثيدحلا مولع ٥٨ .
 . ١٨٨ ص ٤٤ ج لادتعالا نازيم ))

 )٢( ص ٦٥ ثيدحلا حلطصم ريسيت . )٥( ص ريسيتلا ١٦١ .
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 قيرط نم متح يبأ نباك

 نع قحسا يبأ نع بيبح لجن
 نم يبنلا نع سابع نبا نع
 اماص كاذكو جحو ىكز

 انه ىنعملاو ةنجلا لخد دق

 دقف قسفلا يذ يوارلا لاثم امأ

 ريكنز يبأ ةياور نمف

 ةورع لجن وهو ماشه نع يأ
 دقف رمتلاب حلبلا اولك يورت
 يف ركنملا اذو اعوفرم ءاج دق
 هقنلا فلاخي نا اما هيوار

 قيقحتلا ىلع يوري بيبح
 دع ثيرح نب رازبعلا وه صخش
 () نمتؤملا لاق ةالصلا يذ ماقأ
 اماركإ همركا هفيضو

 انيبن نع ظافلألا ال تلقن

 درو ةجام نباف يئاسنلا ىور
 () ريفلاف دمحم ىتف ىيحي
 ةشئاع نع مث هيبا نعف

 رفناريكزوبأهب ناك
 فرعاف فيعض ادج هتبتر
 هقث سيل وأ طلقلا شحاف وأ

 فورعملا

 فرع نم وهف فورعملا يف لوقلاو
 فورعملا ةقنتلا هاور امف

 ركنملل لباقم اذب وهف

 هنعلاط ركنملا فرع ذإ

 نم يناثلا لانملا وه هلاتم

 افقو تاقتلل قيرط نمف

 نأ دعب لاق متح يبأ نباف

 هريغ نأل ركنم كلذ

 قحسا يبا نع هوور مه

 فصو دق كاذك لوعفم مسا وهو

 فيعضلا ىور ال افلاخم

 رجح نبال فيرعتلا لباق وأ

 ()مهنلباقي دق اذه ناف

 نكز اقباس ركنملل نيعون
 ىفطصملا مع نبا سابع نبا ىلع
 نعفري بيبجحلاثيدح قاس
 هركذ ىور ذللا تاقتلا نم

 قالطإلا ىلع فوقوم ومو
 (؛))؛ للحملا

 درو لوعفم مسإ للعلا نإ
 ةقللا يف اذكه لعم وهف

 اربعدق هل للعلابف

 للعي هلعف اذه نإف

 و الولعم لاق نم مهنمو

 نم نوكي اذو لوعفم مسا وه
 هيف هيلع ليق هنإف

 ةمالسلا هرماظ يف ناك ام

 ةلنمألا نم شيتفت دعب نم

 درطأ كلذك هلعأ نم ىأ
 ةحيصفلا ةفللاب تركذ دق
 ارهش دق ام ريغ ثيدحلا لهأ
 للعتاهدلوانإمألاك
 الصح اذهف الولعم لاقي
 نكز اذ ليقو ينالن لعف
 هيفلت امكو حالطصا ىفو

 (هر ةلع هيف دعب نم تفشتكاو
 ةيما ىتف يلع ىور هل

 )٦( ص ٢١٧١ ةجام نبا حرش يناثلا ءزجلا .

 )٤( ص ٩٦٢ ثيدحلا حلطصم ريسيت .

 . حالصلا نبال ثيدحلا مولع ٨١ سس (ا)
 . ثيدحلا حلطصم ريسيت ٩٨ ص (")

 . ةطسوتملا ةيلكلل ثيدحلا مولع ٥٨ ص ()

- ١٥٣ - 



 نع يروثلا نع يسفانطلا وهو
 اامع ليلس ىلإ ةياور
 دقن نم لاقو اعوفرم ءاج دق
 ىتف ورمع ال هللا دبع كاذف

 نايفس ىلع ىلعي نم كاذو
 ولف نتملا يف نرتؤي ال يا

 لقنو ناتقنلاقياممه
 انوزرحتفتسي اوناك دق هيفو

 ىور نم ضعب نظي هناف
 ةخافلا ةءارق عم كاذو

 نظلا بسح ثيدحلا اودروأو

 هلمسبلا عفرب هيو ار أطخ

 ىف ثيدجلا للعملا امإو

 اناس نوكي رمألا رهاظ يف

 لاصتالا روهظ يف عاطقنالاك
 عقي حيجرت ريغ نم هسكعو
 ةيوقلا ةركاذلل جاتحي

 ضماغرما ةلقلا انال

 تالاحلا ةفاك نسردي نم

 ا نفلا اذهو ديبنا_ نألا وأ

 لاقي ماهلا ثيدخحلا ةفرعم
 لبنح نبا عونلا اذ يف فلا

 ىنيدملاو ماح يبا نباو

 ىمس مهنم للعلاب لكلاو

 نيوري دق هل رانيد نب ورمع
 ()اركذ رايخلاب ناعيبلا
 دنسلا لولعم ثيدحلا اذ نأب
 اتبت كانه مهولاف رانيد

 نايبلا يف نرثؤي الو
 اوور دق احيح صف ورمع ردق

 () لثملل ثيدح انه سنأ نع
 انييبتلا ذخ هلل دمحلاب

 ىفنانه ةلمسب سنا نع

 ةلمسب اغنود ةالصلا لاح

 ينعي اذهو اعوفرم راصو
 هل دمجلاب ة ٥ع ارق اوحتفتسااو

 يفخ رمأ هننم وأ هدنس

 امزال حدقب ةلع رمألاو

 لاقي دق عفر رهاظ يف فقولاو
 علطملا هنكردي فاشتكالاو

 ةلعلا كردل مهفقلا ةقدو

 ضئافلا يهلإلا مهفلا هكردي
 ةاورلا بتارم وأ نتملل

 الخ نم لوقك انيقلت نوكي
 لاقملا اذ يدهم نب نمحرلا دبع نع
 (٢) للعلا باتك ىعدي افلؤم

 ينطقرادلا مث يذمرتلاو
 ىمسأ ميظع عون اذ نأو

 (؛)ز تاقثتلل ةمقل اخا

 ىور نميف ادب نعطلا ببس نإ

 ىف ديزملاو بولقملا كلذك

 برطضملا وهف عاونألا سماخو
 تدجو قايس رييغتب اذإ

 فرع عوفرم فوقوم جمد
 هفلاخلا يذب ريخأت ناك وأ

 ىوح بابلاف تاقتلا فلاخ دق

 ينع مهفافق جردملا كلذ نم

 فحصم عم دانسإلا لصتم

 بتك دق اهنع ةفلاخلا مت

 تبث اذإ وأ دانسإلا بناج نم

 فصو يقت ناك وأ جردمب
 ةفصلا هذهب ابولقم ىعديف

 )١ ) ص علاط ١.٢ ص يناسنلا هاور ثيدحلاو .ثيدحلا حلطصم ريسيت ٢٤٨ ثيدحلا مقر لبتح نب دمحأ هاورو عباسلا ءزجلا ٤٥ .

 (٢) ثيدحلا مقر يذمرتلا هاور ٢٤٦ ص ١٥ ج ٢ ص يمرادلاو \ ٣ ج ١ . (٢) ص ١.٢ ثيدحلا حلطصم ريسيت .

 (٤) ص ١.٢ ثيدحلا حلطصم ربمسيت .

- ١٥٤ - 

 



 تفرع اضيأ ةفلاخجلا وأ
 لصتم يف ديزملا هنوعدي

 رهش عفادت وأ وارب وار
 برطضلاف ةفلاخحخلا يذب

 اريقت دق ظفللا كاذ ناك نإ

 دق عاونألا ذهل فحصم

 تفصو عونبف وار ديرب

 لدب نع ناو ديناسألا كلت

 ركذ حيجرت نود نكل نتملا يف
 بسخقاضيأةفلاجحجلاوأ

 ىرج مسالاف قايسلا اقب

 ددعلا لوأ جردملاو كينتات

 اتجردا نم جردملا ةغللا يف

 هتلخدا دق حاص هيف تنك نا

 لصألا يعابر لوعفم مسا وهو
 هدانسإ يف قايسلا ريغ ام

 اعقو لصف نود هنم سيل ام

 درو جردمو دانسإ جردم
 دنسلا يف قايس رييغت دورو

 قطنيف ضراع نضرعيف
 نم لوقلا ناب عماس نظ عم
 الخد ىسوم ليلس تباثك

 يلمي وهو هللا دبع ليلس

 يبأ نع مث شمعألا انئندح

 اتكس دق انه اه كيرش نكل

 ليللاب هتالص ترثك نم
 راهنلاب نسح ههجوف
 انيبن نع لوقلا اذه نظي
 الخدأدق هنتم يف نكي نإو

 مسقني اذهو نتملا جردمف

 يتأي وهو ثيدحلا لوأ يف

 طسولا اذ يف هعوقو نم رثكأ

 لقا اذ نكت ثيدحلا طسو يأ

 بلاقلا وهف ثيدحلا رخآ يف
 ماسفألا يذ لكل تركذو

 نأ لوألا يف جاردإلا بب سف

 لدتسي ثيدحب يتأي دعبو

 نمتؤملا ثيدح لاق يذلا لك

 )١( اتلخدا اذإ ئشلا ىف ئشلل

 هتنمض دق هايإ اذكهو
 لقنلا يف دراو احالطصا امأ
 هنتم يف يأ لخدا هنأ وأ
 اعفر امبف ناعون هنأو

 دحي هعون لوألاف نتملا ىف

 دنسل وار ق3قآسي ريسفت

 نيوري من دانسإلا اذل نتم
 القن اميف يضاقلا كيرش ىلع
 يلمتسلا ىلع ثيداحألا نم
 يبنلا نع لب رباج نع نايفس
 اتباث نرظني وهو لافو
 () ليقلا يف اذك ههجو نسح
 راتخا نع تبات نظف

 ىنع اذباتباث كيرش نكل
 العج لصف نود هنم سيل ام
 متي جار4إنف ةثالن ىلإ
 يتألا اذه نكل ةلقب

 طسو ناك هعوقو نا يناثلاو

 لصح نا اما ماسقألا لوأ نم
 بتكي ذللا ثلاث نوكي اذو
 ماقملاب قيلت ةلثمأ
 نركذي لاقمل وار أدبي
 لقن نم نظيف لصف نودب
 ))٢( نطق يبا نع بيطخلا ىور امك

 . ٧٦٦٣٢ ثيدحلا مقر يدنسلا حرش ةجام نبا ١ ج ٤٠٠ ص ١.٢ . )٢( ص ثيدحلا حلطصم ريسيت بت ()
 . يرابلا حتف ١٦٥ ثيدحلا مقر لوالا ءزجلا ٢٢١ ص يراخبلا هاورو ٢. ج ١٦٦ ص ٩٢٦٩ ثيدحلا مقر لبنح نب دمحا هاور )"ا

- ١٥٥ -



 امه قرفو ةبابش اذك

 دمحم نع هاور دق ذ

 ز ةريره يبأ

 دقف رانلا نم باقعالل ليو

 يراخبلل حيحصلا ىف ءاج ذإ

 ىفطصملا نا ءوضولا اوغبساف
 تركذ يراخبلا ةياور نكل

 ركذ دقام طسو يف ىتأ امو

 ارح راغ يف راتجلا ثنخق

 ددلا تاوذ ىلايللا لاق

 يرهزلا مالك نم تءاج لاقي
 نع ءاج دق ام ثيدجلا رخا ىف
 نارجأ هل كولممما دبعلا

 هديب نوكت يسفن يذلا وهو
 بحسني لاقم يسفن يذلاوف

 ىفطصملا نأ ثيدحلا رخال

 هبيبح ندجوت 2 همأو

 ركذ دق ثيدجلا طسبم ىفو

 اودساخ الو اوضخغابت الك

 نينتم ادرو دقا مهنإ

 نع دانزلا ىبأ نعف كلامف
 تتأ هتاور نلكل هلوطب
 كلام دعب طاقسإلا ةياور

 دق ميرم يبا نبا ديعس نا

 اببس ناو اورسفانت فذح

 عرشلا يف دراو مكح نايب

 برغتسم دراو ظفل حرش وأ

 رقلا لوق نم جاردالا فرعيو

 ةمنالا د>ا هنع صن وا

 هلصفنم تتأ ةياور يف و

 ىفطصملا لوقي نأ ليحتسي وأ
 درو عامجا ريسيتلا يف لاقو
 انيثدحمو ءاهقف نم

  

  1أ ٨٥ `
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 امسردق اذ دعبو ةبعش نع
 دجمألا ىباحصلاف دايز لجخ

 رمتسا لوقلاو ءوضولا غبسن نأ
 دح نود ءوضولا اوقبشسا جردا

 راج لصف نيتلمجلا نيب ام

 افرع دق امبسح ليو لاق دق

 ترشتنا مت ةن نع مدآ

 رشبلا ريخ نع قيدصلا ةنبا نع
 )اركذ دقامك دبعتلا وهو

 دبعتلا ةملك انه اهف

 ىرجي دق جردم لاثم ذخو

 () نعفري اذهو ةريره يبا
 نان لا ةم جاردا متو

 هبتناف داهجلا الول هدعبو

 بتكي ذإ ةريره يبأ ىلإ
 افرعاف طق قرلا ىنمتي ا

 اق ربتعم نتمم انتم هجاردأ

 اوسفانت × ثيدجلا يف ءاجو

 نيدانساإب اءاج ىرت امك

 نركذني ثيدحلا ةريره يبأ

 () تطقسا دق اوسفانت كلام نع

 كرابملا سنا نع مهي رهز

 دنسب نكلو نيثيدحلا ىور
 ابتك هارت امك مهجاردا ١

 بصت نسرافق مهو ناك وأ

 رق ةاو اظفل جرد ] هنأب

 ةسنلاب اعلطضم ادغ نمم

 هلصتم نكت ملو هدورو

 افرعاف مارح همكحو كاذ

 (ه) دشرلا يلوأ نم جاردإلا مرحي

 انرزنثتسي لاقو مهريغو

  

 . يرابلا حتف نم ٤٨ ٢٥ ثيدحلا مقر ٥ ج ٠٨ ٢ ص ٢ . (٢) ثيدحلا مقر يرابلا حتف آ ج .٢ ص ))

 . ٢٦٢ ثيدحلا مقرو آ ج ١١٨ ص ملسم هاور ثيدحلاو طسبملا ٦١ ص (٢)

 . ثيدحلا حلطصم ريسيت ١.٦ ص (٥) . يرابلا حتف ٦.٦٥ ثيدحلا مقر ١ ج ٤٩٦ ص (٤)

- ١٥٦ -



 بيرغلل ريسفتلا دصق ام

 ارسفل ١ مزلي نكلو تلق

 يداهلا مالك نم نظب اليك

 افلااميف فارفزلا دمحم

 بيوصتلا نم هلوبق هب
 ارسف نم ريسفتلا اذ نأب
 داب مانقلا اذ تدجو مث

 افنص ام ىلإ رظناف هب لاق
 ١) لصح هنم هجردأ يذلا ىلع لدي امب ىتأ اذا اميسال

 ةلأسلا يذهل مهفاف هريغو هلعف اضيب أ يرهزلا نإ لاقو

 () جهنملا اذهل بيرقتلا اهنمف جردملا اذ يف تافنصملا ام

 ههجو نع تباث ئش ليوخ
 درو بلقلا نم لوعفم مسا وهو
 رخأ ظفلب نتملا ىف ناك وأ
 ركذناذنكهرتخأ هنأ وأ
 دانسإالل بولقملا امهالوأ
 اعقوام اذا دانسالا بلقف

 ناوهو نيتروص يف ىتأ دقو
 هدلاو مساو ىور يذلا مسا

 هن ل ة - ؤ ةر م ليلس

 رخآب ىتف يوارلا لدبي وأ

 ارهش ثيدح ءاج ملاس نع

 هلعف ورمع نباوهو دامح

 نع شمعألا نع ىور دق دامح
 اعفر دق ةريره ىبأ ىلإ

 قرطلا ىف مالسلاب مهوأدبت ال
 امو دامح شمعألا نع ىور

 نع هاور دق فورعم امنكل

 () هتقل يف بولقملاب فرعي

 دنسلا يق ظفل لاديإ هنإو
 يرق ميدقتب وأ ثيدحلا نم

 ربتعا نامسق وهو حالطصالا يف

 داب نتل بولقم ينانلاو
 اعمتساف دنس ىف هلادبإ
 نرخؤي اذك يوارلا مقي

 هبتنا بعك نع ءاج ثيدح لثم
 هنباراص ةرمو اباابعك
 ىرد هلاثم بارغألا 7

 زاق اذإ عفانب هلدبي
 هلدبأ لاقي ىيبيصنلا ىعدي

 نطف وار ىلإ حلاص دلاو
 (؛ر اعم كرشلا يلوا متيقل زإ
 قحل انه اه ثيدجحخلا ىف بلقلاف
 املعاميف شمعألا اذ هاور

 نفرعي وهو حلاص يبأ لجن

  

 يبألا يباحصلا وهو ةريره يبأ نع هيبأ نع ليهس مساب
 انلع تءاج ثيدحلا ةقرس انه ه بلقلاف ملسم هجرخا

 عمتساف نيتروص يف هنتم يف عقي لادباف نتملل بلقلاو

 ىفطصا ام اذهو نتملا نم ضعب يف ةف ريخأتلاو ميدقتلا امهاو أ

 (}) ةعبسلا يف ادراو اثيدح يوري ةريره يبأل ثيدح لثم
 نيفخي دق ةقدص مهدحأ نع ه يفو انهلإ مهلظي

 )١( ص ٢٢٢ ثيدحلاو نارقلاب فيرعتلا . )٦( ص ١٠٦١ ثيدحلا حلطصم ريسيت .
 )٢( ص ١٠٧ ثيدحلا حلطصم . )٤( ص ٢٣٦ ج ٢ ثيدحلا مقر ١.٤١٨ لبنح نبا دمحال .

 (٠) ص .١٢ ج ٧ ثيدحلا مقر ١.٢١ ملسم حيحص .

۔- - ١٥٧



 تقفنأام نملعت ال هنيم
 نم قافنالا ملعت ال هلامش
 دنسلل نتم ذخا وهف ىنانلاو

 نتملهدانسإ نلع_جبو
 ام ناحتمالا دصقو هريغ وأ
 هئام هل اوبلق يراخبلا عم
 دنسب اوءاجف هنونح_تجب

 ر آ نتم نتملا كلذ نم
 ىلإ ديناسالا در هنكل

 لضفلاب اونعذأ دق مهعيمج

 بابسأ هل بلقلا امنإو

 هثيدح ىلإ سانلا بغري يك
 ال دأ رورجي ال اذه نأو

 هيلهألارهظت يك ىور نمم
 رهظي هيلعو زوجي اذو
 سلجا ضاضقنا لبق نم كاذو
 دصقريغباهس نإ كاذك

 رذعي اوهس ئظطخلا اذ نإف

 دق بولقملا وهو ثيدحلا امأ

 نم رهشلاو دودرملا نم وهو
 با ا عفار هناو

 يف يد ادغبلا بيطخلا هفلأ

 تبث هسكع قحلاو هلامش

 نيوري نم بلقلاف هنيمي
 () دمتعم هنع ناك دق يذلا ىوس

 ينعم ناحتمال اما هاوس

 املعا دادغب ليصأ هلعف

 ةئفلا ىذ دصقو ثيداحألا نم

 دنسلا اذو هريغ نتم نتم
 ربخلا طابذضنا هنم اوملعيل

 الصح بلق لبق نم اهنوتم
 لقنلا طبضو ظفجلابو هل

 بارغالا هبابسأ نم ناكو
 هنيدم نم لاوقألا اوذخأيو
 القنلا نيبتسي ناحتمال وأ
 هبورملا هلاوقأ ىف طبضلاو
 ربخيو اهريغ نم اهحيحص

 يسنأب دق هب يذلا ملعي يك

 ` ح ور ه نا ک اطخ 9 ا

 _ نكت هنم ءاطخألا اذإ نكل

 هطحي دق فيعضلا ةبترل
 درو نإ هيلع فعضلاب مكحي

 باقلألاو إمسألل بلقلا ىف

 فرعاف لاقي دانسإلا بولقم

 )٢( ديناسألا لصتم ىف ديزملا

 ةدايزلا نم اج ديزملا نإ

 عاطقنالا هدض لاصتالاو

 درت نا كاذو دانسإل عمج

 لتلاو لاصتإلاب ةرهاظ

 نايفس نع هيوري هناو

 درو رسب نع منت ديزي لجخ
 ةلثاو نع سيردإ يبأ نعف

 ريذنلا ىفطصملا يبنلا نع

 (رم اهيلإ هدعب اولصت الو

 ةفللا يف اذك لوعفم مسا وه

 عازن الب دينا نألا اذ 5

 دنسلا ءانتاب يوارلا ةدايز

 لجألا كرابملا ىتف ىور دق ام

 ينايب ذخف نمحرلا ديع نع

 درطا اذكه هللا لجخ

 ةياورلا يف دترم يبأ نعف

 روبقلا ىلع لاق اوسلج ×

 اهيف ديزملا ءاج ةياور

  

 . ثيدحلا حلطصم ريسيت ١١ . ص (٢) . ثيدحلا حلطصم ريسيت ( \ ) ١٠٨

 . اهفنحو سيردا يبا ةدايزب امهالك ٢٦٧ ص ٢٣ ج يذمرتلاو .زئانجلا باتك ٧ جح ٢٨ ص ملسم هاور (٢)

- ١٥٨ -



 نم مهولا اذهو نايفس دازف

 ينانلاامأو هنع ىور نمم

 كرابملا ىتف نم ءاج مهولا اذ

 نيوري ذللا كرابملا ىتف نود
 يناع وهو سيردإ وبا وهف
 يكزلا لوقلا اولقن تاقنلا زإ

 اوربع ال سيردإ ابأ مهعم اوركذي الو نمحرلا دبع نع

 () ةدايز نع حيرصتلا عقي نأ ةدايزلاب لوبقلل طرشلاو
 نقتي وار نفلاخي سيل نأو اهناكم يف عامسلاب ي ىأ
 دانسإلا لصتم ىف فلا ىد اد فبلا وهو بيطخلا مث

 فرعت علاط دانسإلا لصتم ىف وهو ديزملا زييمت امس

 برطضا

 () برطضملا فرع اذهل اضعب برضي ضعب جوملا بارطضا نم
 لاقي لعاف مسا وهو رمألا ىف لالتخالاف ةفل بارطضالاو
 اعفر دق امبسح حالطصا يفو اعقو ماظنلا يف اداسف ينعي

 اهناو ةفلتخم نوكت اهنكل هجو أب يور دق ام

 القع نمم حيجرتلا لمتخ ال ثيحب ةوق تواست انه
 لاحب نكب ملو تضراعت لاكشأ ىلع اج ثيدح وهو

 تدجوو اهنيب ام قفاوت
 برطضملاب مهدنع ىمسي لو

 نكب سيلف تاياورلا ىدل

 حيجرتلا عنتمي .ةوق يف

 انملعب حيجرتلا نكم ا 9 أ

 برطضملا ىمسي سيل ذئدنع

 رتك اذو دنس يف ب برطضم

 لتملا يف دنس بارطضا امأ

 رشبلا ريخاي تبش كار ] يب ز

 افلتخا هيف هبلع هن أو

 السرم هاور دق نم مهنمف

 دعيباذندعس دنسم نم ليقو

 ةشئاع ىلإ ءاج دنسم وا

 ةاورلا يف ه ترظن اذ ١ نكل

 ةمطاف نع نتملا يف اولثمو

 تيور ذإ ةوق تواست دفو

 بتتسم فالتخا نيطرشب الإ

 نيبلا يواستلا وأ امهعمج

 حولي امهعمج نكي نإف
 انعمجب نيح كذك هب

 بتك ناعون وهف بارطضالاو
 رهش دق بارطضا نتملا ىف ناك وأ
 () لسرلا ريخل ركب ىبأ لوق

 رمتساو ينتبيش دوه لاقف
 برطضملا نم هنإ قحسا
 افرعتلف ةرشع هوجو ىلع

 الصو اذه لاق نم مهنمو
 درو ركب يبأل لب : ليسغو

 ةرشع وحنل لاوقأ مثو

 تاقنلا نم مهنأ تفرع

 البق هجوب عمجلا الو ضعب
 ةفللا يبن نع سيق ةاتف

 ١) ص ٠٦١ ثيدحلا مولع يف طسبملا . )٦( ص ١١٦ ثيدحلا حلطصم ريسيت .

 (٢) دلجملا ريسفتلا باتك نم ةعقاولا ةروس ريسفت يذمرتلا هاور ٥ ص ٤٠٢ ثيدحلا مقر ٢٢٢٧ خلا تالسرملاو ةعقاولاو دوه يتروس ظفلب هاورو ..
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 الئس دق ىفطصملا نإ لوقت
 ةاكزلا يذ ريغ قح لاملا يف
 دق ةزمح يبا نع مت كيرش

 ىرولا ريخ نع هتور ةمطاف
 يتآ ظفل هجولا اذ نم ءاج دق
 نأب وار نم يتأي بارطضالاو

 دحاو لكف ةعامج نم وأ
 ببسلا ناك امنإ لاقي دقو
 يذلل طبض مدع نع رعشي
 برتقملابرجح نبا ظفاحلل

 ()اللا هيس لاق ةاكزلا نع
 ةاورلا نع ىور يذمرتلاف

 دنسلا اذ مت يبعشلا نع ىور

 ()اركذ اضيآ ةجام ىتف نكل
 ةاكزلا ىوس لاملا يف قحال

 نملعاف هوجو نم ثيدحلا يوري
 دنسلا فالتخاب ثيدلا يوري

 برطضملا فعضل ىدأ يذلا وهو

 ذخ هتافنصم نمو ىور

 برطضملا نايب يف وهو هامس

 فحصم ١

 ةفللا يف ىتأ فحصلا نإ
 يفحصلا هنم فيحصتلا نم وهو

 ةءارقلا يف ئطخي نم وهو
 ةملكلا ىنف رييغتلا هناو
 اهاور دق تاقنلاام ريغل
 فتك د ل ه ا > > نف هناو

 فيحصتلا يق يطخي ةاورلا ضعب

 حيحصتلاب ظفحلا لهأ ماقف
 مسقني دق ةثالث ىلإ وهو
 نامسق عقوم رابتعابف
 لوألا امأف نتملا هف :
 مجارم ىتف ماوقلا لاقي

 هفحص اذك ءاجلاو يازلاب

 ىتف ديز نع نتملا لاثم امأ
 مت دجسملا يف رجتحا انيبن

 رابتعابو ةعيهل ىتف وهو
 رصبي نوكي فيحصت هنمف

 ارق دق نم ىلع طخلا هبتشي
 هل لينثمو طقنلا محع وأ
 لاوش نم راتخا نعاتس
 وبأ ىلوصلا هفحص اذك ائيش

  

 ةفيحصلا يف لاقي اطخلا وهو

 ))٢( فرعتلف ىت دأ لوعفم مسا وهو

 ةفيحصل ١ نم ائيش أرق اذ ١

 تبتم حالطصا يف ثيدحلا نم

 اهانعم يف ناك وأ اهظفل يف

 فرصي باورصللو اطخلا نع

 فبرحتلاب ئطخي مهضعبو

 حيحصلاب ذخاو اطخلا اذل

 مهف دق رابتعاب مسق لكو
 ىناتلا اماو دانسإ في ر

 اولثم دق هل ةبعش ثيدح

 محازم ىلإ ميجلاو ءارلاب

 ىتا دق ام ىرولا ريخ نع تباث
 (؛5 مجتحا لاق فحصم هفحص

 راص نيمسق ىلإ وهف هئشنم

 رثك لوقلا يف عونل ا اذه نإو

 ىرت طخلا اذب ةءادر امإ

 هعبتأ دق مت ماص ناضمر نم

 بتكيب عمسل فيحصتو ركب

  

  

 )١( ص ٤٨ ثيدحلا مقر يذمرتلل ثلاثلا ءزجلا ٦٩ . )٦( ص ٥٤٦ يدنسلا حرش لوالا ءزجلا ةجام نبا .
 (٢) ص ١١٤ ثيدحلا حلطصم ريسيت .

 )٤ ) ص لبنح نب دمحا هاور ٥٧٩ ثيدحلا مقر ٢٢٠٢٢ ص بيبح نبا عيبرلا مامإلا هاورو سداسلا دلجملا ٨١ .
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 دعب وأ ءيدر عمس هؤشنم

 لوحالا لثمك فيحصت عقي
 ابدحلا لاق لوحالا فحصو

 ةلثمأ هلوريتثك وهو

 فحصلاف ىنعملا رابتعابو

 دارملا ريغ ىلإ مهفلاب هانعم

 ركذ ىسوم وبأ وهو يزنعلاك
 ةليبقلا هذه يف هفرش

 ةزنع ىلإ ىلص انيبن

 افيحصتلا رجح نبا مسقو

 اريفت دق طقنلاب ام لكف

 فحصما همسا اذه نإف

 ردص رزن نإ ريسيتلا يف لاقو
 حدقيالارداناذه ناكو

 نم فيحصتلا ببسفق ابلاغو

 مدعو فحصو بتك نم

 نم هذخ ثيدحلا ملع أشت نإف

 لقن يأ يفحص نم نذخأت 2

 بابلا اذ يف فنص ام رهشأ

 ىباطخلاو فيحصتلاب فرعي

 يركسعل اوهو دمحا يباو

 دجو هباشتلق هعماس

 لصاول هفحص دق مصاع

 ابتك دق هظفل رابتعابو
 ةقباس ةروكنم اهنإو
 فرصي نكلو هيقبب ظفلل
 دارأ ام ريغ دوصقملا امنكل

 رهشايهب ةليبق ةزنع
 ةهشألا ىداه لوق ديري وهو

 (١) ةزنعلل ريسفتلاامنكل

 تبتك دق اذك ىلص نم ماما
 افيرحتلاو فيحصتلا هلعج

 ىرت طخلا ةروص ءاقب عم
 فرجحناف فورحلل لكشلاو
 رهظ فيحصت ضعب ةاورلا نم

 حدقي ريثكلا لب مهطبض يف

 نأرقي ام ىلإ هعوجر وار

 :هف نود خويشلا نع ذخأ
 ,ف لك عم اذكهو هلاجر
 لحر خيش ىلإ سيل فحص نم
 باتكلا اذ مساو ينطقرادلل
 بابلا اذ يف مف حالصإلا هباتك

 ونحن او ذاشلا

 درفنا ينعي لعاف مسإ ذاشلا
 ةقللا ذوذشلا فيرعتب تءاج
 تاقثلا ةعامج افلاخم

 امهو دق هنا نظي مث
 القن حالصلا ىتف نع بطقلاو
 طبض ىذلا درفنملا فلاخ ام
 ملو ائيش ىور لب فلاخي مل ول
 حيحص اطباض لدع ناكو

 ايراقم نكي نإ هيف نسحلا اذ

 فرع ركنمبو ذزذشبو

 )٢( دجو اذك هروهمج نع ذش نم
 ةقنلا هاور ام حالطصا يفو

 () يتأ ديزم وأ صقنب ناك
 املعاف هنع بطقلا لوقياذك

 الصفو هلاق حالصلا نباو

 طحي دودرم ظفحا وا طبضا

 مزتليف هر غ هاور نكي

 حولي اذق طباض ريغ وا

 ابتر اميف طباضلا ةجرد
 فصو اذكه دب دق ناك نإ

  

 . ٤ ج ٢!٢!.۔ ص ملسم هاورو ١ ج يرابلا حتف ٦٨4٥ ص ٩٩ ثيدحلا مقر يراخبلا ل

 . ةنامضلا هافو نم ١ ج .٢ ص (٢) . حاحصلا راتخم ٣٢ ص (٢)
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 دنس وا نوكي نتم يف ذاشلاو

 ةياور يف ءاج يذمرتلل

 ةني ه ح ىت فل قيرط رح 9

 لجر تام دقف سابع نبا نجع

 هقتع ناكو ىلوم هل ن أ

 السرم ديز نب دامح ١ ٥ ور

 يف ذاشلا امأو لصولا ىلع ينعأ
 هفرع مويل ةد ايز تم انج

 تلعج لكأل قيرشتلا مايا أ

 ثيدخجلا قرط عيمج نم ي ]

 ريفغصتلاب يلع ىتف وهو
 رماع ليلسف هيبا نعف

 اآححص دق ةمبزخ ىتف نأ

 نع ثيدحلا اذ مكاحلا كلذك
 يذمرتلا لاقو ملسمل طرش

 هقتلا نم ةدابز اهنوكل

 اعد نع زجع فوخ اهورضاح يأ
 ليضفتلا ةفيص نم نظفحيو

 افلاخ نم نكي نا دري سيل

 فلاخي ةق ها ور دقام

 ركذ يوارلل بيردتلا بحاصو

 .ريغ مث دو ؤاد وب ] ىور
 نع هيوري اذ شمغخألا نع مت

 ةريره يب ١ يباحصلا نع

 ام ظوفجحملا نكل نيميلا ىلع
 درفنا دحا ول ١ دبعو هلوقل

 قبس ام دض ظوفجلا هنأب

 لبق هنأ ظوفحملا ىف مكحلاو
 رجح نبا نع ةبخنلل خيشلا يف

 هل ثراو الو تام يذلا نع

 دنسلا نع ام لاثم ىتأ دقو
 () ةجام لجنو يئاسنللو
 ةجسوع نع رانيد ىتف نعف
 لقن نكل اتثراو فلخي ملو
 هققح نم عم يداهلا دهعب اذو

 القن نكلو سابع نبا نود

 اع مساف هاوسو حيرج لجخ

 يفي ليمت ءافولا يفف نتم
 هفرعتلف يور دق ثيدح يف يأ

 تبث دق ديز نود برشل اذك

 ثيدحتلا ىدل ىسوم يتأ اهب
 ريبعتلا بسح حابر نباف

 رظناف اضيا ربلا دبع نبا نع
 احضو اميف نابح ىتفاذك

 نكز طرش ىلع اذ لاقو ىسوم
 ذخف حيحص وهو نسح اذ

 هفرع له لاهلمح نكمي

 اعمساو نمهفاف فوقو نع وا
 ليصفتلاب طبضا وا ظفحا

 افزع يعفاشلاو هلثمك
 اوفلأ دق امو سانلا ةياور

 )٢( رهتشا الاثم نتملل ذاشلا ىف

 هريبعت اذك دحاولا دبع نع

 نيوري وهو حلاص دلاو
 )٢( ةياورلا يذب اعوفرم ءاج دق

 ىلتيو عجبطضيلف مكدحأ

 ملعاف يبنلا لعف نم هوو
 دسالا شمعا باحصا نع ظفللاب

 فرعي وهف ةقنلا ةياور
 قفتم لانتملاو ذوذشلا نم

 لعج ادودرم ذوذشلا اذ نكل
 (٤؛)ررم ذاشلل يذلا هلاثم ءاج

 هلعج اضيأ ظوفحملل وهف

 (٢) ص ٢٢٥ ج يوارلا بيردت ١ .

  

 )١( ص يذمرتلا ٤٢٣ ج ٤ ثيدحلا مقر ٢١٠٦ ج ٢ ةجام نبال .

 )٢( ص ٢٨١ ثيدحلا مقر يذمرتلا ؟ ج ٤٢٠ صو ٢١ ج ٢ ثيدحلا مقر دزاد يبا ننس نم ١٢٦١ .

 )٤( ص ٥١ ةبخنلا حرش .
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 قيرط نم ءاج دق يذلا وهو
 ةيقحتلا ىلع ةنيبع ىتف

 عومفرثكا

 (١) اعضو دض يهو ةفل يف اعفر نم ىتأ لوعفم مس ١ وه

 هتمأ يداه ماقملا بحاصل

 عفشلا رهطملا عفاشلا عفرألا ماقملا هلانيبن

 اررق و أهلافق ام فيضأ ىرولا هديسل ام حالطصا يفو

 هفرعاف فيضم لك نلمشيو هفصلا كلذكو هنم لعفلاو

 اعطقنم وأ دانسإلا لصتم اعفر دق هنود وأ بحاص نم
 لصتملااذكو عاطقنا وذو لسرملاو لب لو صوملا لخديو

 يفصولاو يريرقتلاو يلعفلاو يلوق ةعيرأ هعاونأ
 (٢)اعمستلف ةحارص هلوق نم اعفر دق امف امكح و أ احيرصت

 (٢) ىتأ امو هنعي ملام كرتي ىتفلا مالسا نسح نم يبنلا نع
 عيطملا ىتفلا دوعسم نبا نع عوفرملا نم امكح هلوق نم

 (؛) ىفاو كيدل ىنعملاو رفك افارع وا دصقي ارحاس نم

 () ةيضقلا عف اعوفرم لعفلاب هيدهلا هلوبق يف ءاجو
 عمتساف فوسكلا يف ىلص يلع عفرامك هلعف نم ىري امو
 يفت ةحارص نعو هتالص ىف داز لاقي نيعوكر ىلع
 ()اللا ديس ماعط ىلع ابض 2 دق نم ريرقتلا لثمك
 )٧١( نملعاف امكح ريرقتلا ىرولا ريخ نمز يف يحاضألا مجل نم لكألاو

 الد لانم فصولا نع امأ الع _ فزا كاذ ركني نكي ملو
 اناز اقلخ نسحأ انيبن اناك هاوس وأ ىباحصلا لوق

 ركذ ام افصو بابلا يف مهنمو رشبلا لك نع ميظعلا هقلخي

 فوقولا

 درو فقو نم فوقوملا امنإو
 ىلإ هعشيدح يوارلا فقوا ذإ

 بسن بحصلا ىلإ ام حالطصا يفو

 اعطقنم ىتأ نإ ءاوس وهو

 نع ءاج اميف فوقولا لمعتساو
 عفان نع هفقو كلامك

 دجي لوعفم مسا وهو ةفل يف

 )٨( الملا ديس نود يباحصلا كاذ

 بتك هوحنو لعف وأ لوق نم
 اعقو لاصتا وذ وأ هدنس

 نكز دييقتب يباحصلا ريغ
 عمساف مامض ىلع اذكهو

 )١( ص ١٦٢٨ ثيدحلا حلطصم ريسيت . )٢( ص ةيلكلل ثيدحلا مولع ٤٨ .

 . ٢١١١ ثيدحلا مقر ٦٥١ ص يعازرالا هاورو ٢٢١٧ ثيدحلا مقر يذمرتلل ٤ ج ٥٥٨ ص (")
 . ١٩٤٢ ثيدحلا مقر يذمرتلا ٤ ج ٢٢٨ ص )٥( . رحاسلا ريفكت باب ١٢٦ ص ٨ ج يقهيبلا (!)

 . اطوملا ٢ ج ٧١ ص )٧( . يئاسنلا ٧ ج ١٩٨ ص ١)

 )٨( ص ١٢ ج ةنامضلا ءافو ١ .
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 هفقو ةديبع وبا اذإ

 . اس 7 اهقفل او
 الاقدق بادجخلا هلانم
 يف شئاع نعو سابع نبا اذك
 هلامفعلاردقب هلكأف
 ربنم دنع قورافل ١ نع .1 دق

 لعفن انك نحن يباحصلا لوق

 يباحصلل ريسفتلا امنإو

 لوزنلا ببس نم نكي نإو
 دق هللا دبع نب رباج لوقك

 الا فقواذك هللا لزنأف
 عفرلاف ىفطصملا دهع ك اذو

 نا يباحصلاو لزعلا ثيدح ينعأ
 انبلاب انيهن 9 أ حيبا, دق 9 أ

 ىفطصملاب مكهبش ] ىننا 9 ]

 ارمع زيزعلا دبع ىتف نع وا

 نمو يعباتلا لاقم اذكهو

 هب غلبي وأ عفري دق لاق وأ

 فالخ الب عفرلا همكحف

 درت د تا هل كآا هك 4 ذدب ىف

 ينثدح وأ تعمس هلتمو

 الادبإلا ىري سيل هنأ و

 يف كش 9 أ هر اص ت `ا رذآ 9 ]

 ىنعملاب يورام ن أ ملعي

 لعفن انك ييباتلا ١ لوقو

 مهعالطا رهاظلا امث

 همدع نلمتحي هنإ وأ

 ءاج يباحصل ا نم نكي نإف

 د اهتجالل هيف لاجم و

 . هيلع نخلا ىفطصم .د قيلعتو يب اوتلا بيرقت ٥١ ص ) ( ١

 )١( ركذب اميف عوفرملا هلثمو

 رذألا فقولا اذو اعوفرم يمس

 :اقملا عف ركب وبا أ اذب

 فرعاف نلكأي يصولا ١ نأش

 هلاتم عمتساف اضي أ كاذك

 (!) رظناف يراخبلا ىور انيبن
 لعجي اعفر يداهلا نامز اذك

 بسح اعوفرم وهف يبنلا باب
 بايتراالبا فوقوم نوكي
 ليثمتلا يفو اعوفرم نوكي
 درو اذك مهلوق دوهيلا ناك
 لاقملا مهقاف انك لزن

 عفر هنلمششب سيل ليقو

 نعفريف اذكب انرم ا لاق

 انه عفرلاف لوهجملل تينع
 افرع عفربف ةالصلا ينعي

 ىرولا ديس يلصي امك ىلص

 نفرعي لوقي هنود نوكي
 هيوري وا ناكسإالاف حتفلاب

 هدنسب هلوق نم هنا وأ

 فاخ كش لاقملل يعادلاو

 دصقي لوسرل ا م أ يبنل ١ لاق

 ينربخأ دق عمس هنا وا ]

 الاق اميق قيقحتلا دصق وأ

 يفي هنم عرو وأ هنخبن

 لبقي ال انه فقولاو عفرلاف

 ةقفصلا يذ ىلع فقولا لمتحي

 هملعن اميف بحاصلا اذ ريرقت

 لمهي ال يبنلا ررقت نكل
 ءارم لو افوقوم ناكو

 داب هيلع عفرلاب مكحلف
 . ةنامضل ١ . افو نم ١ ج ١٢ ص ) ( ٢
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 رحس يذلا ىتا نم كاذ لاثم
 دقو اذه ىور د رعسم ليلس

 ةباحصلاب نظلا نسح اذو
 امكاجلا نأب بطقلا ركذو
 ال فوقوملا نع لاق دق بطقلاو
 اذكو حصألا ىلع اذ لاقو

 رفك دق وهف فارعلا ىتأ دق وأ
 دفتساو علاطف هانعم تلقن

 ةبانإ ولوأ مهف هعفر يأ

 املعاف هبلع عفرلاب مكحي
 القنام انذإ ذجح نوكي

 () اذ لثم اضيأ نيدلا رون لوقي
 (٢) تفعض دق يتلا ةجح يوقت تتبت نا يذ ريسيتلا يف لاقو

 ةنسلاب طبترم مهلمع ةباحصلل لاجلاو لسرمك

 يعرش مكحب يطع ا نكي نإف عفرلا مكح طعي مل اذإ اذه

 هبتنتلف حيحصلا وه تلق هب جتحيو اعوفرم نوكي

 عوطقملا

 )٢( عقي لوعفم مسا لاصتا دض عطق نم ءاج عوطقملا ةفللا يف

 يورملا يف فيضأ هنود وأ يعباتللام حالطصا يفو
 يرصبلا نسجلا لوقيامك يلوقلا اذو لعف و أ لوق نم

 (؛) عقت ةعدب هيلع عدو لص عدتبملا فلخ ةالصلا ىف كاذو

 رمع زيزعلا دبع ىتفلو

 هريسل ١ كلت ىلعفل ١ لتمو

 رم اذإ زيزعلا دبع ىتف وهو

 عرو اذ ناكو دهز ا ا ناك

 قيقحتلا يف يلعفلا نم مث

 دقف هلها نيبو هنيب ام

 هلهأ ىلخيو ةالصلا ىلإ

 (ررشنت دق بطخ ليبقلا اذ نم

 بتكلا يف ةيضقا هريغو

 هربرسلا يقنلا يكازلا رمقل

 رمعب مركأ ثيدحلا عمجي نأ

 عمط يأ ىلإ ليم هل سيل
 () قورسم نع لقني دق ناكام
 درفني مث رتسلا كانه يخري

 هلقناذك مهايند رمال

 ركذ اذكه ميهاريإب ىعدي رشتنملا ليلس دمحم ىتف
 هلئاقل هتبسن تنأ ولو هب جتحي ال عوطقملا امغنإو
 يمتنيف ةنيرق تتأ نإف ملسملا لعفك وأ لوقك وهف

 رقتسيف هعفري عبات نع ركذ نإ وار لوق لثم عفرلل
 لوألا ءاملعلا ضعبو ىطعي لسرملا مكحو اعوفرم نوكي
 عطقنملل عوطقملا اوقلطأ دق يعفاشلا لثم نيثدحملا نم
 هدارم نيبي مل حالطصا وهو هدانسإ لصتي مل يذلا وهو

 رقتسا ام حالطصالا اذ ىعفاشلل رذتعيو رهتشي مل هنا يأ

 دعباذنهزوخ يعفاشلل دروام لتم لاق ]

 )١( ص ٤٦ ج ٢ سمشلا ةعلط نم . """
 . يرابلا حتف نم ٢ ج ١٢٢ ص )٤( . ثيدحلا حلطصم ريسيت (؟)

 )٠( ةيلكلل ثيدحلا مولع . )٦( ص ١٢٤ ثيدحلا حطصم ريسيت .
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 فوقوملا يف ءاج دق يذلا امأ

 رذنملا نب و ةبيش يب أ نبال

 ربرج ىتف ريس انفت مث

 فينصت نم عوطقملا يف كاذك

 يرسلا قازرلا دعب فنصم

 ريبعتلا يف متاح يب أ نباو

 (ا) دنعلا

 بسنن هلوأ ئشلا فاضأ اذإ
 اعفر دق دنس حالطصا يفو
 ىهتني ىتح دانسإلا لوا نم

 درو اميف هلامعتسا رثكألاو
 ربخلا اذه الصتم ىجي دقو

 ا عطقنم يجيو يبنلا نع

 يرهزلا نع يوري كلامو
 دقو رحبلا نم عمسي مل يرهزلاف
 عقي سيل دنسملااذن ليقو

 امكاجلا نا حالصلا ىتف لاق
 ا عهطقانهب ناك هنأو
 هفرع ذإ هنود افقوو اعفر

 بتك لوعفم مسا وهو دنسمفقف

 اعفترا ىبنلا ىلإ لصتم

 هعفرب يبنلا ىلإ لصتم
 دحي هريغ نود ىبنلا نع

 رمع نباف عفان نع كلامك

 يبنلا نع سابع نبا نع

 دنسلا اذباعطقنم انل يور

 عفزف يف لصتم ىلعلا

 امسر نيح هاوس نركذي مل
 اعمج هيف نيرمالل بطقلاو
 )٢( هفرعت ىك اقولا هباتك علاط

 () صتما

 لعاف مسا لصتملا ةفللا يف
 لصتا ام وهو لوصوملا يمسو
 عفر نإ كاذك افوقوم ناك نإ
 هللا دبع ليلس ملاسل
 نع كلام نع فقولاو اذك لاق
 يعباتلاواذنك لاق هنأب
 ١ لصتملا ىمسيالف الصتم

 ىلإ هلاصتا نف > ل : .

 ببسملا دلو اديعس ينعأ
 اوقلطأ مه نإف عيطاقم ىعدت

 دحاو ءيش فصوك مهنأل

 لماك عطق دض لاصتا نم

 لسرلاريخ يبنلا ىلإ هدنس

 عفتراو باهش نباف كلامك
 هاوألا يبنلاف هيبأ ١ رعف

 نمؤملاف رمع نباف عفان

 عباتتلاب ءاج نأ هدانسإ

 لعج اًرئاج دييقتلا عم الإ

 الصو ديعس ىلإ وا رباج
 (؛ُ ببسلا ركذ ريسيتلا يف ءاجو
 قبطني ال لاصتإلا اهيلع

 دعاوقلا ىف نيدداضتمب

 ةقت عمج يه تاقلا نإ

 )١( ص ٢١ حالصلا نبا ةمدقم .
 )٢( ص ٤٤ هيلع رتع نيدلا رون قيلعتو حالصلا نبال ثيدحلا مولع .

 ةفصلا ىف ىتأ لدعلا طباضلا

 )٤) ص ١٧ حلطصم ريسيت ١ ثيدحل .
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 يف ظافلألا نم داز ام ام دصقلاو

 تاقتلا ىورام ثيدحل يأ

 ابلط نم ينتعي نأ يخغبنيو

 ىنتعا نمم يروباسينلا ناكو

 دايز ىتف ركب وبأ وهو
 يناجرجلا ميعن يبأ نعو

 عقيو ءانتعا نا سحب ىعدي

 دانسإلا يف ديزملو نتملا يف

 يف داز اميف اميف مكحلاو لسرم

 ل لاق مهنمو اقلطم لبقت

 الب الوأ ثيدحلا ىور نمف

 هريغ نم ةدايز نلب_قيو

 ماسقأ ىلإ ةدايزلا يذه

 ال ةافانماهيف نكت مل نإ
 رهش يذلا قنوألا اهاور دق وأ
 هقت هيوري ثيدجخلك نوكت

 انهدرلاف قنوألا كلذك
 اهب ةافانم عون ىتا نإو
 نيرمأ ىلإ ةافانملا يذف

 درو صيصختو قلطم دييقت
 مسقلا اذ يف مكجلا حالصلا نبال
 ةلنمألاو ريخألا اذ لبقي

 ملسم نع اهب ةافانم لو

 نيزر يبأ نعف شمعأ نمع

 هدايز ةريره يبأ نعف
 بلكلا غولو يف تءاج لاقي

 هملكلا يذه "ظافجلاركذي مل

 درفنا اهب روسم لجن يلع
 ملعأ تسل انأ ىئاسنلا لاق
 الاق مث هقريلف داز دق
 ةدايز نع ظفاجلاركذي مل

 فرعت ال يبنلا نع اهنأب
 ةزمح مت دانسإلا اذب ينعأ

 درو لاق رجح ليلس امأ

_ 

 . اهدعبامو ١٧٨٦ ص ٢ ج يوونلا حرش ملسم حيحص ()
 (٢) ص ٥٢ ج ١ يئاسنلا ننسل يطويسلا حرش .

 يفطصا دق يذلا لدعلا ةياور
 تاقتلا ةداسلا نورخآلا

 ابتك ديزمب ثيدحلا ملع
 انقتم هيف ناكو هنأشب

 دارفالا يف هللا دعب ىعدي
 نانلا اذ يف دبلولا يبألو
 عقت ةلمجو ةملك ديزب

 داب لصوو فوقوم عفرك
 يفطصي مهنم لوبقلاف نتملا اذ

 الصف ديزملا نع مهنمو

 اللانيب اهدري ةدايز

 هريبعت يف لاق حالصلا نباو

 ماكحألل مسقت ةنالنث

 املعاف نلبقت تاقنلا ىور

 ربتعم وهف قيثوتلا ةهج نم
 هقثلا لاوقال تفان نإ ىناتلاو

 انيعت نذإ كش ال ناشلاك
 اهتافقنوأ قنوألا ىور امل
 نينيعم اهرصح نوكي

 دري مل مت مومعلا ىضتقم

 مكمجلا اذ يف لاف يوونلاو
 - ت نتمل ةدايزلا يف يأ

 () يممرهسم لجن ىلع نعف
 نيبتلل حلاص يبأ مث

 هدايزلا يذ هقريلف ةملك

 برقلا يذ ىفطصلا يبنلا نع

 هممتم تتا شمعا بحص نم

 دع تاقتلا نم وهو تلبقف

 )٢( مسري ذارهسم نبا عبات نم
 لاقملا عربلا دبع ليلس

 ةدنم نبا نع ىكح اذك ءيش
 فرعي يذه رهسم ىتف نع لب
 ةدايزلا ظفقخ تسيل لوقي

 دنسلا عوفرمب ةقارإلا رمأ
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 ةريره يبأ من اطع نعف

 رظن لاق هعفر يف امنكل

 ةفقارالل يئاسنلا يف ءاجو

 نع هاور دق بوي أ نع نوكت

 ةريره يب أ ,يباحصل ١ نع

 اجرخ أ دق هل ينطقر ادلاو

 يف هقرهيلف ديزم ىت أ دقو

 نيدل ١ رون حراشل ١ ركذو

 دق ةيفانملا ةدايزلا ىفو
 هفرع موي ديزملا اذ نإف

 عم مويلا اذه ثيدجلا ركذنف

 مالسإلا يلو أ ديع اهنأب

 ثيدحلا قرط عيمج نإ

 ي لع ٣ د ؤ ةدايزلا عم

 يذمرتلاو رماع نب ةبقع نع

 امهريغ عم دو ؤأد وب أ اذك

 ىتلا ةدايزلل لا ةمللا ا مأ

 يبال قيرط نمف ملسم نع
 ةفقيذح نع هيوري دق يعبر نع

 اهلك لوقي ضرألا تلعج
 انه اه ديزملاف اروبهط انل

 درفنااهب ذإ كلام وبأ وهو

 امهو نيتل اسم يف رتكي

 عم عفرلا منت لاسرإلا عم اذو

 ادرفا يذه دانسإلا يف يهو

 لصتملا نثحبي ديزملا وهو

 ماسقألا ىلع ملعلا يلو أ نيب

 هلصو نمل انهاه مكلا

 اهيف دنال اذو اهلوبق ينعي

 هلسر أ نمل مكلا امهيناث

 ةدايزلا يذ در اذهب ينعي

 رنثنكألل ىري مكلا اهنل اث

 دق ظف حألل مكجلاف اهعبار

 مه نم ثيدحلا لهأ نم تينع

 ةنسلا ىف ىدع نبا هجرخأ

 ركذ هينف اذك فقولا ححصو
 ةياورلا يفو ديز نب دامح

 نيوري دق اذك نيريس ليلس
 ةحصب ادنسم لاق فقولاب

 اجهنملا تيده فقاف هريغو

 فرعاف عيبرلا انخيش دنسم

 () نيييبتلل ثيدحلا اذ ةاور

 درو دق ثيدح يف لاتم ءاج

 (!إ) هفرعاف ءاج "ثيدحلا لوأ يف

 عقي قرشت مت رحن مايأ

 مايألا يذ نمض برشو لكأ

 ثيدح_تلاب ءجف اهنودب
 يورملا يف دجلا حاير ىسوم
 يور ام ميهفاف ثيدملا جرخأ دق

 املعاف ثيدحلا اذه اوجرخأ دق

 ةياورلا ىس ف ةا م عون

 (٢) رهج شألاب نفرعي وهو كلام
 ةق يلخالل راتحا نع مث

 اهتيبرتاذنك ادجسم لاقو
 انيعت دحاو نم اهتبرت

 دنسلا اذ يف ةدايز يف مكحلاو
 املعاف نوكي لصولا ضراعت
 عقت ديزلا روص يقابو فقو
 ادرو دق ام لثم ثوحب اهيف

 لصح فلخلا اذك ديناسألا نم
 ماسقألا لوذناف ةعبرأ
 هعفر نمل مكحلا كلذك
 اهبن موق نييلوضأللو
 هفقو ىذنلل اضيأ مكحلاو
 ةنسلا لهأ ثيدحلا ىلوأ لوق

 ربخلا لهأ ضعب لوقي اذب
 دفتساف لاجرلا ضعب اذب لاق
 اوملعف اوسرد ثيدحلا ملع

 )١( ص ٢١٠ حيحصلا عماجلا حرش لوالا ءزجلا . )٢( ص ٢٥٢ ج ٥ يضريسلا حرش يتاسنلل .

 )٢( ص ٤ ج ٥ ملسم حيحص .
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 دهاشلاو عباتملاو رابتعالا

 ربتعا نم ردصم رابتعالا

 هب نفرعبيل رمألا يف رظني

 ان عبتتب حالطص ا يفو

 درفنا هب يذلا هياور نأب

 عباتلا اذو ةياورلا يف يأ

 اقفاو ينعي عبات نم ذخؤي

 اوكراش ةاورلاو ثيدح يتأي

 طقف ىنعم ىتأ وأ ىنعمو اظفل

 ةداهشلا نم وهف دماشو
 نأب ادرف نأ ثيدحلل دهشي

 ىعدا يذلا دهاشلا ىوقي امك

 مه هتاور نإ ثيدحلا وهو
 ىنعلا يف ولو ىنعملاو ظفللا ىف

 ربتعي امسق سيل رابتعالاو

 لصوي ثحبل ةقيرط وهف
 دراو حالطصا ركذ انهاهو

 يف ةاورلا كراشت نكي نإاف

 وأ يباحصلا دخخاام نإ ظفللاب

 ةاورلل ةكراشملا امأ

 دخا ءاوس ١ ,نعملاب كاذو

 قلطي مت دهاشلا هناف

 امك عبات دهاشلل لاتب

 روثعلاب ثيدحلا ةيوقت

 تتأ ىرخأ ةياور هب ينعأ

 لوألا وهو فيرعتلا امنكل

 ردصم يهف ةعباتملا امأ

 ةقفللا يف اهفيرعت ىتأ اذك

 يف نكراشي هريغ يوارلاف

 ةمات عونف ناعون وهو
 لوأ نم ىور يذلا كاش نإ
 دنسلا انناب يوارلا كاش وأ
 التم دق رجح نبا ظفاملا

 . ثيدحلا حلطصم ريسيت ١٤١ ص (ا)

 رظنلا يف رابتعالاو ةقل يف
 () هسنج نم دراو هاوس ئش
 انذجوي ثيح ثيدحلا قرط
 دحأ هيف هكراش له ثحبي

 عباتلا لاقي لعاف مسا وه

 اقق > دق امكف احالطصا امأ

 كراشتلاو درفلا ةاور هيف
 طبض يباحصلا يف داخا عم

 ةفللا ىف اذك لعاف مسا وهو

 نملعأ هيوقي لصأ هل ناك

 اعمسياميكل هنمعديو
 اومهفا درفلا يف ةاورلا اوكراش دق

 انع يباحصلا يف فالتخا عم

 ربخلا اذل دهاشو عباتك

 رصوم دهاشو عباتك
 دها ملاو عباتلل رخا

 ىفي عبات درفلا ثيدحلا كاذ

 اور دق كاذك فلاخت ناك
 ةاده نع د درفلا ثيدجل يأ

 دجو فلاخت وأ يباحصلا كاذ

 اوققح كاذك اذه ىلع اذه

 امه دوصقمف هسكع لاقي

 روطسملا ىرس ةباور ىلع
 تبث مهعم اذكه ثيدحلا اذل

 لقني اذه ريسيتلا يف رثكأ

 ركذي اميف قفاو يأ عبات
 ةياورلا يف ةكراشلا يهو

 يفو فبر عت ثيدحلا ةياور

 ةرصاق اهعاونأ نم يناثلاو
 لق ةمات دانسإلا مكلذ

 دتهت لانم ذ دخو ةرصاق

 ا لمش اذه عاونألا ةثالث
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 هعباتملاو دهاشلا لمشي يأ

 نع مألا يف يعفاشلا هاور امف

 ارمع نبا نع رانيد نبا وهو
 هددع نوكيرهشلا نع لاق
 اورظنت ىتح طق اوموصت الف

 مكيلع اذاف هورت ىتح

 مايألا نم نونثالن وهو
 ارفت دق ظفللا اذهب نا
 هبئنارغ نم هودع مهناف

 مهدنع نكل دانسإلا كلذب

 ىعفاشلا نأ رابتعالا دعب نم
 هرصاقو هعبات ةماتف

 هملسم ليلس نع يراخبلا ىور
 دنسلاو كلام نع ىبنعتقلا
 ركذ نيثالنلا مت ةدعو
 هعباتملا ةرصاقلا ىف لاقو
 ىتا مصاعف ةميزخ نبا
 ركذ هدج مث ديز ليلس

 نعو نيثالث اولمكف ءاج
 دمحم ىتفلا نينح نيال

 اولمكا مكيلع مغ ناف لاق

 هعبات دق نمل اهيعونب ينعأ
 () نعمساف هللا دبع مث كلام

 ىرولا ديس هللا لوسر نا
 هدما كاذو نورشعو عست

 اورطفنال اذكو لالهلا كاذ
 مركألا لاق دعلا اومتأ مغ
 ماوقألا نم نظ دق ضعبلاو
 ادب امل كلام نع ىعفاشلا

 هبتناف هوور كلام بح صفق

 () ملع مث هل اوردقاف مغ نإ
 عمساف تاعباتم هل تناك
 هركذام ىلإ رظناف ادهاشو
 () همس دادزاز هللا ديع كلذ

 اودروأ دق اولمكأو هسفنب

 رسع مظنلا يف نتملا نإف مهفاف
 هعمتجم ىرت امك هتاور

 اتبث هيبا دمحم نعف

 رمع نبا وهو هللا دبع كلذ
 ٤( نيوري يئاسننلا ىرت هدهاش

 دجمألا ىقتلا سابع نباف
 لسرملا يبنلا نيثالث ادع

 )١( ص ركفلا ةبخن حرش ٥٤ . )٢( ص ١٤٢ ج ٤ يراخبلا .
 )٢( ةحفصلا سقن ١٤٢ ج ٤ يراخبلا حيحص . )٤( ص ١٢٥ ج ٤ يناسنلا نتسل يطويسلا حرش .

- ١٧٠



 مظنلا اذه هللا دمحب مت

 مولعلا فرشأ نم هنأل

 للخ ىأر نادقانلا حلصيلف
 ةريصبلا ةلقب ىننإف

 املع دق نمك ملع اذ تسلو
 للزلا نارفغ هلإلا لأسأو

 انبلفألاو يدلاولو يل

 اماصتعالا نمحرلا لأسأو
 ريسيتلا ىلع هلل دمحلاو

 انيذلا هلآو د

 لصن نم لك فيسلاب اودهاج دق

٥ . ٨٢٣ 

 ومسي حالطصا نم ىوح امب
 مويقلا كلملا بإتك دعب

 لجألا هلإلا ىلع هرجأو هبف

 يتركف دومجبو فرتعم

 امظع ىخأ اي يلهج ءادو

 لمعلا حلاصل اقيفوت كاذك
 انيملسملا ناوخإلا ةفاكو

 امالسإلا رصنيو هلبجب

 ريشبلا ىلع انتالص مث

 انونمؤي لوسرلاو هللاب

 لمكو انيف لدعلا ماقتسا ىتح

- ١٧١ - 
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 رداصملاو عجارملا ءامسأ سرهف

 باتكلا مسإ

 ةيسدقلا ثىداحالا
 اهاحرشو ثييدحلا ةيفلا

 بيبح نب عيبرلا مامإلا
 يوارلا بيردت
 ثيدحلاو نارقلاب فيرعتلا
 رظنلا هيجوت
 ثيدحلا حلطصم ريسيت

 حيحصلا عماجلا
 حيحصلا عماجلا

 نوثدحملاو ثيدحلا
 ةجام نبإ ننس
 دؤاد ىبا ننس

 يعازوالا ننس
 ينطقرادلا ننس
 ىمرادلا ننس
 يقهيبلل ىربكلا ننسلا
 سمشلا ةعلط حرش

 ركفلا ةبخن حرش

 ملسم حيحص
 حالصلا نبال ثيدحلا مولع

 يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف
 رابخالا سودرف
 ثىدحتلا دعاوق

 ةمغلا فشك
 ةياورلا ملع يف ةيافكلا
 ثيدحلا مولع يف طسبملا

 ثيدحلا مولع ىلإ لخدملا
 نبحيحصلا ىلع كردتسملا
 لبنح نبا دمحا دنسم

 ثيدحلا مولع ةفرعم
 حالصلا نبا ةمدقم

 ةنسلاو نآرقلا نيزاوم
 كلام مامإلا اطوم

 يواونلا بيرقت نم يوارلا لهذملا
 نيقيلا رون

١٧٢ - 

  

 فلؤملا مسإ

 تيوكلا - ثيدحلا باتكلا راد عمج

 يقارعلا ندزلا

 يبونقلا كوربم نبا ديعس
 يطويسلا

 فازفزلا دمحم

 يرئازجلا رهاطلا

 ناحطلا دومحم / د

 يذمرتلا

 بيبح عيبرلا
 وهز ويا دمحم دمحم

 يملاسلا نيدلا رون
 ينالقسعلا رجح نبا

 دلا

 يمساقلا نيدلا لامج دمحم

 ينارعشلا باهولا ديع

 يدادغبلا بيطخلا

 يوازعلا راتخم ىدح

 يريدردلا رهاطلا /د

 مكاحلا

 يروباسينلا مكاحلا

 قيلب نيدلا زع

 يوونلا نيدلا ييحم

    يرضخلا دمحم





 ةفيحصلا

١٨ 

٦٢١ 

٥ ٦ 

٦٦ 

٢٧ 

٦٩ 

٢٦ 

 آ

 ٧

     ن

١٨ 

٢٨ 

٢ 

٢٧ 

٦٤ 

 م ١

  

 اطخلا

 اعاد

  

(1١ 
 با رصل ١

 فثيدحتلاب

 اعد
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 نكرتتال
 انابدالا

 كاذك

 ذا
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