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 نيطخب ، )٨٧٢( مقر تحت 0 يدابعلا ناويدل ةدحاو ةخسن انتبتكم يف

 ظفللا حيحص ناك نإو ‘ حضاو ريغ وهو 7 هفلؤم طخب هرثكأ { نيفلتخم
 . ةريثك تاطلغ هب نكل ‘ حضاو طخب رخآلاو ا يناعملاو ىنبملاو

 دقف كلذل . قفون ملف { ةيناث ةخسن نع ثحبن نحنو ناتنس تضمو

 نأب ، يصورخلا نامثع نب نافلخ نب انهم خيشلا بيدألا دلولا ىلإ اندهع

 ىتح ةليوط ةدُم تضمف . هيلع ر دق ام ححصيو { ةيناث ةرم ن اويدل ١ خسني

 . يلاحلا هعضوب ناويدلا زربي نأ انعطتسا

 يف دهج نم هلذب ام ىلع 0 نافلخ نب انهم طيشنلا دلولا ركشن نحنو

 . ناويدلا زاربإ

 ... هاضريو هبحي امل ةيادهلاو قيفوتلا هللا لأسن

 ى ديعسولآ دوعس ن رمحأ نب دمحم

 





  
  

  

    
    

  
  

  

    
 





  

 ٠ فملاوملا ةايح

 .يرجهلا رشع يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ديلاوم نم هنأ حجرملا نم

 نم يناثلا فصنلا ىلإ هنأ هراثأ هيلع لدت ام ؛ رملا نم نرق وحن شاعو

 اهنأ ثيح { ىوزن ةنيدم ينطاوم نم وهو ؤ دوجوم وهو رشع ثلاثلا نرقلا
 ةذباهجلا نم ةسدقم ةريضح يف عرعرتو « انفدمو ةايحو ادل وم ٤ مألا هنطو

 بادمهأب كسمتو ، بدألاو ملعلا مهنم ذخأ هنأ كش الو { رايخألا ءاململا

 . برأ لك يف مهقالخأو مهكولس

 نيذلا موقلا كوأ رصع يف ةرهازلا هتايح نع هناويد انل فشكو
 ال امك } تالاؤسلاو تالسارملاب مهلدابو { مهانرو مهيلع ىنثأو مهحدتما
 يوق هنأ املع { هتوم دعب هل هئاترو ، هدئاصقل هحيقنتو هدلاول هريدقت ىفخي

 . لاصخلا يكار ، سفنلا ميظع 0 ةدارإلا

 يف ديحولاو ، ميقلا هباتك وه 3 ادحاو ألإ هتافلؤم ىلع علطن ملو
 دجوت 3 ( يقاتملل ةيقتلا نم مرحيو لحي اميف يقارملا ) باتيك كلذ 0 هبولسإ
 مقر تحت ، يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمح ديسلا ةبتكمب ةخسن هنم
 . ه٩٦٢١ ةنس يف خسن ، (٤٦ر

 ۔ _ ١١

  

 



 هراثآ نم رهظي امل انعلطا ام ريغ تافّلؤُملا نم هل سيل هنأ عطقن الو
 . بدألاو ملعلا نم ةديدع اباوبأ قرط هنأو { نيبتاكلاو نيثحابلا نم هنأ

 نوكلا تارمدمو 0 هريغ تافلؤُمو هتافلؤُمل ةاجنلا ىجرت فيك نكلو

 . ةيملعلا راثآلا ىلع ةديدعلا تاليولا فذقت

 ٠ يالبعلا ناويد ىلإ ةرظن

 دقو . نآ لك يف اهب عفتنيو ) 7 اهب ىنتعي يتلا راثآلا نم هنأ اقح

 رردو 0 يناعملا رهاوج نم هاوح امث { ءانثلا هيلع قحتسي اعادبإ همظان عدبأ

 . ينابملا

 . موللا نم رحب يف موعي هسفن دجي 3 هعطاقمو هلمج ءيراقلا حفصت ىتمو

 نونفب هراهزأ مامكأ قتفتت ةتفتت { ملعلا ةرازغو ، مهفلا ةيرقبعب هلئاقل ادهاش

 ظعاومو محالمو ًامكحو اخيرات بدألا فونص نم ىوح ثيح 7 موللا
 نم ةجهب يف هسفن ءيراقلا دجيف 3 ( تاعطقمو دئاصق ) ينارمو تايناوخإو
 . عاجسألاو سانجلا عاونأ نم هباجعاإب بيدألا سحيو 3 روبحلا

 .. قيفوتلا يلو هللاو

 يصورخلا نامثع نب نافلخ نب انهم

 ۔ _ ١٢



 ليكولا معنو انبسح وهو نيدن هلو لكوتن هيلعو نيعتسن هبو
 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ريصنلا معنو ىلوملا معن

 . دعب امأ

 ىتح ىدملاو نامزلا ىب دتماو ةيلوفطلا نم تعرعرت امل ىنإف
 ىلإ ًابعال ايهال بابشلا خرش ىف ترصو ىبصلا لاح نم تجرخ
 يتماه ىلع ترانتسا دق بيشملا بهش ىئامس ةحاسب تيأر نأ
 بعللاو وهللا نم تهبتنا كلذ دنعف هخارذفأ ترياطت ةبيبشلا مالظو

 بابرأ ريس ىلإ يريس ىف تدمعقف بابشلا ةركس نم توحصو

 نيعماجملا ىف باتكلا هضرفو ةنسلا هب تضق امب نيلماعلا بابلألا
 نونملا ىحرب نينوحطم مهتدجو دق ينأل باوصلاو قحلا لهأ ةعامج
 مهتيأر ىتح آادصح آادصح ضرألا لكالك تحت ىدرلا يديأ مهتدصحف

 يديسو يدلاو الإ ادبا ٦ مهنم را ملف اهنع اوناب ذا اهب اوناكام

 هلاوحأ اربتعمو هلاوقأ ابتكم ٠ هيلا تدصقف هللا همحر رماع ابأ

 اهدصقو نودشارلا ءاملعلا اهرنأ يتلا هقيرط سمتلي هب اذاف هلاعفأو

 ىف همامإ اهيلع رزاوم ةقيقحلا ىلع اهب كلاس ذخأ نودتهملا ةمئألا
 ملاعلا مامالا وهو هراثأو هرتافد ددجيو هرابخأ دكؤي ةقيرطلا كلت

 يفغياصلا يلع نب هعمج يقنلا يقتلا يكزلا يضرملا يضرلا هيقفلا

 يل هتذختاو امازتلا هب تمزتلا كلذ دعبف ۔ هل رفغو هللا همحر .

 شيبنت ىلع تمزعق ماماو ةودق قحلا يفو قحلابو قحلا ىلع
 همحر ۔ هب اذاف هراوناو هئايضب سابتقالاو هرارسا شيتفتو هراثآ
 تاذ ةفينملا ةيلاعلا . ةفيرشلا هقيافلا ةديصقلا هذه مظن دق ۔ هللا

 ةئامثالث يهو « ةدودمم ججحلاو نيهاربلاب يه يتلا رابخالاو ظعاوملا

 اهمسر 1 دل مظعو اهمظن يل ق ةارف . ةدودعم باسحلاب ةرشعو . تيب

 اهلاق دق ناولسلا ةديصق اهامس ذإ اهمسأو اهنسح يبلق يف ربكو اهمقرو

 فورعملا ينايزلا ملاعلا اهب ايثار نامزلا ربخ ىف ناوخالا ضعب
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 يقنلا يقتلا ديسلاو يكزلا خيشلا كلذ ناسحالاو عرولاو دهزلاب
 يوزنلا يرقعلا .يفياصلا هللادبع نب ملاس نب يلع نب هعمج

 ترركو اهيناعم تربدتو اهيف ام تلمأتف ۔ هل رفغو هللا همحر .
 ام اهمسأب اذاف ارابتعا اهينابمو اهساسا تربتعاو رارم اهتئارق

 معنف ناولسلا ةديصق اهامسف . همظعأ ام اهمسر ناشو ‘ همسجأ

 ينلا ةقر ناليسلاو ولسلاو ىلستلا وه انه ناولسلا نال اهل مسالا

 اهنال كلذك يهو هيلا هعقدو هيلع هريغ روهظب هعصوم نم هنايرجو

 ءيراقلا اهارق امهمف ىوه هب ىقبيال ىتح بلقلاب ام جرختف يلتست

 ايندلا بح نم بلقلاب ناك امم بغرت هيلا يهام ركاو اهربدتو
 ةطلسلاو ةسائرلا بح نم هيف ناك امو 0هتعفد نينبلاو لاملاو

 ٠هتذبن ىوهلاو تاوهشلاو معنلا يف ةبغرلا نم هيف ناك امو !هتفذق
 هتوقو ،هنع هتقلأ هللا ليبس يف داهجلا نع نبجلا نم هيف ناك امو

 باقعلاو باسحلاو توملا ركذ نع ةلفغلا نم هيف ناكامو ‘هتعجشو
 الإ ركذي امو» اهب ركذتيل كلذ ريغ ىلا 0،هتهبنف هتركذ رانلاو ةنجلاو
 نايب ةدايز ىلإ ةجاتحم اهمسر فوذحم اهنا الإ ،؛بابلألا اولوأ
 دقو اهتحشوف اهحيشوت ىلإ يسفن تقاتقف اهمقرو اهلالخ يف اهللخ
 بسح ىلع اهللز حالصا ىلإ تدمعو اهللخ نم يل ناب ام تنيب

 وحنلا يف ىودجلا ليلق ۔ هللا همحر ۔ ناك هنال ملعلا نم يدنعام
 نيح هتنذأتساف كلذ فالخب لب ةاحنلا نم تسل انا تنك ناو
 اهتحشوف ۔ هللا همحر .۔ يل نذاف حيشوتلا ىف لوخدلا تدرأام

 م امأ عير اصم ةنالث اهب يحيضوت تعصوو اهتاي ايب أ ةسمخم اهتلعجو

 ريخأتلاو ميدقتلاب اهيف تلخد دقو اهتايبأ عيمج يف هيعارصم

 .قدصلل اقباطم قحلل قفاوم هارأ امم همالك ضعب يف ليدبتلاو

 اهيلع فقاولا رظنيلف يملع ةلقو يلاح ءوسو يلاب فعضب يملعل
 انأو هباوصو هقح هل نبي ملام عديلو هباوص هل ناب ام ذخأيلو
 نايسنلاو أطخلا نم يلإ ءعيراطلا ناصقنلاو ةدايزلا ىف هللا رفغتسا
 تلقف ،يدابعلا دوعسم نب يلع نب رماع هللا ىلإ ريقفلا دبعلا اناو
 : ارعش
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 هيدابلاو ىرقلا لهأ ىلع يرجي ةيدابلا يداوبلا كلم ىري نم اي
 هيناوتم ءاكبلا نع نويعلا لام ةيلاعلا تاخماشلل تقر ىتح

 هيواهتم ىوهلا ىلإ سوفنلل ام
 هفوفكم ةلوقعم ةحورسم ةفوفصم ىدرلا بكر اهماماو

 هفوغشم اندلا يذب بولقلا لام ةفوقوم مكل ينا ىرولا اوعدت
 هيهالتم اكذلا نع لوقعلل ام

 تنواهتف تأن اهقياوع نع مأ تنداخ هأ تللاخ قياوبلل مأ

 تنمأ دق اهرهد لياوغ نم مأ تنياب دق اهركم عئادخ نع مأ
 هيهادلا ميهدلا قدص تققح مأ

 اهماهسو اهلبن نم تنمآ مأ اهمارغو اهسوب نم تجن دق مأ
 اهماعل تاثداحلا يف تصلاخ مأ اهمامحو اهماس نم تصلختو

 هينادتم ةعاس وأ اهموي مأ

 هنأشو روشنلا لوه ترصبأ مأ هنامزو ىرثلا نكس ترواج مأ

 هنارصع نع رصعلا اذ تحلاص مأ هنامأل اهبر نم تققح مأ
 هيفاصب مينزلا نمز ترزاو ما

 نطولا نم تايدابلا يداوبلا شيج نكس دق ما ىغولا ران تدمخأ مأ
 نمل تملس امف ىملس تملاس مأ نتفلاب تمارت اذا تابيانلاو

 هيتاعلا سؤرلا لهأ ىرولا داس

 اهلاوزو اضقلا ملق هطخ دق اهل امل قارفلا مرت ملف الك

 اهل ابجع اهل ابجع اهل ابجع اهليوحت الو ةقباس لك نع
 هيساقلا بولقلا عم سوفنلا ىنعا

 اهعاتمو مه اهشنئاعم اوبلس اهعايشأ اهنويعب تأر امفأ
 اهعار ام اهلاغ ام اهلاه ام اهعاقبو اهب اهمئاعن اومرح

 هيفاهلا روصعلا ىذ ىف تأر امم

_ ١٥ _



 ىرد نمو نيلفاغلا لوقع يمرت ىرولا قوف اهئالب ماهس تبصن

 ىري امف مولحلا يوذ هوجو ترصع ىرولا مث مهمامأ باقر تمطح
 هيهاولا رومألا يوذل اهب دو

 تعج شيع لك مهيلع تذخأ تعطقتف اهدو ليابح تمرص
 تعفلتو اهسؤب بئاوذ ترشن تعنقتف ىرذلا مناه ؤانبا

 هيلاخ ريخ لك نم ىدرلا يدرت

 رزاش رهفكم فرطب اونرت رتاف مهلدم هجوب تزرب
 رقاظاو بيئاون باين ترشك رتاخمو سمؤم نم اهل آسعت

 هيراضلا دوسالا لثم اهب يرفت

 اقبلاب دمرست نأ اوجرت تنافأ ىقتراو يصايصلا قوف الع نم اي
 ىقب نيف ىقتلا يلوأ سؤر تسكن اقشلا سأب نم هرطنت امل فا

 _ هيراذ حبر لك مهيلع ترذو
 ترغواو تايراضلا دوسالا اهنم ترعذاق روعتيخلا رورغلا ىملس

 تريّحتو ىقتلا ىلوأ سؤر تسكن ترقوأف تايلاخلا رودصلا اهنم
 هيماسلا لوقعلا كلت اهنأش نم

 براشمو معاممل الو دبأ ببيانجب اؤبعي مل مهتمش دق
 بياصمب ىلبلا بيباش تبص بطاع مس فرص مهتعرج دق

 هيمارلا ماهسلاك مهيلع ىرتت
 فحاس ءوسب ابحس اهب تسشنا فصاع ميقع نم مهيلع تحفل

 فجاراو اهدوعرو اهقوربب فدارتب اهؤايهدأ"اتسمرط دق

 هيلاوتم قعاوصو لزالزو
 تليازو روشنلا موي اهلاوهلا تلزان دق قليف نم اهل ابت
 تلماهتو ىجحلا يوذ بولق تلقف تللاخ دق مهدصل حالصلا لهأ

 هيراج عمد بكسب نويعلا كلت

 ةبنجم عمج هتبوكرم ريغ سرافلا بنجب يتلا ليخلا بيانجلا )٢( . لاح ىلع مودي ال يذلا ءىشلا : روعتيخلا ١(
 . بوباش عمج ةرازغب باحسلا نم لزني يذلا رطملا ا

 .هجولا سوبعو ةملظلاو ضابقنالا ىنعمب سمرلط ٤(
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 هلايح نوبتاكلا هيف ماق نان هلوهو ماقملا يركداف سفن اي

 هل تقيس هل نم ةمالسلا الول هلايف باسحلا فحص انل ترشن

 هيه الول مهبولق غيزت تداك
 اورقاسو داهتجالا دايج اوبكر اورمشت نيذلا لبس ىكلسا مث
 اورباصتف مهربص مهنم لاع دق اوردابو داسفلا لبس اهب اوعطق

 هيمار مهتمر ىتح اورصق ام

 مهب تضمف ىدهلا نجه ىلع اوحرس مهبولقب ىوهلا سبح ىسع امهم

 مهب تبجنام هللا الول هللاو مهبر نم ىضرلا عم ةاجنلا وحن
 هيماسلا يلاعملل ةمالسلا بجن

 يلبقتساو ىضم بوح ىلع امدن يلجعف روصقلا اذه ام سفن اي

 يلبساو ءاكبلاب يدوج نيع اي لفغي مل يذلا كالوم ةاضرم
 هيراج رجاحملا م اماجس اعمد

 عزاوتب هسافنا اضقنا دعب عجارب كاذ سيل فيط رمعلاف

 عفانب داقرلا امف داقرلا رذو عياضب سيلف ىوقتلا يرعشتساف

 هيقابلا صقن كاذ لب عفاد وأ

 يركذاو اضيا هللا باتك هنع يربختساف نيهب سيل رمألاف

 يرجهاو ةدابعلا ىف لساكتلا عدو رشحملا موي لوهو روبقلا مون
 هيمالم عقو لبق ةيطولا شرف

 يقتراو سقمدلا للح يف نلفري ىقب دق اهيلع نمل نيرظنت ال
 ىقتلا نم ةايحلا دمأ يدوزتو اقشلا لبس اكلاس ربانملا قوف

 هيقاولاو العلا يلإ غالبلا وهف

 انبلا تاديشم ىلع تنا تولعو ىنملا اهنم اهب ىتلنام لاط دق

 انفلا برق دقو ىلو دق رمعلاف ىند دق كدح سفناي يرطبت ام

 هيمامح لحر نيلهألا ىف خانأو
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 اضقلا نم هيلع ةمداق تنأ ام ىضق دقو كيلع علطم هلل اف

 ىضم امل كنم رصقتلل ىفالتو ىضترملا ليبسلا يدصتقاف كيصوأ
 ةيضاملا تادسافلل يحلصا مث

 همايأ نم تعيض ام رذعلا ام هماوعأ عم ىصقت بابشلا رهد
 هماعنإ نم كالوأ دق كالوم همامحو هبيشم تقو نآ دق

 ةيقاولا نيا ءاوهالا 4ب توهو

 هلايف ءايلو 7 زوفت هبو هلدع رهظي بزلا موي ي رلا ام
 هل نيواود ترشن نم لاح ام هلان امم طق دبع جني مل

 هيلاخلا ىف انج امم تنمص دق

 هردص ةلالضلا ركذ تذدوس دق هركذو هلالا يسن نم لاح ام

 هرهد ةلاطبلا بحص نم لاح ام هرمع ةيربلا بر ىضق ىتح

 ةيه اللا يه الملاب اوهلو ابعل

 امصاخم كاذ لصفلا موي بوؤيف امحازم رورغلا قلخلا يف ماح دق
 امشاغ ةلاهجلا بكر نم لاح ام امئاظع ميظعلا ءالملا ىلع ىريو

 هيوامه راه لك يف 4هب تحمج

 ابعال ةلالضلا درب ىف نلفري ابحاس ةبابصلا ليذ نم لاح ام
 ابحاصم بونذلا فلا نم لاح ام ابراش ةبيبشلا ابهص نم غوسيو

 ةيواغلا يوافغملا ىلع رورغلا لها

 هنوري لاحم الف نوبتاكلاو هنيدخ كوكشلا نكت نم لاح ام

 هنيطق بونذلا نكت نم لاح ام هنوصحي احولاب ارزنو الج
 هيراع يواسملا هنم اهب تسما

 هفوج ىف همه حبصيو يسمي هفرحل دوجسلا فرح نم لاح ام

 هفكب كالهلا لصح نم لاح ام هفلإ نم هرتجي هجرفبو
 هيفاخ ةمالسلاو انيع هاريو
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 هروصخ ديدشلا ثرغلا صمخأ دق هراعش مايصلا ناك نم لاح ام

 هرهظ ةدابعلا تنح نم لاح ام هرغث رجاوهلا رح نم فج دق
 هيواهلا يف هلصأ امغرو امعز

 همعز نلعي مث يبسيو ينجي هموقو دالبلا رهق نم لاح ام

 هيماح ران هابقع هل بقح

 اربكتم امشقغتو اكوهتو ارتخبت م انالا كلم نم لاح ام

 ارحبت مولعلا صاخ نم لاح ام ارمشم ناك نيكسملا هنظ يف

 هينابز ميحجلا ىلإ هقست ادغو

 هضرت نونملا ىحر رودت هبو هضقت روصعلا بشخ نم لاح ام
 هظحو لالحلا دهز نم لاح ام هضخت طايسلاب رهد فورصو

 هيقاب ىرخأ مث انيد نامرح
 ةعور يذ ىلإ بلقنم رهدلاف ةعرسب طارصلا يدصتقاف سفن اي

 ةعدب عم عفانب سيل دهزلاف ةعجر نم اندلا نم نيعمطت ال
 هئطاخلا تاغيازلاب ةلالضو

 هناديد ىلع عزتنم دهشلاك هنارح نم ميلعتلا يبلطتو

 هنايع تاذل قلخي مل ملعلاو هناكمب تباث لصأ لهجلاف
 هيهانلا مث رمألا لاثتمال لب

 ةربع مراكملا يلوأل اهتدجوف ةرظن اموي يايند يف ترظنف
 ةرسح معنتل او دياغرلا اذكو ةركس اهيف سوكعملل تي أرو

 هيتالا ىف هل تيقش ةوقش عم

 ةموسرم ىرولاب دقحو دسح ةموشمل اندلا ىف لاصخ تس

 هموقرم اهقح ةدابعلا مث همومزم ىوهلاب ربكو نيم

 هيفاجتم ايرلا نعو اهصالخا
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 امعلاو لهاجتلل كقوسي ىبحص املك نع لمف اهسداس بجعلاو
 امهالك كالهلاو ةمالسلا مث امكحملا باتكلا لتاو لزعم ىف

 هيهالإ ءاضق يف قباوسلا مكح

 امهنع ةلاحم ال متح رمألاف امهافخف هلالج هلألا لج

 امهاضقل انبابسأ ترسي لب امهيف ةقيقحلاب بيغ ملعلاو
 هيجانلل قفومو لذاخ نم

 ةمامغ فيطك وأ فيط رمعلاف ةمالم عقو لبق كسفنل عدصاف

 ةمادنب اهوحمف بونذلا اما ةمه ىف اهئاوه وحمل لعجاو
 هينارهص اشحلا يرذت اهنارين

 امداق ميرك ىلع كاذ نظيو املاس لمؤي نمل ةاجنلا نيا
 امئاد امتح كرتلا اهيف طرشلاو امئاع رئابكلا رحب يف نوكيو

 هيفاعلا ءاجترا عم دودرلا فوخ

 اهقر كلذف يوهت ام لك نع اهقرف نيبت نأ سفنل ىبوط
 اهقح مشخغتلاو ةلاهجلا مث اهقتع ةلاحم ال ةمادنلا مث

 هيضاملا ىف اهرهم قح ذافنا

 اهليزم تنا كنع ةلاحو الوق اهليدبت اهقح ةلالضلا مث

 اهليوحت اهقح ةلاطبلا مث اهليلضت ىدهلا دصق عم لعفلاب
 هيكازلا لاعفلا ىلاإ رادبلا وحن

 ترفسأ دق هسومشو هبابسأ ترسيت ميقتسملا طارصلا اذاو
 ترطس دق ىتلا نيواودلا امل ترهزأ دق ةنابإب هل حنجاف

 هيضاق نم اشيام يضقي هللاف

 لدبم هيلإ ال ضرف صنلاب لزنم بونذلا نم باتملا نا
 لضفت هنم وفعلاف افع نألف لصيف لدع هللاف هب لمعاف

هيجار سفن لكل ميركلا وهف



 ذيال وه نمل ةكلهم لك نم ذقان فؤر لب ميحر بر

 ذفان لدع بنذلاب هباذعو ذبان ةلالضللو ليبسلا دجو
 هيلاخ هاوس امع هتافصو

 هؤاذح بوطخلاو حبصيو يشمي هؤاد نيبت اهب ليلعلا يراب
 هءاودو كلهم ءاد بنذلاف هؤانسأ تلع نمو قيرظطلا يوطي

 هيرادلا لوقعلا عم هنم دبال

 ىوه دق باعك عم ابرشو الكأ ىوهلا عبتا يذلا نع ءافشلا نيأ

 اودلا امأ لصاح انم ءادلاف ىونلل فان يعسلا اذه نظيو
 هيلاعلا تافصلا عمج عم دبال

 هريصم لولح اهب تابئانلل هريمن قاذم نع يماحتلا مث

 هريثك لامتحاو يوادتلا مث هريس ىف اودلل عانطصا مث

 هيفاعلا لوصح ىدل ءافشلا دصق

 نلع نمو رسأ نمب ميلعلا وهف ننملا يوذ ميركلاب لسوتلا مث
 نم يعس عيضي ناب فيطللا وهو نكس وأ كرحت نمب ريصبلا وهو

 هيداه هدزي لبال ىدهلا بلط

 حصحص تيب كيوطي نا لبق نم حضوم كرونف حجناف يهنلا اذ اي
 حضفم ءاود الب ليلعلا عمط حمقم يعس ريغ نم ىنغلا بلط

 هينافلا ىنامالا يهف هنوريل

 فاضي اهيف ةنجب زافملا هيف فاشيام لضفأ ناوضرلل يعسلاف
 فاصتالا اذه فصولا اذه سفناي فالس ىف حايض عم دهشو ءام

 هيهادلا حاتت لعف الب الوق

 ةيزرب رئاسك تنأ تنأ لب ةبيجن رهظب ىمعألاك كارأف

 ةبيبش مارصنا دعب يرظنت ام ةبيرمب يعمست نا ىتفاختت

 هيلاب ىولب لكب بيشملا ىتأو
 )١( هعساولا ضرألا : حصحصلا .

(١( 
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 ايضاق امكح لاحرتلل كوعدي ايعاس انيلا ىتأ ريذنلا وهف
 ايضام ارمع نيتسلا ىف ترص دق ايظال اميحج وأ اندع نيدرت

 هيحاولا مانملا مالحاك امتح

 يرتخبتت ابصلا ليذ ىبحست لب يربكتست ىرولا ىلع تنأ سفن اي
 يركفف ءاقبلا تلمأ تنك نا يركذت مل ىدرلل الإ نظلا ام

 هيضاملا نورقلا كلت ىضم نميف

 هجوه نوجك ريع مهب ترفس هجهن نيبت دق لكو اوضمف
 هجوز ىوح مث مدا نيافا هجهو مهالب دق بسبسب اوضقف

 هيفاخ نم امف ىلوالا ةرطفلا وذ

 اكلهم ابارش ليباق هاقسف اكفأي مل يذلا ليباه نيا ما
 اكبلاو ةحاينلا وذ حون نيأ مأ اكذلا سيردا مث ثيش نيا ما

 هيراجلا عارتخاو رمع لوط ىف
 همهس يمري نيح هقهقت امل همصخ ماح مث ماس نيا ما

 هموق داع مث دوه نيا مأ همون هاشغ هتؤسل ارظن
 هيتاعلا ميقعلا حيرلاب صخ دق

 اكسم هلالا ىرعب يذلا الإ اكلهي مل ميق مهنم قبي مل

 اكذلا وذو حالصلا وذ حلاص نيا مم اكلمت نانجلاب لزانم ىقرف
 هيهالا قلخ ءامجمعلا ةقانلا وذ

 هنيبي ديريام تقو ءىشلل هنوك كلذ ناك دق نم ناحبس
 هنباو حيبذلا وبا ليلخلا نيلا هنأش مظعملا سايلإ نيأ مأ

 هيضاقلا هتضق امل نيملستسم

 رهازلا باتكلاب اميظع احبذ رهاقلا هلالا نم ءادفلا لزن

 رباغلا زوجعلا وذ طول نيا ما رهابلا ديعصلا ىف رقتسا امل

 هيفاخلا فويضلا كلت هب تعاذ
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 هطاخسأ نم كاذ افجرو افسخ هطايسب مهيلع هلالا عضو

 هطابسا عم نالكثلا هنبا مم هطرفإ ىف راح مرق لك نم
 هيدابلا دنع عاتبملا مهوخاو

 المحت هيلا ام ارض لان دق الوهملا ناكملا نكس يذلا كاذ

 البلا ىلع روبصلا بويا نيأ مأ العلا قوف ىقتراو نكمت ىتح
 هيفاولا دوهعلا وذ امعن دبعلاو

 هرهظ ةطيسبلا حضن ام لاط دق هربص اربص قاف دق ىذلا كاذ

 هرهصو هلالا ميلك نيأ مأ هرجا رفوت ىتح هديدصب
 هيهابلا تافصلا اذ ابيعش ينعا

 ذفني مل مهكلمف ءامسلا عفر يذلاو الافسلا تحت اوجلوأ دق
 يذلا دوواد بارحملا وذ نيأ مأ ذذلتو براشمو معاطمب

 هيظاللا نودب هل ديدحلا نال

 هل ىدبأ ىوه نم جالتخا الإ هلان ام اضقلا لصف ىف قاف دق
 هل نمو ديدشلا كلملا وذ نيا مم هلامعأ احلاص ابوتو امدن

 هيقابلا يف امئاد اكلم هابقع

 هنجس يهلا ىضق نيح نونلا وذ هنباو ريزعلاو ايعش نيا مأ
 هنباو روصحلاب رشبملا نيل هنود مي مث توح نطب يف

 هيداعلا كولملا ىلع ميقملا ىيحي

 ىرج امو نامزلا صصغ ىلع اوربص ارثأم اولاني اليك اندلا اودهز
 ىرولا يف دهز مامإ حيسملا نيلا ىزثلاب اوراوت ىتح مهرصع يف

 هيشاغلا هتشغ ىتح اندلا تب

 دغرم يف احئاس يفايفلا يوطي دجسمب لازيال اهيف شاع دق
 دمحم هلالا عاد ىلع يفهل دجهتب ىجدلاو موص ءوضلاف

 هيفاقلاو هلاو هيلع ىلص
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 هق ارفب مهنع ةوبنلا ىوطو هقلخ لئاسر هب هلالا متخ

 هقدص قباس قيدصلا هنيا ما هقوش مراوص نم قيرح يبلق

 هيمالس هيلع يداهلا ةوبنب

 ققحتم نمؤم نم هل ابح قتم اهيف ناك ةفالخلا ذخأ

 قرفم لوا قورافلا هنيا ما قرشم رونب احيفلا هب تءاض

 هيحان دعباب قح نع غيزلل

 ىدتقاو اونع راصمالا حتف دق ادشرم ابيطخ ايندلا يف شاع دق

 ىدهلا رمع يذلا رامع نيأ مأ ىدرلا نع ماركلا هيبحصب اقح
 هيغابلا ةاغطلا حفك نع لأي مل

 هرتوو نيعللا مهس اقتلا ىتح هرض ام ىدهلا للح نم لتحا ام
 هرهظ اقح هللادبع ني أ م ] هرح دي اكي ارمج هب ىلصي

 هيطاخلا بر موئشمل اهقد دق

 ةفولأم اذ ركذلاب هناسلو ةفوفكم هسفنو مولعلا بر

 ةفيذح نوصملا رسلا وذ نيأ مأ ةفوفزم العلل هنم حورلاو
 هيلاليبو مهبيهصو مهناملس

 ةجهن ىنسا هللا نيدل اوجهن ةجهمل نورظني ال اندلا اودهز

 ةجهل قدص ] روهشملا هني ] ما ] ةجرف ليالخ هينف او ار امل

 هيح اندعبأب يفن هلان دق

 ىوهلا باب ىلع ًاروحدم راح دق ىوفغلا خيش مهرمأ ىلوت امل
 ىوح دقو نويعلا ىمعا هنيا ما ىوه اهب بورحلا ران نم هاليو

 هيماطلا مولعلا رحب هردص يف

 ةوشغ نم اهب امف بولقلا تفص ةؤرم لهأو مه مولحلا اولوأف

 ةوبن تيب تيبلا لهأ نيأ مأ ةوخا نم مهلاي نيد ناوخا

 هيوراه اموجن ىرتت لئاسرو
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 ىدنلا لثم الباو ىنويع تقسف ىدهلا كلس يذلا ملاس نيأ مأ
 ىدعلا عمق يذلا دلاخ نيأ ل ىدصلا تكش يتشاشحو مهدقف نم

 هيضارلا لمأ باحضألا و

 بقاثلا باهشلاك ىنامعلا نيأ بطاق لصف دنع نصح نيا مأ

 يبسارلا كاذ هللادبع نيا مأ بصاولا مضخلا لثم هلثم وا

 هيجان فكا نم ةمامإلا لبق
 هرايطأ تفرفر نا ىغولا فيس هراونأ تلماكت لالهلا كاذ
 هراصنا مه رهنلا لهأ نيأ مأ هران وأ ىوهلا يلوأ هوجو تقحس

 هيماصلا دحب اسأك اوعرج دق

 هضفر يف اوعس دق ضرأ لك نم هضبقو ودعلا نع نولتأي ال
 هضرأب هلالا نيد اورهظأ مه هضوحب قيحرلا ساك مهل ىبوط

 هيواح يه امو مهسوفن اوعاب

 ةلودجم ىجحلا يبست هجارجبر ةليلح يلح ىلإ نورظني ال
 ةليخن لهاو سادرم نيأ مأ ةليح نم مهدوجول امف هآ

 هيكاب نيعب اجث امدلا اوجن

 اوضرعتو انقلا تحت اورمشتو اوضم نا فوع نباو جلب نيأ مأ
 اوضم فاحزو فاوط نيأ مأ اوضهني مل مهل ءادعأ سؤرل

 هيماسلا موزعلا اولوأ رادجلا لهأ

 يذلاو ال شمهك عم همامإب يدتعملا بيرق عم مهج نبا نيأ
 يذلا ىتاميلا انروعأ نيأ مأ ذفنت مل مهموزع ءامسلا عفر

 هيهانتم ةمهب بورحلا ضاخ

 هماقم باط باحصالا لفحم ىف همالعا تكز دق ييحي نيأ مأ

 همامإو ةيطع نبا نيأ مأ همالك رانتساف الوق قحلاب

 هيمامإو ةمأ ىدنلجلا كاذ
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 انقلا عم باقرلا ةرتاب تحت نم ىنملا لين يضتقت اسؤك اوقسف
 انقلا كبتشا اذا آدبأ اونثني ال انفلاو قياوعلا نم نوعزفي ال

 هيداعلا ح افكلا وحن تمهمهتو

 تعفرتو اهليهصب تهقهقتو تعقعقت ديدحلا مجل اهروغثب
 تعمالتو اذ دنع دنهملا بعل تعردت نيح نوزاغلا اهروهظب

 هيئانلا قوربلاك لقايصلا كلت

 حقاس مدب اهلياخم ترطم حلاك ليلك اهبياحس تلظ

 حيارك سؤرلا كلت تطقاستو حزان عيجن نم باعش ترجو
 هيناد تاعناي ارامث تفصع

 اهئازجب ازجلا موي اهل ىبوط اهئامدب ترفعت هوجولا ىرتف
 اهئاوعب تمطمط نا الو آدبا اهئالصو ىغولا جهو نع اولأت مل

 هيماحلا سيطرولا ىف مجاعالا كلت

 تدقوتو اهنارين تجهوتو تدرج لقايصلا كلت هب اموي
 تديعو فويسلا كلت اهب ترطف تددووساو اهناخدب تسمرط دق

 هيداعلا مث لاطبالا مجامجب

 مهد اضعا تعطقتو تقرق دق مهد الجا حمحمصو خر اش مك

 مهدارو ] اهعيجنب ترغرفغتو مهداسج أ تد دبتو تقرفتو
 هيراضلا تحت تاعيهلا تلاعتو

 ترهزأف تاملظملا ر ايدل ا مهب ترونتو ىدهلا سمش ترفسأ دق

 ترطفو سوفنلا كلت ثتمطق دق ترتبتف مهلاجا تهتنا ىتح

 هيراضلا نيب دابك ألا رطفتب

 اهقيقر زورب ىلإ نورظني ال اهقورشب مهل ىملس تقنور مك
 اهقيناب مهايند تقرقر دق اهقوقعب اوؤبعي مل مهو الك

 هيهانتم قنور ىف ةراضغو
 )١( ديدشلا لجرلا : حمحمصلا . )٢( هعطق ىنعمب : همطق .
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 المث اسؤك اهنم اوبرشي مه الو ادبا رذوش نم اوسبلي مل
 الو ادبأ اهل افرط اولوح ام المسا دق اهب امو قيلخلا اوسبل

 هيفاخلا رودصلاب سواسولا اوعمس
 تنس دق عوبر وا لامب اعمط تنهاد ةلالدلا لها الو ادبأ
 تنياع يلاعملا ىلإ بولقلا تلع تند دق ينادملل يه الو الك

 هينافلا تايلابلا سوفنلا ظح

 اهبيبح لاصو ىف تقاتو أدص اهب للحي ملف اهريارس تفصف
 اهب أبعي ملف ايندلا هل ترهز اهبيحنو اهئاعدب هل تعنف

 هيهافرو اهلامجو اهنسح عم
 ارهاوجو اهب اللح اهل تدبا ارساوح نانجلا روح اهل تزرب
 ارباغ ازوجع لفحت اهب تنظ ارواسأو الخالخو اديالقو

 هيناغ يعارت الف كنع هلل

 اهضاير فوطقلاب مهيلع يلدت اهضورو نانجلا مهل تفرخز لب

 اهظح رصاقت ىرخا ةقرف مك اهضرع حسفت ناو نوبغري ال
 هيضار هركت برقلا لها ظح نع

 اهروهنو اهضايرو اهميعنو اهرورسو اهماقمل تنياع دق
 اهروصقو اهروح عم اهموصخل اهريصبب اهل اهرئاصب تصخش

 هينادتم انفلا تحت اهب مه اذا

 مهسؤكو مه مهضايح اودرو مهسورغو اهل مهشورع اوعاب

 مهسوفنو اعم ايندلا اهل اودهز مهسيع اوقاسو ابلط اهل اوبكر
 هيراضلل اذغ تداع مهموحلو

 تحججنأ دق نئافسب مهل اقرط تحتفت ةايحلا لوط مهارشب
 ة ةقفص نم اهل خبف تحجرأ دق اهنازوا عئاضبو

 هيبار قوس لك يف اهراجت

 تحبر ]
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 هنبأو عيبرلاو ةديبع وبأو هنأش مظعملا بوبحم نيأ مأ
 هنإ بعك نبإ ثراو نيأ مأ هنيا مشاه مث ىسومو ىسوم

 هلياسلا هايملا ىف اقيرغ يدوأ

 دمحم هيخأ عم نيد مامإو يديس ربحملا ربحلا هنيأ مأ
 يدمحيلا مامالا ناسغ نيأ مأ دجمألا ميركلا ىسوم يلع ىتفو

 هيماسلا ةانالا وذ ديمح نباو

 هباتكب ىري ام ميقم لطخ هبام ةريبغلا ىلع مامالا وهف
 هبانب بانا نا رفيج نبا نيلا هبابو حالصلا جهن ىلع ابصن

 هيلاوتم ىدعلا ىلع شويجلا داق
 ذخوت مل هلجرو طارصلا زاج يذلا نازع رقصلا نبا نيأ مأ

 يذلا كلام نبا تلصلا هنيأ مأ ذقوملا لاقملا نم ةاجنلا لان
 ةيضاملا نورقلا كلت هب تنتق

 انيلو كاذ كاذ دمحم انبا انريشب مث هللادبع نيأ مأ

 انديعس مامالا نبا مامألا نيلا انماما وهف يمدكلا هنيأ مأ
 هيلاخلا يف الؤهب نامع تهات

 رهظم نم هنامزب الو ادبا ركنمب ماريال اهيف ماق دق

 رصنع نم اتأ دق قدص مامأف رصقمب هوجز نع الو اركن

 هيمان شيرق نم تبانملا يكاز
 دمحأ هلالس دادم نبا ينعأ دمحم نبا يصقشلا هنيأ مأ

 دشرم نبا يبرعيلا مامألا نيأ دهزتب مهنيب ضاق ناك دق
 هيصاعلاو ىدعلا عمق ىدهلا رصن

 هردب نم ىرولا سبتقا ام لاط دق هرصع يف ىدهلا سمش تقرشأ دق
 هرقفب شاع مث ةرامالا زاح هرهدب ةامعلا لتق امل ايحأ

 هيناغ وأ ةفيصول تفتلي مل
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 ذقنملل هدوطو نامزلا نرق يذلا كاذ دمحم لجن نيأ مأ
 يذلا شيورد يمدألا هنيأ مأ يذوحألا متضخلا ناهبن نبا نيأ

 هيعاولا بولقلل ليالدلا عمج
 هرزغل ماري الف مولعلا رحب هرصعب هيقفلا لماز نبا ني ]

 هرهدب ديقفلا دشار نيأ مأ هردص يف يتلا هلوادج تضاف

 هيهاو نم هب ام رويغ رح
 ةنسأب اوزغ اقح مهو الك ةنهو نم مهب امف ثويللا مهف

 ةنسو هلإلا نيد ىلع اوضمف ةبير نم اهبام قدص بولقو
 هيراجلا هوجولا لك يف راتخملا

 ملاظ وأ رئاج يف ولو الك مشاغ لوهج يف ظح قبي مل
 مئال ةمول هللا يف اوعمسي مل مطاوحو قساغب هيلع اوضع

 هيواغلل لئام نم الو الك

 اومركأ لب مهل ابح اهرافسأ اومظعو داشرلا لبس اوددج دق

 اومغرأو هلالا نيد ىلع اوماح اومسوت حالصلا رثأ يف ناك نم
 هيضاملا فويسلاب يداعالا فنأ

 مهلبس يعاسملا يلوأل تئيهتق مهلدع رشنت ىتح اندلا اونكس

 مهلك اعمج ملعلا لهأ نيا مل مهلهج يبحص ءامركلل قال ام

 هيجادلا تاملظملا يلايللا رون

 مهظح نع ىأن دق ظح ءوس يف مهدعب نم اندلا يذب ماقملا فيك

 مهقلخ يف مهسنجك تنا سفن اي مهرهد يف .نكت مل يسفن فهلاي

 طسبم ليبس يف يعاسملا ام ] طغضم مدو محل نم مسجل اف

 طرفم وأ قحال وأ قباس نم طسقم لدع دنع ىدعت نمف

 هيصاعلا وحن طارفإلا هب ىرجأ
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 رصان نم الو ال رفم نم ام رياض باذع ىلا لاسملا مت

 رداق روفغ نم نمب الإ رفاو ظحب عمط الو الك
 هيهالإ تنا ماركالاو لضفلا يذ

 مهداهجو مهربصلو مهموزعو مهدارمب ىهنلا يلوأ ركذ لاط دق

 مهدايج قحلب ةزجاع تنك نا مهداعم قيرط يدمتعاف سفن اي
 هيشاملاب ىقحلاف لياوالا ىنعأ

 همرهب بيشملا كب قاح كاراف همسا عم ىوقلا نمز يف تمدام

 همسرب تيظح ول اظح كيفكي همام 7 ىقتقملا لاجرلا ريخ

 4يم ام ١ يقتل ١ وهو ىقتل ( ىنع ]

 دراومو لوادجب ةدوضنم دصاقمل يكلستل كيلع اقح

 دباع دهز مث ملع مامإ دجام ىيحي نبا ةعلطب تماق

 هيلالتم ارهاوج مولعل ا عمج

 اهدضن يكحت علطلاك لئاسمو اهدرس يكحي موظنملا ؤلؤللاف

 اهدع اعبس فورعملا هباتكب اهدشر بيصب اعطق تلصف دق

 هيلاوتم اهدعب اعبسو اعطق

 ةعجُه لبقتلا ةزياج هلاسي ةعاطو هلالل اضرف ماق دق
 ةعمج يلع ىتف تينع اقح ةعفرو كاذ دنع اظح لان دق

 هيكازلا دايألا يلوأ يغياصلا

 ةوفج نم الو ه الوم ركذ نع ةولخ يف اذإ م أس هسم ام

 ةوفهب تملع ام رويغ رح ةورذ ىف و ] ن اوخ الا سلجم يف

 هيتايحب اهرج دق ةلز و أ

 هناوخا يف ءاس صخشب ءوس )١) هنايغأ نم تنياع ام هللاو

 هناسل فرطو اعاجر ناك دق هنأشب ليمجلا وحفصلاو وفعلاق

 ةيلاخ وأ الم يف بطر ركذلاب
 ةليسلا سوفنلا تافص نم . باجحلا نيغلا )١(



 هتانس تقو مث دجهتلا تقو هتاقوأ نم داروألا مسق دق

 هتاولخ ىلع اسمه هل عمست هتازا بنجب حاص اي تنك ول

 هنشانلا تقوب وأ رحسب اليل
 هطابنتساو هللا باتك اولتي هطاسب هيف دم دق ىحضلا مث

 هطاين رجي اهاوأ ناك دق هطاطش هنم ماش امل ملعلل
 هيراو ةشاشحلا يف ةفاخملا ران

 هبارحم ىلع احشر هنيبجو هباوثأ ىلع بكسنم عمدلاف
 هباقعل هفوخو هلألا فوخ هباحس لالخ نم جرخي قدولاك

 هيلاثمل هنيأو نامألا نيأ

 هئاكذ بيطو قالخأ نسح نع هئاكب لوطو بأك ههلي مل
 هناقل نيح هايحم اذبحاي هناجر نسحو هتفاخم تجودزا

 هيداي ةشاشبلا ىرشبلاب كاقلي
 هءاطع هنم لانو سوفنلا كلم هءاج نا ىلإ اسوتأم لازال

 هءاف ضمضم ركذلاب هتيأرو هءانآ ارفغتسم اعجرتسم
 هيجادلا يف هسافنا تضقنا ىتح :

 اهتيكبأ دق تنأ نويع نم مك اهتعر كقارف نم بولق نم مك
 اهتعدوأ نطاوم كيلع يكبت اهتلكنا يديس كهجو دقفبف

 هيتاظع بتك مث عئارشلا بتك

 ةبوأ نم الو ال عوجر نم ام ةبيغ ىف يديس اهنع تبغ دق
 ةبتر نم اهل اضوع تضوع دق ةبكن نم اهل ايف ليحرلا دعب

 هيئاكب كتكب بابحال ها

 همسرل كادي تطسبنا ام لاط دق همقر عم يديس كباتك يكبي

 همكحب لوصألا ووذ كيلع يكبت همظنلو هرثن دغاوكلا قوف

 هيكاب نم اهلايف مولعلا ىيحت
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 رباقمو لوادجو مئناعدو ريافحو عقالب كتوتحا امل

 رباحمو فحاصم كيلع يكبت ربانمو دجاسم كيلع تكبف
 هيراذلا مث حايرالا هب تجاه

 امظلا يكشت يديس كدقف لوط نم امقاوس نيفراعلا بولق تحضأ
 ام لاط دان لكو كيلع يكبأ امو السع اهتدروأ ام لاط دق

 هيمارتم اهبطقل مولعلا دهش

 تسنآ دق هبالط عم نيدلا يف تسفان سفن لكو كيلع يكبأ
 تسمال ضرا عاقب كيلع يكبت تسعسع دق ةليلب تولخ دق مك

 هيصانلل تحفاص دجاسملا كنم

 ام لجألف تكب نأ اهنم ورغ ال امدلا مث اهعمد بكستو يكبت
 ام لاط لعق لكو كيلع يكبأ امعلا يكشت يديس كدقفب تحضأ

 هيعاس دجاسملل كباكر تئطو

 ددؤسلاو العلا يلوأ سأر نعضخي يديس ةميركلا كيفكل ابح
 يديساي يتلقمو كيلع يكبت دوسأ عمد بكسب كيلع يكبت

 هينالعو يتريرس كيلع يكبت

 اهترجزو اظعاوم ميركلا تنأ اهتحنمف تلوس مك تشرح مك
 اهتعدوأ حلاصب كيلع يكبت اهتعدرف ةدوم طوسب آرجز

 هيئافش نوكت نأ يتيلف يبلق
 اهباوبأ تقلغأ حئاصنلا مث اهبابسأ تعطقت مولعلا ىرأف
 اهبارتو ةوزنو كيلع يكبأ اهباتك ميحرلا نم كاتأ امل

 هيدابلاو اهرودو نامع لب ال

 اهسأو يخأاي لاع لك لب اهسؤر ةرخمشملا لابجلا مث
 اهسمش ذا اهؤاكب مالي ال لب اهسح لواطت آدلص نكي مل ول

 هيواه تسمأ ليللا بهشو تلفأ
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 اهحاورب اهسنب كيعن عاش دق اهحابصب ةليل نم اهب هآ

 اهحاير رشنو اهتحار نيب ام اهحاطبب يديس كسومش تراغ
 هيتاعلا فصعو اهتبرت نيب ام

 ةدوع يف عمطم نم الو الك ةدم نم امف فطتخم فيطلاك

 ةدع نم ةتيمم خاسفنا دعب ةدش يف يديس كدعب رهدلاف

 هيضام كلذ دعب يلايللا عست

 اهرورشو اهساب نع انل تفشك اهرورمب البلا باب انل تحتف
 اهرود يف اهنارين تججأ ادا اهريسم عقو دنع رعشنل انسل

 هيراولا كاذ دعب نم تدمخأ ام

 اهرارشأ ىرولا يف لواطت امل اهرارشو اهبهل رعست دق لب

 اهراهنو ابصلا مايأ كيكبت اهرامقأ تضم ماوعأ كيكبت
 هيراسلا موجنلاو يلايللا اذكو

 صلاخ حئاصن نم ىورت تحنمف صئاصخب نكت ول كلها ترذأآ

 صكانب تسلو وبني الف فيس صنئاصفب ىردعلإ فجو نا اولأت مل
 هيداعلا كتطو ولو عوجرلا بقع

 يتشاشحو اعم يدابكأ كيكبت يتبيشبو يتبيبش تقو كيكبأ
 يتلا هتنس راتخملا انبيبحو يتمئأ صن ترثآ ام لاط دق

 ةيلاتلاو ةضيرف لاوزلا تقو

 هنود ةضيرفلا تقو ههلي مل هنأش كلذو اذه ىلع ىضمف

 هنأ امغر ءادعألا تلاق مك هنوع وه هبرو نامزلا لغش

 ةيلاوتم ةلالضو ةعدب يف

 مهلام مهنم نظ لب مهربكبو مهلوق اباوص مهمعزب اونظ

 مهليوأت ىدهلا نع ةامعلا مهف مهلوبق حيتت ججح مهنعط يف
 هيداهلا هيلع امب ريصبلا وهو
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 اهلقع نع هب لهذ الو الك اهلصأ نع جعي اجوع عبتي مل
 اهلك عئارشلا بتك هل دهشت اهلبس يف ميق لدع كاذ لب

 هيهلا مث ليزنتلا اهماماو
 امهجت رودصلا يف اضيغو ادسح امهوت هوتأ امم هرضام

 امب مهتعدب قالخأ مهب ىرحأ امسلا بر مهروحنب مهدر دق
 هيماماإال تبصان ذا اهب اؤاج

 هبابب مانألا تعسام لاط دق هبام عم هتيبو هيلع يكبأ

 هب ىورغ ال يبجشلا دجسملاو ةبالطو العلا يف هابص انفو
 هيراج نويع نم اعمد داج نا

 هماقم كاذ باصوألا ىلع ىرجأ هماقسأ هدعب نم هب تثبل
 همادقأ هب تفصام لاط دق هماقمو نكت هتعجر تاهيه

 هيقاستم هطسب يف هعومدو

 نعذ دقلق هلالجل لب هللاب نعتسيو ذوعي دق ةريجهلا تقو

 نع مث ىواغللا نع لوهجلا رجز نعط نمو روفكلا لوق عمتسي مل
 هيماعلا لادج وا هقهقتلا عفر

 هب تدقفو هب امل هكالما هبحنل ميركلا ىلوملا ىضق ىتح
 هب مول ال يوبنلا دجسملاو هبقع يف نطاوم هيلع تنح

 هينالعو ةريرس كاذ نح نأ
 همالعأ تدب نارحاجملا قوق همايأ ترج ام اعمد بص وأ
 هماقم هيفو هل مالملا فيك هماترأ تدب نا افك ضع وأ

 هيجادلا يلايللا نم ريخألا ثلث

 حئاور رشنل ادبأ تفتلي مل حداف بطخ فوخ نم انسلا رجه

 حئاصنو ركاذتو ةساردب حجار بلقب هيف البقتسم

 هيتاقوأ نم تقولا كاذل ابح

۔ ٢٤



 اهريفخ لازيال ىلصو ىدان اهروفس نيبتسي ةلازغلا ىتح
 اهريخأ نورقلا نم نابتسا اذاف اهريغ ةوالتلا نود ههلي مل

 هيتالص كلتو ابح انب يلص
 هتوق يف ايعاس اعيرس يضمي هتعن نم هل يلاتلا ىضقنا اذاف
 هتقو ةلثو هاياجس اهف هتيب ةدس هالوم ابلطتم

 هيهال نم هل نأ ام ابهاتم

 هباكرب اعفرتم هتيأرو هبابل ليحرلا عرق اذا ىتح
 هب تحنم يتلا هتدلب تيدان هباصم ميظع نم ابصو تسسحف

 هيلاثم دوجت ناب دالبلا حنم
 تلوراعتف اهتربخأ اعم ىوحن تليامتو اذإ اهعماسم تفغصأ

 تلواطتو اهناطيح تمهمهتف تلماهتو اهقامأ تريغتو
 هيب ىوح مث نزحلاو اهبيحنب

 عضفم بطخ دعب انيلا هنم عجرم نع انتلاسف ادقاو اي

 عمطم نم امف اذ نع الئاس اي عزفم لوه دنع راد لولحو
 هيجاتن كاذ دعب امتح ترقع

 دقف امم لكثم نزح لوط نم دقعنا دق داؤفلاو واذ تدعقف

 دقل تلاق اهتلأس رايدلا مث دقو دق ظاوش عم رانب ىلصي
 هيماحرأ تمقعاو سايالا لح

 مهعاقيو مهرايد تربتخأ امل مهعادو تدقتعاو يلح تددشف
 مهعيمج مالسلا ينم مهيلعف مهعار عورب الإ تملعأ ام

 هينامحر ةلوق قباوسلا لها

 يذلاك مبف مث ملعو ملح يذ لك عم ىدهلا يلوأ ركذ لاط دق
 ىذلا ةنعارفلا مهدص نيافا يدقوم ثمد تحت نياهر اوحضا

 هيراد وأ مهرايد لالخ اوساج



 مهداعم نيبلاط اعارسا اوجرخ مهدابأف حياص مهيف حاص دق

 مهدعب يمودت ناب ءانفلا ىبأي مهداشمو اهب مهءانب اوكرت
 هيلام فتح ضايح نيدروت لب

 تنكاس دق مهدضلو اندلا لهأ تنياب دق الزانم نيلزنتسو

 تنياعام ىلا افرط يرصقا مث تنوام تايراس يلايللا كيف
 هيناريج نمو لها نم كانيع

 نحجرم بلقب يضمي نمؤم وأ نتتفم وه هبابشب خراش نم
 نمو مع نمو اضيأ دلاو نم نصتحم يصايصلاب وه نم لك وأ

 هيداؤف سرغو دابكا تارمث
 اوقرتأ شيع بيطب ةايحلا نسح اوفلأ دق اندلاب انيقي مهف
 اوفلكو نونملا صصغ اوعرج دق اوفرشو ءانبلا اوداش مهنم مك

 هيهاد نم اهلايف ةايحلا توق

 ةبيبش تاذو لفط الو ادبأ ةبيش نم اندلاب مهنم قبي مل
 ةبوأ نم امف ايندلا نم اوجرخ ةبيغ دعباب انع اوبيغ دق

 هيبام عرقت لاحرتلا ةبون لب
 مهنادبأ تقزمتو ىرثلا اونكس مهنايع طق ماكحالا تقبأ ام

 مهنأش كتيفي نا كهالا ىبأي مهنانجو مه مهروصق اوكرت
 هيتاهيه انه اهب نيدلختف

 انبلا ىلع تولع وأ اعاب تبلطو اندلا شيع ىلع ااباقحا تشع ول
 انبام ىقبيو انب ماقملا ىنفي انفلا تاساك دورو كيلع امتح

 هيقابلا يناعملا يف قئاقحلا ىنعا

 يتمدخ نع اوربكت نيذلا نيأ يتيرب هلالا ىدان نا لوحلا ام

 يتلا هتيادب يلا ديع مسجلاو يتضبق يف مهلك آبيجم ىبل

 هيناف نم اهب اسنب اشن اهنم

۔ _ ٢٦



 اه دج لمس أو مهسبالم تنخ ] اهذخ هَوشو مهنس احم تءاس

 اه دوع مشه أو مهبورح تمرص اهدع مهاند نم ىضقت امل

 () هيباخلا يف تدصحأو ريضخلا مشه

 اهبوبهو ابصلا حير ىلع يرجت اهبغ يف لفاوكب اهب اورفس
 اهب اودفو امب مهعياضب تنزو اهبرق يف اولزنت دالبلا اورمع

 هيفاوتم اهنامثأ اهب اودقن
 ةطوسبم مهبتكب ماركلا ىت أو ةطسبب ميظعل ا الملا فقوم يف

 ةطبغ يف ةمعنب نوجبارلاف ةطرو نم اهب امف باسحلا اوضبق
 هيماحلا يف اوهدهدت نورساخلاو

 اهنويعو اهرايد باعش ترجو اهنس لواطت ول ةيربلا نا
 اهنسح عوضت ناو هوجولا يوذو اهنزو فعاضت دق ًاربتو ارد

 هيضاقلا يف اهنيشي ءالبلا نا

 اهمش مظاعت وأ ربانملا قوف اهمد ىلاعت ولو سوفنلا اما
 اهمرج رغاصت ول رهاوجلا اذكو اهمعت بوحشل اب يلايللا ديف

 هيلالتم اهب رارس ] راون ]

 تنوك نداعملا كلت اهميمصب تنمضت لابجلا ام رصانعلا الول

 تنمستساو انداسجأ تمظاعتو تنيز رهاوجلا يذب موسجلا يذه
 هيثاجلا تحت د ناديدلا معاطمق

 امثأملا تبستكا امب باتكلا نمض ام لجال ءاكبلاب يدوج نيعاي
 امب يربتعاو سفناي يرظنا مث ١ ام مويل ءامسلا بر هناص دق

 هيماي أانل اش هب تجتن

 لا ه نم انيلع ترفع فدهملا رشب ايندلا انب تفده

 فلزتملا هبطخب نامزلا فرص فلفل يف ىهنلا لهأ تجردأ ذا

 هيلاعلا روصقلا نم ماركلا علخ

 .ضرألا نطبو روبقلا رفح رأ لامعألا فحص نع ةيانك . اهب تاتقملا بوبحلا هيف عمجت ريبك فزخ نم ءانإ : هيباخلا )١(

_ ٢٧ _ 



 هبسح نع ىرولا نم عيضولا عفر هبرت يف ارفعم عيفرلا عضو
 هب نمز يف ثالثملا انب تلح هبوث يف ابجعم لفري شرعلاب

 هيلافطا هريسم ءوسب تباش

 تمطمط بنئاونلاو بياصملا انيف تميخو مث باصوألا انب تلح
 تمصلغت مث تاعرجلا انب ترم تمربأ دق يتلا انتعدب مؤش نم

 هيهال يهاود نم رجانحلا انم

 تهلوت لوقعلاو رياصبلا انم تملستساو اعم انحيارق تحرق
 تلقلقتو ىهنلا يلوأ روهظ تمصق تلغوتساو اهؤايهد تهد امل

 هيدابكأ تعطقت بولقلا انم

 ادقوتف انرادب' سيطولا بهل ادنزأف مارغلا دوع تلبذأ دق

 ىدتها امل ىدهلا وذ اعرذ قاض دق ىدعلا يلوأ نوهماعلا هيلع اوماق
 هينامزب ابح دقف رورغلا اما

 انسأب نم هب ام ىبسيو ىنجي انخلا لايذا يغبلا بوث رجيو
 انرايدب تلوادت ةاندلا لود انعابلو انعارذ رصقل تءاب

 هيحان ىصقأب امركلا تلاز ذم

 اوكتهأ دق مه لب ةرامالا رمأ اوكوهتو مهسأبب دالبلا اورهق
 اوكلمو دابعلا ىلع دالبلا اوكلم اوكلهأ مه ىروللو ميرحلا مرح

 هيفانتم مهماكحأ اهرارشأ

 اهباطخ لصفل اربخ الو الك اهباتكل اهب ًارذثأ اوفتقي مل

 اهب رق نم الو الهأ اهل اوسيل اهباوص ليلد نع اومصو اومعف
 هيماصلا رومالا يذ نم مهقح لب

 ةبيغ يقايفلا اهب نومشجتي ةيطمو ةعيرذ مولعلا اولمح
 ةيتف نيعلل مأ اوحلمتساو ةيلح اهيلا مهترالت اوذخا

 هيساخلا جاتن اهنم اوجتنتسأو

۔ _ ٢٨



 اوجلوأ مه ىوهلل اجاجوعا اهنع اوججووعاو ىدهلا قرط اوبعصتسأف
 اوججاو بورحلا ران اومرضا دق اوجوتت ءايرلا جات مهب اسينئب

 هيراو راد لك يف اهقيرحب
 الو الك مهالوم اوقتي مل الجلاب كلذ دنع انيلع اومزع
 الو دهع مهل ال عاعر جمه العشتو الطصا اذا ميحجلا رح

 هيلاعتم مهل ميش الو نيد
 امعلا ىلع نيربدم اولوت هنع امب مهبولق مهل هلالا فسخ
 ام ثيح قحم مث طرفو طحق املس عماطملل رئاصبلا اولعج

 هيفاخلا داسف نم اوبكأ اوبكر

 عناق نم الو الفط اومحري مل عطاق ضيغ دعب انيلع اوضع
 عدار نم مهل امف دالبلا اوكله عنام نم امف الهك ةليع يذ

 ةيداعلل رجاز نم الو الك

 اوكسمي مل ةنبل وأ ةنيل نم اوكرتي ملاعق الب ضايرلا ىرتف
 اوكلهأ دق مهليو اروجو املظ اوكلسي ءاقبلا لوط اهمده نع

 هيقاولل اوقرفو ءايحلا رتس

 مهرومز توصو اهيف مهطيطغو مهرومخ ند هللا تويب اوئلم
 مهروهظ فلخ هللا باتك اوذبن مهروفن ءوسب رمح مهناكف

 هيواخلا لاجرلا كلت اهل ابت
 هناهرب اوملعي مل مهناول هنايب نوهقفي ال مهناكف

 هناكف هراجب ريغي اذه هنآرق اوفتقي مل مهل فأ
 هيشام مئاوس ىلع غوري بنذ

 امهلدت رودصلاب اودعو ًايغب امحلا يف اسارتقاو ارقبو رقع

 ام لثم التق مث ابهنو ابلس امرحم اوحابتسا لب ليبسلا اودص

 هيهالإ مكحب مهل حيبأ يئف

۔ _ ٢٩٨٩



 اهناطيح اروست مث هقفلاب اهناز دق اديس اورغو اوراغ

 اهنارمع اوبرخو رايدلا اوفسن اهناوعا اوروثو كولملا اوعدخ
 هيماح نم امف املظ اوكوهتو

 ارهاش ارما ءاشحفلا اهب اومار اريارح رايدلا كلت اوبس دق مك

 ارهاظ اضيا قاوسألا ىف عابتو ارظاناي اهل ةيفاخ ريغ نم
 هينار نيع لك موق لاوما

 مهروما حيبق متنا اورظنا مث مهعينصل اونقيتف ىدهلا لهأ

 مهملظ نم مههوجوب مهاميس مهرورغل ىوهلا ةكلاح ءايحط
 هيداصلا رودصلا عم هوجولا دوس

 اوهدهدي ريعسلا يف مه لب ليولاب اوهوشي روشنلا موي مهل اقح
 اوهجوت نياف اوبرش مه ارتق اوهفرتو انملا اولانام لاط دق

 هيدالب رشح مث ابرحو ابرح

 السلس اهيق عمدلاو اكبلا اهنم الع دق اهوعمساف نامع ىوزن
 البلا اذف نامعاي كمغب ىتوم الطها رحاجملاب نيخث مدقف

 هيفاش نم هلام لاضع ءاد

 الكشأ دق ءاودلاو يوادملا هلع الضعأ مك نيب اهنم ءادلاف
 البلا سرغ اهلهأ متسرغ دقلف العلاو ةلكألا لهأ اوربصا مث

 هيناج نم اهسنب آرامث اونجاف
 هؤاجر نياو هل ليبسلا نيأ هؤافش ماري الف ماذجلا ءاد

 هؤاود نياو هل بيبطلا نيأ هؤالب ليلعلا نم ءالبلا ىنخأ
 هيداوفب ىراامم اترسح اي

 هليوع كاذ دنع متكي ملحلا وذ هلحر مزالي ىتم مالي لهفأ
 هل امف حيرصلا هل لالحلا مدع هلوقو ةافعلا هحياصن تدر

هيحاصلا صوصنلاب كسمتلا الإ



 تقر دق وأ لجوهب شوحولا لثم تقرفتف يرولا نم ةاعرلا ضبق
 تقزمو يقتلا ىلع ريجهلا جاه تقرطأ دق اهلهأو ماكألا قوف

 هيكارشأ تعطقو دودجلا هبنم

 ىرج رهن هنأك نويعلا نيب ارهظا دق لهجمب بارسلا عمل
 ىرت امف فالخلا يذب قانخلا قاض اربغا نزم نانئمضلا هماش نأ

 هينامزب اتكاس ابنئنيك الا

 هعضول لومخلا درب اعفلتم هعانقب اعنقتم ارثدتم

 هعسو نع هرسيب عونقلا عنق هعقو ةدشل انيطاسا يكحي

 هيفاكلا فافكلا فك نم هتفكو

 تفنجأ دق اهبسكل ةافعلا كلت تفجوأ ام اذا عسي ملو ثاج
 تفطناو فطلتلا وذ فئاوط تفاط تفرطأ امل صرحلا نيع ضغ دق

 {" ا هيراونا اهب اوفطي فئافظطب

 مليدب روعتيخلا لالخ ترطم مجسم ءوس نابحس انل تشنا
 ملظم رحب جوم مطاول تمطل مهدأ نزم هاومأ هب تضاف

 هيسارلا تاخماشلاو ىدهلا دوط .

 ةوهب ريرضلاك اهيف نحن لب ةوق نم انب امف ميقملا نيأ
 ةوزنب رومالا يذ نم اترسحاو ةوك نم اهل نا ام ةموق نم

 هيئانلا رايدلا لك يلع تءاض
 ترهزأ دق ىرقلا اهنم اهراوننا ترفسا اذا اهؤض ةلازغلا يكحت

 تروغ دق اهنويع داوس نألف تردكتف اهؤض ريغت ىتح
 هيناوخا اوربصاف دودك دنك

 اهبر نم تتأ دق ةيضقلا كلت اهبوجوب اضرلاو اليمج اربص
 اهب امم ىقتلا يلوأ نويع تضاف اهبارخب العلا اوذ نذات ىسعف

 هيباحصأ اي ءاملا ضيغو اظيغ
 . لاح ىلع مودي ال ئيش لكل مسا : روعتيخلا )٢( . ةيلاخل ءارحصلا : لهجملا )١(
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 مهلك مهبذت ليجسب تقل أ مهلالض ءامسلا ريط تملع أ ول

 مهلعف يساورلا مشلا ملعت ول مهلوجرو اعم مهسؤر يلغت

 اهرعقو حيسفلا نطب يف هتدصح اهرهظ ىف مئ اق وه نمل تسكن

 اهرهظب تابنلا تريغ ضرالاو اهريس ةعرسب مهل هلال ا تعد

 هيلاعلا ءامسلا مث اهب اضيغ

 ىرو بهل اهل قبي ملف تدمخ ىرج امب دوقولا ران تملعأ ول
 ىرج امل راحبلا ججل تملعأ ول ارهزا دق رين جارس هيف

 هيراج نم الو ثمر اهنتم يف

 اهروسدو اذإ اهلباوك ترسك اهروب مطاول نم مهيلع تمظطل
 اهرهظ .يف يتلا نفسلا ملعت ول اهرعقب بيسرلا تحت مهتفلأ

 ١, هيلاخ تنابو اهيف امب تقلا

 اهبيجلو اهيذأ بارطضا دنع اهبيبدب يذلا دبزلا ملعي مل
 اهبيسرب يذلا توحلا ملعت ول اهبيهلب يلصصت اران بصن ال

 هيدايصلا تداص وا مهب تراغ

 الملا ىلع ميهدلاك ءايضلا اهنم الجنا ام ةئيضملا سمشلا ملعت ول

 العلا تاوامسلا بهش تملعأ ول الفأت رينملا ردبلا ملعي ول
 ةيظاللاب تمر دق لب ترهزأ ام

 مهقح لهاوصلا عم ريمحلا مث مهقافن لولذلا سيعلا ملعت ول
 مهقسق رئاودلا رودلا ملعت ول مهقوف تخانا لب اهوبكري مل

 هيواخ تتاب مث مهيلع تراد

 مهلكأ تادماع مهيلع تلاص مهلايخ ةالفلا شحو تملعأ ول
 مهلعف ةيكذلا معنلا ملعت ول مهليواي مهليواي مهليواي

 ةيئان تنابو اضر مهتقد
 بوصلا / بجللاو جوملا : يذألا )١(
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 انلوح نم هب تطسبام ضبق يف انناش ةلغملا رجشلا ملعت ول
 انرمأ لماوهلا بحسلا هقفت ول اننود نم تعنيا ارامث تعنم

 هيسارلاك انقوف تلحو تلخب

 هلعف كلذ لثم مهنم ن اك نم هلهأ اموي سئبو نامزلا سنب

 هليل نامز يف تشع سفناي هلقع هنم راح دق ىهنلا اولو اف

 هيناطيش ايضلاو روقع بلك

 مهؤادعأ الؤاهو ةاجنلا لين مهؤاجرو ىدهلا لهأ مهل ىنأ
 مهؤايحا هلهأ ارهد تيقلأ مهؤالب كيرتعي مهنم تنك نا

 هينادلاب ىرولا نيب مهو يتوم

 هبأدب لومخلاو ليوط تمص هب نمم مهريخ اقلخ تبحاص
 هب مهو ةامعلا رصع يف ترص ذا هبرق نع أن دق رما نع نا

 هيشاعلاك طبخ مكبو مص

 مهذخ يهلآاي يلوسن اذكو مهنع كوفعب ينبنج يالوم
 مهنم ةنابالا عم جورخلا فيك مهطحأ ديكملا ديك نعو مهنع

 هيداه ىرارد نم رونب الإ

 اققحت هيلع ىبقعلا يف رمألاو اقر دق يصايصلا قوف نمل ليو

 ىقتلاب يسفن مث قفوملا يصوا اقبلا لوط ادلاخ رانب يلصي
 هبداز مه ىضرلاو اضيا ربصلاو

 اضقلاب نيدتلاو بوح لك نم ىضم امل باتملاو ةمادنلا مث

 ىضرلا عم ريسيلاب ةعانقلا مث ىضترم لوق مث لعف موزلو
 هيضاق نم انبر هاضق اميف

 لئامش هيوتحت ال لضفتم لفاك تيقم لب عيدب بر

 لحاور روصعلا عم روهدلا امل لفاغ وه الو الك نمؤمو

 هيواح ىولب لك نم زئارغو

_ ٤٢٣ _



 التعاو رسكت جوم هرهظ يف الع دق مي قوف نيافسلاك وأ
 الو ال رما ميدقت اهل نا ام العلا وذ ريدقلا ريبدتب يرجت

 هيهاللاك اهتاذ نم هريخأت

 ةروجأم اهنسحب سوفنلا امأ ةروثام هقيرطف انفلا مث
 ةروصقم اهلكف روم الا ام ] ةروز أم اهد اسفو اهسؤببو

 هينابر ةمكح ايوق ارهق
 تضوق دق اهيط يف اهماكحأ تضم دق قياقحلاب قباوسلا مث
 تضقنا مث اهتاقوا تتأ اذاف تضرفأ دق ىتلا تيقاوملا اذكو

 هيعاس اثيثح تءاج اهلاجا

 اهبوح نع ىوتلل بارطضا يسفن اهب امف صافقلا نم صالخلا فيك
 اهب وجنا ةبوت يل به براي اهبر نم عساو وفعب الا

 هيهادلا رومالاو عياضفلا موي

 هلاجأ تتقأ بيغف انع هلاصوو نيهب سيل رمألاف
 هلاب ام الوأ لاقي اذاف هلامأ تعسوأ ول يتفلا نأ

 هيلام وأ دجسم نع افلختم

 ىوغ لغش هتيب يف هنا وا ىونلا دعب ارفاسم نوكت ىسعف
 ىوث دق ليلع فند اذ لاقيف ىوقلا فعض هب دهج هلان وا

 هيفاعلل ابلطتم هركو يف

 هداهضتسا ىلع افسا اوهوأتو هدادو لهأ ناوخالا عجرتساف
 هداوع نم عيطسملا رمذتف هدابعب اشيام لعفي هللاف

 هيلاصول ةوحض اودانت دقلو

 رثدتم عفلتم هب اذاف ربصتسم مهلكو عيمجلا لخد

 هيخارتم هلاصو أ ةدتمم

_ ؤ٤٤ؤ٤ _



 اللهتم ههجو مهيلإ ىدبأ القنتم هسأر ةعامجلا رظن
 المجتم هسفن نم ىوقلا لذب اللجم كاذ دنع هميركلا دم

 هيناوخا مهنئاقلب ارشابتم
 مهباطخ نهقفي مل هنأكف مهبابلا هلوح نم اوغرف دق
 مهباجأف هلاوحا نع هولأس مهبارأف ههجو ةبحالا رظن

 هيبام يردا تسلو ءاضقلا لح

 اوربعتف هلجأ نم هناوخا اوردكتف هنأش نم اوأر امل

 اوردصتو اوعدو ائيلم اودعق اورمشتو مهب اًفسا اوفواتو
 هيناث نيتنثا دعب اودواع لب

 هسرع عم مهل هتفيصو تندأ هسرج يف هل اوعرق دقو اودان

 هسفنب دوجي القث هب اودجو هسرغ وأ خرفأ وأ دلاو وأ
 ةيمالسو ةيحتب مهل ىفوا

 هلابب هوأر امم مهافكف هلايحو هنازاب اذا اودعق

 هلاح ىف اركفم راحو اذه هلاؤسل وتفلأ مه امف اربع
 هيكاب نيعب ادعصلا سفنتم

 هجولول ىدهلا باب ابلطتم هجيجعب ادب دقو كاذ ناريح
 هجورخو هلوخدل اهو أتم هجيهوب يلطصي هنم بلقلاو

 هيناركذ مهل ىتاأآركذتم

 هرصعب رورغل او ةيبشل ١ رهد هرهد نم ىصم دقامم لك يف

 هرمغ ىف هيعسو مالي ال لب هرمأ نم ادب امو بيشملا مث
 هينامز لهأ شابوألا ةكرش نم

 هناوخإ عمو اذه هبحصلو هناريج عم نيلهألا طلاخ دق
 هنانحو هئارشو هعيب يف هناو أو هرصع يف مهدصلو

 هيتاعيب ىف لوطلاب اخطلتم

_ ٤٥ _



(١( 

 ةبجلب هيلع اميف اقرغتسم ةبصو يف هتايح كاذ لاز ال

 ةبرشب بوذكلا لمالا هرغ دق ةبرك نم اهل ايف صالخلا فيك
 هيفاعلا م ةرمخو بابشلا سأك

 هبر عم مداق وه ام رمأ نم هبرك يف هتاربع تلوادتف
 هب اذاف هدنع صلختلا بلط هبلقب بيرملا كشلا ضرواختق

 هيلاخلا نيتحارلل تقلغ أ دق

 هعوقوو ىوهلا رحب هلوخ دو هعينصب رياح بيئك يقبف
 هعومد بكس هانيع تلماهتق هعوجرل اذ دنع كاسملا زجع

 هيضاملا م هتارسح تدعاصتو

 ايجان ةمالسلا ىلإ ةاجنلا لبس :ابلاط ةيادهلا يعاد اعد ىتح

 ابتاكو دوهشلا نم دوجولا اعدو ابغار اهيف نيكسملا ضقيتساف

 هدوهجم لذاب مهنم لكلاو هدوهش مالتساو رطسملا دعق

 هديدجت الوا قفوملا ظفل هدوبعم هداشر دصقل وعدي
 ةينادحولاب رارقالا ةداهشب

 ىذتحمو نانجلا ىلإ تادياقلاو ىذكهف لوصألاو مئاعدلا امهف

 ىذهك صلختلل اهيف حصنلاو ىذألاو فواخملا نع تاحلاصلل
 هيفالسأ ىقتلا لمهأ اورثأ ام

 هرجأ لئاسو عم ةيربلا بر هركشب نوصلخملا قحتسا اهيف

 هرطع ةريرذ يف ةيصولا مث هرصاو ميظعلا بنذلل وحملاو

 ةيقابلاو هبوث عم هطونحو
 . ةدشلاو بعتلا : بصولا )١(

- ٤٦ _ 



 هربت نم ىضتقي الجو اقد هرمأل كاذ جاتحيام لكبو

 هردقب هيب رقا ةيصولا مث هربقل مث رافحلا ةرجأبو

 هيباتك مكحب اضرف مهل ىصوأ
 هنكس يف نكي مل نا هلام نم هنفدل ءانعلاو اضيأ لسغلاو
 هنومصم يف كاذك نويدلا مث هنوعب مايقلا موي ةردق وذ

 هيلاكشأ ىتأ نا اطايتحا مث

 ةرافك اهلثمو ةالصلا مث ةراجا مايصلا نع طايتحالاف

 ةراجت وهف راربالل ربلاو ةراشإ كانه يبحصاي كيتات
 هيفاو لضفأ ءارقفلا ةيصول

 هدعب وأ ىضترملا مامالا نمز هدح لصوت نمل داهجلا يف وأ

 هدح زواجي ال دح هيف لب هدهع ضقاني ال يلو رلاو
 هيباحصأ نم رايخالاو راتخملا

 هلاح نع لحي ملف نيعباتلاو هلآ عم هباحصأ نع ءاج دق

 هلام نم ةمسقف نويدلا دعب هلاقمل اولدب مه الو آدبا
 هيقاب نم هدعب عيمجلا ثلث

 يتوعد متبجتسا مث مكتوعدق يتوخإ اي ىلتبملا لوقي اذاف

 يتلا هتياصو تمت تمت دقو اذه يتيصو نودهشت متنا نألا

 ةيشافلا هتتا دق نا اهب يصوا

 هنايب لجسلا قوف اوتبث دق هناوعا مهنم ذ ةداهشلا لبق

 هناوخا مهنم ةياصولا بلط هنايسن هن مهنم افوخو ارذح

 هيضارلا صوصخلاو ةنامالا لهأ

 اودهاش مهامو اهيف مهراصبا اودواعو كاذ دنع ةياصولا اورظن

 اودراشتو مهنيب اهوعفادتف اودهاج دق هقح يف اذإ ىتح

 هيماحلاب ىلطصاف ةمالسلا وحن

- ٤٧ _



 ىفن دق الك ناوخالا ىأر امل افسأتو هتارسح تمظاعتف
 ىفتقاو ةعامجلا ىف ةيصولا لعج افتكاف ةياصولا رمأ هسفن نع

 هيطاخ نم هب امف باوصلا يأر
 اقدص دق هب نم اباوص ايار اقتناو ريحت امل هرضام
 ىقتلاو ةيالولا اولوأ نوملسملاف اققحت صوصنلاب ليصأ هلو

 هيداه حضوا نمحرلا ةجح مه
 اركفم باتكلاب افرط در دق ارفوم ضيرملا رمآلا لمكتساف
 اريخت دوهشلا ىلإ كوكصلا عفد ارمشم كاذ ذنع ةميزعلا ذخأ

 هيواستم ةداهش رما توبثل

 اوعدوأو تايماسلا مولعلا لهأ اوعرشا دق امب ىدأ دقو اذه

 اوعد نا اوبيجي ناب دوهشلا ىلعو اوعو دقو لجسلاب انم فلخلل
 هيعادلل مهءابيإ مرحمف

 اتبثم دغاوكلاب ارثنو امظن ىتأ دق ام انناوخأ اورظنا مث

 ىتفلا هب نوكي امب لقأ اذه ىترسحاي ءادنلا لبق اولمعا مث
 هيجانلل ابلاط ةمالسلا وحن

 ىتع امو صالخلا ىلإ هنم لاحلاو ىتا امب هنع زع دق ىهنلا اوخاف
 ىتا دق دبع رذع لبقي هللاف ىتفاي انيدل عستم ملعلاف

 هيفاولاب هل هتعاطتسا دح

 انلحأ ةاجنلا فجّس يف رذعلاب انصح دق هلالج لج هللاف
 انسفن فلكي ناب هلألا اشاح انلد كلذب انتعاطتسا الا

 هيضارلا لاعفلا نم عاسولا الإ

 هلاوقا تحصفو ليحرلا تقو هلاعفا ىتفلا نم ماقتسا اذاف

 هلاوحأ تقفوت ضيرملا اذاف هلاقثأ اذ دنع هنع طح دق

 هيداهلاو هناسلب ةحص نم

۔ _ ٤٨



 هتافص تركذ ام مهيلع ىصوأ هتاقث راشتساف ةعامجلا رضح
 هتاجاح هناوخأ اوضق امل هتابوت اددجم صالخلا دقع

 هيراعلا نيلماح اعيمج اوجرخ

 هلعف نم هنيد ضقاني اميف هلقعب هانج امو هوفلخ دق
 هلمح نم ىهو امم ةصغ عم هلذ يف همويب كاذ لازال

 هيلاعتم هسارب باصملا محر

 تلدب اضيا دحلا سمش ءايضو تلفأت دوعسلا بهش اذا ىتح

 تلوحو باصملا للع هب تدش تلمحت سوحنلاب بحس مامغب
 هيهانتم عفانم لك هايند

 تلبك دق اهولبب ميعنلا شيع تللعو بارشلا وفص تردك دق

 تبلقتو ايحلا هجو ترغص دق تللغف نيديلاو اضيأ هيلجر
 هيفاخ ءوس طاقنب ههجو يف

 اهرش كلذ دنع هيلع تلح اهركم تدبأ هللاو هب تردغ
 اهرد عفرتل اهبلاخم ترتس اهرم فشكتف اهتوالح تمتك

 هيرافلا سورظلا اهبلاخم ترشك

 تمطمطو باصملا للع هلوح نم تميخو ءافجلا هل نابتسا امل

 تمسبتف اهدهعب ءافولا بلط تمرصت دوهعلاو ايازرلا هيف
 هينئافوب قثت ال تلاقو وزه

 هدنع اميف طيرفتلا ىلع افسأ هدوف الب عمدلا هنم بصناف

 هدهج لذبي ناطيشلا هدنع لب هدرو ايانملل نقيت امل
 هيواهللا يف هل راج هدارمو

 ةعاب نم اهل اسئب ةقفص يف ةعاضب لك ريخ نم هسايإب
 ةعاس نم اهلاي قفوملا اما ةعاط نم اهسنئبف نيعللا مدخ

 هيلاعلا يف يقرلاو ةمالسلا وجرت

۔ _ ٤٩



 هنيعو ةاجنل ١ وجري هب درب هنهذو ساي ألا ران تفطنا دق

 هنظو هلالا رك ذ هن ;اسلب هناش وجري نيح رشبملا وجرت

 هيلاوتم هبلق ىرشبو نسح
 ىهتلا دقل اهريغب هنم بلقلاو اهتباف اعم ايندلا قلط دق

 ىهتنا ىتح اودلا عم ءاذغلا عطق ىهتشا ام عم اهلك ذياذللا دقف
 هيصاقلا هتمر نم يداعالا ىدعا

 نتولاو لصافملا هنم تنحنا ولأ نهولا دعب هواضعأ تلقاثتف

 نم ءادن بيجي الف مالكلا زجع ننم نم وا اهب سرش نم قبي مل

 هيت الل الو له ] نم هادان

 تصقعت مث هيبنج نع هادنز تسوقت مث هافك تقلولحاف

 تصلقت مث هانيع تصقانتو تصمخت دودخلاو مهالملا هنم

 هيضاق نم اهل ايف ناسللا هنم
 هئازاب هلهأ ىرايح تقبف هئاف نم هغادصا تلقعتو
 هئام ةوسحب هل بيبحلا بص هئاذغ جولو ىلإ ليبسلا فيك

 هيفان تضافو هفغضاوم تلاس

 امر امل هدجوب ةايحلا معن املك نم هلهاب سايالا لح

 امسلا ةكئالم تطبه اذا ىتح ىمتحا هنع السلس ءام هيف نم

 هيمارتم هماما مو دقلا ىرشب

 ةوجر نم اهل امف ةايحلا ىارف ةوشغ نع هراصبا مهل تصخش

 ةوقش يف مئاد باذع اما ةولخ يف ىنج امل مودقلا الإ

 هيقابلا يف بجاو ميعن نم وأ

 مئاد باذع نم ةمالسلا وجري ملاس بلقب يتأي نمل ىبوط
 مر اجل كاذ دنع ةر اشبل ١ سيل من اق ميعن يف ةم اركل ١ من

هيتالا يف ةمحر نم الو الك



 هؤاكبو هتاربع تدعاصتف هؤامسو هضرأ تنادت امل

 هؤاضعأ تتفت سايالا لح هنانف نآو هب بوحشلا لزن
 هيلاقلا عادو هعدو حورلاو

 هتقوب يخأاي يح لك نع هتبب ةايحلا تمرصت اسل
 هتوم ةيادب هب ءانفلا أدب هتوفل كاذ دنع يعادتلا عقو

 هيلاعلا مث هيقاس عم هيمدق

 هرمع نم هسافنأ ترصاقتو هركس ديادش نم زيزا هلو

 هردص يف هحور لقلقت امل هرمو جاج ألا ساكلا عرجتب

 همظع يف همالأ تقرفتف همسج نع هعزن اهيف دتشاف

 هموقلح ىلاإ تفلب اذا ىتح همس نم بصي مل قرع قبي مل
 هيصانلا لح مث ررغتللا عقو

 هباس اعمد هانيع تجلجتو هبالخا هسارب مامحلا رشن

 هباتقأ تلع نأ جنشتلا مث هباص ام هلاغو نيبجلا حشر
 هيراس تلض نيتفشلا نم دبز

 هحون يف خراص كاب نيب ام هحرض يف همسج اعيرص ىقبف
 هحورب ءامسلا ةكئالم تدعص هحيرض سمرل هب رورملا نآ

 هيضاقلا لصفو ملع ىهتنم يف

 لدانجب هباوبأ ةدو دسم لزان حيرض ىلإ ديع مسجلاف
 لزانم قرف فيفطتلا ةروس يف لياه لوه لك نم هب ىرعو

 هيمهالا مكح راربالاو راجفللا

 ةكوبحم انه تسيل فرفر يف ةكولسم مهسوفن نوقتملاف
 ةكيشو تناو ةدماس كاراف ةكوردم يظل يفل نومرجملاو

 ةيهادلا يهاودلا يف كسفن مودقل

_ ٥١ _



 ةرصنب ميهدلا نم نيمعطتفأ ةرغ ىذ ىلا ةلبقم كاراف

 ةرفح يق هريصم كنم مسجل اف ةركسب سوفنل ١ كلم ىت تأ دق نا

 هيهادلا ىتح ناديدلا هب بعلت

 هعولض نرثنيو م اظعلا يرفن هعيجص نهو ادرف ةشحو يف

 هعيمج ماغرلا رجح همض دق هعيفرو هعيضو نامزلا ىنفأ
 هيلاعللاو لفاسأ نيب قرف ال

 اهلثم ينيع نرت مل ةشهد نم اهلاي انم لكلا ريصم اذه

 اهلبق يهاود مك ةمايقلا مث اهلحم نيلبقملا بولق تلزن
 هينارسخ هل ايف باسحلا ىتاو

 هلاعفأ تدب دق ةيربلا نيب هلامعا ىري نم ةمادن ودبت

 هلايف رقملل ةقايسلا من هلايح ءاضقلا نيزاوم تبصن

 هيران و ] ةنج ميظع نبغ

 هنكس م أ اهكاردا يف نيوهت هنجس يف ىهتنملا نيا سفن اي

 هنيح يف فعاضم بيبحلا ىضرب هنظ عم ىلعل ا قوف ةعوفرم

 هينارين نم دشأ ريدقلا بضغ

 اهبهلب روفي ذا ةمايقلا موي اهبام عم هل تقح نمل ليو

 اهباذع دشأ اهب دولخلا اذكف اهب اعد اهباحصا اودهدهد دق

 هيقابلا ىف اهدولخ نانجلا ريخ
 غتبم ةيادهلا لبس يف نكلسي غيازب سيل قحلا يف نمل ىبوط

 غتبت ىن دأ سفناي يزيم لب غرفت ال ةمعنب دولخلا اهيف

 هيباتعو هركذ دب تلطا دقلف أ دقلف

 ظفاحم ريخ هللاو ىدهلا قرط ضياف دصقل ةلبقم تنك نأ

 ظعاو غلبا ليزنتلاب كيلعو ضراعم رش كشلا مسح كيصوأ
هيئايضو افشلا هلو ىدهلا هيف



 ةطرف وأ اهب ةقبوم لكلو ةطرو نع اندلا يف بنجتلا مث
 ةطبغ نم اهلايف تلثتما اذاف ةطسبب تنا ءاعقدلا يف تمدام

 هيماح ران كيلا تيبأ نئلو

 دلخ نانج وأ ران رادلاو دّيج لحو رجح نم قلخلل
 دمحم ىبنلا ىلع ةالصلا مث دغ يف تايقاب تادم رسمف

 هيراذلاك ىوهلا يف ريط راط ام
 هبنذل مث نارفغلاو رصنلاب هبتك يف ايربكلا وذ هصخ دق

 هبحص عم هلاو هيلع اولص هبر نم هل ىنسحلاو لضفلاو

 هدارا ضيرقلا لبق ىضم امم هدع انيقي ملعي نا ءاش نم

 هدعب فلا راتخملا ةرجه نم هدهج لذ دبيو اضيا عمتسيلف

 هيضام ماع من ماعو يتأم

 اتيب ةئامثالث ۔ههو تمت

 : ارعش هحيشوتل افرؤمو اعرضتمو ايعاد حنوملا لانتو

 املك يف يتودق لب يدلاو نم اممتمو اقمنم ضيرقلا درو
 ام لكو صالخلا هل هلالا وعدا امكحم اقحو الدع هب يتاي

 ةيقابلا يف هلجال ةاجنلا نكت
 انيبتم ىجحلا يف اعقو تسصف انيبم هاتأ دق اميف ترظنف
 انيبمو احشوم هيف تذخأف اننفتم اتا دق ظعو نسح نم

 )١( قلخلل ةفص ۔رورجم : دلخ .



 اريغم هارتام وأ اهب اللخ ىرت اميف يديس حماسو رذعاف
 اردابم نهدسل كنمو ينم ارداص لاقم وأ ناعم اهنم

 ةيداب ةدوملاب احصنو احفص

 اضرلا ىلاإ ن نيبياو نيبئات لب ىضم امل نيمدان انئج بر اي

 اضقلا فير اصت ىلإ قيفرلا وحن اضقلل قيض لك نع انل فشكاف

 هيهلاو يديس ةمالسلا ضقاف

 ىدملا لوط يديس هنمو ينم ادب دق بنذ لك رفغاف براي

 ادشرت نل ةمادن ةاصعلا ودبت ادنلا موي يف اهمحراف انسوفنو

 هيماح ًران مه لب ىدهلا قرط
 انصالخل ىدهلا لبس انب مجهاو اندلاب الالح اتوق انل لعجاو

 انداعمل العلا يذ ةعافش لعجاو انتاجن وحنل ةكلهم لك نم

 هيلاعلا نانجلاب اراد انقزراو

 ارب نمل ريشبلا وه ريذنلا وهف ` ئرولا ريخ دمحم ىبنلا راج
 اريغم نوكي ناب ىوقلا زجع ارطسُم باتكلاب ةيربلا ًاببر

 )١) هينامحر انبر هيلع ىلص

 هلاعف نيفتقملا نيعباتلاو هلإلو هبحصل مالسلا مث

 هلالج رادو ىوأملا ةنج يف هلابحب يقناولا نيكسمتملا

 هيباعكو اهرورسو اهميعنب

 مهراوج نوكن نا كسدق راد يف '"هرايخ تنا هاير انب قحلاو

 مهراكذت هب ىيحن ام لاط دق مهراونا سبتقت وأ مهنود وأ
 هتياظع جات ن اولسلا ة ةديصقب

 اهماعو مايصلا رهش نماثبو اهحاشو مت حاصاي اعبرالاب
 اهباسح كاذ ناك فلاو يتام اهماما رشع مث رشعو ىدحا

 هيداهلا ىبن يداهلا ةرجه نم

 ةئللمخم ۔ت :ايب أ ةرشع ههلو تمت
 ىورلا ةرورضل هلاعفل هريدقت فوذحم رج فرحب رورجم هلاعف ١
 . رمالا ةغيصب هنم ءاعد ۔ قحلا. لوعفم هنوك بوصنم مهرايخ ٢(

_ ٥0٤ _ 



 :رعش لاقن هل رفغو هللا همحر هدلاو اهب ىنر دت ةديصت اضيأ هلو

 هيكازلا مولحلا وذ لاجرلا بهذ
 تقرشأ دق يتلا نيهاربلا لهأ
 توطناو ارط قافألا ىلع ترهظ

 اهلوفأ مت ءارهزلا ةعمجلاب
 الماوك نولخدق رشعو ىدحإ ه ه

 ىدهلا هب بيصأ دق مويل اسئب
 ىرثلا يف اهنم نيدلا دوط دهناف
 هرانم هلألا عفر يذلا الإ
 هرونب رانتسملا رانملا وهف

 ام لوصحل هدهب باصملا وهو

 ىقتلا يلوإ بولق تلاغ اهنالف
 عقصم وأ اهب قيطنم قبي مل
 تددخف دودخلا ىلع عومدلا ترج

 تند دق راد لكب بيحنلا العو

 همار لب انب مول ال هللاو

 ةبكن نم انسم دق ام مؤش نم

 اووح امو طيسبلا شرفلاو شرعلاو
 هيفن يف قباس نميهملا لوق
 ىدهلا لها يف ءاش دق هتابثا

 اذا ىتبأ رماع يبرو ىأ لق
 الع دوعسم ليلس كاذ ىلعف

 ةيكاذلا تارهاطلا بولقلا اولوأو

 ةيداهلا موجنلا لثم اهراونأ
 ةيفاخ تسمأ ءاعقدلا لكالكب

 ةيواه تراغ مالسالا ةضيب نم

 ةيضام غركهو لاوش رهش نم
 ةيفاك نم اهل تسيل ةبيصمب
 ةيسار نم اهعوقو دعب تلخ ام
 ةيقار العاب ايلعلا ةدلب يف
 (١)!ةيهادلا تيار نا ةمايقلا ىتح

 هيفاولا ماركلا بجنلا هب ىلبت
 ةيشاغ نم اهل اسعت لياوغب
 هيوالورأ ةهاهف هترتعا الا
 هيلابلا نانشلا لثم انغادصا

 هيئانلا رايخلا رود يفو انم

 هيواغلا ةامعلا يذ نم انناش نم
 هيراو ةشاشحلا ران اهب تسمأ
 هيلاعلا ءامسلا يكبت هقارفو

 ةيراذلاو تماص وأ قطان نم
 هيتاعلا سوفنلا لهأ مهدض نع

 هيقابلا تاقباسلا يف مهل اقح

 هيفاقلا قدصب فقف تلئس دق ام

 هيماسلا موجنلا قوف العلا جرد

 )١( قزري يح ذلموي وهو يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن ابا خيشلا ينعي .

٥ ٥ 



 أو نيعشاخلا لك مأ ٢
 " : انع همادعا انب ىرجا

 عوض ذو هعوشخو هل بش
 : ة هنامز لها ق ١

 . شم ِ شق هللا رونب يشمي

 هنود ىماعت امع وت

 " ىقثولا ةورعلاب تسم
 هلإ اهب ريسي ريس د 5 / ريسي ريس هل ٢

 اصنب هنامز :

 ا اهادص هلق ب اولجت

 7" ابتك انل ى

 7 1 نادهلا من

 :ع 7 .. راتخملا هب .

 . اظ هنم مظنلاو

 . / 7 ه ناولسلا ة "

 كلاس ةهازنلاو ههابنل ى ١

 " اميف فرطلا هنم ل ,

 اهنانجد اهل رظنيو مو هك
 مو اهراهنا الو ,
 أ ابلخ اقرب رريش

 .. ةجاح وذ هءاج ن

 ٣ الوم هالوا ام َ لا داوم دا هيلوي

 : ِ . هتنا ذياع اذا ملع

 ههجوب . وب هلألا هجو اهجوتم

_ ٥٦ _ 

 ةينامزب ينطوم يش : 7 ٥ هدعب نم

 ٧ ةريبغلا يف ضر : 7

 ةيفاصلا ت يذب نامزلا در :" :افصلا يذب نامزلا
 قاشلا تاظعلاو ادهزو و

 ٧ اس لجرب اموي ىشم - :
 " ا يعاسملا يو دل ب ا

 ةيقاب . مالسلا لبس :" ةاجنلا لها اج 7

 " دصل ذ ىرتت

 ةراملا تابجاولاك " . . :- :7 ابأد
 رال اهدع رشعو ى ,

 ا لوقعلا يفشت س نم 7 تت هرقس

 ٧ د ماكحالاو _

 م : " 7 7 7 دغاوكلا هنم

 يشاحل بولقلا يلمي ام لك نم

 : ة نم هبام ةيوسل "
 ٠ . و _

 ةيئاذتما اهتارهز نم ,
 " دتملا اهرامنو ( "

 " هلاب اهرورسو :.

 = بوهقلاك وا عمطم نم

 ": تاقرافلا يك و "

 " تافصلاب اقلخ هاشن

 . اب نيعب ارحس هب حم

هيضام ب ام بونذ نم افوخو



 ه ريي ا تاقوأ ىف سمخلل هؤاداو
 " تاظعلاو ةوالتلا من

 .1 ىرولل ادهج لاي مد
 ا نم فورعملاب رم ا

":. 7 
 نل ةمول هالوم

 لمارتم لئام هنم شا
 7 حلاصملا يش هنم :7

 اونثني نا ىلإ مهنع يننني

 ذ ذ نم قافالا تدوس الا تدوساو

 7" سور تسنوحتساو
 ذو قافنلا هترشنب د

 روهشم ؤش نم اهرابخ

 اروجحم مالسالا يف قبي مل
 د ] يف تدانو اهيعادل تبل

 ول ةاعرلاو اياعرلا ن
 اهمارح كاهتنا ىلع ديلقا دا

 " يبنلا ننس :7

 اهريغو هفلا نم ضاي . ٧ صيمقلا نم ضايب ف ىف ركت " اوعلخ

 مهساب .هسابل ءاس اسبل اهب اوضرف

_ ٥٧ _ 

 ةينادلا يهالملا 7 هلت :

 ةيلاخلا عاقبلا يش و 7

 هيراوتملا هتاولخ يف ذل
 ذاوعالاو ناطلسلل رج

 :7 ذ شحفلا ناوا هلو

 الا املا يذ نم ةلوص وا

 ٧ إ بحي امع ىضرلا "7
 لالا لوفغلا سفنلل وفعلاو
 هيفاح لجرب موش يه ن لش

... 
 يلاج نم اهل ادبا بقنت م
 1 7 تت اذا جراوخلا .

 " رطلا نم يوسلا له
 هيراد راد 7 7 .

 تءاجو , نم

 7 ٧ اعوط انل ينصاف
 ا هرازأل نيد ىلإ تضمر

 ي تم ىوهلا نم ماطحلا قوش
 ا تحبصاف ماركلا ريس

 ام دورقلاك يماونلا حت

 فام ميامعلا نمف -

هيسابل كاضر نم لعج خام :" :» براي



 مهو اهب راخفلا ليذ وررج دق
 اهناخدب ةدوسم اهئاجرأ
 ىرج مهنم امب ىتبا ىأر امل
 هبرس مزالو اعم مالكلا فك

 مهنيب قلختلاو قيالخلا علخ
 هسفن نع اهلك قيالعلا عطق
 نمو بصو نم لان دق ام لاط دق
 ملف اهتوالت ىنع تززعتف
 ةدودعم ةدعرب اصتلا لعج

 هنامز لوط هاقلي امبرلو
 هلامج متتساف يواسملا رتس

 هناص لب هدصام هباص ام
 ىوتحا ىتح هضرعل هلألا ناص

 عجرم نم امف ىتوملا ركسع ىف
 لباو نم هماظع قساف بر اي
 هب قفراو هحور يهلا محراو

 اذا اهب ليزجلا لضفلاب هارشب

 نع ناب نا هلجنل راسخلا مث
 ةنورقم ةضيرف ءاجرلا الول
 ىوهلا نم تفرتقا ام فلاس موش نم

 لماش يل يديس كوفع نكل
 يتلا لبسلا يف قيفوتلا ينقزرو
 ىظل نم باب لك نع ىنتبجحو
 ةريخ ىف يدلاوو نوكا ىسعف

 . ءىشلل لصألا : ىئصلصلا )١()

_ ٥٨ _ 

 هيواهلاب ةوه لفساب اوعقو
 هيجادلا يلايللا لثم ةملظ يف

 هيراب سفنب مهيف ىربلا در

 هيقابلا تاحلاصلاب ىرس ىتح
 هيلاخلا رابج نع فلختلا فوخ

 هيقاب نم هقوف اهنم قبي مل
 هيباك رباكألا اهنم امب ىولب

 هينامز رصقل اددع اهل ىصحأ
 هيفاعلا دنع ركشلاو البلا تقو
 هيناثلاب ال ركشلاب البرستم

 هيشاغلا مامحلا نم ,هتشغ ىتح

 هيحان العاب ىوقتلا ىئصئص ىف
 هيصاق بجك اعدص هضرأ نم

 هيواثلا روبقلا نم روشنلا ىتح

 هيقاستم فياطل ليس ناته
 هيلاعلا نانجلاب ةيالولا لهأ
 هيلاغلا تارصاقلا نيب ماق ام
 هينارسخ هلاي هقيرطلا دصق

 هيسايأ ريفش ىلع تمق فوخلاب
 هيسألا كلت سفنلا عبطل عبت
 هيتاجن كاذف ىوحن هتقس نا

 هيباتم حصنو ىعري اهل يبلق
 هيلام ميعنلا تانج تلعجو

 هيفاعلاب ةجوزمم ةداعسب



 ةدودمم ةدم نم اهل تسيل

 لزي مل ىهلأ نم يآجر اذه
 ىوقلا ىلبا هدعب ياقب نكل
 هلثمك نوكي نمو هيلع يكبا
 ةموسوم ةبركب هيلع يكبا

 مهمسحو ماركلا مدع يلع يفهل
 يتدحو يف يتشحواو يتبرغاو
 اهبام ةدشب يسفن ىلع يكبا
 ادياص لب اهل أدبأ ًدياذ ال

 اهرارق نياو اهل رارفلا نيا
 ةمودرم ةوه يف اهؤاقبو
 مكلك يوزن لهأ ايازعلا مكل
 نم مث اياربلاب رب لك نم
 الو دلو الو الك دلاو ال

 مكحيرل باهذلا دعب اولماتال

 يتوخا متعطتسا ام آراذح اوذخو

 هنيدو هلالا ىوقت اومزلتساو
 البلاو بياصملل اودعتسا مث
 دقو اهب نورت الام ىرأ ينا

 ىسع ىولب مكيتات ام دعب نم
 ةتغب اعيرس انب ءانفلا عقي

 ىدرلا قيياضم اوكلس دق لكلاو

 نكي مل ينوك ناك دق ينتيلاي
 اهلك ةقيلخلا نع رايخلا جرخ

 هينافلا تاليازلاب ةبوقعم
 هيتايحب امئاق ينم بلقلاب
 هيئاكبو ىنزحت عفدل ىنم
 هيماه نيع عمدب نامزلا لوط
 هيئاشحا يق نارينلا جعاولب
 هيراضلا واضم تسمأ مهموسرف

 هيراد نع اهرسأب رايخلا تشم

 هيواث نم ىرثلا نيب اهنجس نم
 هيداصلا رويطلا لثم اهداطصي

 هيداهلا تارينلا رودبلا دعب

 هيواهتم اهنابعث ةملظ يف
 هيدابلاو اهرضح نامع لب ال

 هيلاوتم ىدهلا ىلع نوكت لود
 هيلات كلذل يبرق الو راج
 هيضاملا يف مكبام ؤسأب الا

 هيقاتلاك ةتج ةهالبلا اوذخو

 هيضار وأ مكل ةهركم لك يف
 هيتالل الباق اليمج اربص
 هيماصلا نهمايص بيقع ترطق
 هيهاد نع ةتامإ عيفرلا ىلوملا
 ةيصاح نم هلالف ميلعلا ريغ

 هيجال نم مهل امف ليلقلا الا

 هيلال ةقيقحلا يف يتيل نكل
هيفاكتملا اهتافصو اهتاذ يف



 يذلل كيعن لاط دق رماعاي
 ىضم انمز هتبحاص رماعاي
 ام ريشع تلمح دق ول رماع اي
 ةهيرك لك نكل رماعاي
 تقلقت كيلع نكل رماعاي
 ىوهلا برح ىلع مزعاف رماعاي
 ىتلا همراكم ركذاو رماعاي
 يذلا كبجاول يدا رماعاي

 لئاسوب ةفاضاو رماعاي
 العلا جرد يف كاقرا رماعاي

 يفو وهل يف كاراف رماعاي
 الملا يف يدامتلا اذام رماعاي

 هنأشو بابشلا رذف رماعاي
 سماط نم اهل نا ام رماعاي
 دغ يف تآ توملاو رماعاي

 امب ىرت تنا كشال رماعاي
 يذلا لدعلا فقوم يف رماعاي

 ققحم ءازجلا مث رماعاي
 الو فرط هلاخال امب اهلف

 لزت ملف توجر دق كوفع براي
 دمحم يبنلا ىلع ةالصلا مث
 ىرولا ىف اوماقتسا مه نيذلا ىلعو
 هباشام صلاخ ريخ لك نم

 ةيماحلا ميحجلا رح نع كاماح

 هيشانلاو ةركب اليوط ارصع
 ةيدابلا لاصخلا ريخ هلمح نم
 ةيتاعلاك لفحجب كيلع ترك
 ةيسانلا سوفنلا ىوهب اهل افقأ
 هيواستملا هباوبا ىلإ عجراو

 ةيلاس بنج لكب كيلا تباس
 ةيراعلاك هدنع كقح نقحلا يف

 ةيهانتم ةروفوم لياضفو

 ةيقار عفرا ميلعتلا سرادمب
 هيهال انيدب فرط يفو بعل
 هيباصلا نيب رخفلا لايذ بحست

 هيناجلا كادي ىنجت ىذلا يشخت
 ةيصانلاب تلعاشت بيشملا ططخ
 ةيحام نم اهروطسب الو آدبا
 هيسام وأ ةحيبصب هدعب وأ
 هيقاخ هنم فخت مل هتمدق
 ةيلابلا تارخانلا ماظعلا يحي

 هيماحلا تافص نم نذا هتعمس

 هيتايح نامز يف اذهب يبلق
 هيراذلا حايرلاب نصغ زتهأ ام
 هيقابلل ودوزتو ىدملا لوط
هيداصلا يصاعملا بوش الو ءدص



 هيجار سفنل ابوط مهب قحل
 هيراف اهاجر يف سفنل اسنب
 هيقالمإ ادب دقو ينغلا تنا

 اتيب [144] نوحبراو ةسمخو ةئام ههلو تمت

 يجترت يسفنف لومام ريخاي
 ىرتفا ىلع هتتا بذك الب اقدص

 يدي نم كتابه عفرت الف يبر

 يودعلا دوعسم نب رصان هللا ين هيخأل }اشر

 دومسلااذنهام هلل ايأ
 يهالملا يف يهالتلا اذهامو
 يدامتلاو رثاكتلا اذهامو

 يماعتلاو لهاجتلا اذه امو

 يليلخاي كرخف لايذ رجت
 يشاوملاو سيارغلا كجهبتس
 اعينم اتيب ىوهلا يف عفرتو

 ام ىلإ رظنت ملو هفرخزت
 يداني مكب مامحلا ىرت تسلا
 اولاقو الإ الخ موي امف

 يواه ءاوهألا ةوهب تناو

 اري دق اهيف انمآ بسحتا
 عبطب تعبط دق هللاو الف
 يبسح شرعلا بر ىوقتب كيلع
 لدع بنذلاب هباقع ناو
 ايح رايخالا ةريس مزالو

 ارون كانيع تأر امب كافك
 . بلاعثلا دالوا : لمارثلا )١(

- ٦١١ _ 

 دونكلاو ربكتلا اذه امو

 دودصلاو يباصتلا اذه امو

 دومخلاو لساكتلا اذه امو

 ديعبلا تنا ىدهلا لبس نعو
 ديمت دق ينادملا ناديمب

 ديبعلاو سيارعلا كل ذجتو
 ديشت الف تيغب دق كناف

 ديدجاي ثداوحلا كل قوست
 ديصت هيديأو مكيدانب

 ديغ بيصاو ىون دق نالف
 دوسالاو "لمارثلا كب فوطت

 دوسي ال دوسم نع اولعتو
 ديشرلا تنأ اهعبط رذاحف
 ديريام امتح لاعفلا وه

 ديدسلا وهف هبنج بناجف
 دوعت مهل تامملا دعب ىسع

 ديعساي ةقيرطلا كل ءعىضي
 



 انيقي انرصان دوعسم ابا

 رينتسم بلق مث لقعف

 فوخ مث ملح مث ملعو
 ماظع قالخا مث دهزو

 نكلو بوسنم يودعلا وه

 ورمعو هسياقي سيق الف
 ارط لضفلا اذ هلضفب قافف

 افيلح ارغلا ةدرب ماقف

 ايانملا مهس هلاغ نا ىلإ

 ليس ناته انهلا هاقس

 قاب دجملاو انمالس هيلع
 عيفرلا فقسلاو ضرالا هتكب
 يلاوعلا نفسلاو نونلا كاذك

 دونجلا هرصنت ناطيشلا ىلع
 ديدس هبلقت يف يوق
 دوجو ماركا مث ءاجر

 ديبت الو هيدل وبنت الف
 ديهش بوسحم يولعلا وه
 ديبع الو موري فلخ الو
 ديزت اذه ىلع 4هحيادم

 دوهش هل نحنو اهدجسمب
 دوعب الف مامحلا ةلياغب

 دوفن هل سيل ناوضرلا نم
 ديبعلاو ةدابعلا تقب امك

 دوجت مهنيعا كالمالا اذك

 ديلصلا رخصلاو رايتلا ىلع

 اتيب ]٠"[ نوثالث ههو تمت

 نب ديعس خيشلا نب ناميلس نب دمحم دلولا اهيف ىفر دق اضيا هلو
 : ارعش لاقن يدنكلا دمحأ

 روذنلا اهلطسقب تفجو دقل

 اهيلع الع بابشلا ةيجادو
 ودبي حبصلاك يضراع روني
 اضي ١ عرفل او بها ذ يلص او

 )١( ىوزن ةنيدمب ةلحم : ةدرلا .

 ۔ _ ٦٢

 رودت يتيصان قوف اهاحر

 ريتقلا مغرلاو هاركالا ىلع

 روفس هتراطتسا دنع هل



 ميلح اذه ىلع وجري الف

 اذهب اهيلايل تعبط دقل

 ابرغو اقرش اهلالخ سيجي
 تناكتسا دق ديدشلا سابلابقف

 هتمر ىتح هل تلذ دقل

 صخشل اهيدايا تطسب مكو
 هادن نم تلان تاجاحلا ونب

 روصه لطب لساب نم مكو
 ابيطخ اعدب عقصم نم مكو
 هيلا تعفر ةمكح ىذ مكو

 ىفصم ازوجلا يلع تعقر مكو
 قابط عبس هرونب ءعىيضت
 انوه ءاعقدلا ىلع اوفذق دقل

 اعيرص اعرجلاب هتقلأ دقل

 دهعب ىضق باتكلا ناك ولف
 اذهب ىلوأ ىفطصملا ناكل

 نكلو ىولبلا ىوس ىلوملا ىبا
 يمازتلا امه نوكا ىوقتلا عم
 باصم يبلق ىمر دقو فيكف
 يعاسملا دومحم يعنب تينع

 هبشت مل دمحم يفاصلا وه

 هاشغ دق اياطخلا نرد الو

 يبيبحاي كتركذ دقام ىتم

 ۔ _ ٦١٢

 ريرغاي اماقم هايندب
 . ريست لجع ىلع اهاياطم
 روخصلا هتبيهل تعدصنا دق

 روحبلاو لفاحجلا هعبتتو
 روغثلا هتعاطب تناد هل

 روغي اهلكلك تحت اكيشو
 روتقلا هجزامي ال ميرك
 ريقفلا هترفس لوح يوايو
 روتفلا هنخثي سيل يرج
 روتسلا هربانم ىلع فحت

 رومأ ةلكشم راطقالا نم

 روبي الف يندلا سندلا نم
 ريصبلا هيرارد يف ىشميو
 روسنلاو لمارثلا مهقدت

 روني ادبا هردب ىقبيو
 ريصي اهب ءاقبلا مكح ىلع
 روصعلا تنق ولو اهيف هل
 ريدج ىب رياظنلاب يماقم
 ريدتسم اهارع يف يمامز

 رورس همحازي ال ميظع

 رورغلا هرواسي ال يكز
 روزولاو يصاعملا ايندلا نم
 رودك الو هارع ثبع الو
ريعس يب ةشاشحلاب ىظلت



 ىعريف ىعسي نم نيا دمحم
 يشمي كابا مؤي نم دمحم
 اسينا هل نوكي نم دمحم

 اباستحا هسرادب نم دمحم

 انيرق هل نوكي نم دمحم

 اقيفر هل نوكي نم دمحم
 اعيمج همياوق هل تمقأ

 الفط تنكو نيمركالا تثرو

 ائينه ىرشبلاب تنا دمحم
 اميلس انيف اددسم تشعف

 اياضقلا يف كنيبو ينيب مكف
 اسامتلا يشمي يذلا نبي مكو

 نيز لك نم سدقم نيبو
 لخداف كيلا نحنو انل تقلخ

 نيع فرطلا تارصاق روحو
 ربصاف تقوع دقل سيق ابأ
 يبلق تقرحا دقل سيق ابأ

 ينيع تيكبا دقل سيق ابأ
 يواسي ال كليلس سيق ابأ
 امل تلق ءآاضق سيت ابأ
 هيف تمر دق لهو سيق ابأ
 شاج طيبر كارا سيق ابأ
 يباحتناو يءاكب سيق ابأ

 _ ؤ٦٤ _

 ريفخ هحلاصم ىلع كابا

 ريجهلا رجه نا بارحملا ىلا
 روفكلا يفاعلا عجف ام اذا
 روحسلا رضح اذا وأ ءاشع
 روكبلا ركبام نيح انيعم
 رورشلا هبناجب تفحز اذا
 ريفنلا أدب امنيح اديضع

 روجيال ةقيرطلا لدع ىلع
 روجالا كل ءامسلا يف عفرتو

 ريبكلا زوفلاو تاريخلا كل

 ريصملا ىواملا ةنجو تمو
 روهظلا تمصقت يرازواب
 رورملا هب لاطتساف اصالخ

 روصقلاو كيارألا هيدانت

 ريرحلاو رهاوجلا كسبالم
 ريظن اهل تناو تائيضم

 روبصلا لانام لانت كاسع

 ريشبلا دفو امنيح كنزرب
 ريطملا اهب لهتساف كبطخب
 ريغصلا الو ريبكلا هتريسل

 ريدقلا كلملا هسفن ىلوت

 روكشلا نسام لثم ازاهج

 روفنلا هريغي ال يوق
ريصي يسقن ىلإ هب تعجر



 ريخ لك نم تلح دق اهار ا

 اهنع فعي مل اذا تكله دقو

 فوخو عمط ىلع اهب تيقب
 شاعم ىنهي لهف سيق ابا

 تراغ ناهبن ابا اي كتومب
 يداهو سيق اهب ىقبي ملف
 انغلب ام انجلد مك انرفس

 رورغلاو لهاجتلا اهسبالو

 روفغلا اهجرخمل اهيدهيو
 رومألا هللو اهعزانا
 رينملا لفأ ام دعب انيدل

 روكعلا ركتعاو ملعلا سومش
 روطسلا تنمضت دق ام ىوس

 روذنلا تضقنا الو ال اجيجح

 اتيب [1:] نوتس ہههو تمت

 كرابم نب سيمخ نب دعاج ناهبن ابا حيشلا اهب ىثر دت اضيا هلو
 : ارعش لاقف يصورخلا

 يلاعلا كيلملا نم ءاضقلا لزن

 غرلز 7 ةجح يذ نم ثالثل

 ترغواف مانالا سيق ىمحلا تمر

 دقو الإ ىوق وذ امزج قبي مل
 ابيأذ ينانج تكرت ىلطصملاب
 اهركس نم ةريح ىف ددرتم
 تمكحتو يمنئازع دامع تمطح

 اهدورو ليبق شاج اذ تنك دق

 دنهم ماصخلا يف براضملا بضع

 يتمالمب هسفن ملاظل ادعب
 انل اهتحابتسا ىلإ ليبسلا فيك

 )١) ماع هددع ىفرح زمر : غرلز ٣٧!١ ه .

_ ٦١٥ _ 

 لاصذألا ةعيوس سيمنخلا موي

 لاتخلا انماع نم هب اسنب

 لاسع سغدمب يمكلا بلق
 لاطسقلا يف حوشوملاك هتقلأ
 لابلا نانشلاك اذ مسجلاو
 لاوقالا يف '.وقأملا هلبألاك

 لاتغم قبوتسم مشمشقك

 لاعفألا بعصأ يف هب ضام

 لاوقألا متكمو ناسللا قلط
 لامآلا بياخ اديرط ىسمأ

 لاوهألا ضراع نم ىرت امع
  . صوقنملا : نوفأملا )٢(



 اهب تراس لجؤم روشنلا الول
 العلا تاوامسلا اهنم ترطفتو

 تروكو ءامسلا بهش تردكتو

 هيئاهب دعب ضرألا هجو دوساو

 هئاجرأ نم سوماقلا رجفتو

 هب تءاج يذلا لوهلا مظعأ ام

 اهعقوب ريصبلا نيع يف دشاو
 ترسكف هيلع ةجراخب تجرخ
 دعاج سيمخ ىتف يرسلا تام

 يذلا نم روقولا ربحلا اهيأ اي
 هتمسرف هتيتااملك يف

 ارربم مانالل اسمش تنك دق

 ىدتهاف جاد لك كؤايض الج

 يديس كمسج ءاعقدلاب باغ دق

 ارثوم تمسر ام انيف تفلخ

 اطبنتسم اتناق كرهد تلز ال

 هنيدو هلالل عادو عاس

 هدوهش كنم هاضرتام كاضحا
 هلانت كنم برقلا هنم برقلاب
 العلا تاوامسلا يف ارون تولعو

 الف ىربكلا ةجحلا تنا هلل

 العلا راد ىلإ ا ايعس هب يشمي

 اهفوطقل ينتجت كيارالا نيب
 اهنوصغ تاثداحلا فورص ترصع

 )١( لامده :

 ۔ _ ٦١٦

 . رحبلا توح : نوتلاو . قرخلا بوثلا

 لازلزلا ةدشل لابجلا كلت
 لادتملا بديهلاك تعطقتو

 لاتلا لالهلاو ةلازغلا نيع
 لازنالل كالمألا تعادتو

 لامذه هنون سعو لك يف
 لاثمتلا يف لضفلل تلزان دق

 لاضفقفملا بهذملا يف اهنا ذا

 لاغلا نامزلا يف ةميعدلا هنم

 لايقألا ديس دجامالا خيش

 لاصخو بهاذم حدمل يصحي
 لاع ماظن وأ لعف لك نم

 لاخ وأ رماع رطق لك يف
 لاكشالا ةوشغ نم ىدهلا لها
 لاصوالا نساحم بارتلا يلبي

 لاسكملاب تسل نف لك نم
 لاع ليصأ نم عيارشلا ملع

 لامعالا لضفال كافطصا ىتح

 لامكب اهلك ةثارإلا تزح
 لاكيم هونصو نيمألا نيب
 لالتملا كحابصم ىوس ىضرت
 لابير الو املظ نم شخت مل
 لالظو هبارش ريمنلا نمو

 لادتملا قسابلا ريصبلا يوذو
 )٢( دسالا لابنرلاو ماعنلا دالوا : ملظلا .



 اهب يعري انمآ "ةيبسلا ىسما

 ىحولا ىلع ةاعسلا طرتسي لحولاو
 اننويعو انلثمل ةاجنلا فيك
 ىفطصملاو هرونو هلالا دهش

 دعاج ةقيلخلا يف ةفيلخلا نا
 هتكرت تامملا دعب يذلا نيا

 اطباض ةنامالا ىلع نوكي ىتح

 هوحن ةراشالا بجت يذلا نمو

 لكشم رما نع نأ يذلا نمو

 ىمعلا بر ينمار نا يذلا نمو
 ةقيقعك هموقلح يف هددري

 هملع ينيقي يفل كنم تمصلاف

 لباو عمدب اوكباف ىدهلا لهأ

 هءازع نيعجرتسم اومزلتساو
 هدوج زئاوج هلاسا هللاف

 ايقاس ةمالسلا ضايف ضيفيو
 دمحم ربق دعب ربق ريخاي
 ىضترملا يحيرألا ديعس يباو
 ددجم مالسلا نم مالسلا مهل

 ىلع مهولوت مه نيذلا ىلعو
 مهبرل نيتناق اوماقتسا مث

 ا" لآالمطلا عم يراضلا ةماسأو

 لالضو ةملظ يف هنأ ذا
 لاثمألا ةيؤر نع ةسومطم

 لاخ وأ لبقم نم افصلا ولواو
 لادجو رتعم كش ريغ نم
 لالجب هتوعن بارتست ال

 لامزلاب سيل ايوق اطبض
 لامشو ىصقلا لضف هنيميب
 لالحالاو ضفلل هل ىنعي

 لاتق بقاث مهسب ايمر
 لاتخملا رظانلا ريصب تبلخ
 لاوس پاوج ددرت ملف ضام
 لاطه جريزك دودخلا قوف
 لاصو ريخ هللا يف اولصاوتو
 يلابحب هلبح ةورع لاصيا
 لاسلسلا هرحب نم هلاصوا

 لآلاو افولا يلوأ نيبحاصلاو
 لالج رادب مه ةداعسلا لها

 لاجآ الو دمأ الب ادبأ

 لالدإالا حضاوب ليلدلا بصن

 لاصآلا ةعاسو يشعلا تقو

 اتيب [471] نوسمخو ةتس ههلو تمت

 . رمنلا وه : يتيبسلا ))

 . قيقرلا باحسلا : جريزلا )٣(

 .سلطالا بئذلا : لالمطلا )٢(

 ۔ _ ٦١٧



 كرابم نب هللادبع نب رماع هللا ين هاضأ اهب ىنر دت اضيا هلو
 : ارعش لاقف ىركشلا

 ازه توملا حامر تزتها دق

 تزجو تلسنا ىدرلا فايساو

 اريصن وأ ايلو تدجو امف
 هيلع تعفترا امب تعنتما الو

 تكدف مهخماوش تدهنا دق

 عدص تحت مهنم ضعبلا سدف

 ايادحلاو سراوفلل مهنمو
 اوباغ رحبلا بيسر يف مهنمو

 ىضلت اران اندلا يف ينافك

 يرجت كلفلاب ىتا ىتف ةافو

 الضف دازو ضورفلا ىدا هب
 ركشو ركذ اخا هب تينع
 ىتش داروا هتايح نامز

 اولتي ليزنتلل بارحملا ىلع

 بيعب هومار ءاهقفلا الف
 اذه رصعلا لهأ لاصخ ريخف
 هنم يانيع تنياع امعف

 اداعتبا هاياو ينيب مكف

 اميلس اهب وهو رادلا افاوف
 يلع هقبسي قبسلا يف ىسع

 ۔ _ ٦٨

 ازخو لكلا ءالك تزخو دقو
 ازج دجلا تايلاع اباقر

 ازنك هتكرت امب تعفتنا الو

 ازع هتذختاف ناينبلا نم
 ازرب سعولا يف اوزربأ اهنمو
 ازرح ءارظنلا نع مهل ناكف

 ازهن مسجلا نزهتنت سيارف

 ازهج برقلل اوزهج اكيشو
 ازك بلقلل اهرارش زكي

 ازل نامع رايد هب زلي
 ازجنو اقيفوت لان دق امب
 ازف رفكلا زفتست ةدايز

 ازجت نم رماع يركشلا وه

 ازد ركذلا فوفص اهب زدي
 ازمرو احيرصت راثاللو

 ازبنو افينعت ءاهفسلا الو

 ازُبو هبصانم تكمس نمل

 ازجع تدعقو يتقيون تخنأ

 ازخ ريسلا يف هقوتل زخي
 ازكوو ايمر اهل سسمي ملف
ازمجو آاجالدا يرزعلا وه



 ينعد يدنكلا وه نافلخو

 يف ةوفص يل امه

 الدع ماقاو امهالاو نمو

 افيس رهدلا بونل مهتبسح
 اعيمج مهلو يل وفعلا توجر

 ابح نيدلا
 ازخو ناك ولو مهحيدم دعا
 ازجي كاذب ءازجلا موي يفو
 ازرح داسحلا نع مهل ناكو

 ازعو اقرملا يلاع انصحو

 ازه توملا حامر تزتها اذا

 اتيب ]٢٦[ نورشعو ةتس كهلو تمت

 دعب صورخ ينب يداو نم ايلعلاب عتوام اهيف ركذي اضيا هلو
 : نان يبأ توم

 عاقب انل نوكت نا لاحم لاحم

 اهارتعا ذا لاجرلل زعو

 عابط مهل لاجرلا نكلو
 مهنم ءابجنلا نديد اذهف
 اميف باترملا اهيأ اي الا
 رينملا قحلاو قدصلا كاذف
 ايازرلا نم هارت امب كافك
 سيمخ ىتف مولحلا يوذ تومب
 تلضو هتباهم تبهذ دقل
 اوباغف هب نومتحملا هاتو

 مهارذ ىرذو مهلمش تتش تتشو

 يلاوعلا رمس مهمحت امدف

 ۔ _ ٦١٩

 عاتملا اهب سدي اسيدانم

 عايض وأ ناتتفاو ءادتعا

 عايضلاو عضاوملا اهب ناصت
 عابس مهضعبل مهضعبو

 عازن هيف امف هب تأبن
 عاعش هل راهنلا سمش ىكح
 عامسلاو صورخ ينب يداوب
 عانشلا عقو ىرولا نايرو

 عاضتا يلاعلا مهامح لانو

 عامتجا الو هوديشام الو

 عافدلاو عراوشلا دصر الو
عاطملا وه راص يأرلا ديلب



 ىتح ءاوهألا هبلق بلغت

 داو لك يف هريس ددرت

 ضا هنم ةسايسلا سبق ولو
 اعارس هل كولملا بلقنيس
 ضام هيلع ءاضقلا نكلو

 اليمج ءارألا يداب ريصف

 هوبأ يدوأ امنيح وه ولو

 نصح هيلا نحنف انب مله
 اموي كيلأو اننود رصاقت

 ابيجم لجع ىلع اهابلف
 تدس هيلع قيرطلا نكلو

 اذهب اومرف اوريغ مهاسع
 يصايصلاب ززعتلا نظ نمف

 ايالبلا ن نيثأرب تئبض اذا

 اذه لثمب نامزلا حنم ناو
 راد مالحالا اذ كررغي الف

 ينامر نمز نم هللايف
 ينيقي يف ةينملا فك ىوس

 يدوأ نيح مكيلع يفسأ اوف

 عاعرلا هتيطم ترج هب
 عالتلاو دفادفلا هعضعضت
 عامتلا هل مولعلا راوناك
 عاطت الو عيطت اكيلامم

 عازتنا هنع هل ام مكحو

 عالقنا هنع هل ام آديدس

 عاقرلاو رباحملا هتدانو

 عايترا ةلهابعلا سم هب
 عاجشلا لطبلا انضم يف ىضم
 عافترا زوجلا ىلع هل حصل

 عادصنا هنع هنع امف هترتعو

 عاقبلاو لزانملا تريغو
 عانتما هل يساورلا مشلايو
 عامتسا انم هلال معزف
 عادتخا انل هنم وهف ابيرغ

 عاطت اهبهذمل اغوفلا هب
 عاطقنا ينع اهل ال ىولبب

 عاشقنا هل نامزلا ينبي امل

 عايضلا اهب قاح ناهبن وبأ

اتيب [٣ا٣] نوثالثو ةثالث ههو تمت



 : اضيا هلو

 قولخم هللا ىوسام ئيش لك الا
 رقاح مياظعلا يف ميظع لكو

 اهمسج حورلاب ماق ةايح لكو
 اجحلاو لقعلا لماك ميلح لكو
 ىذالاو سانلاو نازحالا جهو يفو
 البلاو مهلاو باصوالا ججل يفو

 رمعم حدك هايند يف حدكيس
 اردابم ىعسيو الامآ لمؤي
 يحولا ىلع تارفلا ساك ابراش مكف

 هنيبو هاهتشا نيبام ليح دقو
 همامأ دوهشلا مأ ام رصبيس

 هؤازج نانجلاف آريخ ناك ناف

 قولخم نيديدجلاب ديدج لكو
 قوقدم تاسادملاب عيفر لكو

 قوذت قارفلل ايانملا ايمح
 قوهوم كشال تابكنلاو ديكلابف
 قورحم وهف دعاص يداعالا رشو

 قورغم ةقيقحلاب ينم مزحلا ىلع

 قورطم وهو ءاقبلا نارمع رمعي
 قوبسم ةينملل هنم مغرلا ىلع
 قورشم ءاملا ةعرج نم ىدرلا ساكب
 قولغمف هيلا ىعجرلا اجترا بابو
 قوثوم ةباتكلاب مهنم لدعلا ىلع
 قورفمق ريعسلل ارش ناك ناو

 اتيب ]1٢[ ههلو تمت

 : اضبيا هلو

 رايخلا امركلا اهيأ اي الا

 انينطاق يبلقب متلز الف
 نكلو متبغ امف متبغ ولو
 اويحو اودفو اذا مكايحاف

 ام اذا مهب رودصلا عستتو

 فرع فرعلا لمأل مهناك

 مكيلع تمدق ةكولأ فلاف

 رايدلا مكنيبو ينيب تأن
 رارف انتيرقو انعالف

 رارقلاو نكاسملا هيف مكل
 رامعلاو عقالبلا ايحت مهب
 رارفسا اهلو تدب مهذجاون
 راوب يداحللو يداحلا نم

 رايدلا يهابلا اهرونب ءيضت
 تايبأ ]١[ ةغبس ہههو تمت

 )١( ةلاسرلا : ةكولألا .

- ٧١ _ 



 : ارعش لاتف نامعب عتاولا توملا اهين ركذي اضيا هلو

 هفشاك نم هرما نم اهل نأ ام ةفزآلا ريبكلا كلملا نم تفزأ
 ةفدارتملا هجاوما مهاشقت اوقرغا كلاهملا مي ىف سانلاو

 ةفثاكتم مهتاملظ مهقوف نم ةموكرم لزت مل ملاظملا نزم
 ةفجاو مهتتا امل اهدورول ترصبا ام مهراصبا تركس دق

 هفراعلا لوقعلاو ةلاهجلا لهأ تلصأتساو ةتغب مهيلع تطسق
 هفتاح اسؤك تغاس ةعاس يف ةريج وأ ة ةريس وأ ةقفر مك

 ةفساك الولط اهلزانم تحضا ةروُك وأ ةيرق وأ ةراح مك
 ةفصانلا فويسلا يلوا ضارقنا دعب عرلو ةماع موصلا رهشب تلح ه ٦

 ةفراص فكأ هيدحل ىجري هلام ىتجت مهل ليلجلا فيس

 ةفجارلا سوفنلاب ةيقبلا ىقيو اهريغو نامع نم ارطش حاتجاف
 ةفكاع ةلالضلا ملظ يف كشال اهنكل ىدرلا ةرشابم اوجرت

 ةفدارلا ءاجترا ىلع ميقملا اناو اهلامشو اهنيمي نيأ ,ردت مل
 ةفدارتم اهدعب ىرخاو ىرخا ةبوقعم اهنأ ذا يب مهو ال

 "ةقداصلا رايدلاب ابيرق يرجي ام عقو نم يرهاوب نيقيلا مصق

 ةفلاسلا رايخلا ننس ىلع يرجي ىوهلا لهأ نع رمألا لاحي ىتح
 ةفياط ليل نجد يف ةيأ نم مكو يتاي دعوتم رذنم مك
 ةفصاقلا قوربلا لثم اهنا ذا اهرورمب ىمعلا اولوا نورعشي ال
 ةفشاك نم هلام اليوط انزح مهافك تملع امب نوملعي ال

 اتيب ]1٨[ وش ةينامث ههو تمت

 هنع لض قحلا نع فدص )١(

_ ٧٢ _ 



 : لاقف نيس رشعلا اذه دعب عتاولا نوعاطلا اين ركذي اضيا هلو

 روذنلا يلوملا نم تدفو دقل

 ماظع تاميسج تاياو

 امل هعنم تلدت بابساو

 اباكترا همراحم تبكترا هب

 رجح لكب لالحلا جزم دقو
 باسح الب ءامدلا هب قارت

 ربح رم نا هرمأ ىهانت

 موق يابو ةقيرط ياب

 اهوعيضو ةالصلا اوكرت دقو
 يجرت الف دامعلا رسكنا اذا

 ىولب باوبا ىرولا حتتفا دق
 يليلخأ"ٹجتترا امو تحتفنا دق

 ارابتعا يراجلاب ءارصبلا ىفك

 اراجدزا هب نيلهاجلا يفكيو

 قرب ضيموك اهرورم نال

 اراكدا هب نيعشاخلا يفكيو

 اعارس ىضمو ىرج ام رتولا
 صخشل هقباوس تقفص اذا

 ىخارتام لوا جحلا رهشب
 اذه حاصاي غرلو يبف ىتا

 . مارحلا رجحلا )١(

 )٢( رودخلا تايدبا رودخلا .
 )٣( قالغالا جترلا .

_ ٧٢ _ 

 رودصلا رشبلا نم تقاض اهب

 روخصلا اهتشهدب تعدصنا دق

 رورغلا يبحصاي مالسالا ىشغ

 ااروجفلا هيف ىشف دق اراهج
 روهطلا يفاصلا ىري نا اليلق
 ('ارودخلاو ريارحلا كهتنتو
 روزولاو رئابكلا همداصت
 روصقلا اشحخفلا نم تئلم دقو

 ريفخ اهبجومل نم ميدع

 روفغاي كثايغ تامقنو

 ريصملا هللو اهب نحنو

 ريصبلا نيا يخأاي نكلو
 ريذعاي اهوري مل نكلو

 ريسي يضمو افصاق ىظلت
 رورغلا اهكلمت ةمتخم

 ريقحاي عضاوت ةظعومو
 رودت ةقعان قافالا ىلع

 روفي هيف نم مسلا عيقن
 ريدقلا هردق نيمرحلا ىلع
 ريظن هلو اعم هبش هل

 .ه ١٢١٣٦ ماع ىا ىفرح زمر : غرلو )٤(

 



 ) ارومي رومي ىرخا ةرك مهيلع ىتثو ارشع مهنع ىس انت

 روهش هتماقا يف ت ترمف هالتبا لح غرمو رخاب

 رومألا هللو اهتتجا تلحمضاف يراوجلا ىلع رمف

 ,ريطي ىرسو ىدب ةريبربو هيتفوكو سيفنلا نميللق
 "اروقع ةبلاخ نامع لحو يرسي راطقالاو راصمالا ىلإ
 ريصناي كنوع بارعالا عم يوآو أذا لح نادوسلابو

 روبق مهل عابسلا شاركاي اوباغف مهبهذا نوعاطلا وه
 رويطلا مهموحل نم اكيشو تذغت دق لصاوحلا يف مهنمو
 روطع الو ماقي لسغ الف لوسرلا ننس تلوح مهنعف
 ا""ريشع وأ كيلم ايحألا نم مهيلع هب ءاج ريبكتلا الو
 ريبخلا هملعيس مهدادع سانا مهنم ىضم اذه ىلع

 رونت تردب اهل نيهارب اذهل آافدر تتا تاياو
 روفس هل ءامسلاب اهاجر رفص رهش رخاوألا عبسلا يفف

 ريطتسم ءوضو رون هل هاحض قلفنم حبصلا نأك

 رينم حابصمو سبق مهل اؤاش نيأل نوكلاسلا رمي
 ريبكلاو انم لفطلا اهاري اذه دعب نم تتأ ةفدارو

 ريدقلا اهرهظأ لبق نم اهل الاثم ملعن ملف ىربكلا يه
 روتسلا اهنم تلخ ةزربم تءاج رشعلاو عبار مويب
 ا'روغت ءارضخ اهبورغ دنعو اوحض سمشلاب ايضلا رضخا دق

 روهظ ادبا اهضايبل امف اهيف فصولا يكاحت ةدجربز
 روكع هتملظل ام اعيمج الهو اشع ءاضفلا رمحا دق

 روصع تضمو ىضم دق اباسح متدرا نا غرمز يداحلا عيبر د "١٤
 ريصباي ةطاحالا نع زعت ماسح بابساو تاياو

 لزني : رومي )١(
 نوعاطلا ملا نم اهريغو نامعب لح يذلا زجرلا نع ةيانك هبلاخمب سرتفم ىا : روقع )٢(
 . بيغت ىأ : روفت )٤( . مهيلع ةالص الو نيفكت الو لسغ الب اونفد يا )٣(

 ۔ _ ٧٤



 بص ءالقعل اربص

 يلايلل - , ,

 ر ٠ ٠ 7 الف ّيازرلا نم ندر و

 وت مو يداني . . موقاي الا مكي را اوبوت فا نورت داس |

 7 " ملاظملل ,

 افصو ربخلا قيطت "

 هيدخ ادل نانجلا :.

 : اهيف مهل : ا 7 :
 مكتتا يالا تاحضاو .:.

 مكيف يتلا ىولبلا ىلع
 ريم رزن هماقم ن

 و اشف

 ريصب 2 نمحرلا ىلا
 " مكمامأ .

 ١ فكل اهنكاس هسسمي ا

 رصقل ١ بعاوكلا اهيف "

 رومخلاو ىفصم لسع .

 و ١ . 27 و من اد يقم

 بتتو ةلدالا اهعبتت

 : ٨ ٨ وئنلمخ 4 هلللمخ ۔گ ف لمك اتبن

 : } ي هيزنلا رحلا هيتنل ا رماع نب يلع نب رماع
 نب يلع ىدابعلا دوعسم . اق ىوزخنلا .... مسا ا لاقف بدلا ىن امن : ا .ا

 ح نا ." . تاحلاصلا يعاري ن .دلطيو ت بلطب
. ) 

 " عا حصنلا تيده "

 ايب لا م هلا ش كيصوأ
 يذلا ءوضولا عم وهطلا وه :

 اهت ؛ تعطتس تسا امب ةالصلا مقأ
 دص دقعاو تعطتسا ام كمايص ٩

٧٥ _ 

 بغري ة
 : مالسلل ة ةيادهلا لبس ري هم

 - صل ةيد : اوعدي

 ر رومأللو ماركلا " كلا ٠ ٠

 . ىدهلا لبس اهب ىظحت

 : ٥ ٠ تح
جن ا اجنلا ىلإ داوجلا يهف



 اهباصن متتسا اذا ةوكزلا تاو
 ابجاو اجح هللا تيبل مزعاو
 انر نا كفرط مث كجرفل مصعاو
 اهربكو سوفنلا بجع نم كايا
 هناف ءايرلاب كراتتسا رذو

 اهناف كوكشلا ةمحازم رذحاو

 امه امه ميمذلا دسحلاو دقحلاو

 اهناف تعطتسا ام كناسل ظفحاو
 اقلمت كاتا نا كقيدص رذحاو

 اهلك ينادملاو يهالملا لقاو
 هناف هيفسلا ةسلاجم رذحاو

 هناف مولظلا ةبحاصم رذحاو
 هناف دوسحلا ةقداصم رذحاو

 همالكو هلاقم نعمست ال

 هلانمو هل امل نرظنت ال

 نكت الق داسفلا يوذ مائللا رذف

 لزعمب يخأ نكف كولملا نعو
 مهرورشف مهرورشو مهساب نع
 ةنايص تردق امب كيلع نكل
 مهلصو يف اذا لين نم تمرام

 اولوخ مه امب ادبا جهتبت ال

 ىضم نميف آركفت ريصبلا يفكي
 يذلا ديدانصلا كلت مهل تلذ

 ىدرلا سأك مهلبق اعيمج اوقسف

 ۔ _ ٧٦

 بذعي ليتفلا ىلع هلألا نا

 بكرملاو هطرش كدنع ناك نا
 بلجت ةريرجلل كل امه ارجح
 بهذملا سئبو امه سابللا سنب
 برخيو ىدهلا نم بولقلا يرعي
 بهذتس لوقعللو نويعلا يمعت
 بدنتس قاقشللو قافنلا سار
 بكرملا كالهللو دابعلا نتف
 بنجتي هقحو ودعلا وهف
 برقتو ةاجنلل وندت كاسعف

 برخم بولقللو داسفلا تيب
 بلقتي ىرولل غودل لص

 بسكي بسك لكو هوبذجيلف
 بلسي ليلق نعو بارسلا وهف
 برغملاو مهل اهقراشم تناد
 اوبضغي نا اهرايد لالخ اوساج
بقعيام اذ دعب يرعش تيلاي



 يذلاب معناف يالوماي كامعن

 ربحم ديبعلا نم لقالا وهو
 انماض حياصنلاب امظن هاتاف

 نكت الو مولعلا يوذ ماركلا لصف
 ىقتلا بابرا ليبس نيبلاطلل
 مهمالك ءالبلا نم ءافشلا مهو
 هرونب رانتسملا رانملا مهو

 هرارق رقتسملا رقملا مهو

 مه مهو ىدهلل ةيربلا وعدي

 يذلا مهليبس كلساو مهل عمساف
 مهقحف نيدلاولا ربل مزلاو

 مهلوح ةلذملاب كحانج ضفخاو
 ةبارقلا يوذ نلفغت ال

 هنأش مظعملا راجلاب كيصوأ
 اهل ربصاف تمدقأ ةبيصملا اذاو

 ملؤم ءاد لك يفشي ربصلاو
 نكت الو ترقتفا اذا نعزجت ال

 ىنغلا وه لالحلا يعسلاب كيلعف

 قزار نم ةيطع لكب عنقاو
 اربكتم نكت الف تينتغا اذاو

 ةمعنب كاتا نا كهلإ ركشاو

 ةيلب لك سأرف حازملا لقاو
 اهلجأ نم مصاخم تناو يقبت

 هناف بوذكلا ةعداخم رذحاو

 ۔ _ ٧٧

 بلطي ام هل بهف باتكلا اذه

 بجشي اي مهزوفب نيقتملل
 بجنألا كلذف مهنع افلختم

 بحصي نم ىدهلا ىلإ ليلدلا مهف

 بيطاو بارشلل يفصم دهش
 بكرملاو ىمعلا نم ءايضلا مهو

 برهملاو انخلا نع رفملا مهو
 بعشتت مهداسجا ىرثلا تحت

 بحصي نم مهريخ بحاصو اوكلس
 بتكيو باتكلا ارقي نم هارقي
 وتم مهقحو زازعلا مهف

 بلسي ال مهقحو قوقحلا لها
 بلجتسي مهرجاف ليبسلا نباو

 بذعم باصملا ىلع عوزجلا نا
 برقم نانجلل كلف ربصلاو

 بسكملا معن وهو رجح لك نع

 بقرتملا هقلخب ميلعلا وهف
 بحرم كاتأ نمل مالسلا رقاو

 بهوملا لالجلا وذ آريخ كدزيس

 برهتو كيلا يوات هحزم يف
 بطعي لب اهعينش قوي ال ذا
 بذكيو مالكلل اسكع كيتات

ج



 اليحت كيف موري ودعلا اذاو
 بحاص نم ةريرس لكل متكاو
 لفحمب تقطنا اذا مالكلا نزو

 نكت الو ترفس نا كقيفر ظفحاو

 ةمختب ماعطلا ىلإ نيرقت ال
 هدرول تيتا نا كئامب قفراو

 هناف تعطتسا ام كحاكن للقاو

 ةجوز عم ةجوزل تعمج اذاو
 يهنلا اخا فيرشلا دهعلاب كيلعو
 هقحب ترسي ىتم ميرغلا ىفوا
 ةلذمب هراهن هيلا يتاي
 ةجاح صيرح يلع نبلطت ال
 هقح يه نمل اًبحص رزف ابغ
 ىلع نكو ثالثلا ىلع ضيرملا دعو

 هناف ءاشت امب هلالا وعداو
 هناف ءاشتام كسفنل لمعاو

 ةطفل وأ ةظحل وأ ةظفل نم

 ةطبغ نم اهلاي اريخ ناك نا
 ةبوتب ماركلا لجناي كيصوا

 تضمغا ىه ينلا كريارس حلصاو

 ايشان اعرز كينيع ىلع ىرأف

 هراجشا نم دهزلا رامث عراو
 يذلا الو قيلخلا سبل نم دهزلا ال
 هرشقب ريعشلا لكأ يذلاو ال

 عوجلا : بغسلا )١(

 ۔ _ ٧٨

 بجحيف ديدشلا سابلا هل رهظاف
 بتعي وه امو هتؤسلرتساو
 بذعألا بارشلا وهف هب حصفاو

 بأكيف قيفرلل اظيلغ اظف
 ا١بغست وأ اهلاوز نيبي ىتح
 برجم بيبطلا عم ميمذلا وهف
 بهذيو كنع لوزت ةايحلا ءام
 بجوا كلذب امهف امهفصناف
 بلطتو هلالل ىعست تنك نا

 بهلتي هليل يف هداؤفو

 بجحملا قوقحلل عنامملا وهف
 بغريو ءاقللاب حرفي هارتف
 بوصمو ىلتبم وه امب لجو
 بيطم سوفنللو ءاعدلا ريخ
 بعلت هال تناو كيلع ىصحي

 بطخي اباتك احضتم هاقلت

 بذعم هنم تنا ارش ناك وأ
 برقا ءيش لك نم انفلا نا

 بنذماي اهكباو كبونذ ركذاو
 بكسي كعرز قوف اعمد هرطماف

 بجعألا يهف ملعلا ضايح دروأو
 بهلتي هبلقو ءاسنلا رجه

 بذبذتي اشحلا يواط الو ادبا
 



 هبرل ةالصلا ماق نم دمهزلاف

 هعوشخو همايقو همايصو

 هل امل ةاكزلا يتأي نم دهزلاو

 اهتاوهش نع سفنلا فك دهزلاو
 هبادأ عم دهزلا فصو تيت ِ

 حئاصن كتتأ دق ينم يخاف
 هناكرا عم مالسالا بهاذمو

 هحصنب ربأ نم ةحيصن عمساف
 دمحم يبنلا ىلع ةالصلا مث

 بلقتي هدوجسو هعوكرب
 برقتي هئاعدب 4هعوضخو

 بصنألا متت امهم ههاج عم

 بنجم مارحلا هنع نم دهزلاو

 بترم هيلا اناف هب لمعاف
 بسنتف يل ١ تغيص ظع اومو

 بلطملا يهف ناميالا مياعدو

 بذهم تلمع نا كناف لمعاو

 بكوكلا حال مث ردب ران ام
 انيب ]٨٩[ يهو تمت

 : ارعش لاقن ًاضبي ا هلو

 رورغ يف كيعس سفناي الا
 اركذ سارلا بيشم نم كلامأ
 يلؤت دقل بابشلا بيبرغو
 تارين موجن ترهظ دفو
 بابشلا بيهايغ تءاض دقو

 اباب كيلع ليحرلا عرق دقو
 حور لك نم كجورخ ديري

 يدوج مث يدوج نيع اي الا
 يبوت مث يبوت سفن اي الا
 يبونذ يل رفغيل يبر ىسع

 اراج راربالا عم يب قفريو

- ٧٩ _ 

 روتف يف كبر تاعاط نعو

 ريذنلا ظعولا نم ارجز الو

 روعشلا قوق تششع موبو
 رودبلاك ضيب سارلا نرقب
 رينملا رمقلاك بيشلا رونب

 روتسلا بجح ىلع كيداني
 روبقلا رفح ىلا ناحيرو

 روحبلا جوم ىكح دق عمدب
 رورشلل لمحتلا رثك دقف

 رونب يبر يتملظ فشكيو
روصقلا ىلع ميعنلا تانجل



 ادولخ اهيف اهميعن مودي
 نيل تاذ ىراذع تاجوزو

 ءام راهنا اهتحت يرجتو

 سؤك يف عضويس نبل نمو
 اؤاشي امب نوبراشلا غيسي
 اهاشن دق مهيدل تلح اهب

 اينج اهب ءالدلاك بطرو
 ثرح ريغ نم تند دق فوطق

 ىتش ناولا هب ريط اهب
 ايوش اهنم ىند دق محلو

 اهنم نلكاي نمل هب ريشت
 ادارم يضقي يهتشملا ام اذا
 روحب يف كلفو ناتيحو
 اؤاش ثيح ءايلوالا ريست

 اهاشن دق اليخ توقايلا نم
 اماع نيفلأ ةعاس يف اهز

 نيجل عم ردب تينب دقل
 ىبوط مث ىبوط مث ىبوطف
 مادخ مهب فوطت ررس ىلع
 مهيدي يف دباوملا باوكاو
 روصق يف تارصاق روحو

 قرف نادلولاو روحلا نيبف
 تلكو مهرئاصب تلذ دقل

 رورسلا تاطبغو تاذلب

 روغثلا بذع اهل راوناو
 رومخلاو ىفصم لسع نمو
 رينملا ردلاو زيربالا نم
 رودبلاك فياصولا يديا ىلع
 روصقلا ىلع ليمت راجشاو
 ريقن الو هيلع مجع الب
 ريسع بعت الو دك الو

 ريفصلاب نلعت هللا ركذب
 رودقلا يلغ الب اخوبطمو

 روحنلا نيب مهوحن يغصتو
 رويطلا ىلع نرختفي تراطف
 ريدغلاك بذع لاسلسلا نم

 ريدقلا كلملا دحاولا لضفب
 ريسملا يف عطقتو مهب ريطت
 روتف الب ريسملا يف ادجم
 روسد الو نهل قلع الب
 ريبعلا عم بيش كسملا بارت

 رورسلاو اينه اهيلهال
 ريرحلا ناولاب نادلوو

 ريطفلاو هكاوفلا نول ىلع

 ريرسلا يف ناطب شرف ىلع
 رودبلاو بكاوكلا نيب امك

ريصبلا نم هنع راصبالا ووذ



 مه نمو مهنيب قرفلا نياف
 مهيلع يبقعلا يف لوقلا قحو
 مهارت ادغ ميحجلل اوقيسو
 ظالغ ةكيالم مهعدت

 تباذو مهوهجو تحلك دقل

 ديدح نم ادويق اولبك دقو
 لاغبلاك مهيدل اهبراقع
 يحامالاو مهيدل نابعثو

 اغدلو اعسل اذو ارقن اذف

 مهالو اهب ةايحلاب مهالف

 ادولخ اهب ميحجلا يف مه ىلب
 اوريجتسي ءادن اودان اذإ

 ىتح رشلا اذامل يسفن ايف
 ثالث امهسيل ناراد امه

 ماركلاب يمستلا كنم ىرأ
 ىرحأ كيلع ءانثلا بح ىرأ
 العف تنلعا نا كعفني ملف

 لام كعفني مل هيف مويل
 لضفو وفع عم صالخالا ىوس

 عوقو يلع باذعلاف الاو

 يصاعملاب نواهتلا كنم ىرا
 رارقلا عم بارطضالا نياف

 اقح هللا ىوقت كيصوأ انا

 مالسلا عم ةالصلا مث اذف

 ۔ _ ٨١

 رورغلا ىلع ميهدلا يف اودامت

 ريصملا عم رارقلا سئب مهل

 ريعسلا يف اوبك موشيخلا ىلع
 روبثلل اومله مهيدانت

 رودصلا يف تقرو مهدولج

 ريمحلاكو دايجلا ليخلاكو

 روسنلا عم عابسلا فانصاو

 روقعلا بانلا يذب رقع اذو

 روبقلا يف اوديع مث اوتومي
 ريعسلا ىلع ميمحلا يف اماود

 ريجم نم اهيلع اودجي ملف
 روبعلا نع كنم ريصقتلا عم

 ريصملا عم بأآملا كل نيأف

 روصق يف ةقيرطلا نع تناو

 رورغلا ىلع نوكت نأ ردجأو
 ريمضلا حابقا دنع احيحص

 ريشعلا عم نونب الو كانه

 ريسألا دبعلل نمحرلا نم
 ريصبلا كالوم لدعب كيلا
 ريجهلا رح نم نبرطضتو

 ريفزلاب منهج تزرب اذا
 ريسيلا لمعلا عم ىضرت هب
ريشبلا دمحم يداهلا ىلع



 رومألا لك يف ميلستلا هل ايبن انديس ثوعبملا وه
 روشنلا ىلإ ميوقلا قحلا ىلع مهنم عابتألاو باحصالا عم

 اتيب [٦ا] هو تمت

 : لاقف رعشلاب ئطنام لوأ اضيا هلو

 اديدج هتعاط بوث سبلاو اديدش ايحا نا هللا تلأس
 اديضع مهجياوح يف انوعو اركذ ريخلا لهال يرطا ناو

 اديعس ىلوملا ينرشحي ناو اديهش ايندلا نم جرخا ناو
 تايبأ ["] ييهو تمت

 : اضيا هلو

 دوسحلا نيع نع ريخلا لازف اريخ كيدل دوسحلا رظن اذا

 دوقولا ران يف بلقلا كاذك لاص هجولاو همسج ىلبيس
 تايبأ [[] يهو تمت

 : اضيا هلو

 ديعب ىولبلاو ءاسابلا نع ينإف يمعن يدساحاي أ

 ديمحلا كل نياف فسأ يفو ءوسب حربت ملف اهب تناو

 تايبأ [[] يحو تمت

 : اضيا هلو
 ينتوعد هيف تنا ام ىلإ بيجم يننا ركشلاو دمحلا كل يهلإ
 ينتقلخ هيفو افوذقم محرلا ىلإ ًةقفدم انيهم ام ينتجرخاف

۔ _ ٨٦٢



 انوكم انينج هيف ينتروصو
 امدعب تنك الو ادولوم كاألو

 هبسك تمر دق يايند نم انا امب

 بجوم طق هلام لوهج لاقم

 ينتمأ كانهاه يف ينتيلايف
 ينتييحام اندلا يف اميقم تدلو

 ينتولب نكلو الومحم نتملا ىلع
 ينتئرب ذأ ينتدعسأ دقو فيكف

 تايبأ ]٦1[ يهو تمت

 : اضيا هلو

 اوسكرأ بيرع نم بلقب يكبا

 العلاو براشملاو ماعطملا دعب
 مهرونبو مهايند مهب اوهزت
 دق مث انخث رفكلا ءامد اونخثٹ
 هنيدلو ىفطصملا رصنب اؤاج
 مهالوم نم برقلا لحم اولح

 هزعلو مههإلا نيدل اوجرخ
 دق مث رئاودلا كلت مهب تراد

 هناثوا اومطحو دوسحلا اومصق

 اوقفرتو مهنع اوداحو اوغاز
 تسناو رايدلا كلت مهب تناز

 اهتاضور يف نمألا لايذ اوبحس
 مه سمش مه رمق مه بهش

 اوثبعي مل مه مهسوفن اوناص
 ترهاظتو مهايند مهب تقاض

 مه مه داشرلا لها مهل ىبوط
 بارتلا : ماغرلا )٢(

 ۔ _ ٨٢

(١( 

 اوسردأ ماغر يف لدانجلا تحت

 اوسملا باعك وأ بياكرلا قوف
 اوسبقأ دق ىرولا ىلإ ماتقلا دعب
 اوسسأ ام اذبحاي ىدهلا اورمغ
 اوسنأي مل هريغبو هيحولو

 اوسايي مل هميعنب اونقيا دق
 اوسدقتو مهعوردب اوحشوتو
 اوسكوأو نيملاظلا باقر اوعمق

 اوسبلت ديدحلا قلح ججدمب
 اوسرغأ وأ اوسسأ مه املك يف

 اوسرجأو شوحولا كلت مهفويسب
 اوسسجتي مهادعل ىدملا لوط
 سعسعلا هفطتخت مل مهءايضو

 سسجتي ىتا امهم مهناطيش
 سلختي ىدرلا مهس مهفونأب
 اوسحني مل مه مه ءافولا لهأ

 



 رفسم راهن مهل ىجدلا ملظ
 مهالوم مهليل يف ىدهلا اورمع
 قيض ءامغ يف اعيمج اوصمغ

 مهقحل نع ىوقلا يلوأ عيمج ترصق
 بعاوك روهم يف اودكو اوحدك

 مهنويع ذلت دقام اهب مهل

 سبلم وأ برشم وأ معطم نم
 انفلا نم ةايحلا دعب ىنملا اولان
 ىرولا ىلوماي همحراو هل رفغاو
 هدهت مل اذا وجري ىده نم له
 اذا الإ هسفن نم ننمأي ال

 هل رمعاف رماع كدبع براي
 دمحم يبنلا ىلع ةالصلا مث

 اوسعني مل عكر مايق مهو
 اوسدق مك ةريرس هوحبس مك
 سبقتست اهب مهسباقم تقبو

 ,اوسرغا ام ينتجي انم لكلاو
 اوسسعتي مهءارو نوبلاطلاو
 سململا كاذ معن ناسح ضيب

 سفنالا هيهتشتام مهل اهنم

 اوسمغا ميعن يف مه حكنم وا
 سدقتماي تنا كدبع براي
 سلفملا وهف هقحلاف مهيلاو
 سجوملا كاذ كاذق ليبسلا دصق
 سفنألا حابصلاو كرون هاقال

 سجني ال هرهط روهط ابلق
 سملق حايرلا جوم نم جام ام

 اتيب [ا٠٣] حو تمت

 : هللا همحر هيبال هحيصنو ةظعوم اضيا هلو

 مهلوقع نيفراعلا ءاضقلا بلس

 ىمتحا هنع يذلا ىلإ ميمحلا ىمرو
 يذلا بحصلا رذح دق امبرلف

 احئاصن لجسلا ءالم اميرلو

 ىهنلا يلوأ نيعباتلل ةعودوم
 يذلا نع لاصولا عطق امبرلو

 . مزحو دج نع ليللاب بلطلا : سسعلا )١(

_ ٨٤ _ 

 اناذآلأ ممصو نويعلا ىمعأ

 انابهر همؤشل طشو ىأنو
 اناوخأ اوحبصا دق هرصح يف

 اناهرب ةوشحم ةولمم

 اناب دق هراد نع نم لكلو
 انادعب هفلخ حئاصنلا ذبن



 هنوكو ريدقلا ردق هلاح دق

 همكحو ءاضقلا حير هب تفصع

 ىمتحا هنع يذلا رعق يف هتمرو

 يذلا بكر نم مامأ كاذ راص دق

 هناشو كاذل ابجع ايف ابجع
 فياحص رشنب اذه عفتني مل
 هصخو ءاركلا ركو يف كاذقا

 يذلا ىلوملا ىضق دق نكلو الك

 ىوتحا امل ىرولل ةطيسبلا ىحدو
 اهلهاو نانجلا قلخ يذلا وهو
 اهدع اعبس نارينلا نوكمو

 بزال بارت نم انابا اشنا

 تقفرخز دق ةنج يف هراوجب
 دبعت دوجسلل كنئالملا اعدو

 يذلا وه كاذ نوعلملا ربكتو

 ام لجأ نم ًارقحتسم ارصغتسم
 العلا جرد يف ناك دق ام دعي نم

 ةطيسبب ةعقب نم ام ليق دق
 اسدقمو اججبسم هيفو الإ
 هملع قباسب هل هلألا متح

 هليبسل : مهداقو ةاصعلا مأ

 أجلم نم الو الوح عطتسي مل
 هجوز عم مدأ انوبأ اذكو

 اسبلا ام امهنع رياطت ىتح

 انارغص هل امغر هلاح نع

 اناتش ىوهلا ججل يف هترذو

 انايبت عمتسي ال اهلجالف
 انالعا ارجاز هنع ناك دق

 انامتك هردصو هاوحام عم

 انايشع حئاصنب الو آدبا

 انايذهلاو ثاغضالا همون يف

 انابحسلا اشناو ءامسلا عفر

 اناطبإ اهنطب وأ اهرهظ يف
 اناكام فلتخي مل هنوك يف

 انايمع ىتا نمل نهةعأو
 انايحأ امك ايح هماقاو
 اناوضر هتامحر نم هاسكو

 اناعذإ هب تتأف الضفتو
 اناطيش اذك اسيلبا هامس

 انارين هساساو هلصا وه
 انابهر اتناق ادهزو املع

 اناينبلا الع دق ءامس نم وا
 اناحبس هناحبس ههلأل
 انامدإامناد ادعب هامرو
 اناريح اسلبم هيف ناك ذا
 اناع دق نياع نم الو الك

 انايسن اوُهنام ميارج ابكر
انايصع امهالوم اوتأ امل



 امتئيج اذام كالمالا امهتدان

 املكو ميقملا رجشلاو ريطلاو
 امل انارفغ مث اوفع هالاس
 هلضف نم ةنازخ هلالا حتف

 ةئيطخ لكل ابكر امه امل

 هب تبطخ يذلا نع لاجملا فيك
 هبيغو هلالا ملع يف ناكام

 هطخ دق يذلا نم صالخلا نيا

 هسفن دهاج ريخلل ابلاط مك

 هرقفب كاذ شاع دق امبرلو

 هتافو دنع هابقع هل تقح

 انواهتم هرورغب لفاغ مك
 قباس ملعب هل هلالا متخ

 هرهد ةدم قزرلل ىعس دق مك

 هيعس نع نخثم لومخ نم مك
 ىرجام انم رودقملا قفاو دق

 انسوفن تاذب الين عطتسن مل

 ةلدإ هلالا قاس هنكل

 ةرثع انيتا ناانمورغ ال

 يذلا نع عورفلا ىلإ صيحملا نيا
 انهلأل مزال انم دمحلاف
 انصخ دق هلضفب ميركلا وهف

 هتقو يف بجاو ضرف ربصلاو
 ىسألا رذو ربطصاو يمامإ ربصاف

 ۔ _ ٨٦

 انالعا مهسوفن ملظب ردق

 انايبت ىتاامهبرو اهيف
 انامحر هيهنل هافلاخ دق

 انارفغ امهيلع باتو امهل
 انارفغلا ققح دق نم لكلو
 انامتك اهمكح قباوسلا بتك

 انآ نا هتقوب كاذ نوكيس

 انأرق هحولب ءاضقلا ملق
 اناطيش ارباكم ةايحلا لوط

 انارح هعوجب ءاشحلا يواط

 اناهمو دلاخ اميحج ىلصت
 انايلغ ىوهلا يف بعليو وهسي
 اناوضر تبراق دق ةبوت نم
 انامرحلا ىآر دق ادكو ادج

 اناماو ىضترم اشيع لان دق
 اناك ام لزي مل امتح نوكلا يف
 اناكما الو اعفن الو ارض

 انايبو ىرولل ايهنو رما
 انايصع ىتأ دقلف انلض ذا

 اناصغا تعرفتو تشن هنم

 انامدا بجاو انم ركشلاو
 انايحأ هميعن داوجلا وهو

 اناقيا هتقو انيف نآ دق

انايتإ نياك وهام كيتاي



 يذلا ام ةمالس يف كهلا ركشاو

 الو ال رقف هافاو نم رض ام

 انل اهقنورو ايندلا تناك ول

 اهجمأف هل تحتفنا ىذلا وهو

 هلإو هيلع انالوم ةالصو

 مه مه نيعباتلاو هبحص عم
 يتلاقمل يتوخا اي اورظنا مث

 ابياص اقدص مث اقح ناك ام

 نمو للز نمو أطخ نم ناك وأ
 يذلا عم سيسخلا سفنلا رطاخ نم

 يذلا نمو ةبوتب هنم تعجرف
 احيال احابص انتعمجب تمت

 انرهش نم تضم دق نيتيليللف
 تضم دق رشع مث فلاو اتئام

 تضقنا دقل رهشأ نم ةعبس عم

 يذلا انديس راتخملا رجاه ذم

 اونقيتو اوملسو هيلع اولص
 مكتالول مكاضرب اونثنا مث

 هعقوو اضقلا نوك يف تلق دق

 اناوضر هلجأل ماركلا لان

 انايرع الو ال اعوج تام نم

 انامرحلا ىفطصملا اهنم راتخا ام

 اناميإلا اوققحو هيلع اولص
 انارفغ هملع يف مهل تناك

 انايمعلا اوقراف نم ىدهلا لهأ
 اناعما اونعماو احيحص ارظن

 اناسحا الضفت هلالا نمف
 انارفكلا يضتقي روزو بذك

 اناطيش اسواسو رودصلا ءالم

 انامزأ ىضم دق اممو يتأي
 اناب دق هوايضو ارفستسم

 انابعش هلاله رينملا رهش

 انايبت اهل عبس اهدعب نم

 انامتك مرت مل نيتليل عم
 اناثوألا قزمو دوحجلا عمق

 اناميا ىرولا نم ةالصلا نوك

 اناعلإ مهدضلو ىدهلا لهأ
 اناذآلا ممصو نويعلا ىمعأ

 اتيب ]"٧٨[ يهو تمت

 : هلاونم ىلع تجسنن تيبلا اذه تدجو لاقن اضيا هلو

 هماركلا ىلا لوقي دبع ىوس هماركلا لين بلاط نم امف

_ ٨٧ _



 : تلتف

 همالسلا لبس كلاس نم امو

 ةمادنلا نم ةاجنلا اوجري ملو

 همالم نم ميقم ملسي ملو
 همامع يذ دبعل ليوايف
 همالعلل رصبيس دحأ الو

 هماطخ كسمي خراش نم امو
 هماوهلا ىلع ىقريس صخش الو
 هماصعلا ىرعب قثاو نم امو
 همارملا مري قطان نم امو

 هماجحلا ىشخي ىجح يذ نم امو
 همانم بلط يذل تباط امو

 همازخلا دبعلا قشنتسي ملو
 هماتع قولخمل تذل امو

 هماسن قولخمل تأت ملو
 همامح ىدري ىرولا لك الا
 همارص يف ىعست رهدلا لوطف
 هماوق أدبا ىتفلا مار امف

 هماعنلا دبعلا قراف دق الا

 هماخرلا تحت ىرثلا يف عضويس

 هماجر يف ةمادنلا هقناعت

 هماكبلاب نكلأ لوقلا ناسل
 همارجلا نم هانج دقام ىلع

 همادإلا ىلع ريعسلل اورجو

 ۔ _ ٨٨

 همالسلا ىلا لوقي دبع ىوس
 همادنلا ىلإ لوقي دبع ىوس
 همالملا ىلإ لوقي دبع ىوس
 همامعلا ىلإ لوقي بط ىوس
 همالعلا ىلاإ لوقي ربح ىوس
 هماطخلا ىلإ لوقي عرو ىوس
 هماوهلا ىلإ لوقي دبع ىوس
 هماصعلا ىلإ لوقي دبع ىوس
 همارملا ىلإ لوقي دبع ىوس
 هماجحلا ىلإ لاقو هلب ىوس
 هماتملا ىلإ لوقي دبع ىوس
 همازخلل انيح لاق نم ىوس
 هماتعلا ىلإ لوقي قيش ىوس
 هماسنلل دبع لاقام ذا

 همامحلا ىلإ لوقي دبع ولو
 همارصلا ىلإ لوقي دبع ولو
 هماوقلل دبع لوقي نيحف
 هماعنلل انيح لاقام اذا
 هماخرلل دبع لاقام اذا
 هماجر يف دبع لاقام اذا

 هماكبلل دبع لاقام اذا

 همارجلل اعطق لاق دق امو

همادإلل اولوقي دق مه اذا



 همامغ قولخمل تلظامو

 هماركلا يذ يبر ةالص هيلع

 همامغلا ىلإ لوقي دبع ىوس

 هماركلا ىلإ لوقي اجح لكو

 اتيب [[] حو ۔تمت

 : لاقف اضيا هلو

 هماشع ىوهلا يف نارغصألاف

 همارص اهضعب بورحللو
 هماون اهعبط ريخ لك نع
 همامن اهنسحل ةباتغم

 همادص ةدادص ىوهلابف

 همامل ةعامج ةطاطلم

 همامذ ةلايم امه امه

 همازل ىرولل نايبلي
 همارخ تتأ اذا ينثنت ال
 هماطح ةضارم امه امه

 هماسرا انل ادبا ىغولا نا

 هماكحا عطتال فالخ اذف

 همالعا انل ىتا انلوسر

 هماركلاو صخ ةالصلابقف

 هماشع امل لقو امهنصف

 همارص ىتم لقو امهفصف
 هماون ىدهلا نع ىتم لقف
 همامن اذا لقف ةلاتفم

 همادص اذا لقف ىدهلا ىذل

 همامل ىتم لق مث لاملل
 همامذ ذا لق اهيفلاخم

 همازل امه نا لوقي ولو
 همارخ امه نا لوقت ولو

 هماطح ىتم لقت ال توملاو
 هماسرا اذا يبحص هل لقف

 هماكحا اذا يبحص هل لقف

 همالعا اذا يبحص لقت الف

 هماركلل لاق دبع لكو

 اتيب [12] يهو ۔تمنت

- ٨٩ _



 : رخا لوألا هبلق زوجي يذلا نم اضيا هلو

 هماركلاو ةداعسلاب ائينه

 همالسلاب همايقلا يف رشبست

 همادنلاو فساأتلا نم توجن

 همالملاو رسحتلا نم تملس

 همامعلاو كلعن ترهط دقل
 همالعلا ىلإ تنا دشرتس
 هماطخلاو كليخ مامز تكلم
 هماوهلا مث العلا ىلع تولع

 هماصعلا مث ىرولا ىلع تكسم

 همارملا ىرت رومالا لك يفف

 هماجحلل كسفن تيقلاامف
 همانملا مث اسنلا كل بيطت

 همازخلا ىلإ تنا
 هماتعلل يناوغلا كل بيطت
 هماسن نم كدنع طق رت ملف
 همارص يف ىعست رمعلا كنمف

 همامح درت سؤكلاب اكيشو

 هماوقلل ككولس نع زجعتس
 هماعنلاب ذذلتلا كقرافي

 هماخرلا تحت ىرذلا يف عضوتس

 هماقر يف مقارالا كب فوطت

 هماكبلاب نكل لوقلا ناسل

 هماركلل يبحص تلقام اذا

 ةمالسلل يبحص تلقام اذا

 همادنلا ىلإ تنا تلقام اذا

 همالملا ىلإ تنا تلقام اذا

 همامعلا ىلإ تنا تلقام اذا

 همالعلا ىلإ تنا تلقام اذا

 هماطخلا ىلإ تنا تلقام اذا

 هماوهلا ىلإ تنا تلقام اذا

 هماصعلا ىلإ تنا تلقام اذا

 همارملا ىلإ تنا تلقام اذا

 هماجحلا ىلإ تنا تلقام اذا

 همانملا ىلإ تنا تلقام اذا

 همازخلا ىلإ تنا تلقام اذا

 هماتعلا ىلإ تنا تلقام اذا

 هماسنلا ىلإ تنا تلقام اذا

 همارصلا ىلإ تنا تلق دق ولو

 همامحلا ىلإ تنا تلق دق ولو

 هماوقلا ىلإ تنا تلقام اذا

 هماعنلا ىلإ تنا تلقام اذا

 هماخرلا ىلإ تنا تلق مويب

 هماقرلا ىلإ تنا تلقام اذا

هماكبلا ىلإ تنا تلقام اذا



 همارجلاب همايقلا ىلإ ءوبت
 همادالا لوط ىظل يف دلخت

 هماهفلا نع تزجع يزمر يفف

 همارجلا ىلإ لوقت مل ام اذا
 همادالا ىلإ تنا تلقام اذا
 هماهفلا ىلإ لوقت مل ام اذا

 اتيب [[] هو تمت

 : 7 هلو

 عزتنم حورلل يذلا لوزنلا دنع عزجلاو نزحلا مويب يسفن لاح ام

 اسردنم ثادجالا ىلع لولحلا دنع
 ابصتنم مادقالا ىلع مايقلا دنع
 انلأست داهشألا عم فوقولا موي
 امتتكم ناك ارس هللا فشكيس

 اذو صاصقلا موي لب نباغتلا موي

 عضف قيض ربقب ماغرلا تحت
 عزفلاو لوهلا مويو روشنلا موي
 عستمب قيص هب نوكي موي

 عنم عساو بلقب ريمضلا تحت
 علهلا عم يصاعلل همادنلا موي

 تايبأ [1] يهو تمت

 : اضيا هلو

 ءارثلا بلط ىرثلا يف انبرض
 انينع دق بساكملا ىلإ نحنو
 اهنم برغلاو اهقرش انبرض
 تقاحو انكلاسم تقاض دقل

 ماوق ايندلا ىف برضلا الولو

 ۔ _ ٩١

 ءانفلا ريغ ىرثلا يف رن ملف

 ءانملا لين يجترن ءانع
 ءانغلا لين اهب انلن امف

 ءانفلا كاذ يف تاكلمهلا انب

ءازجلا موي ىلإ انلو اهل



 اميقم اهيف ايعاس رن ملف
 لاحم اهب ءاقبلا نا الا
 اهارت لجع ىلع انب ريست
 اوليمي نا ةبحألا تيلايف
 قابب اذه الو اذه الف

 ميعن شيع عم رودلا نكسو
 اديحو ىواي ىرثلل اعيرس
 تفص نادلولاو مودخملا اذا
 اكيشو اهب رمت نا اكيشو
 هاشن نمل يلولا دبعلا نم
 ىقلت فوسف ءاطفلا فشكنا اذا

 هاند يف ربكت نم اماو

 وه الف دبا ىظل يف بلقي
 ام ىلع ربصاف ىهنلا اذاي الأ
 ميقع حير اهل تاراتف

 انيلع ىلوملا ردق دق امف
 اباوث هب نورباصلا ىزجيس
 باذع مهل نورفاكلا اماو

 نظ كيف ينظ هابرايف
 عيطم يف نظ باخ دق امف

 يبلقب يبر عقاو فوخو
 ام ىلع امدن امدان كتيتأ
 اذامب أذا تممه دق يناو

 بوح لك نم بئات يناو

_ ٩٢ _ 

 ءاقبلا لوط يكتشي اهيلع
 ءانفلل يضقتس اهلحاور
 ءالبلا راد ىلإ لهم الب
 ءاضر عم ربصو ركش ىلا
 ءاكبلاب بقعي كحضلا لوطف

 ءالجلاب بقعب دوخلا دخو
 ءاقنلا عم ءافسلا هب لاهب

 ءارعلا ةلجوهب مهروبق
 ءاقشلاب بلقملا يردت الف

 ءافطصاو مدقيس ناوضرب
 ءانبلا ينسا يق فعضلا ليها

 ءازجلا ءوس يف هارت فوسف

 ءانفلل يجري ايح اهب
 ءاضقلا رايتب يرجت انب
 ءاخر يق يرجتس تاراتو

 ءاوثلا ارش وأ ناك اريخف

 ءاضقنا الب ميعنلا تانجب

 ءازجلاب اسيئبف نارينب
 ءاجرلا نسح يضتقي ليمج
 ءادنلا موي ىلإ يلوملا عم
 ءارتجا ىلع تبسك دق اممف

 ءاوهلا قفو ىلع هب تيتا
 ءادالا هجو نم يلع تضرف

ءاطخ لقأو يتبوت لبقت



 ءاقب يبر بلاط ينسلف

 نكلو ارد الو اربت الو
 لالح هل لاونلا ناك ولو

 اذامب اهنم اريخم ناكو

 الضف شرعلا بر ةالص هيلع

 ءانبلا فرش ىلع ايندلا يذب
 يءافتكا هب حص توقلا نودب

 ءارثلا ريخ دمحم لانل

 ءاطعلاو مياعنلا نم ءاشي

 ءاقبلا لوط ارفاو اظحو

 اتيب ]٤"[ جهو تمت

 : ه ١١٢٨ ةنس ىوزن ىلع ىرجام اهين ركذب اهين هلو

 حارفألا ةوطسب داؤفلا بهذ

 هرانب بوذي لعتشم بلقلاو
 يوث دق ليلع لحتنم مسجلاو
 هنأكف ىضم نمز ىلع يكبي
 ةذاذلو همسج نم ةحص يف

 هب انك يذلا رهدلا لضفا ام
 فخت ملف نويعلا لك هب تدقر

 افملاو يفايفلا نيب مهناكف

 تملاس دق اننامز كاذبحاي
 تضقنا مث همايا تهتنا ىتح
 تججأو هيف يغبلا حاير تفصع
 هءاضق لحو انب ءالبلا لزن

 اومجاه موق نينثالا ةوحض يف
 اهقرشب مث رقعلا لايح تلح

 ۔ _ ٩٢٣

 حاحسلا اهعمد يلست نيعلاو
 حارتألا ةشحو يف ايوهتسم

 حاونلا مئاهلا ءاكب يكبي
 حاترملا ميانلل ىرس ليل

 حازملا هسرع عم هشيع ىف
 حالصو هب نما يف لاتخن

 حافسلا ةلوص اياعرلا كلت

 حايس اهب عرو دهاز مك
 حامظطلا لتعملا ديشملا يفزو

 حاصاي هبايذ هايشلا هيف
 حالفو ةحار يف هتاياغ

 حاتجملا اهبيهلب ىظللا ران
 حايصو لزالزب ةوزن يف
 حافص ضيبب مهتدصو ىوزن

حايسلا ءعىطاشب لاعسلا يبرغ



 تردابو ثورحلا وحن تمحازتو

 رئارحل ابسلاو ابهنو ابلس
 البلا رش اورهظاو ءامدلا وكفس

 هب تسرا يذلا مويلا مأشأ ام

 تكرت ىماتيلاو لمارالا مكف

 اهنويع عمد ءابهشلا بضخا دق

 تملكتو اهناكبب تمهمهتو
 ىغولا موي هتلخ دق يذلا نيا

 هئادعا يف هيتلا ليذ رتجي

 ترعست بورحلا ىتم نيذلا نيا
 ركاسعب ىرقلا كلم نم نيافا
 حياص اهيف حاص نا يذلا نيا
 يذلا لطبلا مغيضلا روصهلا نيا
 هتوص مهمهت اذا مامهلا نيا

 يذلا يكازلا خذابلا مامالا نيا
 ىغولا ران تججا نا يذلا نيا
 ىدنلا عطق نا ضرالا ثيغ نيأ ما

 ىجدلا قسغ نا متلا ردب نيا ما
 ايضلا فشك نا قحلا سمش نيا مأ
 تعدوتو مهسوقب بوطخلا تعد
 ادماوه بارتلا يف نياهر اوحضا

 انسؤر ساكتنا عم سايالا لح
 تكب نا لمارذلا مهمولي نمفا

 ىهنلا اذاي مهدعب ةميتيلا يهف

 ۔ _ ٩٤

 حافكو ةوطسب دالبلا لهأ
 حامر لسرو فايسأ لس عم

 حالطو ةيزر لكو انيف
 حاطبألا ىرث يف مجامجلا كلت
 حايصب تنلعا يلاكنلا مكو

 حاضولا اهدخلو اهتانجو
 حالصالاب شاملا ميلحلا نيا

 حالسو ةمالب هيف لاتخي
 حامج مغيضك جاجعلا تحت

 حاول قرابك دايجلا اوبكر
 حالسو لفاحجو ركاسدو
 حاحس لباوك شويجلا رج
 حاطنلا هنرقب نامع تهات

 حاصاي ةفيخ يلابحلا عضت
 حاتفلا ةردقب حوتفلا حتف

 حافط رخاز رحبب وفطي
 حالفلا هفيسب ديبملا نيا
 حاضولا هرون نم ىرولا سبق
 حابصم الب ايندلا هب تاض

 حابشالا ةروص نم مهحاورأ
 حاطبالا عقلب يف هب اوسرد
 حارتالا مه امه سابتلا مث

 حابصب تلع نا ىماتيلا اذكو
حاجنو ةورم لمهأ دوجلاو



 اهرقع عم ةوزن ةميتيلا يهف
 ةملظب ءايضلا دعب تلدب دق

 تجبقو رايدلا كلت تشحوتساق
 اورجحا لب مرحمل وللح مك
 تعطقتو اهب مهتشيعم اورفك
 تدسفاو تابنلا تريغ ضرالاو
 تلسارتو ىدنلا هعنام نزملاو

 دجن ملف هايملا ضيغ مهؤسيف
 ةربع نم اهلايف ليلقلا الإ
 هداسف ناك بصخلا اناتا اذاو

 مهبونذب مهبر نم مهب طخس
 مهروفنو مهرورغب مهرورسو
 اؤزهتساو مههالإ ديعو اوسنف

 هباقعو مهير نم مهل ليو

 هل رمعاف رماع كدبع براي
 دمحم يبنلا ىلع ةالصلا مث

 ىقتلا يلوأ ماركلا بحصلاو لألاو

 حايصب ترفسأ نا ىدهلا سمش
 حافسو ملاظمو ةلالضو

 حابقالا ضراعب موسرلا كلت
 حابمو زياج وا عساو نع
 حابر رجات نع اهبابسا
 حادكالا رياس نم اهراملثلا

 حاوفلا اهحيرب مومسلا كلت
 حاضن رجاز وا حياس نم

 حاصاي مهرودصب ةرسح لب
 حاورالا يف مث رثكا ثرحلل

 حانجو مهءاوهل مهحومجو
 حايرالا لضفا نع مهزوشنو

 حاورب اودهاش مه امب احبص
 حافللا هريعسب هباذعو

 حارلا رايد يف كبرقب اراد

 حاورالا قلاخ نم ىرولا ريخ

 حابصالا قلاف نم يعباتلاو
 اتيب [47] حو تمت

 : هلهأ نم نيرضحملا ضعب دهاش نيح ةظعوم اضيب ا هلو

 تعلقاف بيبحلا باب تعرقاف بوطخلا تتا

 ادب دق ءزرب ي لال
 تدضع نانج ىذه

٥ ٩ 

 تميخ اثالثلا حبص

 تشرع أ دق اهراجشا



 تاقساب ليخن اهبو

 تايراج روهن اهبو
 بوطخلا كلت انا تلاق

 هرصع ىلوتاخيش
 امهؤادن ضاف هافك

 تلخ ىتح همايا

 يل عيطسا ال هللاو

 ترفساذااندلاكلت
 ىحضلا سمش اهناكف

 اهرورغ كاذو اذه

 افولا مهل ترهظا دق

 نم مكح نكلو الك

 ىلع ةرداق تنك ول

 هتكرتو ىرولا ريخ
 هبابب خانملا دنع

 هلايف لاصولا لبح
 ةدوع نم يل نكل

 )١( ددشم كرحم مظنلا ريغ ىفو انيمي هانعم .

- ٩٦ _ 

 تل اظ قوس تاذ

 تلسلس بذع ءام

 تبلاط يلاح ناسل

 تنع هل ريرضلا كاذ

 تزوعأ نأ ىرولا نيب

 تشحوأف رايدلا هنم

 تفرخزام ىلاآارظن

 ترمهزا دق ةرغ نع

 تقرشا دق ىرولا نيب
 تنيزتف ىوهلا يلوأل

 ٹنا مثاه دوهعب
 ترهظا ساب لك نم
 تمرصت دوهعلا اهنم

 تكب دق لمارالا امهم

 تملظأ اروج تمر دق
 تفلح ذم اذه ناك ام

 تعلطا دقل ءامسلا عفر

 تبحص دق بحص ءاقبتسا

 تيمح هل طاسبلا قوف

٠ 
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 مودقلاب ةراشبلا مث

 اهلاي اريخ ناك نا
 اهسنب ارش ناك روا
 تفط اذا سوفنلا ليو

 تريخ ول نا درتف
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 فياحصب هكالما
 ىظل ىلا قاست اذاو
 مياد باذع اهلو

 اهؤاعد باجتسييال
 تدروا سفنل ىبوط

 ملظم برك لك نم
 تعفر روصق يف لب

 ىفطصملل ترواج دق

 العلا وذ هيلع يلص

 هرادب ةالصلا كلت

 ءايبنالا عيمج ىلعو

 هطورش عيمج تنأو

 ترشنو هيلع تبتك

 تدمرس اميقم ادبا

 تبلق دق اهرعق يق

 تعدول نا اهبر نم
 تملجناو ايانملا ساك

 تقرشادق ةضور يف
 تجوز نيع روح نم

 تنه دق اياربلا.ريخ
 تسدقتو اننامحر

 تهتنااهيف هراوجو

 تت ه - ٠ ام

 اتيب [1]]. يهو تمت

 : هناوخا ضعب نم اباتك راعتسا دت اضيا هلو

 عئادولاك همكح باتك يتيبب

 ةيطع وأ هب عيب انل سيلف
 يتلخا ضعبل كلم هنكلو

 ادغاوك امظنو ارثن هتيفلأف

 هرامث تدبت ناتسب ةضورك
 دمحم ليلس نافلخل كاذف

 ىرولا يف قاف رصنع نم مهلصاف
 ملعتم لضاف ميرك ميلح
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 عنامو نيمأ نم فك ةضبقل
 عزاونلا بيقع ثرا الو كانه
 عباتالاب دتقم ينيد ناوخاو

 عقفانملاب هراطسا ةنمضم

 عنايو ناد لك اهنم لدهت
 عضارملا نيبيط ديعس لجنو
 عماجملاي ةدومحم هبهاذم

 عئارشلل نقتم يبر ليزنتل

  



 يتيحتو لبقم مالس هيلع
 ةيدف لبقي توملا كاذ ناك ولو

 ترذعت ايادفلا امل امنكلو
 ةعاس لك يف هلل اركاذ نكو

 ةمعن لك يف هلل اركاش نكو

 ةيزر كتزراب نا ارباص نكو
 كلهم لك يف كنع ءادف كاذف

 ىوهلاو سفنلا دهاج دق نمل ىبوطف

 هرهد هلل ماص دبعل ىبوظطو
 هفيس هتل لس دبعل ىبوطو
 هسفن شغ يذلا حصن عمتساف الا
 تعدعدت ىتح سفنلا يعاود ينتعد

 ىنناو انيقي ارازوا تلمحت
 هنمو هلالا وفع امنكلو

 دمحم اياربلا ريخ ىلع ىلصو
 ىهنلا يلوا ماركلا بحصلاو لالا عم

 ينناف يحصنل يبحص ًارذاع نكف

 يعماسم ينم ءاسابلا نع هتدف

 عماوهلا نويعلاب هادف ناكل
 عماطملا لوضف ايندلا نم بنجت
 عقالبلا تانكاس اسنا هيداغت

 عئاقولا مويل ىرخالا اهعباتت

 عيازفلا مويل انمأ هب لانت
 عفارألا رادب ىبقعلا يف زوفلا هل

 عراصملا دشأ اناطيش عراصي

 عجاوهلا ناوأ يف امايق تابو
 عماوللا لالظ يف اديهش تامو

 عيانشلا ماظع رازواب ءابو

 عماطملا باستكاب ينيد مياعد

 عئاضفلا موي نارفغلا يف كشلا ىلع

 عساوب نيبئاتلل هنارفغو

 علاوطلا موجن نم مجن حال امك
 عبات لك نم لضفلاو ىدهلا لهاو
 عناوملل اكرات اراذتعا تبكر

 اتيب ]4٨[[ يهو تمت

 : اضيا هلو

 هزامجلا كب تزمج ابلاط اي
 توح امو نونبلا كلت الو ادبا
 ادب ذا ركاسعلا نغت ملو الك
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 هزازه ةوخن كنع نفت مل
 هزارحلا ديلاو كفك تاضبق
هزازج ابلاخم نونملا بير
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 رماع خينلا نع هيوري نيملعتملا دحأ نم هعمس لوالا تيبلاو مظانلا مظن
 ؛لاتو تايبألا هذه هيلع حسنن يرمعملا ناميل نبا

 هركذ بلقلا يف حال نم ىلع يمالس

 يلصافم ىهواو يدابكا عطقف
 هقوش لوط البلا بوث ينسبلاو
 هقارف ديبهلا معط ىنعرجو
 اعسيمه ايحيرا اماما تينع

 ىدهلا ىلع صيرحلا بطلا وه كاذف

 هردصب تجامو تجاه ىدهلا حاير

 ةفعو وفعو ىوقت اهناتيحو
 ةمكحو ملع ناونص اهلحاوس
 فرخزم ديشم رصق اهتيب نمو
 هدحو هللاب ناميالا هدعاوق

 ةبهرو فوخ رصقلا اذه ناطلسو
 ةرثعو بنذ نارفغ هركاسع
 دلاول حانجلا ضفخ هباوباو

 قطنمو ليوط تمص هلافقاو

 ةنسو ضرف نايتا هحاتفمو
 تلباقت نيد ناوخا هسارحو
 تفرخزت ندع تانج مهل ىبوطف
 امداخ موقلل تنك يرعش تيلايف
 للهبس هيف سيل باوص يلاقم
 اهدهعب نوؤخ ايندلا امنكلو

 لضنحلا بح : ديبهلا )١(
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 دخلا ةحفص ىلع يعمد هب حاسف

 ددوتلا رانب ياشحا قرحاو
 دقفلاب ةناهملا جات ينجوتو

 دعبلا نم جاجألا ساك يندرواو
 دجملاو دوجلاب قاف اهيبن اليبن

 دهج نم لئاسولا لين نع ولأي ملف
 دمحأ ةلالس دابع لآ نمف

 دهزلا نم نهنفس مولع راحب
 دبزلاك هنم ادب دق نيقي قدصو

 دبزلا ىكح نيلئاسلل بطر اهل
 دهجلا يف ربصلا عم امعنلل ركشلا عم

 دمحم يبنلاب لب هليزنتو

 دجملا يوذ ديجملل ءاجر نسحو
 يدبي هل قيدص نم رس نامتكو
 دفولل ءارقاو ماحرأ لاصياو
 دسفمل ىهنو فورعمب رمال

 دجهتلا تقوب وأ اراهن بوؤت
 ديالاب لمانالا مامكأك بولق

 دهشلا عم رمخو نابلا راهناو
 دشرلا يوذ رايخلا تاسادم لمحل

 دقعلاو قطنلا نم نيم هب سيلو
 دهعلا يلوا ماركلا داعيم فلختو

 



 اولحرت اهنعو اورم دقو اولحف
 تلطعت اموسر انيوأو انيتأ
 اهسارتفا تسسح ىتح اهتبحاصف

 يدلاو تيراو مث اهنع تردابف
 انيلع ليلس دوعسم ةلالس

 مهرون راغ دقو دابع لآ نمف
 فواخم يف مهدعب نم اهب انيقي
 ةمحرو ةاجن وجرن اننكلو
 اهميعن لوزيال ءاقب رادب
 قراب حال ام هللا ةالص هيلع

 دلخلا يف ةمالسلا بجن ىلع اوراسو
 دسألا عم بالكلا ناطواك تراصو

 دضع ىلع الاضع اباينا تلخ دقو

 دجملاو دوجلاب فورعملا رماع ابا
 دمحم ليلس ىنسحلاو دوجلا خأ
 دحللا يف لدانجلا تحت ىرثلا نطبب

 دب الب ايالبلا رايتب موعت
 درفلا دحاولا نم ناسحاو الضفو
 دمحم نيملاعلا ريخ ةريجب

 دعرلاب مهمهت دق ليس بصنا امو

 اتيب ٣٢[ ] يهو تمت

 : لاقف اضيا هلو

 اذامب يباحصأل ىدبأ ولو
 داقر الب نيرماس اوتابل
 مهاشح يرذت ىسالا نارينو
 اذامو ينم اوعمسي مه امب
 دق امو يردص اهمض دق يتلا

 دابب هل تسلف ينكلو

 مهلنأ مل الك ناودعلا الو

 يمه لثم امه بحصلا لاني
 اذامب مهؤبني رهدلا تكرت
 ماظعلا تايلبلا اهاشغتس
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 نانجلا اذاي ىجحلا هنمضت

 ناوهلاب وحوري لب ودغيو

 نانبلل عطقت نزحلا فويس
 ناعملا رس نم يلوح اوري
 ناف هنم يمسجو يبلق ىوح
 ناع مهلل امب يبحص يلا
 ناسللا قطن يناس دق امب

 ناشب الدج اوري يأدعاو

 نامع يف ايالبلا نم لحي
ناتتفاب اولبيو اهيف نمب



 ناوهلا يف متناف اربص اهل اودعتسا افعضلا اهيأ اي الا

 ناهتما يف اولازت ال رضو رم لكل نامزلا يف اوقوذت

 اتيب ]1٢[ يهو تمت
 : اهلوأ ىتلا ةديصقلا هذهل احنوم اضيا هلو

 : ةسمخم تراصف دوجوملا انا

 يناده دق ذا هب ينفرعو يناعد .... دق هيلإ نم ىلاعت
 يندجت ينبلطاف دوجوملا انلا ينإ يلإ مله ينادانو

 يندجت ملف ياوس بلطت ناو
 ءاوهلا يفو طيسبلا ضرألا يفو ءارثلا تحت ذفان يرمأو

 ىءاوس دصقت ال دوصقملا انلا ءامسلا يفو عيفرلا شرعلا يفو
 يندجت ينبلطاق ريخلا ريثك

 يباتك يف كتيتا ام قدصو يباطخ 9 يئادن عمساف الأ

 يباقع ىشخي يذلا برلا انا يباقع نم اوجنتف كرشت الو

 يندجت ينبلطاف قلخلا عيمج

 ءايض يدبملا ىفطصملا ثعبب ءامعلا دعب ب ىدهلا حضتا دق
 ىاوس دبعت ال دوبعملا اننا ءاعد هيف هلوق قتصف

 . يندجت ينبلطاف رابجلا انا
 هيفطصأو ميظعلا بنذلا نم هينتجيام مد انل ترفغ

 هيخا نم محرأ دبعلل انا هيضترأف باتملا حصن اذا
 يندجت ينبلطاف هيوبا نمو

 يدهع لاقثا نم تلمح اذا يدنع كنم ريارسلا تفص اذا
 يدبع ليللا داوس يف يندجت يدعتلاو شحاوفلا تبناجو

 يندجت ينبلطاف كنم ابيرق
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 وعدت يهف سواسولل ضراعو عداو سمخلا ةالصلل ظفاحف

 وعدت نيح كدوجس يف يندجت اوعدي اهولها نارينلا ىلا
 يندجت ينبلطاف موقت نيحو

 افيرش لاع الزنم ىضحتف ًافيفع نكو مايصلل ردابف
 افؤر ارب امحار يندجت افينم اظح ىفطصملا رادب

 يندجت ينبلطاف قلخلا لكب

 اميلع نكو مولعلا اذ مزالو اميلح نكو فافعلاب لبرست

 اميظع ادمص ادحاو يندجت اميقم ادبا انباذع ناكف
 يندجت ينبلطاف ربلا ريثك

 اثاثا ذخو مارحلل بناجو اثارت رذحاو اندلل بناجف

 اثيغم يب اثيغتسم يندجت اثبعو اررض اهميعن ناكف
 يندجت ينبلطاف راهقلا انا

 يدشر ليبس تكلس دق ام ىتم يدعو توجر ديعولا تفخ اذا

 يدبع قلخلل اعساو يندجت يدنع تناو مامحلا كافاوو
 ىندجت ىنبلطاف روكذملا انا

 اميسج ارما ىرت دق كمامأ اميقم يدبع ىوهلا يف كتالف

 اميضك ينادان نافهللا اذا اميلس يتأت اجنلا وعداو بتف

 يندجت ينبلطاف كيبل لقا
 نار لك نم ملاس بلقب يناعد نا يدبع ءاعد بيجا
 نارت الإ لاق رطضملا اذذ يناش مظع فوخو لجو ىلع

 يندجت ينبلطاف هيلا ترظن
 ندخو بحص الو دلو الو يندلت ما الب يقابلا انأ

 يندجي مل يناصع يدبع اذا يندسي كلم الف ىلوملا انا
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 يدنج مث يدابع يف ربكت يدعب ناك نم ايربكلا اوذ انا
 يدبع هيلع تبت بات وه ناف يدعو هافو اذا هرفغصأس

 يندجت ينبلطاف باوتلا انا

 يلضفو يماعناو يناسحإب يلصوو يدادما نحربي الف

 يلثم نوكي نياو يلثم نمو يلبس تعطق ولو يقلخ ىلع
 يندجت ينبلطاف نوكي سيلف

 ءاهتنا الب ليلجلا يقابلا انلا ءادتبا الب ميدقلا يرابلا انا
 ياوس دصقت ال يلا مله ءانفلاب قيالخلا ىلع تبتك

 يندجت ينبلطاف نانملا انا

 ارهج قلخلا نيب تنلعا امو ًارصإ تيفخأ ام مالعلا انا
 ارس تيدان ةليل ركذتا ارشن كيلا روشنلا يف رشنيس

 يندجت ينبلطاف كعمسا ملا

 يءاضر دصقاو يتعاط مزالو ءايرلا عم سوفنلا بجع عدف

 يءاوس يدبعاي كيجني الف يئاطع ركشاو البلل رباصت
 ىندجت ىنبلطاف نارينلا نم

 يرمأ مث 5 يهن تفلاخ دقو يريخب ايندلاب تعتمتسا اذا

 يريغ رو درقلا كلحي سيلو يرب كعنمأ نا كيطعي نمف
 ىندجت ىنبلظطاف قازرلا انا

 اليلق ائيش يتدارا فالخ اليبس دحا مكنم ري لهأ

 اليزج يطعي نم قلخلا يف لها اليلك اذه نع كاذ الهف

 ىندجت ىنبلطاف ياوس سيلأ
 يردقو مكيف قباس يئاضق يركذل ىسنت الف يدبع ايف

 يريغ بنذلل ارتاس فرعتلا يرجت قلخلا لك تئشام ىلع
 يندجت ينبلط . اف راتسلا انا
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 لاوسلا يفو ماقملا يف ركفت لادجلا عم كوكشلا كنع رذف
 يلابا الو دابعلل رفغاس لالجلا اوذو عيفرلا برلا انا

 يندجت ينبلطاف رشحلا ةادغ

 باتكلاب يدونج تزرب اذا باسحلل بهأت يدبع ايف

 باسح الب ديرا نم مركاو باذعلا ىلإ نورفاكلا قيسو
 يندجت ينبلط بلطاف باهولا انا

 نادخ الو يدل بحص الب ينارت يدبع اطغلا فشكنا اذا
 يناصع نم يدابع نم محراو ناوهلا موي اتع نم بذعأ

 يندجت ينبلطاف هنم لهجب
 افهلو افسأ هؤاكب لاطو افرط توملا لبق بات ام اذا

 افوخ يلإ بوتي نم مركاو ًافطلو امرك هبونذ ترفغ
 ىندجت ىنبلطاف ماركالا يل

 اعيضو نكو ليبسلا يف دهاجو اعيطم نكف عاطملا برلا انا
 اعيمج اهيف نمو ايندلا يل اعيفر اهيف نمب طبغت الو

 يندجت ينبلطاف توكلملا يل

 متألا يرما ىوس رما الو يمكح قوف ال يذلا مكحلا انأ

 يمساك مسا هل نم فرعتا يملعك ملع هل نم ملعتا
 ىندجت ىنبلطاف نمحرلا انأ

 يلدعب هل ءاشا نم ولباو يلضفب ىولبلا فشكأ ىندجت
 يلثم طقرت ملف يب ززعت يلبحب يدبع مصتعاو لكوت

 ِ ىندجت ىنبلطاف هارت سيلو
 يرهق تحت ىراسا مكلكف يردت تسلا يوقلا برلا انا

 يريغ قلخلا ثيغي نم فرعتأ يركشو يركذ نع تنا ماستا

 ىندجت ىنبلطاف تابركلا نم
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 اعيرص ىقلتام نيح عمطتف اعيفر اردق ىوهلل بصننتأ
 اعيرس يريغ ذقنم فرعتل ًاعيجن يكبي ول هنم ةاجن

 يندجت ينبلطاف تاكلهلا نم
 يرجت كالفالا ارت يريبدتب يرمأل عطقف يلولا قحلا انا

 يريغ ئيشلل لقي نم فرعتلا يريطتسم ءوضو بهش ىلع
 يندجت ينبلطاف نوكيف نك

 يلبق ءىشال قلاخ يناب يلهج كعسي سيلف يدبعايف
 يلثم ءيشال يذلا هللا انلا يلعفل دض الو دن الو

 يندجت ينبلطاف نايلا انأ

 كش لكلو ةبيرم لكو كرش لك بناجف يدبعايف
 كلم لكو كولملا كلم اننا كفا لكلو ةنايخ لكو

 ىندجت ىنبلطاف ثاريملا يل

 اعيفر يملع يف باغ دق امو اعيمج مكنيعا هرظنت امف
 اعيرس يدبعاي باهولا انلا عيدب يريغ هل ىرت تسلف

 يندجت ينبلطاف دهعلا يفو
 يشمت نيح ةضوعبلاب ريصب يشرف تحت عقوت ام ميلع
 يشرع قوف ربدملا درفلا انلا شيرل ةرشان ريطت نيحو

 ىندجت ىنبلطاف فييكت الب
 اميقم مكل ليبسلا تحضواف اميرك نك لب يتعاط رثآف
 اميدق ارون ادمحم تقلخ اميظع انآرق تلزنا دقل

 ىندجت ىنبلطاف تانجلا هل
 ربق تحت نم جراخ لواو ريخب تثعب ةمأ رخآف
 ريخ موي قيالخلل عفشيف رشح لوهل قاربلا هب ريست

 ىندجت ىنبلط اف تاريخلا هل
 تامت
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 : ارعش لاتو هب قلعتيامو ديحوتلا ين اضيا هلو
 يلزألا زيزعلا درفلا دحاولا لوألا ميدقلا هللاب تنمآ

 لزجي اش نمو اش نم عنامو لزعمب ال رهاقلا هكلم يف

 لالجالاو ماركالا يذ ناحبس

 نيعم الو ال ءانع الب نيوكتلاب ءايشالا نوكم
 نيرق الو ال ريزو الو نيدخ الو ال ميمح الو

 لاوز الب يقابلا هناحبس
 بويعلاو هيبشتلا نع الع بويغلل مالعلا هناحبس

 بوهقلاو مامغل ا ءعىشنمو بولقلا بلقم هناحبس

 يلاعتملا ريبكلا هناحبس
 ريصبلاو عيمسلاب هفرعاو ريظنلاو دادنألا نع الع
 ريبخ ملاع نم هناحبس ريبدتلل راصبألا كردملاو

 لاصوألا يف حاورألا خفانو

 ديجملاو طسابلا ضباقلاو ديمحلا ركاشلا ىنفلا وهف
 ديريام لاعفلا هناحبس ديهش هقلخل ظفاحو

 يلاعلا يلعلا ىلعالا هناحبس
 روصمل ١ نمهيمل ١ هناحبس ربكتملاو رابجلا هناحبس

 ركتعملا هليل ءايضلا ىشغي ىشعي ردقملاو سودقلا هناحبس

 لايتحا الو ال ريشم الب
 ةياهن الب يقابلا رخألاو ةيادب الب يدبملا لوالاف

 ةياورلاو ريمضلا ملاعو ةيادهلل ليبسلا حضومو
 لاقملا قداص نم هناحبس

 ريهظ نطاب ءىيش لك يف رينم رهاظ ءىيش لك يف
 ريصب نئاك ءىيش لكب ريبخ بياغ رما لكب

 لاعف رداق نم هناحبس
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 ءاوهلا يف باحسلا ءيشنمو ءامسلاو ضرالا يف هناحبس

 ءافكإالو ال ليفك الب ءاونلا عم بحلا قلافو
 لانمالاو هابشالا نع زع

 عامسألاو راصبألا نع لج عاقبلا ....و ناكملا نع زع

 عاطم كلام نم هناحبس معالتلا ىلع لمنلا رصبملاو

 _ لاغشنا الو زجع الب يضقي
 داسجا الو مسج يذب الو دابعلاك نمحرلا فصوي ال

 داعملل مانألا ثعاب لب دادضأ الو ال ميمح الو

 لاقتنا الو ال ماقم الب

 نافك الو لك لمانأ نادي الو ال لجرب الو

 ناسل الو ال .... ناتفش ال نانيع الو الك .... عماسم

 لام الو ال نيمي الو
 سامتلا الو ال سيسح الو سافنا الو ال كارتحا الو

 سابتلا الو ال لوقع الو ساعن الو ال هابتنا الو

 لاصألاو ودغلاب احبسم

 ناطوذلا ىف لولحلا نع زع نامزألا نع ال آلأ وذ لجو
 نايد كلم نم هناحبس نامزلا عم رهدلا قلاخو

 لاصفنإالو ال لاصتا الب

 لمك ىتح اصقان لوقت الو لجأ الب ايقاب هفصت الف
 لزألا ىتح لزي مل دوجولا يفف لزن هنع هولع الو الك

 لاوز الو ال لوزن ال :
 هفرعن تاحضاولا تازجعملاب هفصنس هسفنل هفصوب

 هفشكنس قطان ناسل نمو هفذقن لوقعلا نم هليلد

 لالتعا الو ال جاجتحا الب
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 لوغشم هريغ نع هناشب لوهجم مهلوق زوجيالو
 لومخ الو ال روصه الو لوجع الو ال ءانتلنا الو

 لاغوألاو ولغلا يذل اسعت

 لولغ وأ دوقح مهلوقو ليخب مهلوق يف مهل ابت
 لولسم الو ال ليلس الو ليقث وأ فيفخ هناوأ

 لابنشالاو ءابالا نع لج

 رويغ الو الا ضويغ الو روبض مهلوق زوجي الو

 روتس الو ال باجح الو رورسم الو ال نوزح الو

 لاجحلا الو ال فوجسلا تحت

 هرظني نويعلاب داعملا موي .هرصبيس آدغ لاق نم لضو
 هرتسيام هقاس نع افشاكو هرصبي اسولج يسركلا ىلع وهو

 لالضلا ىلع اذه لناقو
 راهظإ الب يبر رهاظو راصبألا نع زع انهلا
 رارسإلاو نالعإلا ملاعو راتسأ الب يير نطابو

 لاؤس الو ال ليلد الب

 هشرع ىف ةلدتعم ادعاق ول هشرف نع ايئان هفصن الو
 هشبنتو 4هةقلخل هثعبو هشطب دنع هيفك اطساب وا

 لاكشالاو لاثمالا نع الع

 هبجوتسم هلاني اضرلا من هبضخغو انفالخ هطخسو

 هبلطي نم هب ىلوأ هباوث هبجوتسي هل يصاعلا هباقع

 لادج الو ال ءارم الب

 ليزنتلا اهب ىتا هؤامسا ليلجلا ربكالا يلولا وه

 ليوحت الو ال فارحنا الو ليدبت اهل الف هتاذل

 لاحملا نم انيف هريظن
 . دسالا ىا : روبضلا )١(

  

 



 لاقملا اذه يف قدصلا ينم تئش نا لاعفلاو تافصلا هيف ةقيقح

 لادجلا كنع اكرات كاذ كاذف لاؤسلا اذب ادصاق تيتا امهم

 لادج اخا يحاص نكت الو

 هلمكأ وهو ديحوتلا ةلمج يف هلوأ اذه ناميالا بلاطاي
 هلوأت .... مكحمب هبشمو هلمحت ... حيحصلا لعفلا ىلع مث

 يلاعلا ماقبلا يف اظح لانت

 روطسملا هليزنت هب ىتا روتنلأ انهلا مهلوقو
 روجحم اذ قيقحتلا ىلع وهو روزو ىرتفا اذه اندنعف

 لاثملا ةهبش نم هب امل
 ليوأتلا ةباصأ اوأاطخا دق ليزنتلا يريغم مهارأ

 ليلع دساف لوق ءوسب ليلضتلا عنشأ انوللضو

 لالضلارحبأ يف اوقرغأف
 رافكلا نم رفكلا قلخي مل يرابلا هلألا ىلغ مهمعزب
 راجفلا ةرمز يف اذب مهف راربالل لامعالا حلاصو

 لاكن نم رانلا يف مهل امم

 انلوق تدرا نا هلألا نيد اندنع ميقتسملا طارصلا مث

 انموق لب عقاو فالتخا الب اننيب اميف ءارهزلا ةجحلا اذ

 لاقملا دساف نيمب اؤاج

 فورعم ءاضقلا يف لدع كاذف فوصوم اندنع قح نزولاو

 فوكنلا هلاقام ىلع ام ال فورصم ىرولل هلالا نم

 لامعالل نزولا نيتفكلاب

 ديدحتلاب سيل ماودلا ىلع ديلختلاب رانلا يف انلوقو

 دينع دتعم صاع لكل ديعولاب ليزنتلا انليلد
 لاقتنا الو ال لاوز الب

 بذكلا : نيملا )١(
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 رابجلا انير نم ىتأ امب راصبالا وذ رايخالا عزانت
 يرابلا هلإلل قلخ كاذف راتخملا ىفطصملا ناسل ىلع

 لاعلا مالك نم ضعب لاقو

 مهلعفو مهيهنو مهرمأو مهلوقب اودرفت انباحصا

 مهلبجو مهبرغو مهقرشو مهلهسو مهرحبو مهرب يف
 لاكشا الب يبحو مهلوقو

 ء ارآ هقلخ يف ىتا نمل هءارب الو ليلضت ريغ نم

 هرابعلاو فورحلا انلوقو هراشالا اوحول دق امبرو

 ِ لاوزلل لوؤت ةقولخم
 املعلا هيزنلا يكازلا هب ينعا املكت هب بوبحم ليلس

 امس دق يعذول هيلع اضق امدب مه ذا خايشالا ةرضحب

 لاضفملا بهذملاب هرصع يف

 بدؤملا سيكلا فوسليفلا بذهملا مشاه نب دمحم

 برقملا ىضترملا يلولا ىلع بهذملا قارتفا فوخ هتلوص
 لاحرتلل اظيغ مهتسا ىتح

 للز الو رهاظ ءاطخالو للع الب هلوق نع ىنننأ مث
 لدع اميق هبر نم يضرلا اوجري للخلا نم مهعمج يف هفوخ لب

 لاطبلا ةقرف نع هلوقب
 باسحلا فقوم يف هنأك باجنالا رعشتسم هفوخ نم

 باطخلا ةدش نم الصحتسم باتكلا فياحص اردابم

 لاوهألا عقومل اصخاشو

 باوأ كسان نم هل ابح بارحملا مزالم هليل يف
 باهولا ىضترم يف ىعس دق ذا باحصالا يف روهشملا ملاعلاو

 لألاو يفطصملاب يدتقملاو
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 لوصولا ىهتنم يف ايعاسو لوبقلا ةوجر يف لزي ملو
 لووغملا همهسب ىمر ىتح لوسرلا ةريج يف اقوشم

 لاتق ىدرلاب سوق رتو نم

 يحطبالا يمشاهلا قيرط ىلع حضوألا ليبسلا كاذ ىلع ىضم
 يحيرألا ليحرلا نبال هبهذم حجنألا جيجحلا يذ هيبحاصو

 لاعملا يذ بوبحم هدلاو

 للجملا ملاعلا مامالا ىسوم يلع نبا يلولا عم هبهذم
 لشف نم مهب ام لوقعلا لها لوألا نامزلا يف ةاضقلا مه

 لالتخا الو ال سابتلا الو

 مالعألا ديس ضابا نباو مامالا ةودقلل اوعبات مه
 ماتقلاب دنجلا سابتلا تقو ماوقألا ننف هسلتخت مل

 لامكلا يذ ردبلاب اسبتقم

 بسنلا نود مهنيد يف مهونصو بهو نباو رباج هيبحاصو
 بلط ام معنف قحلا بلاطو برعلا يف لاجرلا ريخ مهرامع

 لامعألا لضاف ىيحي ليلس

 سايكألا ةودق يحيرالا سادرملا ىضترملا يضرلا عم

 سامتلا يف كيفكي هلثمك سانلا يف له فاوط هبحصو
 لاطبألا ةودق فاحزلا عم

 نامع يف ماق لدع ماما ينادحلا كلذ ىدنلجلا من
 نايغطلا ةقرف هتتأ ىتح ناوخالاو بحصلل افلأم

 لاتقلازربم هتزرابو
 يدمحيلا كاذ ناسغ هدعبو دجمالا كاذل ايح ثراوو
 دسأ نم هلاي انهملا مث دلبلل ىمح دق ديمح نباو

 لاطسقلا ةموح اموي رك نا
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 هماماا ةعيب هوعياب دق همالعلا كلام نبا هدعبو

 همامغلا ةملظ هتشغ دق لب ماركلا ة ةريس مهيف راسو

 لاكشألا ةبير ه سبتلاو

 لدبعلا نباب فورعملا انديعس لهبعلا مامالا كاذ ىلع يفهل

 لجر نم هلاي ديعس وبا لمعلا يفافولاب احدم كيفكي
 لاتغملا كزين هامر ىتح

 قالخلا ىضر يف ايعس ريسي قالخالا بيط لدع ماما
 قانم يف ليق دق ةعقوب نقارتلا هسافنا تلع ىتح

 لامعخألا حلاط نع اسدقم

 ديشرلا دشار مامالا وحن ديياتلاب اضيا باكرلا جع

 ديدعرلاب سيل روصه ثيل ديلولا نبا كاذ لدع ماما

 لازنلا ةموح يف هنانف

 هيمارلاب قدانب مهيمرت هيماهلا فويسلاو حامرلا لهأ

 ةيماع لك دنع ةامع اوحضا هيماسلا ءارألاو لوقعلا وذو

 لاقعلا ةدقع هنع لحنت

 رثالا يف ىفتقم ميلع هب رب لك دنع ايلو يقب

 ردي مل يذلاك ,ثيقفلا سيل ربخ يذ ملاع يقت لك

 "اغولاك دهعلا يفو الو
 يماطلا ليبسلسلا مولعلا رحب يماسلا يبرعيلا مامالا ىلاو

 ماطحلا هفيسل ادرجم ماوع ىغولا يف اليذ رجي

 لابجلاو لهسلل هب ىمح
 هنمؤم نم اهلاي لعب ريغب هنصحملا نبا هناك هدهز يف

 هنكما ام ىرولا يف اطسق ماقو هنكسملاو هقالما يف شاع دق

 لامشلاو نميلل ايو اسم

 )٢( رداغلا : لاغولا .
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 دشرم يوفغللو ادع نمل يدتعم لك لدعلاب ا ذخاو

 دشرم نب رصان مامإلا كذ دسفملاو ارجاز موشفللو
 , لاسكملاب سيل رمذ ماما

 مدا ىرق نكاس كاذ شيورد ملظلا يف رينتسملا لالهلا مث
 ممهلا وذ ىحنملا هيقفلا وه ملعلاو يحيرالا يضرلا عم

 لاولا يلولا وه يكزلا كاذ

 ةداسلا ءايلوالا لوقعلا لهأ ةدابعلل هللا ضراب اوماق
 ةداعسلاو ريخلا رايد ىلإ ةداق نيقتملل مه مه

 لالجلا يذ هللا راوج ىللإ
 ىظتلاو اراهج برحلا دقواو ىضم دق داشرلا رون مهدعبو
 ىضترم يضرو يلو نم مك ىضتقاف لالضلاب فيس لسناو

 لاضنلا ةوسح دغو هاسح

 لكثم نيمركالا تومل ىحضا لمعلا يكزو يفص مكو
 لحتنم همسج نانشلاك ول يلطصملا صاصرلاك ابوذ بوذي

 لابولا ةيشخ اعمد جنثي
 سمغني اهرعق يف اندلا ىلإ سمتلي هملعب ملاع مك
 سدنحلا هاشغ دق هنم بلقلاو سناتست هسفن دوسالا عم

 لاؤسلا عمجم يف هل ابت
 سومفغلا هبلكك هيعس يف سومطم ىدهلا نع رتبأ مك
 سولفم رساخ نم هب اسئب سوكنملا انالا لثم هبلقو

 لاخ ريخ لك نم 4هفكو
 لبكم اقوطم الب رسم الغلغم ادلاخ ميحجلا يواي

 المحت هل امع هؤازج الدنجم يظل يف ديدحلا نم

 لاكنلا لبقتسم اهرعق يف
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 يجرخم اهنم نارفغلاو وفعلاب يجتلا اهنع هابراي كيلا
 يجترا تايقابلا تاحلاصلاب جهنملا ريخب يتالا ىفطصملاو

 لاعلا ءانبلاو ضايرلا ىلإ
 مركملا ىفطصملا يبنلا نيد موقالا نيدب هلل نيدن

 ممألا عيمج نم مهيعباتو مركتلا يذ راربالا هلاو

 لالضلاو كيكشتلا يلوا ريغ

 راشبالا ةوفص يبنلا عم راربالل ءالولا دقتعن

 رادلا عيمج نم نينمؤملاو راصعالا لوأ نيلسرملاو

 لاصولا دصتقم عبات نم

 رارقألا يلوا نم رفك لكو رافكلل ىداعن انناو

 رارصالا يف ماق دق بنذم وا رابكلا بكترم هرفكب

 لالحتساب ناك وا كهتنم

 للز نم وا ادماع تبكترا امم لطخلاو بونذلا نم بياتو
 للملا ريخ ةلم ليبس ىلع لمعلاو يلوق حالصا ادقتعم

 لابنألا ةداسلل عبتم

 راونالا نم ىرولا اوسبقا دق راصبالا يذ رابحالا انفالسا

 راتخملا ةبحص نم مهل ىبوط راصمالا ىلع ىدهلا اورهظاو
 لاعلا ماقملا يف ميعنلا ىلإ

 نمحرلا ةوفص اياربلا ريخ نانجلا يف هللا هيلع ىلص
 ناميالاب ثوعبملا دمحم ناندعلا لدبعلا يمشاهلا

 لالجلا يف هللا هيلع ىلص ِ

 رادلا عيمج نم مهعباتو راربألا هبحص عم هلاو

 راحسالا ىجد يف ردب رانو راجشالاب روفصعلا حّبسام

 لاعتملاريبكلا هناحبس
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 اهمظن مت ءارهزلا ةعمجلاب

 اهّمثلَم ادب نأ ارون كيقكي

 اهمش باط ءارغلا ةداغلاك
 اهمسبم احضاو ارون كيهان

 اتيب ]٧٤[ >حهو نمت

 : دجبا فورح ىلع هيباهولا رومأ ضعب اهين ركذي اضيا هلو
 ينساحم تأسو يبلق ىسألاب ىسأ

 يتشاشب تدابو ىساب ىدتباو ادب
 فعذم تاعرج تعرُج ىوجلا جيرج
 رياود يف ترود رهد رياود

 اهتاوه اهيف راهناف ىوه نا وه
 ةفيخ لسعولا يف رمألا ةالو ىراوو
 دهاز لك اولزلز دق ةقدانز

 تمطح مت انب تطاح همطاوح

 تحطحط مث انب تفاط هنعاوط
 ةرسيو انمب ا ءامد

 لوأتم اك 2 ك

 مزاول يف ىوللا اوزل ىغولا ثويل
 مزاخ ركامم جاجح ةديكم
 ترونو اباين تبن هبياون
 لياس ناليسك تراس هل ايارس
 براع لك ىلع .... تمع هفصاوع

 روفكلا : دونكلا )٢( لمرلا : سعولا )١(

 ايلاب هنم لزا مل ىبائتكا نأو

 ايداب هجولاب ءوسلا باحس نابو
 ايواخ راص اذكه يمسج رذخف

 ايراد تنك امو يرابلا اهربدق

 ايلاوملا ناهو اهالوم نؤهو

 ايهال وهللا يف ناك نم مهب ىراسو

 ايزاخو واغ ناك نم هب لزف
 ايواه ناك نمو قح يلوأ ماطح

 ايسار ناك اهدوط يساورلا لاوط
 ايطاعتم ةليغ يناوغلا يبسيو

 ايداك لكلل ناك دودك هيرك

 ايجال ثيللاب ناك لوع ليصحتل

 ايداعملا لضملا نابيش بلاطم

 ايضال رانلل ناك نم هرياون

 ايفايفلا حبس نابحسلا نم ليسي
 ايداع مجاعالا ضرأ اهب جاعو

 ةدايزلا : لوعلا )٣(

- ١١٧ _ 



 نوكم لك ديرغت يف درف ايف
 ىونلا قداص اعدلا يف يهلا تقدص

 ىوقلا هب تماق بلقلا جيرق يوق
 ىضرلا ىلع نيدقارلا باقر ابيقر

 عراش لك يف لدعلا باهش عاعش

 ىتم ىنثنت ال هولتت ةذمالت

 امك انخاث ىرثلا يف هاوث تيوث

 تلخ امنيح تددخ يدودح يليلخ

 ضفب ملف يريمض يف يضاضنما تم
 ارهاظم مولظلا رهظ ىلع ترهظ
 ةيوغ لك ارفاغ يناسل تللغ
 يننا هللا ىعد يف يلاقم تمتخ

 هئاعد يف اقداص هيلا بآو

 ىسا نمب اميلح ىسني الف اظيفح
 هلهاب ارصن مالسالل كوعداف
 ىدنلا لسرماي يالوماي دبعلا انا

 البلا عفاداي فوهلملا محراف الا

 يذلا نع ميظعلا بركلا فشكايو

 اشحلا ةملظ نم نونلا اذ ثعاب ايو

 امثيح حورلاب راتخملا رصانايو

 ىدهلاو رونلاب ثوعبملا ىفطصملا وه
 ةيقب نيلسرملل هميلستو

 ايراف روزلاب ءاج اسيمخ ًضفف

 ايشام كقحب ناطلس ةبحصل

 ايضار تنا امب يضقي ىدهلا ماقم
 ايعار يارلا قيار اياعرلا ميحر

 ايضال ناك ىدهلا عامشمو عوشي

 ايداوعلا تحت ءادعألا تعباتت

 ايواث ثبناقف نمالا روس ملثت

 ايواخ رادلا الخ يالخا رايخ

 ايضاف ضرالا اضف يف يب ام ضاف ولو

 ايناف تنأ وأ ملظلاب ىدهلا ليهأ

 ايواغ رهدلا ىدم رغ اهب يناشغ

 ايعاد ءاج نم لك بيجم هارأ

 ايحاض مث ايداغ باتم حصنب

 ايعاد بابلا ىلع ىسرأ نمل ابيجم
 ايهلإ ىلوأو ىفحأ هب تناف
 ايماه نزملا نم يرجت كضرا ىلع

 ايداح دجولل فورعملا يلتبملا نع

 ايراج كلفلاب صنلا يف انل تيتأ
 ايجان مث املاس فاش نونلا نم

 ايهاو مصخلا نع افعض هب تملع

 ايراذ بهام هللا ةالص هيلع

 ايهلإ نينمؤملل هناوضرو

 اتيب ]٣4٩[ يهو تمت
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 : اضيأ هلو

 راوجلاب براقالا نم توند
 دادولا يندف مهرادل تيأن
 اقح قورافلا هلاق دق امف

 ىطاعت نم ةيصو عمساف يخأ
 اميرك ىقبت مهنع ىماحت
 مهاذح يف يدنع ماحرالا اذك

 باتك يف ددوتلا لبح لصف
 اذامو فورعمب مهيداهو

 ءانغ نع كلامب مهيساوو
 ىرشبو حرف ىلع مهكراشو
 ضرق كيلع لاصتالا مزعف

 اذ نمو اعم نيدلاولا ربو
 صخش لك ةيقتلاب عناصو
 انيدل حيدانم تعضو دقل

 الضف شرعلا ىلوم ةالص هيلع
 هيبحاصل هلالا ناوضرو
 مهنم هلعجا يهلإ اي كديبع
 بوتب يل يهلا اي ننماو
 يبنذب اذا رقملا دبعلا انا
 اربك باد سيسخ سفن يلف
 اهتشغ ىولبلا رحبأ الولو
 اعارذ اهل تلطا دق يه ولو

 ينع هابر اهمصق لجعف

 راصتقاب انع دولا نابف
 رازملاب براقالا انل نادو
 راوجلا يف براقالل كتالف

 رايتخالاب ىضترملا يهنل
 رارقلا ىلع رودصلا يف اميظع
 رابتعا يف اوناك نيلعنلا اذح
 راذتعا يف لصوتلا ناك اذا
 رارطضا الب نوفراعلا هاري

 راقتفا لهأ مه اوناك اذا

 رادتقا ىلع تناو حرت يفو
 رابكلا بوح هكرتب تبكر
 راوجلا ةهج نم كيلع نوكي
 رامت ال كديور لهأ اهل

 رايخلا بحصلاو راتخملا نم
 رارقلا ادبأ ادمرس اميقم

 رايدلا لك يف عابتاللو

 راج بردلاب مهعابتا نمو
 يراضتحا لبق يتحصب نوكي
 يرارتغاو يوهلو يريصقتو

 رافتناو ءاير عم ابجعو
 راحبلا نافوطك يب تفاطل
 يراردلا كالفأ قوف تلاعت

 راع لك نم ملاس بلقب
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 يراشتنا هب ناك لصفلا مويب وجرا تلزال يديس كوفعل
 راع ءاج يمسج تاوسكلا نم روبقلا نم كيلا ياعجرو

 اتيب [[] هو تمت

 : اهيلع جسنف فلخ نب يلع خيشلا نع يورت تايبا )٦١( هذهو

 ملاعلا هيقفلا لجرلا نم ابجع
 ىوهلا عبتي نيح يلابي نا ام
 الهاجتم ادماع عماطملا ىتأي
 عماطمل ةعيرذ مولعلا لعج

 هدعوو باتكلا ىا الت ال له

 يذلاو وه هنا نقيت ام وأ

 مشاغلا لوهجلاك حبصيو يسمي
 مئاسلاك هيهن وأ هرما يف

 ملاظ ةموح لاملا وحن موحيو

 ملاع نم هنارسخ ايف ايندلا
 مئاظعو دئادشب هديعوو
 مئانلا ملح لثم اهنم هيوحي

 : راعشألا هذه بحاص لاق

 يذلا نيكيسملا اذه ربتعي مل
 همزحبو هملعب نوكي ىتح

 ارغاص ىقلي نيح ركفتال له
 ىرس دق ليلك ايندلا يف رمعلاف

 تلجناو ةقيقحلا سمش ترفستساو
 هلثمال يذلا مكحلا فقوم يف

 اضقلا نيواود ترشن هب موي
 مهطسقب نوطسقملا زوفي هيف
 ةنجب ماقملاو ليبس ىملس

 اهدض وأ هذه كسفنل رتخاف

 مزاح نم هلايف لجسلا ءالم

 مزاع بلقب هنع ىوهلا صاع

 مئاغرو' ىوللا نم هيلع اثحي
 مياظعب هحابص راطتسا ىتح
 ميامغو ىجحلا يف نير لك نع
 مكاح نم هقوف نم الو مكح

 مدان وا هب طبتغم نيبام
 مئادلا باذعلا يفف نوطساقلاو

 مئاقلا ميلالا ىلع ميحجلا يف وأ
 ملاعمب اهبابسا ترسي دق

 ماغرلا عم ىتوملا هب دحلي ىولملا بوطلا هب دارا هلعلو . ملعا هللاو ةملكلا هذهل لصا ال : يوللا )١(
 . ةينامع ةيلحم ةفل ىهو بارتلا وهو



 تقسوتساف ىجد روجيد كايند

 اهسؤب قياوب نم دبع جني مل
 ىرتفا اهب رورسلاو ركم نمالاف
 تدهاع نا اهدهعب نؤوخلا يهف

 اهماوق ماقم نع ينثتو الإ
 ىلع ىقب ليلقلا نم ليلقلا الا
 اوربجتو اوكلمت نيذلا نيا

 ابيط عتمت نم عتمت دق مك
 هل تنعذ نم ناطلس مهش اتناف

 سملق يف البلا نفس مهب ترفس
 ىرت نمب نانجلا اخا نطبغت ال

 تلجنا الول ىتلا يه رورغلا ىملس
 تنه نأ وا تبهنا دق تبهوأ وأ

 تسك نأ وأ تبلسا دق تلس نا وا

 اهبابن كتسرفأف كتسرحأ نا

 اهميعنو اهحارب كتفحتا وأ

 عقلبب كتقرطاف كتقر دق نا
 قياورو ةجهبب كتقروا وا
 اهنيحب كتلحرأف كتلح لق وا
 اهباد اذهو اهعيابط رظناف
 ةوهب ريرضلاك اهيف ءرملاف
 ةبوشمو بياصمب ةوشحم
 ىدتها ام ةيادبلا يذ ةياده الول
 ايوقالاو ىهنلا يوذب تطروأ دق

 ملاظمو حيابقب هب املظ
 مصاع نم اهسأب نع الو آدبا
 مراصلا دحك وأ لبن لينلاو
 مئاق نم اهل وجرت الف تردغ
 مداه داع لك نم اهب امم

 مداهلا تامملا ىلا دادسلا لاح
 ملاس نم ام لدعلا لهأ نيا مأ
 معاونو اهشايرو اهشيع نم
 مظاعتملا اهشرع عم ءامسلا كلت

 ملاعلا يف ارخافتم ارتخبتم

 مقاس مه لك نم تلجوأ دق
 مقاوفو مناظعب تنمهوا دق

 منامغو بئاونب تسكوا دق

 مطاوحو قساغب كترقنا لب
 مراصلا دجملاب افتح كتفتح
 مجاس مالظ يف دحل نطب يف
 مراوضو به الب كتقرحا دق

 محاجلا محف لثم كماظع يسمت
 ملاس نم اهرهظب طق قبي مل

 مثاجلا ميدالا ةكلاح ءاملظ

 مقاراب ةموق رم بياونب
 ملاعمو بكاوك رونب دبع

 مشاغتم لهاج ةطرو نيدلا يف

۔ _ ١٢١



 خماش مش قوف نم هب تفده
 ىجنام قباوسلاب قياقحلا الول
 ىذلا انديس راتخملا ةحص يف

 ارضإلا التما ام هللا هيلع ىلص
 هبحصلو هلآل ةالصلا مث

 ىدهلا لهأ مهعيمج نيعباتلاو
 تذوحتساف يديس كديبع اناو

 املكو ميحراي كتيسن ىتح
 نع رهجلاو ةريرس تبت كيلاف

 يترثع يل لق مث يهلا رفغاف

(١) 

 محاجلا ريعسلا ران ىلاإ افده

 مياعنو ةنجب زافو دبع
 ملاعلا عيمج يف ةلاسرلا ثب

 مجاس باحس نم ليس بصناو
 ملاع وأ دهاز نم ىدهلا لهأ
 مداق وأ ىضم دق رصع لك يف
 مكارتملا اهنيرب يلع يسفن
 مزال نم وأ ناك الفن هاضرت

 محاراي لبقم نم ىضم دق ام
 يميارجو اهتقم نم يتيطخو

 اتيب ]٤1[ يهو تمت

 دكسم ردنب ىنإ ىوزنب دمس نم جرخ نيح هدلاول اهلات اضيا هلو
 3 لاقف ۔اجهلا هفورح ىلع

 ميشلا يذ يمامإ نم ابايأ وجرا

 تدب ىتم اياربلا نيب ادب رونو
 ام نود تيراوت مأ انع تيلوت

 لمرثو ابعث نيبام انأ تيوش
 فعذم تاعرج تعرج ىوجلا حيرج

 مهلايح تلحو اولح انميارح

 اونوخو هلآلا اوناخ مهب لايخ
 انرادل مه اهددق مهاهدلا نيفد
 ابياذ لذلا ةورذ يف انا تيوذ

 . تاضألا عمج عقنتسملاو ريدغلا : يضإلا )١(

 ۔ _ ١٢٢

 ممهلا يلاع اي ناسحالاو دوجلا يذ

 مستباف ةشاشبلا كلت هئاقلتب

 متتكا امو رومالا كلت نم نيبت

 مدقلاب ثر دق بوثلا لثمك ءاوث

 مسحنا ام يف اوددج دونج لهجب
 مشح الب يامح يتالحم ليها
 مدخ نم رما نع زاخ نإ اطخلا ليلخ
 مدقلا يف راد ام نود ليلد ريغب

 مد نهب اعومد يقامآ فرذتو



 تأر امب انيلع اووري مهل ةاور
 اهلجأل تغازف انيف مهلزالز
 ارياس ناك امب ترس مهريارس
 هناشب رست اؤاش ام دهاوش
 تمص دقو تباص رهدلا فرص مراوص

 تللض مث مهنم لالض ميرض
 هبيطو ميعنلا قابطا فياوط
 انناب اهورهظا مه مهب انونظ

 يذلا امب يدوع لتعاف ىجحلا ليلع

 اولغلغت بورغ اوراغ مه ةاوغ
 امئاد ليللا يف نيعلا ضمغ تقرافف

 ىوقلا ولوأ انيلع اولاق امل تلبق
 افلكت يردصب اونك ام تمتكو

 ىوهلاو وهللا ةوه يف مه ةاهل
 اهنا يهو اهيشم يف ىرت دويم
 لزنمو داب لك نع ىونلا تيون

 اهب مه نيبيآلا رايد يوأو
 تلماهت اذا يديساي مكل ائينه
 اهلاللض ملع راد يف مكنال

 مكنيميب ئيجي نا يداوف دوي
 دمحم مانالا ريخ ىلع لصو

 نكي نمو ماركلا هيبحصو هيلع

 هوفعب نمي نا يهلا تلأس

 مسترم ناك نم يأر نم مهقماور
 مدقلا اهب لوزي وا اياربلا لوقع

 مهف نمل نيبتسم لاؤس ريغب

 مشولاك ناشام ناش نم مهبولق
 مدطصاف ةوافصلا ديدانص باقر

 مزل يف ترص اذا ناغضا ةبابض

 مركلا نم تفط كيلوح اهب فاطي
 ملظ نم باخ انفلا انعب دقو انملظ

 مرحلا ةروع يف يانيع هنياعت

 منغلا نم بيرز يف بيذ ةراغك
 منأ ملو شارف يف اهيف تب امف
 مترلاب ترش دقو اوموق مهل تلقو
 متتكا دق يبركو يركو يف تننكاو
 ملس نم طق اهل ال يلايللا ٹويل

 مجسنا دق .نزمك يشمت ن لهم الب

 مظع وأ قد هلهأ نم رم ىنملا لاني
 ممص يب تلق مهاكرذت ينناخ ناو
 ممهلا نم متيفك اذا يمه عماوه
 مهو هحال نمل هيبنتو ءاكذ

 ملألا ووذ ليلعلا رادلا نع رفي

 ميدلاب للخت وأ نزم نم امك
 منتسا دق ميوقلا نيدلا ىلع اميقم

 مدنلا انب ودبي هيف مويب انيلع

 اتيب ]٣٣[ جهو تمت
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 : لاقف هل رفغو هللا همحر هدلاول اهبتك اهلنم اضيا هلو

 انع تبغ دقام نيح يماما
 يمون تدهزو يدقارم ترجه
 ينماو ينكس يل تعور دقو
 تلو ذنم ينوفج تفج امو

 ينانج يف كريغل قبي ملو
 بالقنا ىف يبلق لاز دق امف

 هنع تبغام هب تاراتف

 افوخو ابهر ىرت انايحأو

 يخيشل دقف هب اتاقوأو
 يعاسملا دومحم ربحلا كاذف
 اهاوتحاف ةعيرشلا بتك ىوح
 عورف هل هدجت ىوتفلا يفف
 ديدش نكر نم هايح ايف
 اينج ابطر اهرمث عنياو

 هانتجا نمل انجلا هب باطف
 اديصح ىوثو ىوذ دق نأ ىلا
 يهالملا نيدايم نم انعجر

 تلوو هيلايل تداب دقل
 مكيلع سيق امح تلح دقو

 يلحر تددشو امئازع تممه

 ىسمأ ملعلاو انماقم فيكف
 اميقع احير العلا وذ لسراو
 تلاطا لب ءامب تلطه ذمف

 د ١٢٤ _

 ىنثت امو ناتإالا كبراسو

 ىندأ مهلاو ارماسم تبو

 ىنهيو شيع يل ذتلي ملف
 ىنؤوت ام ىأنت نابكرلا كب
 انجيو ىعري اديج انج
 انطبو ارهظ هرمأ بلقي
 انزحو آابرك ىوط ًآراوظطاو
 انير مض دق ذا ريصقتلا نم

 ىنسأ ملعلاب انريشب ليلس
 انرشأ هيف امل يعاسلا وه

 انيدو امكح ىجحلا يف آعيمج
 انزو موقي لوصالا قفو ىلع
 انيلع ادبا هنوصمغ لظت

 اندت انل فوطقلا هب ناو

 انينج امو نوبعاللا نحنو

 ىتأت ,امو مامحلا هب لحو

 اببجأ ىتح هلهأ يدانن

 انهو برتلل هنابكر هب
 انعمو ةيمست فعضلا ليهأ

 انجعو اجع يعمادم جعا
 انج لهجلاو ىرثلا يف انيفد

 انزمو ابحس ىوهلا يف أشنأو
انيش مث انوجش ابص انل



 هارتام رسحتلا لوط ايف

 ريثك يف ليلق مه مهارا

 تلضا امل انؤايض نياف

 رمأ نع نا انريشم نيأو
 نكلو انل ءازعلا لح دقل

 اكيشو عجراف يديساي الا
 اياطخ نم كدعب ناكام اذا

 انمدن دق يصاعملا ىلع نحنف

 جاح ءاضقل اجراخ كت ناو

 ايازر تدفو دق هللا دمحب

 تدابو تدوا دشار ةيتف

 انيلع ءزر نم همأشأ امف
 مهنم فورعملا كبحص اياقب

 تتامو دوعسم ناميكلا وه
 ارط قلخلاو انليبس كاذف

 ينم فصولاو يتيحت كاهف
 يبنلا ىلع ةالصلاو اذهف

 تأضأ وأ لويس تلهنا امو

 مهيعباتو ماركلا هيبحصو

 انيأو مه نوفراعلا ىوزنب
 انمدع مهل نحنو مه نياو
 انللض دق اهنم تاملظلا انب
 انججوعا ام ذا انميقم نياو
 انبصا ام رصبيس نم انمدع

 انوجر دق كلصرول اذا نحنف
 انفرتعا اهب نحنف انم تدب

 انبأ مث انبت مث انبتو
 انبسح دقل ءاضقلا ىلإ نحنف
 اناتأ دق ام عمتساف انيدل
 انولخ لجع ىلع اهيلايل
 اناسأ بطخ نم همظعأ امو

 انعي ناك نأ دمحم ليلس

 انع يكملل ارماع ةيتف

 انفي سيلف ميظعلا برلا ىوس
 انفصو ام كفرط تنا ظحالف

 انللظ نزم ىتم ىلوملا نم
 انح دعرلاو هقاربأ هب

 انمق لصفلل هب موي ىلا

 اتيب ]٤٣[ يهو تمت

 : هناوخا ضعبل ايبص تام ادلو يري اضيا هلو

 يراوعو عيادو درب عاد يرابلا هلالا نم هاتا نماي
 راصبالا يلوا نم وه نم نيع يف ةنامال اهناف نعزجت ال
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 اهلاقثأ نم تملسف اهتملس
 م دالوالاو لاومالا ىرا ينا

 بز ال كب يذلا علهلا يخأاي عد
 ذا موحرملا ةحرس كلجن ةافول

 ةنجب زاف مث زوافملا زاج
 بلطم نم الو ال يعس ريغ نم
 هنيبو تنا نيب يردت تنك ول

 ىضم بوح نم رمعلا لوط تحنلو
 امدرو باتملاب ىعستو ها

 اهتيتال ةليسو تعطتسا املو

 ءازجلا موي يف نارفغلا هتلاسو

 ام نيبو ةاجنلا بلط نم نيب مك
 مهو مه نوصلخملا نوبلاطلاف

 ىقتلاب يسفن مث ةبحالا ىصوأ

 هبابل جوترلا لبق نم بوتلاو
 ىتفلا بلق يف شاج امع دهزلاف
 مزال ضرف ركشلا كاذك اذه

 يفتقاف كلوس كاه ملاس لجناي
 هل انحيارق تحرق امب اذه

 ةبرش ةميركلا كيفكب '"'عرتاف
 ةعيبط لك معط معطت كاسعف
 الع دق حرص قوف ولعت كاسعو

 راقوالا فلكت ءوفك تيفكو
 رازوألا دياصمل امهالك
 راصبالاب تدهاشام ناش نم
 رانلا باذع نم ةمالسلا قزر

 راتخملا كيبن لجنل اراج
 راطخا الو الك همار دق

 راحسالا ىجد يف كسفن تيكبل

 راكوالاو بارحملاب تحنلو
 رارسألاو رهجلاب مزال وه
 رابجلا ةوطس افوخو ابغر
 راجفلاو قاسفلل يزذخلاو
 راس ةلوفطلا نجد يف هبلطت

 يرابلا باذع نم ةفاخملا ىلعل
 رادقألا لوادتب ىضرلا مث

 رافغلل صالخالاو درلاو
 رايخالاو ءاملعلا ةفرح نم

 رايخالا ةيلح لضفأ ربصلاو
 رادقالا ىذق نم كل ىفص دق ام

 راردم دراب نم تهم ىتح

 رارحالا ةرارحب ةجوزمم
 راربالا عبطتب ةعوبطم

 راتخملاو ءاحلصلا ةريج يف

 راهنب رفسم رجف قشناو ىجدلا قسوام هللا هيلع ىلص
 اتيب ]4٨[[ >هو تمت

 )١( كيفك ألما يأ : عرتا .

 ۔ _ ١٢١٦



 : اضيا هلو
 ءارضلا تلاصو مومهلا تطس

 ىرولا يف ارسق ءاعضولا عفرتو
 تلواطتو ىرولا ىلع ةامعلا العو

 ىدرلا رشتناو لدعلا نكر دهناو
 انناطوا يف يغبلا رذب ثبناو
 اهلالظ مهلداف انوصغ ىشنا

 اهقاذمف اهرامثا تلدهتو

 اهفوطقل اونتجاف ةريبغلا لها
 هتانجب سرغم نم هل اسنب

 ىركلا بيط تردك دق ةبكن اي
 يذلا ربص تمرص دق ةبيصمو

 تلزلزو نوزملا للح ىلع تلزن
 تبرخو نيمركألا رايد تفسن

 اوبيغ دق اهب عبر ىلع يفهل
 ىجدلا قسو نا ضرالا موجن اوناك

 مهناكف اهنطب يف مهاتوم
 مهموسرو اعم ىلتت مهرانا
 ىدهلا اوكلس مهئانبا مهل فلخ
 ىدرلا بكر مهبابب خانا ىتح
 تفلختق مهرادب فولخلا فلخ
 ذا راثالا اوقزمو رايدلا اوقرح
 انلثم وه نمو انل ليبسلا فيك

 ابكاوس دودخلا ىلع عومدلا ىرذن
 باحس نم ةعطق : ةيحطلا ))

 ءارهزلا تطشو رورشلا ءاب

 ءاربكلاو تاداسلا عضاوتو

 ءامركلا تلغو ةاندلا يديا

 ءاشحفلا تلاطو داسفلا ىشفو

 ءاهفسلا هقاس بحس هاقسف

 ءايحط اوهلا ةكلاح ءاملظ

 ءابهش اهنولو عيقنلا معط
 ءاعني مكلوح تنادت دقلف

 ءافجعلا تداجو دايجلا تثج
 ءاعنش اهبوطخو ىهنلا ىذ نم
 ءارهز افصلا قدص هردص يف

 ءارضن اهل ىقبي ملف ىوزن
 ءامد حيبتسا مث مهلاومأ

 ءاديبلا مهتوطف ىرثلا تحت
 ءايضو ىرولل رودب مهف
 ءايحأ اندلا يف ةيربلا نيب
 ءارضخ مهنانجو ةرومعم

 ءاملع مهلاي دهزو اعرو

 ءابجن مهلك اوراسو اوبكر
 ءامصخ اووتساف صئاصخلا هنم

 ءاحلصلا تزعو ةاضقلا تضم

 ءايمع اننويع ليلدلا نيا
 ءالدع مهلكف نوهماعلاو

(١( 
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 مهرودصب ترفسا دق ولو هآ

 مهليوع لاطتساو اوحانو اولبل
 اودهاجو هلالا ىوقت اومزاللو

 نمف ىلوملا هدهي مل نم نكل
 ىرولا ىلع نمي ناب هلالا اوعدا

 مهدريو ىدهلا ىلإ ةاصعلا اوعدي
 هطسقب هلالا ضرا يف موقيو
 ىغولا موي يف رصنلاب هدميو
 ةرسحو نيملاظلا فنال امغر

 نم بلق يف ىوقلاب ننماف نملا اذ
 ةباصعب مهداضعا مهل ددشاو

 مهبح نم يديس كديبع لعجاو
 يذلا يداهلا ةعافش تحت هلخداو

 ادب بحسام هللا هيلع ىلص

 ءارضنلا ةيآلا اياوحلا نيب

 ءالب رومالا يذ نم مهسملو

 ءاجيه تلطصا دق نيح هللا ىف

 ءاسنب اهكلتف يوفلا يدهي

 ءارصب هداق صخش صوخشب

 ءارغص مهو در ادرلا يذ نع

 ءادضع هل هتماقتسا لهأ

 ءادعا انقلاب هتزراب نا

 ءانهولا اهعقو نم مهاشغت
 ءافعض مهنأ ذأ ىدهلا دصق
 ءارب مه ةرفكم لك نم
 ءاقفر هل مه اتيمو ايح

 ءايض راطتسا ىتح ىجدلا فشك

 ءادن دمتساف دعر ذهناو

 اتيب ]٨"[ يهو تمت

 : ًاضي ا هلو

 توم دعب رغاصالا تلواطت

 ىوعد ءافخسلل ملعلا راصو

 اوماقا نم الإ ءاملعلا امف

 يهالملا يف اودامت دق مهاهو

 اقحس مث يوزنل ابت ايف
 اموق سينم لجنو ىسيع ابا
 يلع ىتف يلولا لدعلا وه
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 انيلضفالا ماركلاو رباكالا

 انوعدي مه امل ججح الب

 انيملاعلا بر هللا نيدب

 انوكلاس كلاسملا ءوس يفو

 انيملاظلا ىوثمل اسنب ايو
 انينسلا ضعب امكبحاص نمو
انؤبنتسا يفغياصلا كاذف



 تويب مكئبنتو مكئبننس

 اسرد سردلا بيقع اهب نورت
 ءادن اهيف مكنئادن دعبو

 ةالص اهيف مكتالص دعبو
 يهانملاو شحاوفلا اهب ميقأ
 عاقب مكيكبتو مكيكباس
 متمقل مكل هلالا نذا ولو

 متناو مكيدانا ينكلو

 مالس ينم يتداس مكيلع
 احفصو اوفع ىلعلا اذ لأساو

 ينأ دبعلل اعساو الضفو
 ىرخا تيسنو هذهب تررغ
 ينع فعي مل اذا اهب تكله

 انوقداصلا نحنو مكربختو
 انيبعاللا صقر ركذلا دعبو
 انيرفاسلا رمح قهن يكاحي

 انيلص اهيلصت نم منهج
 انيمياقلا كلتل ليوايف

 انيعضاو اهيلع مكهابج

 انيمثاج متحن مث متمهو
 انودماه رباقملا يف ثبلب

 انيحلاصلا مث قحلا لهأو
 انيمدانلا بنذل انارفغو

 انيبنذملا خاخف يف ريسأ

 انيضناخلا راحب انا تضخو

 انيبئاتلا ضيضح ينلزنيو

 اتيب ]٠[[ يهو تمت

 : ةزوجرألا ىنعمب اضيا هلو

 راجنلارماعل بطاخم
 اجرعم انبطلا نع نكت مل نا )..

 ةعناي اهارت دق يدنع لخنلاف

 ريخأتلاو كنم يدامتلا ىلع
 اكدنع مهارت ىتم ةثالث

 بطرلا نم اهب امم مكل ينعا
 ىونلا هنع الوحم نكت ناو

 . اهضبق تقو اهب قلعم ليخنلا رامث عيب : ءانطلا )١(

 راجتلا ةلمح نم يتوفصو
 اجهنم قيرطلا ذخ دغ يفف
 اجلجلم ةريح اذ نكت الو
 هعئاض اهدجت نا كيلع يفوخ
 ريكذتلا نماض يلاقم ذخف

 اكلذ نم مهلكاو مهرجاف

 بطعلا يف يعرز عوقو رذاحم
 ىوتلا هنم لزي مل يرذع تطسب
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 هينلا دنع كبح نم بحو
 بشنملا بيشملا بر يننال
 بعل اذا ىتف نمولت الف
 ميلستلاو كنم باوجلا مث

 اناوخألا يتزوجرأ نفغليو
 يلع لجن رماع ريقفلا نم
 هفورعملا رجاحلاب هنكسم

 هنكسملا مث قالمالاو ثردحلاب

 بهذملا يف هدقع يضابالا وه

 هينمالا عبات الهس هدجت

 بدألا اذاي مامحلا بلاخم

 بتعلاب يدبتي ميلحلا سيل

 ميقم ىجحلاب كيلع يم
 مادعالا عم ضرف مكلصوو

 انالخلاو باحصالاو لآلاو

 يلعلا رجنلا يوذ دابع لآ نم
 ةفوصوم اهلهاب دمس نم
 هنحتمم اهلثم ىوزنب امف

 بنذم دبع بنذ يهلا رفغاف

 اتيب ]1٨4[ يهو تمت

  

 ناوخالا ةوفص كباتك افاو

 هريبع رثن تممشقف هتضضفقف

 اشن دق وه يذلا مركلاك كاذ وا

 اهمعطف فوطقلا كلت نم تفطقف

 هنأك ليبسلسلا ءام تدروو

 هتدجوف هروطس رشن تدجوف
 تدب اذا لالهلا يكحي هنا وأ
 هباوج دوج تيفاو اذإ امل

 نم تررسو ةشاشب هنم تدجوف
 هئاوضا تنس سرط اذابحاي
 تأر ىتح هؤايض مالظلا الجو

 : ارعش لاقف يكزا لهأ نم هناوخأ ضعبل باوج اضيا هلو

 ناسحالاو ماركالاو لضفلاب
 نامع رايد يفق احير قاف دق

 ناوضرلا ةضور يف وأ دلخلاب
 نابغسلا عبشمو ليلعلا يفشي
 نابلالا نم وأ ىفصم لسع
 نايقعلا ىكح وأ يلأللا يكحي
 نابحسلا ةموح نم هراونا
 نامحرلا عيارشب يل راش دق
 ناندعلا ةريس نم ىرس رس
 ناكم لكب هملاعم اونست

نانجب اذق دق وه امل ينيع



 يتلا هطقاول تطقل ىدهلا ديو

 يل ناب دق يذلا اذهام تلق دق

 هنادفب ينداق دق يذلا ام مأ
 هماوقب ينماق دق يذلا ام مأ
 هلاقمب ينداق دق يذلا ام مأ
 ادب دق وه ىدهلا وخأ كاذ ليق دق

 تند امل ىجدلا ريجايد تفشك

 ىوح دق بحم بط فراع نم
 هميعن تركش لب يبر تدمحف
 هصخش نياعا نا ينا تددوو

 يذلا وه ماركلا لجن هب ينعا

 ارماع تبانملا يكاز رصنع نم

 اقر دق وه يذلا يمايرلا كاذ
 ةيحت مالسلا ينم هل يدهأ

 نكي نا ةيربلا بر هل وعدأ

 هراد يف اننيب يقالي نا لب
 يذلا انا فيعضلا نيكيسملا اناف

 يحراوج هتنج دق ام هءاس لب

 ادب نا ينم ورغ ال يننكل

 اساامل انلبق مدقت يبأف
 هتلق امم تبت دق يننا لب

 هوفعب نمي نا يهلآ ىسعف
 رماع كلذ يلع لجن كوخاف

 دمحم لجن يلع لجن دوعسم

 ناطيشلا ةلوص نم هب تردص
 نايسنلا ةوشغ يف انسلا هنم

 نايصعلاو تاطرولا نم يسفن
 نايدالا دعاوقب هرصق يف

 نارسخلا عراوق لبق طسقلاب
 نايبو ليالدو حياصنب

 ناطوالا ىلع تأض اهئايضب
 ينابر ملاع !دهزو اعرو

 نامزالاو رصعلا يف هدوجوب
 ناميالا حئاصن هنم بحاو
 ناس اعرف مث الصأ زاح دق

 نامتك الب ناميلس لسن

 نامع رازن نم ىكزا نحص يف
 نالكث قوشتم هلاو نم
 ناماو هشيع نم ةطبغ يف
 ىناري ثيحب وأ ىوزن راد وا
 ناسلب ىرجام يلوق ءاس دق
 نانبو دي نم وأ لجرأ نم
 ناطيشلا لفحج نم ىدرلا ىنم
 نانملا رماوأل يسن دق ذا

 نايغطلا ةطرف يف هتلعفو

 نارفغلا لئاسوب هلضف نم

 نامتك الب دوعسم لسن نم
 يناصغا مهنم دمحا نب فلخ
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 هركو وه يذلا دابع لآ نم

 رخان مظعب رختفمل ابت
 اكلاس ودغيف فلخ اذ ناك نا

 نكا ناب يخأ اي يهلا اوعدا
 يننا كهجو ءاقلت ىلع اناف
 الب هل ءاشت نم يمالس يرقاف

 يدلاو ةيحتلا كغلبي ىذكف
 ىلع نكف كيدل ضرغ ادب اذاف
 يذلا ءاش نا تئشام ىلع ىضقي

 اقلمت لوقأ امب نبسحت ال

 هب انحي ارق تحمس دق كاذ لب

 ىرت اميف يخأاي حماسو رذعاف
 هبيع كنع ناب دق امل حلصاو
 هب نمل ءافجلا يتفاخم الول
 امدنع دغاوكلا نع فك نع تففكل

 ام لك يف اطخلاو للهبسلا فوخ
 لظعم رماب لوغشم بلقلاف
 تلطعو لابجلا هب ريست تداك

 تردكتو ىحضلا سمش تروك لب
 هنوك ىمسم لجأ هل الول

 لماوه عومدلاو ىطخ تططخف
 ىرتعا امو نامع يف نياعا امم

 اهريصب باغو اهرئاصب تفخأ

 ةراشا كاذب حاص فتكاف لب

 ناسحالا اخااي ىوزنب دمس
 ناديدلا معاط تتفت لاب

 ناطيشلا نراقم ليبسلا ءوس
 ناماب ىضم دق وه نمل افلخ
 ناكرالا لحان ةشاشحلا يواط

 ناميالا ضيارف لثمك ضرف
 ناوخالا رياس عم يتعامجو

 نايبب هب يفيرعتل لجع
 ناوعا الب مدع نم كاشنا

 ناتهبلا ءيس نم الو الك

 نادتم يجحلا يف بح نسح نم
 نايسنلا ىلع تثدح ةلز نم
 ناعم ريغل اثبع هلوق وأ

 نالعالاو رسلاب افولا ريخ
 ناسلب ىجحلا نم ثيدحلا ثدح
 ناهربلا نم يبلق ىلع ودبي
 نايشفغلاو تاوفهلا نم هلو
 نازيملل ميقو راشعلا هنم

 نارينلاب ءيجو موجنلا هنم
 نامحرلا قلاخلا هلالا دنع
 ناتهلا لباولاك يتلقم نم

 نايغطلا ىجد يف ةئيضملا ىوزن
 نايمعلا لفحم يف انب تلح

 نامزب افراع ابط كاراف
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 انضيرق متتساف اثلثلا يحضب

 هلبق فاكو ءاب انماع لب

 يذلا انديس راتخملا رجاه ذم

 ادب قرب ام هللا هيلع ىلص
 هبحص عم هلاو مالسلا هلو

 ناضمر انرهش نم تقب عبس
 د ١!!!عناضقيلا اهيا نيغو ءار
 نايدالا الك هعيارش تخسن

 ناضحالا فكاو نم ادنلا يقسو

 نامزالا ةدمب نيعباتلاو

 انيب ]1٤[ يهو تمت

 : هل هنم باوج اضيا هلو

 اباطخلا عمتساف هللا يف يخأ
 اتعن روهشملا سلمقلا تينع

 ابارس رصتو انراحب روغت
 هانس انسو امس دق يمس

 مه مه بايطالا ةلالس كاذف

 موص ماتخب يخأاي ائينه

 ودع داع نا انداعم كيلا

 ينارت ملو تننظ اريخ يبق
 هارت مل ءيشب يردت لها

 امم هللا كافك دقو فيكف

 ابنذ لابجألاو لهسلا تألم

 مي قوف يبوح تيقلا ولف
 ماكأ يف يبونذ تعقو ولو
 نكلو هل تلمح دق يناو

 هيف نزحلا لوطي دق مويب
 )١( رحبلا جوم : يدألا .

 اباوص هب دوجأ دقام دجت
 اباطتسم جيبسلس افصوو

 ابارطضا هب يدتل برطضا اذا
 اباحسلا قرتخاف قافالا ىلع
 ابآم هل رارقلاو ماير

 اباوثلا هيف يجترت مويب
 اباقترا بقترم نيشاولا نع
 ابارحلاو لقايصلا انل دعي

 اباوج هب تمظن سرط ىوس
 اباتعلا كحماول تحملامو

 اباطعلا تلن دقو هب تيلب
 اباكرلا زهن هرصأ اميظع
 ابارو هةعمطاول تنكس هب

 اباذو هخماوش تمدهنا دق

 اباتكلا رظتنا نيح اسنبف

 اباسحلا ةكئالملا رشن اذا
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 ينيعو هب ميحجلا تزربو
 مل اذا يليوايو يفسأ ايف
 يئاوه يف ىعسا رهدلا لوطف

 يفكو اعم نانبلا طسبنا دق
 ينم فصولاو يتيحت كاهف
 ماركلاب يمست دق كيمس

 مارك لآ نم هيوبأ ىرت
 فيرش جاهنمل اوجهن مهو
 مل اذا اولسنام سئب نكلو

 هادي نافلخ هللا يف يخا

 رصن هوخأو دمحم ليلس
 لصوب يخأ يلع ننمت ىتم
 هارت نم يمالس ءرقاف يخا

 يبنلا ىلع ةالصلاو اذهف
 نامع نم ةطيسبلا رهظ ىلع
 اودعتساف ىوزن ناطقايفق

 يرايد يشفغي نا هللا تلاس

 ماعو يتام عم نورشع تلخ

 اباذعلا تأر ام نيح يكبتس

 اباتملا يتتوم لبق يفا وأ

 ابابشلا اوهالا يف تينفأ دقو

 اباستكا اهب ماطحلا بسك ىلإ
 اباهذ ىضمو هتمدق امل

 اباتك را اهل اياطخلا بكر دقو
 اباصا ىوقتلل دابعلا ينب

 اباعا امو داشرلا اوكلس دقو

 ابايإ ةرفغم يلإ بوؤت
 اباتكلا رظن نمو يناوخاو

 اباسو اهنم ىدنلا لطه دقل
 اباطو مهرصانع تنسح دقل

 اباوثلا قبتستو هب زوفن
 ابارتسم كت ملو الها هل

 اباصأ ام ردقملا يلوملا نم

 ابارخ تحضا ينطوم ىوزنو

 اباقرلا هل ماسحلا برض ىلا
 اباقع مكل نوكي نأ اكيشو

 اباكسنا بكسني نيدخلا ىلع
 اباهتلا بهتلي تارسحلا نم
 اباوصلا مري لداع مامإ
 اباتكلا تقمن لاوش نسل
 اباسح اددع اهدعب فلاو

 اتيب ]1٤[ يهو تمت

_ ١٢٤ _



 هلهأ ريغ نم تنك رمأب تيلب
 ءىجلم مث عفاد نم ىرأ تسلف
 ةورثو فيرشلا ملعلا نم تولخ
 ىدهلا سلجم يف ميلعتلل دعقاو
 هسومش رونت ملع يف كلساف

 هدبعب فيطل ىلوم يل نكلو
 ةطرول دوعا ال نا هل يلع

 ةلالض لك مؤش نم يمتحا ناو
 ةهبش لك عم روحجملا كرتا ناو
 هتلخد باوصلا هيف يل ناب امو

 ىرولل حصنلا يف دوهجملا لذبا ناو
 هتلاس رومالا يف يداهتجا دعبف

 هقلخب ميحرلا ربلا وه كاذف

 دمحم اياربلا ريخ ىلع ىلصو

 مهلك لآلاو راربألا هباحصاو

٥ 1 

 مقارالا نيب ترص دق يننكلو

 مطاوحلاو اهبان نع ينيصعيس

 معاطملا نودب ىلوع اهب شيعا
 ملاعمو هب خايشا ةرضحب
 ملاع لك يف قافالا ىلع ءيضي

 ملاع يأ ملاع ريصب ريبخ
 مداق رمعلا نم يتآلا حلصا ناو

 مجاس روجيدب اهيلايل نيبي

 مداصملا مهسك يبلق ىلع حولت
 ملاظملل مقان ىتم دصقلا ىلع

 مدان لك نع حافصألاو وفعلا عم

 مثأملا بوكر نع ليلذ لاؤس
 محار محرأ الألاو لضفلا وذو

 مشاه لا نم هللادبع ةلالس

 مراكملاب ىعس دق نم مهعابتاو

 )١) اتيب ] ٨4 ١ [ جهو نئمن

 : هلاكنأ تييتتو لمرلا سوحنو دوعس اضيا هلو

 لئاسولا هتفدار ءافش لكب لحاق مسجلاو نايحللا دقو دقل __ نايدا
 لئاوحلا هلح ىتح اهتيب يفو اسراح سفنلل نمحرلا هلزناف = ١

 لخاد وه يذلا ضبقلا هعبتيو _۔۔نخاد ضبق لئاس وهامو لاوما نيصحتل

 ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ لزان تيبلاب ءاخالل بلاطي

 , جراخ ضبق ٠ جر اخ وه يدلا ضبقلا امهاد انو

 ٣ 7 )١( ةبوسنملا اهتوييو اهددعو اهنامساو لاكشالا روص ةفرعمل ىنكسلا نيكستب مهدنع فورعملا رهو لمرلا لوصا يلع لمتشت ةموظنملا هذه
 لاكشالا ددعر هيلا بوسنملا نيكستلاب فرعت ةدام لكر لمرلا لوصا ةفرعمل ةيساسالا ىلوالا ةداملا ىه هذهو اهماكحا ةفرعمل اهيلا

 درو امك لاكشالا تويبو ؛مكاحلاو نادهاشلاو اهلثم تائشنملاو اهلثم تانبلاو ةعبرا ىهر تاهمالا الرا اهميستو ؛الكش رشع ةسمخ ةيلمرلا
 .ملعا هللاو ؛ىرت امك مظانلا اهنيير اهسلن ةديصقلا ىف

 لاكشالا ءامسأ
 اهروصو اهددعو

_ ١٢٥ _ 



 ةلقنب نوكسلا براي كوعديف
 ةرسحو امه بلقلا كنم ءالماف

 ةعامج ينتبلاط نا يننكلو ت “ام
 مهنأل اذه ريغ مهنم مكحلا امف

 مهعمجب ليثالا قزرلا عمتجيو .
 ةحرفو ميقم ريخ مهعبتيو ج "ث"
 سبلم نسح عم دالوألا انرشبت ٠ نا

 مزتلاف كربصل يتاي ةلقع ىتم == ٠
 ةرسعو دقف نايعالل ءيبنتو
 ةيزر لك سيكنالا ىف كلذك

 ديج ةكارشلا يذ عم ءاسنلا تيبف .سحلا

 هناك رارمحا هيف ىدرلا تيبو == ١

 هناف لاتتقاو ناتتفا لكو املا

 يذلل حلصي ردبلا ضايب ناو ةح ه
 ايعلا ةدش نم قاض اردص حرشيو

 جراخ وه يذلا رصنلا هعبتيو __"
 انملل لينلاو ناطلسلل تيبلا وه _ .يررسن

 ةداعس لك لين عم ىضرلا تيبو =- ١

  

  

 ةبتع جرخت نيح يبلق فهلايف _: "؟."
 اهسفنب قيرطلا دصق يف تنك ناو : فج

 امنيا زعلاو نيكمتلاب رفظتو _._,, هبع
 ةبتعب اريخ شرعلا بر بقعيو :

  

 ةمعنف اعامتجا يلوملا ردق ناو ٦ من

 ىضرلا ىلع هنم مكحلاو اضقلا تيبو

 لصاو بسكلاب فكلا يف ام ذيفنتو
 لعاف كتامو انازحاو امغو
 لقان انا امك امتح هعجراس

 لسان وه نم نومحي با ةامح

 لياق ريخلاب كنع بيرق لكو
 لماش لكلل لضفلاو ةلدوجب
 لياق دعسلا اذك مودعم داجياو
 لياط كرشو ال ناف كريخف

 لصاح وه نم توم عم مهاعجرل
 لزان دعسلاب جاوزالل ليق دقو

 ليالد انزمر اميف تدرو دقل

 لعاش منهج نم يظلت ميرص
 لياط برحلا هب عقو هل نوكي
 لصاح نمألاو سنالاف ءارشلا ديري
 لقاغ شاولاو ريسيتلاب ءيبنيو
 لماك هللا نم كلم هتضبقب

 لياز لكلاو زعلاو ىضرلا تيبو
 لخاد وه يذلا رصنلا ردب اذا
 لهاذ كاذ نع بلقلاو ةجراخب
 ليام كنعام ليصحت نم كارشبف

 لصاو كش ال هوجرت امو نوكت
 لعاف ءاشام هللاف تلخد اذا

 لئاسولا هجلت دق ماقم نسحو
 لداع وه ذا هيصعي نم هاركاو

  

_ ١٢٣٦١ _ 

  

  



 ٠١ دخلا ةيقن
 ةروص تمش | ذ ١ 7 ١ جهتبت الو _ ٠ ٦

 هرورس كلني ال رورغ كاذف

 هدنع نيزاوملا دمع امنكلو

 هدوعس مث لمرلا لوحن كاهف
 اهبابب موري مهف اذ ناك نمف
 اهتويب يف نكي نا احيحص هاري
 قهاش دوطلاك لمرلا ملع نا الب

 لعاش ةلازغلاك دخ ةيقن

 ليام وه امف انزو هب موقي
 لزاون نهنكس يف هلاكشاو
 لماع هنم ىريام اهيف مكيف
 لصاح سكاعتلاف اسكع كت ناو
 لحاس طق هل ال مضخ رحبو

 انيب ]٣٨[ جهو تمت

  

 يتحرف راونا قافالا يف فرشتس

 تعطقت امل نايحللا كحض دقو

 ةرصن لك لخاد بتع بلطيو
 ةهجو لك يف ءاض دق ىدهلا ضايب
 هدهج لذبي دخلا يقن ضايب
 جراخ وه يذلا بتعلاب ينأك
 اههجو ناب دق ءابهشلا ةرمحلابو
 انبلا فرخز نم سيكنالا سكعنا دق

 هرهد لوط جراخ رصن بلطيو
 فرشم زع ءارقلا ةلقعللو

 ثداح لك ىلع ريخ ىدهلا عامتجا
 لفحج لك لخاد رصن لخديو

 ىجترا نم هيف رم دق اجنلا قيرط
 هجورخ دنع ضبقلا اذه لان دقو

 : اهبولطمو اهبلاطو لمرلا تويب فارشأ ين اضيا هلو
 فرشلا عم ازع تلن دق اهترمحب

 فرش الب هيدل سيكنا سيافن
 فنجلا قحمي اهشيج نم تجرخ ىتم
 فسالاو مهلا الخ لقع هبلطمب

 فرغلا ىلع بيبح نم عامتجا لينل

 فجسلاو بجحلا لخاد ارصن بلاطي
 فرصنتق قيرطلل اسامتلا ديري

 فتلاو لضفلا جراخ ضبقل يعاري
 فلخ هل اونوكي ىتح هتعامج

 فرحنتف نيبت ال ضبق لخادب
 فرط دق بلقلا ةحرف نم فرش هل

 فدصلا ؤلؤل نع كاحضلا رشك اذا ا
 فشكنا ام بلقلا لخاد باتع باقع

 فرتغا هل رينملا ردبلا نم ضايب

 ةفرعمل اهنيكست نم ىقبو ؛اهسوحنو اهدعسو اهتويبل لاكشالا نيكست هذه هتديصق ىف مظانلا نيب )١(
 يلا اهتبسنو اهبكاوكو اهجوريو اهنداعمو اهناولاو ثنؤملاو ركذملاو قمعلاو ةدملاو فورحلاو عيابطلا
 نيتس ىلا مث السلسم ةرشع ىلا دحاو نم اهؤادتباو اهدادعاو تاهجلاو ميلاقالاو نكامألا ىلاو ءاضعالا
 . ملعا هللاو ةديصقلا ىف دراولا لوالا نيكستلا ىف لاكشالا بيترت بسح ةرشع ةدايزب

- ١٢٣٧ _ 
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 امل ءوسلا لايع اهثلاثو

 نميف توملا باصم اهعبارو
 امهم روجلا ماما اهسماخو
 نميف لذلا ماقم اهسداسو

 يرجت ناطلسلا ىلع اهعباسو
 اموي ءرملا ءاوث اهنماثو

 لادج اخا لادجلا كنع عدف

 بيرم كش يف تنكام اذا

 ناديلا تلخ دق لاومالا نم

 ناد هيدي نيبو هب زربي
 ناوهلا ةيعادب ازجع ىفن
 نادملاو اباد شحفلا ميقي

 ناوعلا نم تاتشلا عقو اذا

 نادتلا تقو هسرع رشابي

 ناعملا نم لوقن اميف انل
 نانجلا افصب ربتعاو ركفف

 اتيب [14] يهو تمت

 : ًاضبي اهلو

 هلدعب نامزلا بلق نم ناحبس
 ىدهلا راد نم لدعلا يلاعم تنفف

 لزت مل عراوشلا ىلع قاقشلا رفش
 ىرولل ينادملاو يهاودلا ديو

 ىوتساو الصا نمالا طاسب توطف
 ىهنلا يلوأ بلقب تنكس ةعورام
 ةولخ يف ىجد وأ ءايض يف وأ

 هرافظا بشان ةلذملا بيذ

 ةطولغأ هل لاب وذ قبي مل
 ةيلإ ربكاب انيلايل تلآ
 ةبكن موي لكب نثدحتلو
 ىرولا نم ناوهلا ىلع نعقوتلو

 هبايرا يف قحلا لاحي ىتح

_ ١٢٩ _ 

 لذرلا عاعرلا عمراصو انع

 لبقم وأ ربدم نم ىدرلا اشفو
 لصنملاك ةذوحشم ةبوصنم
 لقعم وأ ةصيص نم ةعورشم
 لهجملاك هلاثم ءانبلا لاع

 لزنم وأ عرهم وأ عمجم يف
 لتعم سأر قوف وأ ةعير يف
 لضعم بان لك رشكيف مهيف
 لعشم ةراكملاب رمأ ريغ نم
 لزعمب لازتال ريخ لك نع
 لوألا تايضاملل مكيسنت

 لفسالا ضيضحلا ىلع ماغرلا ىتح
لزنملا باتكلاب ةماقالا لهأ



 ةريسب هلالا ضرأ يف راسيو

 انر فرطام هللا هيلع ىلص

 لسرملا يبنلا يداهلا ةنس نم
 لضخملا ضايرلاب حير جاه وأ

 اتيب [14] جهو تمت

 : ًاضي ا هلو

 نمع قدصلا ناسل تبهذ دقل
 ملعو لقع هل ىقبي الف
 ءافو هل نوكي دهع الو
 اقاثو هب موري دقع الو

 ادحج يحولا شيرق تدر دقل
 هيلع تزرب ةقاف ةدشل

 رصنب هيعارم ىلوملا ىعر
 ىتح ءافلخلاو باحصالا نم

 اماصفنا اهب لوهجلا رظن ولو
 هاوس ولعي نا نمحرلا ىلا

 هارث ىنفو هلمش تتشت

 هار د يأر الو بدأ الو
 هارذ هب نوصي فيس الو
 ءارش الو متي عيب الو
 هارتفا دقل دمحأ تلاقو

 هارتعا مهنيب لاملا رقفو
 هارو نملو هل نيكشو

 هارع ةقثاو نيدلا نوكي

 هاري نمب هيف لهجلا دشا
 هارج دق وهامو هتعرشو

 تايبأ ]1٠[ يحهو تمت

 : اضيا هلو

 هناو يدوسح يف يدوج ددجأ

 هفكل يئانغ عم يئانف بحي
 ىرولا ةلمج تجزام عابط كلتف
 ههجو مغرلا فلاح دق ىجدلا ريمس

 ىضرلاو وفعلا بلطي ًاليل هيجاني
 هبارتقا لاح دبعلا ىوجن بحايف

 بطعللو تاهركملل ينددجي

 بكنلاو دياكملل هنع يفكو
 بكرلاب هلل رخ دبع بر ىوس
 بكسنا هنيع نم عمدلاو هبارحمب
 بلقنا هدبع اذا رازوا ريفكتو

 بلطلا كلذ نم هاضرمايو هيلا



 يذلا نم صالخلل قايتشا حونا

 يجهنم باب ىرا مل ينم مغرلا ىلع
 ىوتحا املك ملاع يهلا نال

 بشنلاو لاملا نم يرحب يف تبلقت
 ببس هل نوكي وجرا يننكلو
 بهذ وا هنع يفخ وا ارس بلقلا ىلع

 بستكاام لثم هدبع ءازج قيذي هنا مكحلا يف موتحملا وه كاذف

 بتك دق هللا امب ماكحا قفو ىلع هقفو حصام بسك . يباستكا تلعج

 بطعلا نع جار وفعلاو هقيفوتو هلضفب هيلا هيف ىونلا تدقع

 اتيب ]1٣[ يهو تمت

 : اضيا هلو

 ادعاق رقفلا مرصيام دجت مل اذا

 اردابم داهتجالا داوج تقسو

 ىدهلا نم اعون تمر دق امب تمقو
 دغ يفو ريخب ايندلا يف ركذتس
 اطعلا يف كيعسب امورحم تنك ناو

 ةقافو رقف قلخلا يداه ةيده

 اربصلا كرصع يف تمق نا هرتبتس

 ارجح نكي ملام شيعلا بيط كلينل

 ارصإ لمتحت ملو ارفك بكترت ملو

 ارزو رزت مل ام سودرفلاب عفرتس

 ارجا هب ىزجتو اركش هب ىظحتس
 ارتت هئابحا يف ىولبو فيسو

 تايبأ ]٦1[ يهو تمت

 : اضيا هلو

 دجم ءاسك تانياكلا ينتسك

 ىتح يشاولا ريصب اهرصباف

 ل ذج يلع دوسحلا كحض دقو

 يرخف رقفلاو ىجحلا يف يدجمف
 ينا ليق دق ام رقفلا الولو
 يضرع نوصا نولفافغلا يناري

- ١٤١ _ 

 يواسملا افصي امه لب رخفو

 يواغملاو رئابكلاب ينامر
 يواغللا يتاو هلوق بلقو

 يواعدلا تققح تققح لقعلا الولو

 يواهملا تسد وا راعلا تسبل

يواغ لك يباحصصاو يضراب



 يهجوب ينع هرش عفد ال

 ايلو ىوقتلا اخا هب تعفر
 ينم ملعلا ةاور تعلطا ول

 ماقم نم ةتامشلل يب امف

 اهنم تسبلف هثارو تثرو
 رقفو قلخ ىفطصملا ثارت
 يسفن برح عبطتلا لاز الف
 انيف مسقلا ماق تاجردلا ىلع

 نمع فارولا لزانم نياف

 افصو شرعلا لثمك مهنيبف

 اصقش تيصحو اهضعبل تبصا
 يبر ءاقلت يف قوشلا باهش

 يواط بلقلا هيلعام ري ملو
 يوامس هبصنم دجملا عيفر
 يوار لك نم تدب هحيادم
 يوارم مدق الو فضش يذل

 يواسكلا ريخ نم هللا لضفب
 يوال لكلل عساو بلقو
 يوادملا ىمحك اهسفن يماحي

 يواستلا انل حص ءامسالا يفو

 يواسملا نيا مأ هوثرو مه

 يواه شرعلاب هتحت يفامو
 يواح نهلو ىتفلا درا ىسع
 يواك بلقلل ىضرلا قفو ىلع

 اتيب ]1٨[ يهو تمت

 : ًاضي اهلو

 دقع الو دهع ياينداي كل امف

 ىنملا ىلع لصول راجنا كل الو

 ىرولا ىلع رهقو ناطلس كل الو
 ابكرمو مانالل ارهظ تلززف

 ىحولا ىلع اثيثح اقوس مهب قوسي
 اجر نمل ايرم يتأي نمل ايبو
 نم برقب لوصولل اقايتشا حوني

 قطت ملق تايناكلا رودص تقاضو

 اهرساب تباجتساف اهاعد نكلو

_ ١٤٢ _ 

 دعو ال ديعو ىملساي كل امو

 دص الو بحصل لابقا كل الو

 درطلا وا ال ىضرلا كنم مهل نوكي

 دلج هل تايناكلا طوسو ًالولذ

 دهجلاو دكلا هباش نكلو افيطل
 دض اهل ال ةمعن يف العلا غولب
 دلصلا هل الجت نا امل كدنا دق

 دن هل ال هناحبس ةلز انل

دشرلا اهل رقتساف اعوط روفلا ىلع



 هبلق رونلا الج دق دبع كلذك
 لزنم هيف هل ىلوملا هنوكف
 ةثجو مسجل ال ملعل الوزن

 ىوثلا نطوم ىوتحا كيفامو تيقب
 امب اقثاو اهدم دق دي تبتف

 ارهاظ ردلا رظنم يف اهب دوقع

 اهوشح رمسلاف ءاجرالا ةفوخم

 ىدرلا نم اهيف رورغماي كل مكف
 العلا بلطت لزت مل يرعش دعاوق
 ىسالا نم اعانق ينع تعفر دقل

 اخرلاو ديادشلا هيق توتساف معن

 دح هل ال اعس او احيسف ر اصف

 دعب نم مث هذه يف هلزنيس
 دمحلا هل ىلاعت راكفا فييكتو

 دهعلا كل نوكي ىتح ىوقلا نياف
 دم اهل كنم بابسالا نم هاري

 دقعلا كلذ هرغ لوهج نم مكف

 در هنود امف ادعو هزجنتس

 دعب هل ال الجاع افتح كيقلتس
 دجملاو رخفلا اهل العالا لزنلا نم
 دقح هب ام اغراف يبلق حبص اف

 درو اهل ىرخاو درو هل ناكف

 انيب ]٠[[ حو تمت

 : ًاضيا هلو

 اموي ضرألا عاستا قاض اذا

 اوفك نوكي تايناكلا ىضاقف

 يلايللا دولوم كنزحي الف
 ام ىلع انتعاطتسا انالواو

 جاجوعا ىلع ليبسلا كلس نمف
 اهارع ىلع لابجلا دقع نمو
 واغ لك ثيابخ ىشخت الف
 امل ناسحالا قباس ىسانت

 هاتااعقدلا ىلع ءالم مكف

 داه هللا نيدل ملع مكف

 هالق اهيضاقو دبع ىلع
 هالتبا امو هاضق اميف هل

 هالو دق انع هللا نيمي

 هالم انئيج اذا هب رسن

 هالطصا يفيو ىظل يف عدعدت

 هالع امو دامعلا هل حصو

 هالّم هبجعأ عبطلا ثيبخ

 هالع ىقرو ىرولا يف نكمت
 هالق ىتح ةديكم لكب

 هالج ىتح هرون افظطاف

١٤٢ _



 هلااي كلدع نارينلا نم داوب هفذقت تاكلهلا دي
 اتيب [ا١] هيهو تمت

 : اضيا هلو

 زوافملل ىرسلا تقو يب عطقيو يننود لقثلا لمحي يليفك يليفك
 زواجتلل اهريغ ليبس يل امو اهلك دماحملا نود هل يب امف

 ناتيب ۔ههو تمت

 نيتاسبلل ينجتو تويبلا يلعت مكلبنل قيرازم صوصللا نا
 نيطالسلا تابوقع مهتلع الو بصن الو الك بعت مهلان ام

 نيهاربلا حاضول نامزلا سئب مهشيع ذتلاف مهل نامزلا باط
 نيطايشلا تاوادع هترتعا الإ ةلباس رم وا ألم يف ماقام

 تايبأ ]٤[ هو تمت

 : ًاضيا هلو

 سبقلاو رونلا معنو ليلدلا معن سنألا بحاصلا معنو نيرقلا معن

 سرحلاو نصحلا معنو نامزلا نم ةبيان كتبان اذا عاجشلا معن
 سرف الو لمج الف مانالا ىلع هب هلألا داج يذلا داوجلا معن

 سفنلاو ردصلا قيضي تمدع ناو هرسيب اهيف حاترت ةعس هب
 سكولا كبيرق نع حازني هداجياب هنا هملعاف سلفلا كاذ سنجلا اخا

 سلتخمو بوذجم جئاوحلا لين ًاسمتلم سلفلا نود قوسلا لخاداي
 سكعنم رهدلا كيلع مانالا ىلع هبصانم وعلت بسن اذ تنك ول

 سكتنم سارلا كنمف بايترا الب ةبذهم قالخاو نيد اذ تنك وا

 تايبأ ]٨[ ههو تمت

_ ؤ٤٤ا\ _



 : ارعش هدلول ةركذتو ةحيصن اضيا هلو

 يليلس ينع لست ال يليلس

 ينم لان ذا يعتام يليلس

 انيقي هب تملع دق يليلس

 اميدن ائيش ىرا ال يليلس

 اراذح ذخ ةيقتلاب يليلس

 يأبص يف يعبط ناك يليلس
 اعوط ربلا تلذب دق يليلس

 يراج مث براقالاو يليلس
 امع فرطلا تضضغ دق يليلس

 افاو بيشلا رون نيح يليلس
 احانج مهل تضفخ دق يليلس
 مهنع لاملا لض نيح يليلس
 يسارب امهتلمح دق يليلس

 ينامر امب تيار ول يليلس

 اهنم سايلا تيقتلاف يليلس

 مهارا مه ةشاشبلاب يليلس

 ءيش يوبا ىمرام يليلس

 شارف يف اتام مث يليلس
 يلاؤس ىلع تيقب دق يليلس

_ ١٤٥ _ 

 يليلس يجهتنمو يعبط نعو
 يليلس فاك هترصبا امو

 يليلس املع يتريس ملعتس
 يليلس اي كصخش دوجو ليبق
 يليلس ترشتنا دق هترهشو
 يليلس يلبس يذف ادعالا نع

 يليلس انسح يتبيبش تقوو
 يليلس هرك الب يئاباب
 يليلس يناوخاو يباحصاو
 يليلس مهيواسم نم زربت
 يليلساي آباعم الوق الو
 يليلس امهرعش نيوبالا نم
 يليلساي الذ تامحرلا نم

 يليلس اي مهيف زجعلا نابو
 يليلس رخف الب امهلوعو
 يليلساي يدوسح ىولبلا نم
 يليلس هلمحيس نج الو

 يليلس احيفلا عساو ردصب
 يليلس قلط رين يهجوو
 يليلس اي يب مهئاقشإ ىوس
 يليلس ءذق هب ام ءىنه

 يليلس اي زع وشح هيلع
يليلس انمحري شرعلا برل



 يصالخ ىوس دارملا ام يليلس

 قح لكلء افول اب يليلس

 يتوم دعبو ةايحلا يف يليلس
 ةالص انم تضم ام يليلس

 اذهل اببس يل ناك يليلس

 يرتس تفشكام لاط يليلس

 ءاير وا بجحعل ال يليلس

 يناف اريخ يل عداف يليلس

 اوعيطو يلوق اوعمساف يليلس
 اقوقع ينولينت ال يليلس

 ىبرقو اراج الو ال يليلس

 امازتلا يلبس مزتلاف يليلس

 اساس ملعلا دعتساف يليلس

 ءاقتا ىلوملا يقتاو يليلس

 يصاعملا لبس بنتجاو يليلس

 انع هاضريام لثم يليلس

 اضيا كاذو اذهل ال يليلس

 اهجو راتخي اميأ يليلس

 باب لك نم ىظل يف يليلس
 امع ربص ال اذكه يليلس

 ۔ _ ١٤٦

 يليلس يرس هتنمص امو

 يليلس مكل ةربخ نكلو
 يليلس اي ةفيلخلا يل كتوجر
 يليلس اي يقحو ينوعارو
 يليلس اي اعيمج مكماو
 يليلس ايودنم هيلع تدزو

ا غ :



 يليلس اي متنأو ياباو

 يليلس اي كبر ةالص هيلع
 يليلس مهتريس راس دق نمو

 يليلس اي ةمايقلا موي ىلاإ

 اتيب [[] يهو تمت

 : ارعش اضيا هلو
 م م و

 يلوس ن ى دهو لوأ ياده يلوس براي ينطع اف كلضفب

 لوسرلا نيد ىلإ ىبرقلا نم يبلقب هتبحم تنكس نمو
 لوسفلا مدنلاو بوتلا ءامب اعمج ساجنالا نم انرهطو
 يلوسن هب ناك ثادجالا نم مويل هانوجر دق كوفعو

 تايبأ ]٤[ يهو تمت

 : ارعش لايكلاو لايكملا ين اضيا هلو

 يعمج هللا توعد دق يليلس
 اعمج دلخلا نانج يف يليلس
 اراج قلخلا ريخ دنع يليلس
 ماركلا لالاو باحصالا عم

 اعمج ءافلخلاو راربالا نم

 تكمس ولو يتفي نمل لامكلا زع
 اوذخف اندلا يق لاحم لامكلا نا

 ابقترم توملا ىجري انم ناك نم

 مدن يف تقولا لوط بوتلا ددجي
 تصفتناو عنصلا نسح توملا هوش دق

 ةدوسم الامآ ءرملا ددم ول

 انلجراو انيديا رهدلا رصق دق

 مكح نم ناك دق ام ءرملا موق ول
 مزتلاف لايكملاو عاصلا عناصاي

- ١٤٧ _ 

 لفسلا ىلإ دودرم نساحملا هنم
 لمعلا نم متمرام بياطألا اهنم

 لجو يفو فوخ ىلع ةايحلا ينفي
 للزلا ةعاس هيلع موجهلا ىشخي

 لكالا يف تاذللاو شياعملا هنم

 لمألا دراش يرصي ةينملا فيس

 ليحلاب زع دق امل لانملا نع
 للخلا نم ملست مل ةدارالا ىلع

ليم نم قحلا يف امف طارصلا دصق



 لدج نم لدعلا يف امف باذعلا هل ابكترم سخبلل وأ ليكلا ففط نم

 تايبأ ]1٠[ يهو تمت

 : ارعش نازيملا يف لات اضيا هلو

 ساطسق لدعلا دامع دومعلا نا

 ةرساخ نزولل تعفر ةفك مك

 هبحاص نعل يف هل دومع مكو
 ادهطضم ليولاب ىعد مولظ مكو

 ايقتم نازواي كبرب قث
 لجأ الو دح هل باذعلا الو

 سانلا تراج امهم روجلا أشنمو
 ساسلا اهباع دق ةرعاص ثتجت

 ساوسوو نينافا نامزلا لوط
 ساعدمو يك هل دومعلا نم

 سابقم ملظلا يف امف دابعلا ملظ

 سايقمو فصو هل ماري الو
 تايبأ [1] يهو تمت

 : لاقف هناوخا نم هصي ملظ هيلا لوصولاب هدعو نم اضيا هلو

 يدهعو يخأ تدعو ام فلختأ

 انكرو آادضع يل تنك كنال

 سينا نم كتوم دعب يل نمف
 يعست ريخلاب ادغ ينيفاوف

 بيخت ال امتح كيف ينظب

 بوبهلا هعزعزت ال اقيثو
 بيسن الو نيعي بحص الف
 بيبطلا ىضرملا ىلإ ىعسي امك

 تايبأ ]٤[ هو ۔تمت
 : ادحاو اتيب اضيا هلو

(١( 
 اسرغم ديبلا ىرث يف انيهر ىحضاف اسرعم ديعلاب تاب دق ىتف نم مك

 هباجاف ىناعملا نم ىنعمل هاعد دت هناوخا ضعب ابتاعم اضيا هلو

 : لاقف هيبلا هاعدام مامتا هل هنم حصب ملف

 هناو تابجاولاب ىتفلا موقي
 مئانل ا : سرعملا ) ( ١

 اسني نا نباغتلا موي نم فوخلا ىلع

 ۔ _ ١٤٨



 ًالزنمو ازع ,ركول اب تعنق ولف
 اهلاقع يفأ ' اهناريع تلقع ولو
 هضاير يف ىضرلا ليح هب لاحل
 ةفرغ موللا رحبا نم تفرتغا الو

 اسكن تقلزنا اذا يردت الف يلثمك

 اسمأ اهسم امك اعطق اهسم امل
 اسح هل عاد لك نم تعمتسا امل

 اسأبلا تقال الو ءارضلا تقاذ امو
 اساك هب تسحت اسما تفرتغا امك

 تايبأ ]٦1[ يههو تمت

 ةحيصن يمايرلا دمحم نب ريمح نب ناميس خيشلل ةاثرم اضيا هلو
 : ارعش لاقن هيضأل

 افورص ىوزناي رهدلا كاقس
 ماسحلا بضعلا مراصلا تومب
 يلاعملا زاح ريمح هلالس

 ريخب ناميلس يعاسلا وه
 افوطع مهل رازنلاب افيطل
 تالضحعم ماظع للع مهب

 اهافش مهل ءاجرلا لاط دقل

 تاميق اسؤر تسكن دقو

 يلام ءوسلا نامزاي كحيوف

 اعمد هيلع رازنلا تكب اذا

 اراهدزا مهرودب تدادزا مك

 امع لدي نامزلا نكلو

 موي لك اياضقلا هبلقت
 افيلخ انل قوسي ىلوملا ىسع

 )١( باكرلا يهو ريع عمج .

- ١٤٩ _ 

 افونت امس اقس دق وه امك

 افوتحلا انعرج دوجلا ليلخ

 افولأ اددع هفرحب زاحو

 افؤر ارَُب هلهاب ناكف

 افولا معن ذ ناميلا نميللو

 افوصو اهمهرمو اهل ناكف
 افوند هتينم مهتدازف

 افولضلا تمطحو ىده ماقم

 افوسن ةيسار لكل كارا

 افورج تقسو امد نمي تكب

 افوسخ هتتومب تدادزا هب

 افورص هل ناكو انع يفخ

 افوشك هنطابب ام فشكتو

 افولع مهل ماركلل افيلخ

 . نامع نم رضخالا لبجلا هلبج هب ينعي : هفرح (!)



 هاخا يماسلا برعلب لعل

 قوقح انل كيلع هل لوقا

 اهيف كانبلاط كيخا دقفب
 باتم عم ةبانالا اهلواف

 احيسف اردص ىدهلل حرشتو
 فيرش قلخ يذ لك لزنتو
 يماودلا دي كتزراب امهمو
 بط لك رواش مث فقوت
 رما لكل ديضعلاب رفظتس

 لوقب تعفد ةيزر لكو
 ارج دجملا مامز اديرجت

 ءاقترا يضاملا ة هريس ىقرتو

 تفح كيلوح يتحيصن كاهف
 بلق لوبقب اهتلباق اذا
 ازعو افرش اهلضفب لانت
 افرص ًضحلا قيحر نم برشنو

 افوطق يلاحلا همركل نوكي
 افورع هددعأ اميف نكف

 افويزلا رذو اهسخب بناجف
 افودصلا يداصلا كبلق سدقي
 افوقو اهب كاذل فق كسفنو
 افوكنلا مدقلا اذك هلزانم

 افوفص اسابلا كلوح تفصو

 افوفص ىولبلا برج بحم
 افوقسلا ولعت انقوف رهظتو
 افويسلا اهبناجب للست الف
 افوخم ادبا ىرت ال افيفخ

 افورحلاو يساورلا اهب دهت
 اقوجسلاو عقاربلا اهب تفشك

 افوزع اهنع افزاع كت ملو

 افونالاو ذلحامقلا هب دوقت

 افورَص اعم ةاجنلا ضوح نمو

 اتيب ]٣٠[ يهو تمت

 سيمخ نب دعاج ناهبن يبا ملاعلا تومب ةيزعت ردصي اضيا هلو
 ه ١٢٢٧ ماع ينوتملا

 هاندب يقب نم ةبيصم تمظع

 ىلعلا تاوامسلا تكب يذلا ينعا

 هتارفز نم هللا شرع زتهاو

 قمحألا لماخلا ىمعلا : مدفلا )١(

_ ١٥٠ _ 

 لابجلا سؤر : فورحلا ()

 هانسب ىجدلا قلق يذلا دعب

 هانفل اهب نم ةطيسبلا دعب
 هانعم ىلع نمو هيلع يكبي
 هانعف اعد نمل بيجملا وهو

 سرلا : دحامقلا )٣(



 هانيع تنج ام رذحيو وجري هنم لئاسو هلأسي ماق دق

 تايبأ [] يهو تمت

 : ارعش اضيا هلو

 امقلع ةعيطقلا فرص نم هاقيذت هشحفو ناسللا ءوس ىتفلا ودع
 امدلل ةطيسبلا قوف احفس مكو ىرقلا نم تارماعلل افسن مكف
 امطحملا ريسكلا مظعلا ربج دقو اقمنم ليمجلا لوقلا فلأ دقل
 امكحت اسار قيطنملا سكن اذذ مكاح فيسلاو نارمعلا رمع دقو
 املظلا اعقوي امه وأ الدع ناميقي هرهقو كليملا لقعلا ردق ىلع

 تايبأ [] يهو تمت

 : ارعش اضيا هلو

 جاهنمو هجو لك يف ىنملا لانت جاحلا بلاطاي نمحرلا ىلع لكوت
 جاعزاب تلد نا لمرلا ةبارض الو رويطلا ميترت كرضي الو
 جارباب تلح نا ةئيضملا سمشلا الو رينملا ردبلاو بكاوكلا الو
 جادلا سعسع اذا وأ اراهن كيلع مداق ريخلا كبسح ريخ لءافت
 جار وأ تنك افياخ رشب اباصم همكحو هلالا ملع يف كت ناو
 جان اهب تسلف مالعأو امولع العلا يقترت امسلا تلن ولو كاتا

 تايبأ [1] يهو تمت

 : اضيا هلو

  

 اناك اهلك نكلو بابسحلا مكح ضرتعم مزعلا دعب لكوتلا سيل

 انايبت كيلوت ترهظ نا سمشلاك امهليلد بوصنم صنلا مكحم يف

 ناتيب ۔حهو تمت

. ١٥١١ _



 يمايرلا دمحم نب ريمح نب برعلب خيضلا اهب ىنر دت اضيا هلو

 : ريمح نب ناميلس نب فيس خيشلا اهيف حصنو
(١( 

 مسلعو فونت ىلإ ىطملاب جع
 امدنع ةيحتلاب كناسل قلطاو

 اجحلاو مراكملا لهأ اهب صصخاو
 القوحمو اعجرتسم اهب دعقاو
 امزال ارط يحلل ًاظحالمو
 مههوجو تدقف نميف ادقفتم

 مهلاح نع اهلها ريغت رظناو
 اهبلاو ةعاربلاو ةراضنلا دعي

 هقارشا نع ضرالا لهأ جورخو
 اولدب يناغملاب يناوعلا هبو
 اهتارقف دعب مسلا عيقن اوقسو
 فرحناف ركفتلا نم تقفأ اذأف

 اومتحا اهب نيذلا اهتبيرع لاساف
 اهروصقو اهفرحب ديشملا لسو
 ىوتحا امو ضايرلاو ىوضر رايدو
 هلوح ترادتسا يتاللا ىرقلا لسو
 هناف ضيرقلل ضرقملا لسو
 حداق ميظع ءزر نع كبيني
 امئاد ةشاشحلاب يظلت ران
 ةموشم لك تدهاش هنأش نم

 هيلإ مظعاب انتبيصم تلآ

 .ءيذبلا شا زيل : : ملع ٨

_ ١٥٢ _ 

(٣) 

 معلصو خانملاب لمسبو خناو
 ملسو باكرلا نم لوزنلا مرت

 ممعف مومعلا وحن اهب لبقاو
 مهمهتب اربكمو ًاللهمو
 مدقالا نامزلاب مه نم راكذت
 مجنألاك الملا نيب مهموسرو

 مسيملاك ىسلا رثأ مههوجوب

 مظعالا عيفرلا فرشلاو زعلاو
 مهدألا ناخدلا لثم اًكلولحم
 معنملا شيع دعب ةشيعملا كنض

 معطملا ذيذل نع ضوعتلا سنب
 مزحالا لوقب ذخو لاوسلا وحن

 مقرأ وأ سباع"لمط لك نع
 معنلا تارصاقلاو اهنانجو
 ملكتم قطان وا تماص نم

 ملعت كل اهلعلو اهلعلف

 مهدملا باصملاب املع كيفكي

 مرضملا ميحجلا حدق هبلق يف
 ملعن مل مهباصمب انتيلاي
 مهسالاب اننيبام ةموسقم

 مقفملا بيصنلاب كصخا ينا

 .ءايحألا ةيحت سكع نيبأتو ءاثر ماقملا ثيح مالسلا مكيلع مهلوق نم هتوحنم
 مسقلا : ةيلألا )٣(

 



 اهمسق لباق ربصلاب اهتلباق
 افولا يلوأ ماركلا دقف ىلع نعاو
 الساب اٹيل ناك دق نم قارفو
 امداق يماتيلاو لمارالا فهك
 الياسو تابجاولا ,قوف ديزيو

 ءرما ىلع نامزلا "انخا اذا ملع
 مهريغو بارتلا نيبام قرف ال
 برعلاب باوجلاف اذ نم تلق نا
 همهسب نونملا بير هلاغ دق

 العلاو ةسارفلاو ةسايسلا بر
 سيارفك هدنع سراوفلا لك
 هفرط ههيركلا موي يف رك نا
 لزت مل انيف توملا نيع نكل
 تضم دق اسفن زتحت ةينمو

 الف انزكرم ثعبلا ىتح ضرالاو
 الو اعقدلا يف بد امم قبي مل

 اقبلاب عماطتلا ىلإ ليبسلا فيك
 اومدقت نومدقالا نولوالاو

 مثاجو رايدلا للخ سياج نم
 هقلخ كلسم قحلا ليبس اذه
 هدعب ةفيلخلا خيشلا اهيأ اي
 تدب اذا تابئانلاب سئتبت ال

 برجم لك يار كلانه مزلاف
 اومدقت نيذلا فيناصت سرداو

 . عطقلا : مصفلا )١(

_ ١٥٢٣ _ 

 محراو رفغاف براي ىوقلا ردق
 مشغلا سانألاب كدبع ماقمو
 مطحلا باينلاب يداعالا يرفي

 , مزلالاب هريغو ليبسلا نبال
 "صقت ال ةلوصوم الياضفو

 ملسم دبعل ايلعلا ةورذلاو
 مهفاو ملعاف ناسحالا ةمسق يف

 مدقم نم هلاي ريمح لسن نم
 مغرملا ماغرلاب انيهر ىحضا
 مطحملا ليقصلا فيسلاو فيضلاو

 مشمشغ لك نانسب ةجورضم
 مجرملا باهشلاك اضيغ ضقني
 مقرملا باتكلا نم روطسلا اونرت

 مكحملا كاذ مكح يف اهسافنا
 مدقتملا همكح نع انل رزو

 مجنالاك اقلحم ءاوهلا قوف

 مرصت ريغب اهيف انل انم
 مرجم وأ ملسم وأ ملاس نم

 مدعم وأ ينغ يدوا هركو يف

 ملستساو هب ضراف هطارصو
 مزحاو رمشف يدابلاو دانلا يف
 مقلح وأ ةوهص يف اهباينا
 مشجتم ام ريغ بحم بط

 مزحألا ديضعلاب رفظت فرعلاب

 ىضما : انخا (!)



 امزالم تيقب ام ةمالسلا لنت
 لكشم رمأ لك نع فقوتم
 هدوج مدقت نم ةلالس فيس

 رشان كنا ريغ كنوك وجرن مل

 مهلك ةوبألا عبط اهنا اذا
 يحئاصن تاثداحلا عيمج يف ذخ

 هرصعب قيلي ام اهنم جاتحاف

 هذهبو اهب امب تفرع اذاف

 اهلابجب يحولا ىلع نبذجتلو
 اهلظ كسار قوف قفخت ريطلاو
 اهدنع يراوضلاو يتأت شحولاو
 حصانم بحا نمل بحملا نا

 امل ناونع كلتو بحملا اناف

 اهيلو تنا قدصلاو اهتيدأ

 هلهج نع ةلالد يبغلا يفكت
 اهدض رذاحو اهتقيرط كلساف

 نأ لبق عماطملا يف عماطتلا رذو
 ام فالخ ءيسملا ةبقاعم رذحاو

 ةيلبو ةيزر لك كيفكي
 دمحم يبنلا ىلع مالسلاب دج

 مهليبس نيكلاسلا نيعباتلاب
 ىتفلا لجن انديعس ديشرلا كاذ

 هتايح لالجلل ةداهزلا زاح

 ىضم نمم ىدهلا يلوأ عيمج ىلعو

_ ١٥0٤ _ 

 موقلا تايكازلا مولحلا لهأ
 موقألا باوصلا هجو ىرت ىتح
 مركألا فيرشلا ناميلسانيف
 متخت ال امناد مراكملا فحص

 مزلأو طبضاق تنا ةفيلخلا معن
 ملست كمعل ينم تدب يتاللا

 ملسالا دادسلا لاح ىلع ىضمو

 ملسلاك العلا ىقرم اهتدجوف
 مترت كل ادجس يساورلا دلص
 منرتملا اهريفصب ىجحلا يسنت
 موحلا يداوصلاك اعوط كيلوح
 مزحالاب اذخأ رمأ لك يف
 مشحلا ماركلا لجناي بلقلاب

 مهبم رمأ لك يف اهب يضمي
 موقألا طارصلا ىلإ ليلدلا يهف

 مثاملا يف ىري هجو نم كيتأت
 مسرم حيحص رثأ نم هرصبت
 مدنت ال ههجو نم هتئيج نا
 ممتو ماركلا بحصلاو لالاو
 ممعمو ىقتلاب لبرسملا ىلعو
 يمكلا كاذ دمحم ليلس فلخ

 مرجم وأ لكشمب عوقولا فوخ
معلصق يبنلا ىلعو لبقم نم



 ملسف عيمجلا ىلعو اننيد يف ةلاهجو ةبيرم لكل علخاو

 اتيب ]١٠[ يهو تمت

 : اهفلؤم هللا محر ربتعملاو ةماقتسالا باتك حدم ين اضيا هلو

 ىقر دقو نيدقرفلاب ىقر نم ىقر
 ةلالض لك روجيد هب رانا
 هؤامس حاص لدعلا رون حبصاف

 ترفسا ةماقتسالاب ىدهلا سمشف
 هطارص ميقملا رفسلا وه كاذك
 امك اربتعم مسالا معن هامسف

 العاج نوكلا يف سمشلل نم ناحبسف
 ابيئاد رهدلا يف قافالا يف قرشتس

 اهلثمك وهو روجيدلاب بهذتس
 اهلوفا ليحتسم سومش كلتو
 اقبلاب صخ نم دنع ىقبي كلذك
 اجن اهوحن نمل ىلوملا نم ةاجن
 دمحم اهيف لح اضرأ هللا ىقس

 ىمعلا ةملظ نم قافالا تملظاو

 ةركب لك يف هللا مالس هيلع

 تعفرت روصق يف ندع تانجب

 رثالا نم ماتخلا ضف نم شرعلا ىلع
 رظنلا يف رمالا لكشم بيرم لكو
 رشتناو علطت امل هتعلطب

 رفك ذا كشلا سعسع اهايض ىلجو
 ربتعمو ازاجم اجاهنم غيزلا نع
 رطتسم مظنلاب هانعم نم مدقت

 رقتسمو اهيلا ىرجم هتمكحب
 رصبلا نع بيغملا تقو يف برفغتو
 رهظ دق هللا نم مكح اهبهذيس
 ردك نم طق اهسم ام اهزكرمب
 روصلا عم موسرلا اهنم تبهذ ولو
 رقس ىلطصم نع ماع دق اجدلا رحبب
 رظتنم ةداعسلل ديعس ليلس

 رفس امو ءايضلا حال ام هالولو

 رمث وأ دوعلا اشنام يشع لكو
 رفظ دقل تامعانلاب هنكاسم

 اتيب ]1٦[ ۔ههو نمت

 : ارعش لاقف اضيا هلو

 ركش نمم نك يركشلا رماع اي

٥ ٥ ١ 

ركدا دق تاعزانلل يذلا عمو



 هنامز لوط لازال يذلا عمو
 ىلع ىلوملا ةدابعل ايلختم
 ىضترملا ليبسلا دصق يذلا عمو

 هفك يف يذلل يباتك صلخ

 يف باط يمسملاو ىمسملا معن

 مهليلب مانالل ءؤض لازال

 اورصبا دق مه يأرلا لهأ ةآرم

 ىدهلا وخا ميمحلا لخلا اهيأ اي
 هراوج باحر يف لخدت كاسعف

 ٠ ]| جهههو نمت

 نم ىوزنب ىرجام ركذي انتببا هلو

 انيملسملا رودب تلفا دقل

 اعيمج مهلك ضرالا نطبب

 ليلق نم اهيلع ىقبا نمف
 ىوزن مالسالا ةضيب يمست

 اهيف رمألا لاو راص املف

 داوج لجر هنا انعمس

 اموق سانلا هافس نم برقو

 اياجسلا لوذ رم عبطلا ثيبخ
 يند قطن يذ لعفلا ميمذ

 اهيبش هل ءاسنلا راص دقل

 املظ فوخلا لهاب اومار دقو

_ ١٥٦ _ 

 ركع امهم هليل يف آدجهتم

 رشتنا امل هنيد نم هب لجو
 رمتنئأ دق هيف رهجلاو هرس يف
 ربتعملا باتكلا وه كاذو يسرط

 رقتسا دق ميعنلا تانج تاضور
 رفس اذا ريطتسملا حابصلا لثم

 رتتسا نيح ىضترملا طارصلا هنم

 رثالا يف اميقتسم رمشو ضهناف
 ركش نمو هاند يف رباصت نم عم

 تايبأ [ ا

 : هةنولا ضعب رصع ينف عيضفلا

 انيلحار اوحضأ ملعلا لهأو

 انيلزان رباقملا رفح ىلع

 انييكاب ةفيرشلا ىوزن ىلع
 انيفراعلا نيعل تعاض دقف

 انيدتعملا ىدعا ملعلا لهال

 انيلطبملل هدوج انيار

 انيدعبم اعيمج ايلعلا يذو
 انيدسفملا سأر سفنلا سيسخ
 انيمرجملا بطق دهعلا نوؤخ
 انيهبشتم ىرت ارزولا اذك

انيبتسم اروج مث اربجو



 اريكن ارماانل دبا دقو

 اعبت هللا ديبع يضاقلا اذك
 لايتحاب ىوزن قوس اولاحو
 الصأ هللا لامل ةرصنصب
 اهيلإ مهلاقتنا نآ دقل

 اماع ناتئام اهدعب فلاف

 اوقيس تاعابلاو زبلا لهاف
 لوقبلا لهأ عم ديصلا لهأو
 اربج هللا ليبس .اودعق دقل

 يشاوملا يتأي نم مشلا لهاف
 هاشح واض ةقاف وذ اذف

 يبجي رمالا لهأ جلع ىتايس
 يراوضلا عم راوج ال نكلو
 يراوضلا لثم مهلاتما اذك

 يليلخاي يلاقم عمساف الا
 لام لزج مهيلع اوذخا دقل

 دعق بصغلا كاذب اومعز دقو

 ارارم اوحصن دق لضفلا لهاف

 ايتفب ىتف بيجي ال نكلو
 يصاعملا بكر نا ءرملا بيجي
 لالض يف اذهب ىعسي نمف
 ليو مث ليوو ليوايف
 اباقع مهل هلالا لعج ولو
 تارف اهب غاسي ءام الف

 ىوزنب ميدق قوس مسا : ةرصنصلا )١(

_ ١٥١٧ _ 

 انيملاعلا كاله هب فاخي
 انيبغار اعيمج اوعنص امل

 انييغاب بساكملا لهأ ىلع

 انينسلاب سمخ مث رشعو

 انينراقتم مهلك اهيلا

 انينراقم يرطلا محللا عم
 انيكلاسلا قيرط اوعطق دقو
 انيذخآ مهنم ودبلا لهاو
 انيببستم ةليع وذاذو
 انيرواجتم هب مهءاسم

 انيلياق عمساف نابعثلا الو
 انيتيملا ىعرت ودعلا بالك
 انيذخأ عيانصلا لهأ ىلع

 انيكسمتم مهرايدب مهو
 انيمعاز مهام دعبلا نياف

 انيبناخ اودرو اوذبن دقو
 انيملاعلا هلإ اهب عاظطا

 انيرسانخلا ىوأمل هبحسيو

 انيلطبم اعيمج ىضري نمو
 انيكلاه اعمج ملظلا لهال
 انيمثاج اوحض ال مهايندب
 انيلكألا توقل رجش الو



 ارهظ ماعنالا نم اوبكر الو

 اريس رحبلا ىراوج يرجت الو

 بيبد نم اهيلع قبي ملو
 اياربلا لهأ نم قلخلا نال
 ليلق نم يبر ءاش نم ىوس
 اديور مهلهما نامحرايف

 اوفعو الضف انبر انلأس

 يبن ىلع مالسلاو ةالص

 اعيمج مهلك تيبلا لهأو
 ارط راربالاو ءاحلصلا عم

 انيمس امحل مه اولكا الو

 انيلماح اهيلع اؤاش امل
 انيبهاذ اهنمف اهب بدي

 انينمؤملا مث لضفلا لهأل
 انوفرسم رئابكلا لهأ مه
 انوبنذملا نحنف ةرفغمو

 انيدتهملا رون هللا بيبح
 انيعباتلا مث باحصالا عم

 انيرخاو نيلوأ اعيمج
 اتيب ]٤4[ جهو ۔تمت

 : اضيا هلو

 ديعس وبا لآ هللا لاجر
 اياربلا تاداس ضرالا كولم

 مامالا لجناي ناطلسايف
 مامهلا نبا كاذ ثيللا نبايو

 مهيف ماغرضلا مغيضلا تناف

 سيطولا ىمح اذا ىنثي الف
 انينعاطلل انقلا كبتشا اذا
 ريضو حرت ادعلل ثدحيف

 ىوزن هتفرتقا يذلا بنذلا امف

 انوع ناطلسلا اذ ناطلس ايف
 بأد ناسنالل بنذلا ناف

_ ١٥٨ _ 

انيملسملل اي هلل ايف



 انيملسملل اي هلل ايف

 اهيف فورعملا كراد ىوزنب
 اتيب [12] جهو تمت

 : اضيبا هلو

 انك مث لاجر تناك انل

 ارارطضا انيداعأ انملاسو
 ءافطصا لهأ مهنا اننظ
 اريبك اركم انب اوركم دقل
 اماستبا انييأرت يف مهارن
 ءوسب اوباتغيف اوباغ اذا

 يسفن كادف رايخلا كل لوقي
 تباطو انم مهدادو ثاعف

 يعمد بصأ يخأاي ينرذق

 باتع الو ماري مول الف

 مل اذا عارص يغبلا نال
 اليم لكلاب مهنع انجرخ
 اوناك فكلا تاذل مهانيار

 اهاشن نمل سوفنلاب انبهذ

 ارس ملسلا قوقح اوكرت مهف
 اومار رارشالا نم مهمعزب
 دادس الب داسفلا ضحم ىوس

 لهجب ىوعد هذه نكلو

 انينف اوناب اذا ىتح مهل
 انررض انتبحا تراتخا اذا

 انيزر هيفام عوقو ليبق
 انررتمغا امل مهظح اولانو

 انيئان نا عطقاو مه اماسح
 انم كوحنم دقف اورضح ناو
 انيدتفا دق رايخلا نع نحنو

 انم هولان امب مهسوفن
 انسسم دق كنامز نمام ىلع

 انيلع هب باعي بيع الو
 انع لدعلا ليها هدداحي

 انقرف دق ةمالسلا بلط ىلإ
 انيشخ مهنم ىذكه ابايذ

 انررف هب نحن نيدلا كاذك

 انظ داوجالا اوبناج ًارهجو
 انيار امو رايخلل احالص

 انزوو اطسق هب اوماق مه

 انوري ملع الو ملع الب

_ ١٥١٩ _



 التبا مهب انل ىلوملا ىضق
 يدايالاب يداعالا لصت هب
 ادمع مثألا كلفل اوبكر مهف

 فاك رايخالا نع مهقارف
 ادص هللا ليبس اودص مهو

 رمأ حيبق دالبلا يف اوعاذا
 اماقم اهب ةاشولا لان دقل

 اناسل انب نوتماشلا لاطا

 اتعن فصولا كاهف يبا نبايف

 مهيف بوثلا ضيب كررغي الف
 مهنم عمدلا حسل رظنت الو
 امم دوسلا لابج تنال امف

 اهاصح نم ةداوسلا تحمنا الو

 مهنم بتكلا ضبق كعدخي الو
 ءزر لك يف مهعاجرتسا الو
 اراذح مهتبحصو مهرذاحف

 ليوو مه نوبحاصلا سئبف
 هارت ةيصعم ءرملاب ىفك
 انيف توربجلا يعدم بحصيو
 اعيمج ىلوملا ةنعل مهيلع
 ناسح تاحوصن تايوتب

 الضف ادعسلا ةوظح ىظحتف
 دبعل موي نم هارشب ايف

 هيلااقوش هذهب نحو

 انتتفا هبو هبنجب موقن
 انعفد يدابللو يدانلا نم

 انميو المش اهمي اوضاخو
 انعمو ةيمست رابخألا نم

 اندخو الخ هب اوعري ملف
 انملع اميف ةلاح ءوسأو

 انعضتا هب نحن كمسلا عيفر

 انهوو انزح ىدهلا اوخا لانو
 انعظطو 7 اننامز لهال

 انأرو الهج مهبولقل ىرت
 انركذ اذا سورلا سيكنتو

 انرطم ام وأ رحبأ نم اهب
 انيرو أدص اهداز نكلو

 انعمتجا امهم اهبيلقت الو
 انعدتخا نحت هب ام اذهف

 انصحو اروس مهنود ءيهو
 انرشح اذا روشنلا موي مهل

 انيما هلو انياخ نمؤي
 انكرو انصغ هيفغبل نوكي
 انثو ىعجرلا رهظا نم ىوس
 انثعب نا ةميقلا اهب ءوبن
 انمأو دغر امعان اشيعو

 انمت هيف امب هب لاني
انمن نحن نا ىجدلاب اريمس



 الضفو اوفع العلا اذ لأسيو

 اسفن قحلا دوجو يف ىنفيو
 اذهب ايندلا يف تمق امهمف

 ابذج ءوسلا عابس اهب ذاجت
 ففكاو بيذلاك ال ةاشلاك نكف

 تلاج تزج زوافملا كلت ىتم

 اميرك ايندلا هذهب تشعو

 انمو اناسحاو انارفغو

 انفد قحلا فوجب اهنفديو

 انفذق افيج اهعاتم تيار

 انبذج امو هايشلا اهب ذاجو
 انيشيام لوانت نع كفكأ
 انهر سدقلا ضاير يف كدايج

 انفت كايند نم نيح انهتو

 اتيب ]٤4[ هو تمت

 : ارعش لاقف اضيا هلو

 ليلأو رودت مايا رهدلا
 فطان ةفطن ناسنالل لصالاو

 امه امه ريضنلا تبنلاو ءاملاو

 اقبلا راد ىلإ انعجرم كاذكو
 ىذكه الإ مسجلا نا كشال

 ىوهلا بابسا قوت بارتلا نبااي

 لمجتو دعت سافنأ رمعلاو
 لسلستت هبلص نم ةبوذجم
 لؤملا بارتللو عيمجلا لصأ
 لقنتو كانه نم جرختف اقح
 لزنت يلعلا رمأ نم حورلاو
 لاستو ريقنلا يف شقانت امتح

 لزعملاو اضقلا نع رارفلا نيل هسفنب لوهجلا رغلا اهيأ اي

 تايبا ]٧[ يهو تمت

 : ارعش لاقف اضيا هلو

 هبحص ريغ نم ناسنالا بحاص اذا

 ةهابنو ةفع اذ ىتف برف
 مهبحي اموي ناميالا وخا هاري
 مهلالخ نيي روساملا هنكلو

. ١٦١ _ 

 صيحم ديري امع هل سيلف
 صيقر ةامعلا نيب هل نوكي
 صولخ تايدرملا يف هل نأك
صيخر وهو مهلاو ىسالا يساقي



 بصان ةرورضلا كرش امنا الا
 يننا كرهد تاجاحلا اخأ اربصف

 انهوجو يف ترفسا دق ىدهلا سومش
 ىجحلا ةغضم يف فوذقملا اهعبارو

 ىمعلا ةملظ يف ءرملا ىدرتام اذا

 لياز ريغ امئاد اباذع يساقي

 صونق تابيئانلاب هليابح
 صوغت رورغلا رايتب كارا

 صوصن نهو راونا ةثالث
 صيحم نهمكح نع انل سيلف
 صيصخغ وهو رانلا يف هيراهف
 صوغتو اهتايح هب فوطت

 تايبا ]1٠[ يهو تمت

 : ملعلا ميلعتل انبغري لاقف اضيا هلو

 هنا ملعلاف ملعلا ينب ملعت

 ةهاجوو ةحار الاجر يسكيو
 تللذتف هبابسأ مهب تلدت

 ىقتلاو ربلاب كيصوا رصان ابا
 ارصان لجنلا لفغت ال رصان ابأ
 ىدنلاب ءاج ىدهلل اليها هارا

 العلا بترلا نم ىلوملا هب ءاجف
 ريمح لآ نم ءارغلا ةدنك نمف

 ىوتساف لدعلا هماق ماما نم مكف

 هسفن هلل عاب عاجش نم مكو
 هرهد تيبلا مزال ديعق نم مكو

 ادجهتم ىجدلاب ريمس نم مكو
 دقو انلبق ىضم نم اياجس كلتف
 امب مهدعب انتاي مل انتيلايف

 هتيل سانلا عفنيال هنكلو

 ۔ _ ١٦٢

 رقفلاب رهدلا هناش نا ىتفلا نيزي

 رسعلاب قلعت اميق اوشم ام اذا

 رسيلاب هولاني ىتح ىنملا باكر
 رهدلا ةدم يف مالسالل حصنلابو

 رجزلاو دشلاو بادالاو ملعلا ىلع
 يرسي هل ابيجم ىلعالا ألملا نم
 رفولا فرشلا يوذ يكازلا رصنعلا نم
 ردبلا ةليل ىجدلا رون ىغولا ثويل

 رخف نم هايحف يلاعلا هشرع ىلع
 رمسلاو مهسلاو فيسلا عيرص ىحضاف
 رثنلاو مظنلاب راثألل فنصي
 رمسلاب ةوالتلاو موص ءوضلابو

 رمأ ىلإ مهنم رمالا كاذ لدبت
 رمعلا ةدم انءاس دق امل انيري

رحلاو دبعلا ىلع يراجلا اضقلا نوكل



 ابصنم كسفنل ءىه ارصانايف
 دياقب الا طق اذه تمر امف

 ايغاص نذالايو اعوط هل نوكت

 الباق ةحيصنلل نك ارصانايو
 ةعفر كيقريو ازع هب لانت
 ينناف ينم حصنلا حرطب رذاحو
 هبيبحب ىتفلا لهج امنا الا
 ىوهلا هناش نا لهجلاب ىتفلا نيشي

 رخفلا ىلوأ بناجو ىلوالا بترلا نم

 رغصلا رمز يف جيردتلل كدوقي
 ركفلل بلقلا اذك آراظن نيعلابو

 رعذ يف لهجلا نع ابالط ملعللو
 رضخلا سدنسلا نم الايرس كيسكيو

 يرجي مكل دادولا ضحم هب تيتا
 رطولا نم ديري امع هب نيبت
 رسخلاب ةمايقلا موي هب ءوبي

 اتيب [آ[٣٢] ۔حهو تمت

 : ارعش لاقف هضنو ملعلا ميلعتل تحلا يف اضيا هلو

 يلتعتو نيرغصألا .باقر لوطت
 مهبولق هنم هللا دمحب ترانو

 بذاكب تسل تلق ول ءامسلا بطقو

 يعدي لهجلا وذ ملعلل افرش ىفك
 دعتبي لهجلا وذ لهجلل اطخس ىفك
 اكرات نيدلاو هايند يف ددرت

 همهسب فيرشلا ملعلاو لقعلا وخأ
 هب ىفو نا العلا راد هب ىقريل
 هظح ملعلاب ءاوهالا يف ماه نمو

 ةفأرب ينذخ هايراي كباتع

 يذلاو يماقم يف ينم ناك امو
 امزالم باتملاب يناسل درجو

 املعلا تلان اذا يسارلا خماشلا ىلع
 املعلا مه اقح هللا قحب اوناكو
 امهولاو كلاقم يف امرج تلق امو

 امنغمو ابيصن هيف هل ناب

 امعلا ةوه يف وهو هنم برقلا نع
 امر اذا يمهسب يمارلا انا لاقو

 املس ملعلا هل ىحضا نمل ىبوطف
 امركم الدعو اطسق ىدهلا عاوص
 امنهج يف ىدملا لوط هب ىلصيس
 امدقت بنذل نارفغو وفعو
 امركت كنم راركتلا ىلع يتأيس
 اموقم يبلقل نك ايح تمد امف

 اتيب [ا٣] حهو تمت

۔ _ ١٦١٢٣



 : ارعش لاقن اضيا هلو

 ادج نم حدمتس ىملساي كلاجر

 ىوهلا لبس يف فيسلا بحم بحت
 هقح ريغ ىلع هاودج لذبيو
 اهنأك اهارأ ىملساي كرومأ

 امياد ضفخلا يف رايخالا تلاز الف

 ىرولا يف ةسيسخلا كاياجس كلتف

 هشيع بيط نم نالذجلا كب ىري
 ةرسح توملاب شيعلا قارف هافك

 ةمحرو اوفع هابراي كتلاس

 اصلخم اميقتسم احوصن ابوتو

 ىدر نمو يغ لك نم ىدنلا ريثك
 ىدهلا اذو داسفلا لها هب ديبي

 ىدتعا امنيح يف ملظلا اذ هب نيعي

 ىدملاو رهدلا ةدم ىتات سكعلا ىلع
 ىدع مهقيرط نع صخش عفرلا ىفو
 ادغ اهتالاح ليدبت نم دبالف
 ىدرلا نم اموي هيسني امب كيلع
 ادلخم باذعلا ىواي نمو فيكف
 اددسم انيدو اناسحاو الضفو

 ىدهلل ةقيرطلا جهن نع دصلا نم

 تايبا ]1٠[ حهو تمت

 : ارعش لاقن ةباتكلا ءاسنلا ميلعت يف اضيا هلو

 بنط املك ىف قحلا يلوقو لوقأ
 تملعتام اذا ىثنالا امنا الا

 تأطخا طخلا تمار نا اهنا اذا

 ىوهلا يفو آروط يغلا يف هفرصتس

 ىلإ هب ريست ابكر اهل نوكي

 ةمحرو ريخ طخلاب ءاسنلا لهجف
 يننا طخلا اهميلعت يخأ رذاحف
 هتلبقف هتلباق دق تنا ناف

 ىدرلا نم ضعب هيف اهنم ناك اذا

_ ١٦٤ _ 

 بلط نمل نيدتهملا رانم هيفو
 بدألاو نيدلا ىلع نمأ اهب سيلف
 برألا نم ميمذلا عونلا هب تماقو

 بطع وا ناك هب يتاي برط يفو
 بهللاو رمجلا ىلع اهالصت منهج
 بكرلاو رهظلا نع رازوأ فيفختو
 بجو امك ينم حصنلا ضحم كتحنم

 بكنلاو بياصملا كارشبف الاو

ببسلاو لصالا بحاصاي اهل تنكو



 هديرت ينتتأ اروحلا ةداغلا اذا
 اهبحو اهاضر ىضرا يننا الو
 ةجحو ليلد نع اذه تلق دقو
 يتلا اهديأكم ىلوملا مظع دقل

 ىمع يفو بيرم كش يف ناك نمف

 بصتنا اهضارغأ نود روسب تبرض
 بهذلا نم ابيثك هيف تلذب ولو
 بتكلا رئاس عم ناقرفلاو يحولا نم
 برعلاو مجعلا ىلع اهنم انل نيبت
 بلطلاو هيلا هاعسمب ردابي

 اتيب [!] هو تمت

 : ارعش لاقف اضيا هلو

 قيض لذلا ةريد يف ىتفلا ماقم
 ةقافو لذو رقف اذ ناك اذا

 اهشاشخ ىعري ضرالا يف اهب ريسي
 ىدنلاو ءوضلاك ضرالا يف ىدهلا ماما

 اسمطأ ملظلا ةملظ يف هب نوكي
 هتيتا لح سفنلا لتق نا ولو

 قثاو قنعلا قوط قاتر يلع
 يذلا ببسلا نم اذه يف قلعت

 يذلا نم كاكفلا اوجرا يننكلو

 هقلخل ديعملا يحملا ىدتبملا وه

 قيضا يغبلا ةلود يف هنكلو

 قرشتو ءيضت سمش هراد يفو
 قمحاو غاب هاعري هنا الو

 قحميو تيدتجا ام يدجي روجلا وذو
 قرفتف داشرلا برد نع كيوغيو
 قلطي سيل اننيد يف اهنكلو
 قفري قوطلا كلام يجارب تسلو

 قيلا قدصلاف فرصلا فيزب ىلدت

 قزريو عيمجلا تاوقا ردقي
 قلخي وه امل يصحملا ملاعلا وه

 تايبا ]1٠[ يهو تمت

 : ارعش لاقف اضيا هلو

 طباهب ضاير يف تداعت روقص
 اهنأب مامحلا هيدانت زابو
 ابظلا ةفيخ نم بئذلا حلت ناضو

_ ١٦٥ _ 

 وطخت الف اهيلع يمرت اهبلاخم
 اوطست اهراكواب آ يفصاع فاخت

طق هتياور يف راغب رافو



 طرشلا تلحام لصأ يف اهقرافو همكحو نامالل اهاجترا نياف
 تايبا ]٤[ يهو ۔تمت

 : ارعش لاقن ازمرو ازغل اضيا هلو

 فك ريغب حافكلا يف عاجش
 تماقو هميازع تدتشا اذا
 اهيلع ذا فوفصلا قرتخيف

 هاري امب هيقفلا ربحلا وه

 صخشل اهنم ىري نيع الو

 ميقتسم طارص ىلع زوجي

 ءارم نم يبر عنص يف امف

 لازنلا ىلا موقي لجر الو
 لاتقلل ليحت همياوق

 لاصن الب مامحلا اهب قاذو

 لاؤس الو هيلا رصب الب

 لاقملل عمستس نذا الو

 لالض الب ريسملا يف اعيرس

 لادج وا مهوو بجع الو
 تايبا ]١[ حو تمت
 : ارعش لاقف اضيا هلو

 رش لك ثداوحلا ينمعطتس

 بيط لك بياصملا ينيسنتو

 يرارق نم ضراوعلا ينعزنتو
 يراجملا يف يرجا دازلا انداب
 ىنس اذا ماري مول ا١لذف

 ايلع ايلعلا اخا ركذاف الا
 اكاكف هل ءاعدلا يف عراسو

 الجع كيتأت يتيحت كيلا
 يدادو يلوأو يتبحا لكو
 مه مهو ينعمجاف هابر ايف

 رم لك ةرورضل ا ينيقست ربقستو

 ريخ لك عم ةرسم لكو

 رقملل بياونلا ينوعدتو
 رض عفدلو ةشيعم لينل

 رمع نب اي ةينملا ىولبلا وخا
 رمأ لك نم هب امب كاخا
 رداف كنم لبقي هللا لعل
 ركشو ناسحاو قيفوتب
 رصع لك يف يتوافص لهاو
 ريخ لك عم ىفطصملا رادب

 تايبا [ا٠] يهو تمت

- ١٦٦١ _



 : ارعش لاقن اعسردم ازغل اضيا هلو
 دجام كفجس تحت أالالت مجن

 تلغ اذا رودقلا عم دوعقلا رذف
 ةسايم ةجارجر اهتمش ول
 4هتوقمم ةرغالا كاذام

 تتبثو ماركلا مدق اهب تلز

 مهبرل نوصلخملا الا جني مل

 دصاقم تاحلاصلل هب ترهظ

 دياصم نهنأل تاينافلاو

 دراب دروو ناحير هجولاو
 دهاز بياصملاب وه نمل يبوط
 دئالق نهنأكف مهب اقبر

 دهاش يبر كاذب ليلقلا مهو

 تايبا [1] حهو تمت

 : ارعش لاقن ايندلا ىنعم ين اهلاق اضيا هلو

 دياصلا لاتخ ينلتاخت ترطخ
 اهدويق لابح يف اهتقثوتساو

 انفلا سارظأو الإ هبتنا مل
 هب اذاف اهمامز وحن تدمعف

 يتمادنو يتمالم كانه تزرب

 اهدقعل لحي امل ليبسلا فيك

 تبناج دق اهنأ ول اهرضام
 يذلا نع ليلقلاب ينتملاس وا

 ةوق ةبير نوكتل اهتلخ دق

 اهحافك نوك موري ليلقلا الا
 اهلاتقو اهبرحل تددتعا امل

 اهشويجو اهعومج عيمج تعمج
 الو لام الو دنج ال تيقبف
 يذلا حفصلاو وفعلا اهنم تبلطف

 ۔ _ ١٦١٧

 دياصمب يتقان تداصتسا ىتح

 دقارلا لكشك اهبراغب اناو
 دهاشلاو اعم يخوف ايب ترشن

 دياقلا طابرلاب ىملس هترج

 دياز يف اهطبر ىشخا ترص اذا
 دشار نم انل الف ليلدلا نيا

 دصاقم لايح نع تلاحو يبنج
 دساح نم اهسنب ينم هتذخا

 دئاكمو ةسارفو ةعاجشو
 دشاناي هسفن اهنم داطصي

 دشاحلاب يقتلن تلاقو تظمهن

 يدض اعمو آعم يدنج تبذاجتو
 دياز نم الو ال كلانه ملع

دقفاولل هلذبب ميلعلا رما



 اهلاقم باوص نم اباوج تت

 يذلل كسفن كلم علخت تنك نا

 ىرت اميف يتتامش تنا تكرتو

 يننا ينم ضحلا ضحم هيقسا
 مزالتم مهدنع يبح كاذكو
 نكأ نأب لبق ترمأ يننا لب

 يتمدخ يف ىعس دق يلوم ةالوم
 يتلا اهحئاصن تلذب دقو اذه
 نميهمب تمسقا دق اهنكل

 ديقم ءاضقلا رهق يف ءرملاو
 يتلا كايند قوت بابللا اذاي

 يدياكم عيمج نم كريجأ ينا

 دعاسم ريغب نيط نم كاوس

 دحاولا كيلملا درفلا ةمكح يف
 دهازلا هيزنلا دبعلا ةكولمم
 دقانلا عاتملا يف صيرح بص

 دحاج نم الو اهب بايترا الام
 يدصارم نهلك كلاسملا نا

 دراش نم الو ال صيحم نمام
 دئاصلا لاتخ يف اديور يتأت

 اتيب ]٨[[ جهو تمت

  

 تقب دقو نومركالا تامف تييح

 اهعامتلا يف رصبم نم اهل سيلف
 انف هتيلايو مون هتيل ايف
 انئاك تنك ولو دوجومب تسلو
 ىدرلاو ةءاندلا رهد يف تشع الو

 سماطب تسل تيل يلوقب نكلو
 اضرلا ىوس هلالا دبعاي كلامو

 اهرسأب عيدبلا ةاضرمب يتاتو
 انمؤم تئيجام ثيح اميرك هدجت

 امدعب بنذلا رفاغ اميحر فؤر

 : ارعش لاقف اضيا هلو

 ملظلا يف حيباصم انيف مهملاعم
 موت انلك اننا اذا اهراوناب
 مدقلا يف تنك دق نوكلا يف ينتيلايو
 مسن يب طان امنيح يتتامم ناكل

 مدهناو دهنا دق هيف ىدهلا دوطو
 ملقلا اهطخ امدعب نم اضقلا روطس
 مدقلا لزا يف موتحملا كميلستو
 مدقلاو نرقلاب هيصعت نا كل الف

 مقتنمو املظ مار نم ىلع ديدش
 مدنلاو بوتلا حصان هيلا بوؤت

 تايبأ [ا٠] جهو تمت

۔ _ ١٦٨



 : ارعش لاقن اضيا هلو

 يبلق تومي نيمركالا تومب

 دهز من ملحو ملع وخا ١

 ميرك ىيحي امنيح ىيحيو
 ميلس اشحفلا نم بلق هل

 ميقملا وهو هريغ انيحو
 مينل دح ىلع هدداحي

 ميقع اذه نع ح يناب
 ميظع اذه نم سايلا ناو

 تايبأ ]١[ يهو تمت

 : ارعش لاقف اضيا هلو

 ىلا مهب لام لاملا لها نا ولو
 هنطبل دشي بغس وذ قبي مل
 ةرورضو ةجاح وذ الو الك

 ولو مهنا ءارقفلا كلذكو

 يذلا اومرح الو اذه مهسم ام

 مهرطضاف ىرولا لض امنكل
 اولطبأ مك هدودحل اولطع مك
 مهركذ يف انل امف ليلقلا الا

 هلهاو نامزلا بون مهابخأ
 ىوهلا ءاجيه عقن نم ةجاجعب
 مههوجوو ةمومغم مهبولقف
 اهب ينالوجل يسفن ىلع يفهل

 ۔ _ ١٦١٨٩

 دازلا رايخ نم لوانتلا بلط
 داب نساحملا راع الو ادبا

 داحلا نمدسل ناكو آلا

 داهلا هلالا ىوقت ىلع اوناك

 دادسو ةورث يذ ىلع ضرف

 داسفو جياوحب ءامسلا بر
 دانعو ةهافسب هقوقحل

 داوفو ةشاشح مارطضا الا

 دادضالا لفحم يف مهافخو

 داسحلا نيعا نع اهب اوباغ

 دادنالا يف رشبلاب ةقولطم

دايقو ىوهلاب جياشولا نيب



 داشرل هتاذب هيلع ىوقا

 دازلا ريخب مهقيقر ينوك يتوعدل عيمسلا قيفوتب الا
 اتيب [ا٤] يهو تمت

 : ارعش لاقف هنامز يملعتم ضعبل اباوج اضيا هلو

 هحار ءرملا ىملسب وجري لهأ
 ىولب لك نم ىحجلا هل حصو

 هاوه نم ةمالسلا هل نيأف

 ىهن ورما نم هيدي نيبو
 داه ريغ نم هل اهرا ملف

 تلح تالاحلا هل تسشت اذا

 ةاجن يصحي ناراتخا ام ىتم
 ابدن ضرفلا دعب لامعالا يه

 بير لكو تالكشملا كرتو

 هيف لان دق ام ريخ كلذف
 اميقم نكي ميقتسملا بلقو

 افطل ديري فيطللا ىلوملا ىسع

 هحاكن هب نامزلا غلب اذا

 هحابقلا ىلإ هنم سفنلا ليمو

 هحاجنلاو ةقيرطلا دهي ملو
 هحابأ عم رجحو لاكشأو
 هحاصنلاو ةلدألا هل ميقي

 هحالص ىأرو ىدهلا وحن هب
 هحاجرلاو اطسق نزولا ميقي
 ةحابرلاو ةراجتلا اهامعن
 ةحامسلا هلو ىتفلا تنا ولو

 هحازرلا بايرا راصبالا اولوا
 هحارتسالا ىوجرو فوخ ىلع
 هحارو اماركاو اناسحاو

 اتيب [11] يهو تمت

 : ارعش لاقف هل اباوج اضيا هلو

 هجاح بنجب تلزن دق ام اذا

 رسع باب ةجاجللا كلخدتس
 بدأت اناوخا تبحاص ناو
 نيدب نيد يف تضروع ناو
 اتومص نكو ميمذلا لدجلا رذ

 هجاجللا كنع عدف بحص ىلا
 هجامسلاو ةناهملا كثروتو
 هجامرلا رذو ىفطصملا تعنب
 هجامهلا لهأ نم يأرلاب ولو
هجاجتحا عدو اتباث ايوق



 هجاهتنا يلقي الو جهن ىلع ميقملل رسي ١ سفنلا عزنف

 تايبأ ][ ] جهو تمت

 هنامزب تافداحلاو رومالا ضعب ين هنرع هناوخا ضعبل اباوج اضيا هلو
 : نامزلا لهأ ضعب ين زغل اهنم دلأت دت امو نتفلا نم هناواو هرصع ين

 هل نإ مرجلا ريغص نرقحت ال

 ةمحر مكحلا يبصلا يف ىيحي لان دقل

 رماع م عدص ضف دق مهرتنعو
 هغضمو ريغص نم يراقتحا اذامف

 تسدقتام ىتم ىلوملا اهنكمف

 ةضوعبو العلاب يرارتغأ اذامو

 ىوتساف ضرالا لزلز دق كلم مكو

 ةركو اروط نادلولا هب فوطت
 ادجسو اعوط قانعالا هل رخت

 ابرغمو اقرش ضرالا لالخ سيجي
 مهرسأب اهركو اعوط هل نادو
 الزنم رسلا نم فرح هلزناف

 ةرسحو امغ ضارعألا هعرجت

 ىوص تمده انب يذ نم ةبرض مكو
 ترعست امدق هيف نم ةثفن مكو

 ىده ترثأ متاح نم ةظفل مكو

 امب يتبيغ نم صيخرتلا بلاط ايف
 يننال لاجم اذه يف كل الف

 هؤادم ديعب يريس نع كريسف

 ۔ _ ١٧١

 رعابالا اهتقرام ىوضرب يقارم
 رظاونلا هتدهاش ابيطخ ماقو

 رساوكلا هترداغ اذا هدلومب

 رهاب كلملا نم بطق اهتضبقب
 رطاف وهامو يلاعلا ملاعلا ىلع

 رغاص وهو اهب ادورمن فوخت
 ربانملا هيلع يلاعلا هحرص ىلع

 ركاسعلاو هباجح هب فحت
 رياشعلاو اهتاداس ةللذم

 رساكالا هتملاس الهسو اشعنو

 رصايقلا لازنلا دنع هتدشل

 رماع وهام ناوكالا تبرخو
 ريارملا هاوه امع هددصت

 رتاب يغبلا نم فيس اهب لسو

 رياونلاو اهران اهنم ضرالا ىلع
 رياخألا ةامعلا قوف اهب لاطو

 رتاس ءوسلا ةؤس نم هل يلع

 رياس تنا امو يراذعاب ريصب

رياص تنا ام ثيح ضارب تسلو



 ىمعلاو لهجلا اهمأ اراد كريصم

 اهلك دعاوقلا مودهم كلذف
 اننامز يف هل ينابلا ضرقنا دق
 هوايض ولعي لدعلا رانم يانم

 ةجاجز تلح نيح يبلق عماطت
 اهتيار يفرط قوف يفرطب تقرط
 هئازا نع اعجار ينانع تفرص

 ىبأ دقل ضعبو ضعب همزالف
 ىوهلاو لطبلا ةلحد نم تفصام اذا

 ىمعلاو لهجلا ةفيخ نم اهب يسفنف
 يذلا عم تارهاظلا ءالج تيشخ

 يذلا امو رورغلا اذهام لهجلا اخا
 هب ىرت ىَجرتال اذه كرهدف
 يتيحتو ىدهلا لهأ ىلع يمالس
 يتلا ةقفرلا نم ابوسحم ناك نمو
 تعمجت نم اهب ىنعا اهلثم نمو
 مهلابح يف يل ناك دق يننيلايف
 يننا ليق اذا ارذع يل نكلو

 هتزمرام ملاع اياربلا برف
 هتلمح يردصب امم تلمتحا الف

 رظان تنا ام لين هنم كؤاجر

 رثاد وهام نارمع اجرلا نياف
 رصانو ليلد هنم ينملل امف

 رفاك لهجلا اهب ذا ىوزن ةيرقب
 رهاز ةيربلا نيب اهحابصمو
 رذاقالا هتجزام تيزب دمت

 رظان انا امب يناوخا ملعتل
 رياد قحلل قمحلا يف مهلكو

 ريامضلا داقتعالاو ىونلا ءوسو

 رياصبلا بيغت ىتح مهب قيحي
 رطاوخلا رومالا يذ نم هب بيطت
 رزاجملا هتوحام ارهظ كيجري
 رهاوظلا هسمتلت انيعم اروهظ
 ريارجلا هتبناج دق ىجح لكو
 رقاو هللا نم لضف اهفنكت
 رهاظ لدعلا اهبادا يف دجسمب

 رتاوبلا هترص ال دقعو ليبح

 رطاوشلا ينتبجعأ نابج لوشف
 ريارسلا نكتام ريصب ريبخ
 رعابالا ميظعلا رمالاو رسلا نم

 اتيب ]4٠[ يهو تمت

 : ارعش لاقف اضيا هلو

 بركلا رحب اهب بعلي ةبرك اي
 )١( عساو اهلفساو اهالعا ةقيضلا ةرفحلا : هلحدلا .

 ۔ _ ١٧٢

 برطضا امهم هجوم اهيلع ولعي
 



 هريضن نامزلا لوط نم لازال
 مهرما ارط رصعلا ليهأ علخاف
 مهامع ةرهج اسكع كوتاي

 مهلان بئاونلا كتحاجتسا اذاف

 يذلا قاذ دقل مهلك لوقيو

 مهنأك تملس اذا نوملاسيو
 قفشم كب ينناب لاق لكلاف
 ةلوذخم ةلثو لقالا اذه

 الو الك مهضوح نعدي اذال
 هءالب رحبب انسمغا هللاف

 ةنج اهنم هيتايام هلل
 اهناف تاثداحلارد هلل

 اهئالبو اهسابب نونمؤملاف

 بعت يف دهجو لك ىلع اذه
 بذك اولوأو مهلك عادخ اولوأف
 بطعلا كوقيذي ىتح مهرودصب
 برطلا ليذ مهدنع اورجو لذج
 بكذألا كاذ هيئارب هيلا ىعسي

 بكرلا ىلع نيعضاخ ىسيع رابحا
 بجشلا نع كادف مه يماو يباو

 بستكملا قيضب تماق ةلق نم

 بلط امهم مهودعل دياب نم
 بستحا ءرملا اذا ىولبلا ةريخاي

 بجو دق هيلع ام وأ هسفن نع
 بجعلاو بيارغلا يدبت اهدوروب
 بركلا ران مهبولقب ةمورضم

 اتيب [ا٤] يهو تمت

 : ارعش لاقن هالولا ضعبل راذتعا اضيا هلو

 همالم نمام هللاو ال يليلخ

 يذلا ىلع ليبولا موللا امنكلو
 ةلالدو بجوم ليبس ريغب
 ىجحلا ىلع ميقم ملح يل ناك ولو
 يتيانج دوجو نم يراذتعا فيكف
 عساول ميركلا لضف هنكلو

 هئامس يف علاط ىدعس نا ولو

 ابرأم فيضلاو فيسلا يف هل نال

 ۔ _ ١٧٢٣

 بدالا ءيس نع هاودج عنام ىلع

 بثو عمطم بناج نم ادبام اذا
 ببس هل نيبي ىتح هبر ىلع

 بتعلاو نيشلا نم بوش ينباش امل
 برهلاو ىاياطخ نم يجورخ نياو

 برعلاو مجاعالا اهيف هواجراو
 بهذ امو هادن يلوح نع لاحنا امل

بضغلاو روكلا ىلع افتح ىدعلا لينب



 بغس يذ لك هباوبا ىلع موقي ىرولا ىلع ضيفت هاودج لوادج

 بكسنا وأ نفج فج ام ىدملا لوطب يتيحتو لبقم يمالس هيلع

 تايبأ [1: ] يهو تمت

 : ارعش لاقف اضيا هلو

 امل يلع تاثداحلا تركش

 بيرو كش اخا اهل ترصف

 ىماعت امل يب فسخلا تيشخ

 الها تلقو انفلا تمز الف

 ينم ردصلا حيسف اهرشابي
 يمصت يهف مراوصلافقف الاو

 قح وهف انلتق وا انلتق

 اسكع لاوحالا ىرن انكلو

 انيف فصولا اذه ناك املف

 يبام قيضي قيضملا تيلايف
 ٠ ] جهو تمت

 يقيرب ٠ ٠ ٠ م اهصئاصغ

 يقيدص نم يودع انا تلهج

 يقيرط وأ يماقم نع ينانج

 يقيرف يف لزنتس ةلزانب
 يقيضو يرض اهدنع رتساو

 يقيثو لبح يذ لك ةوهصل

 يقيفراي ةيضقلا يف لدعو
 يقيقحلا قحلا رصان ةلقل

 يقيضم مازلإ كانه تمزل

 يقيقشاي عمساف نالمحلا نم
 تايبأ [ 1

 : ارعش اضيا هلو

 لقعمو لقع ءرملل نكي مل اذا

 بهذمو بحص مث ملحو ملعو
 العلاو دجملاو دوجلا لاصخ كلتف
 ىدرلا بهيغ الج دق اهاده عاعش

 اهرساب لاصخلاخف اذه دعي امو

 ةوالخ نيديلا اولخي ءرما لكف

- ١٧٤ _ 

 عمسيو باجي ىدان ىتم موقو

 عفنيو عيمجلل ينغيس لامو
 عفدتف تابيانلا لكل نامث

 عفريو رورسلا ىضحي ادنلا مويو
 عقوم طق اهلاي يرجت مذلا ىلع
عمطم هارخاب وجري ال لكلا نم



 هذه رهدلا هناخ ذا هل سيلف

 ةوظحل صقن وهف اهنم طحنا امو
 عترمو ماقم وا سناو سانأ

 عقوت نيدلاب نيح آسنبو يندب
 تايبأ ]٨[ يهو تمت

 : ارعش هلو

 ةتسرادلا هذه يف ىتفلا قحف

 هلحب عاقولل ديغو نكسو
 هذهل فافكلا دح نع دازامو

 هماوق ذخايف لقع اذ ناك نمف

 لزي ملق يلم فك اذ ناك ولو

 هرصع لوط هلها يف هقافناب

 هبر دنع افقاو اميقم نوكي

 دمحم راوج يف ءاقب رادب

 سبلم مث هل بورشمو ماعط
 سنؤم بيغلا ظفاح ميلح راجو
 سخبيف مارح وا لوضف كاذف
 سحنيف ديرت ال دصقو طسقب

 سجوم وهو ههجو نع هب فكي
 سكري ربقلاب توملا لبق جاحلا يلوا

 سرحيو ةاجنلا ىظحي هتاضرمب
 سعسع نجام هللا ةالص هيلع

 تايبأ ]٨[] جهو تمت

 : ارعش اضيا هلو

 رافسا ةسمخ ناسنالل نا الا

 اهنأك يلايللا كلق هب ريست
 ةفطن بلصلا نم ىلوالا هترفسف
 اشيام قفو ىلع ىلوملا هردقي
 ىرجام هجولا ةحفص يف هريطستو
 هجورخ تقو رافسالا ةيناثو
 ىوتنا هل ءىش لك نع ىوقلا فيعض

 ىتفلا عرصم اهب يتأي ةثلاثو

_ ١٧٥ _ 

 رادلا جلاو ىلا يرجت اضقلا رحبب
 راكوأب تيبملا ىوات ىوهلا رويط

 راذقأب باشملا محرلا ةملظ ىلإ
 راكذأب وأ هل ثينات قلخلا نم

 راجلا ملقلاب حوللا يف اضقلا هيلع

 راع هل مسجل احيفلا ةحسفلا ىلإ
 راردمب يقسيو ىسكي هنكلو

رامطأب هيف حورطملا هدحل ىلإ



 اضقلا ىلا روشنلا موي ةعبارو

 يف قاسي باسحلا دعب ةسماخو

 ىهنلا يلوا نيقراعلا بولق باذا
 اردابم رمش نيكسملا اهيا ايف

 راسلا فكاولا ىكح يرجي لجع ىلع
 رانلا ىلإ الاو ايلعلا ىلا قيرطلا
 يرادلا اهيأ ىهتنملا رش ةفاخم

 رادلا جلاو يف تاريخلا بلط ىلإ

 اتيب [ا٣] جهو تمت

  

 هقلخل ءالبلا جرم نم ناحبس
 اهنفد ردق ءالآلا كلذكو

 هزيمت قطي مل ايفخ خ اجزم

 اي لاقو جاجفلا انل قشو اذه

 يننا يعاسملا يف ىنوقتا مث

 نكا ول يطارص ىلع ميقتسملاو
 ةبحمو ةذفارالا كاذام

 العلاو ةماركلاو ةمالسلا هلف

 ىوقلاو ينم لوحلا فيكو اذه

 عطاوقل اهجاجف نيب قرطلاو
 اقثاو كي نم ريغ اهنم جني مل
 اوس ينم نكي مل كلذو اذه

 يتلالض تاقبوم نم ينتعجرو

 يتدم نم ىقب اميف ينتمصعو

 اهمدع ةبرت تحت يسفن تنفدو

 امئاد كحور دوجوب نكا ىتح

- ١٧٦١ _ 

 1 , ارعش اضيا هلو

 ءالالاو ناسحالا سملق يف

 ءالبب ةجوزمم ةبرت يف

 ءالضفلاو ءامركلا نم دبع
 ءاضر ليبس اهنم اوكلسا يقلخ
 ءازج رشب يصاعلا بقاعمل

 يناولب هليبس بوص تلسرا
 ءافوب اهل انيس لياضفو
 ءافص لهاو يداهلا ةريج يف

 يناعسم هذهب نوكي ىتح
 يئامعو يتفعضل لاحملا نمل

 ءامدب ةلاتفغم ةلاتق

 ءارم ريغب يبراي كارعب
 ءاد نع ينتفرص تنا تنك نا

 يئانم كاذ كاذف كيلا اهيف

 ءاقشب يضتقي لاح لك نع
 ءاجر ريخ كاذف كاوس نمع

ءانفل اقوشم كاقل وجرا



 ءالآل الاو كنم ةماركلا بلط هب تماق ي اق ىذلا نعو ه ذه نع

 اتيب ]1٨[ يهو تمت

 : ملعلا بلط . ىلع ثحلا يف هلو

 هءام ., م هلا ىق زم ىلع يم الس

 . 1 سودرفلا يك _ ٣

 اهنم ايع ر ن
 اعر اهل . : اهل

 الت .-. ناو ىلوالا يف ريخل

 ادجلا مانالا نيب هب " "-ضافف

 :" نوصفلا كلت هب .

 ةاسرلا هتت :7 : تتأ اقح يعد اهي

 :7 هتتا ام عاو :

 لئ .7 كتتأ ىرخالا كر

 تايبأ [] يهو ت ٩

 :هبت ناك نم ضعب ضعبدت اباوج اضي
 قراط لك نم ورم ز , نم 4 : "رم هللا دف ديمس

 هرهدب ب ج :1 . :

 امناد هعفدت ناوكال تز ا دت الا تلا

 ةنيو ىدن 1 بلقلا دوجي ه
 ىمددي

 رم من ساب رمو ذ ساب لك نمو

 ا 1 , وا ىرسي .رخاف
 قرشملل ىعس ارضلاو لذل ع
 قد دقتب ءىشانلا فاولا 1

 قي ر ٠ ةس يدتهي ىتح رونلا هب
 تايبأ [] حو تمت

 : ارعش اضيا هلو
 7 "7 ا ماضي

 ىوغل .1 ناب ق : ذلا وخا تنا ليق نا ىتفلا ا 7

 ىدرلا نم . هحنمي نم ق

 هيناي شرع 7 تاي رورغملا هءاج ن
 هلاط بط ىلع يلاعلا

 ۔ _١٧٧

 ىوه رع : : هيلع مد : ذلا تناو

 ىولب ف ركلا هسم ..ج

ىوتحا ام لك ىلع الضف



 ةمكحو املع شرعلا هلآ هيلع
 ةهجو لك نم ريخلا يلاخ ناك ولو
 امل افساك ايرلا رتس اهل قوسي

 هفاشكنا لاح فرعلا وذ هرصبيس

 ةعفرو نيقتملل افرش ىفك

 ىوهلاو ضرالا ىلع آريدقتو قلخو
 ىوطنا دق يزاخملا لك ىلع ناكو
 ىوتنا دق هيلع امم هنمضت

 ىوللاو بجحلاب بوجحملا هنا ولو
 ىوعد مهبأد نم نوواغلا دحتا هب

 تايبأ ]1٠[ جهو تمت

 : ارعش اضيا هلو

  

 اهبلا تدرش ءوسلا رهد قراوط
 مهتاقرط يف بحلا لهأ ضراعت
 ىوهلا يلوأ سوفنلا بابرال يكاحي
 هنا قلخلا قلاخ يبر ناحبسف

 اهلحم نحن مث يدجل الحم
 اننا كربص ناميالا يخا مزالف

 انجلا بيطاب ربر اعيرم هتعر

 يهنلا يلوأ ماركلا قالخأب تننثو

 ىهتنمو ىدبم لك يف ىجحلا لهاو
 اهبسحو يبسحف اقلخ اهردقي
 اهثرا نحن اذك ثرا انل كلتو

 اهعرزو تاقراطلا ريطل ضاير

 اهباد هيف اذكه ودغتو حورت

 تايبأ ]١[ يهو تمت

 :ارعش اضيا هلو

 برذلا اهيا يهانم يهالملا لك

 ةيصعم مأ تقوب نحكنت ال

 طخس ىلع دولومب باقعلا ىرت

 اهتليسع اهاياو كالو ولو

 اهكلام سيلبا اهبطاخ سفنلاف

 بذكلا اهما يصاعم يهانملا لب

 بلقنت كالوم ىلإ كيلع امتح
 برتقت هنم هاضر تمزل ناو

 بنتجي لوقلا رشف عاقولا رذ
 بستكتقف اقلخ اهلعاج هللاو

 تايبأ [] يهو تمت
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 , ارعش هل ه هلو

 ه اكل رصع اساي

 ا ن را

 دهلا لبس 7 : ا
 1 اطت . _

 لامالا ت .
 هدح لو اذ

" . 
 اذو ٢ مهل

 4س اك نم

 أل نفد _ داف

 ىدرلاب كابذل ام ل . " ل " ىلاف

 ىدنلا ل و . ش ىدسلا ك اطهو الم ت

 ىدرل ا فرص دلا ١ هساب نم
 ايبأ ]٨[ هو .تمت

 : ارعش 1 اضيا هلو

 ة نك
 مكب ريخلا لي , : اف

 ا يف : رارش نام لاس رس ها باج

 ةتلا له ن أ باحص .. - _ 7 احصالا يش , ٢

 ا لا ست

 هنوص : نع ري

 0 سأرلا ليزع " املقلاب سارلا ليزع سما
 لاو س زع _

 مزلت او را ام : "" ايخإالا .
 ملعت ال تث _ ش

 مظعألا هرش . | عضي

 مكرمل ذ اك ءاحيفلا يف بصن
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 ةبحالا ريخاي " بحصلاو هبح خاي كتي

 اقصم ك مال | 7 اسطخ م اقو

 دشرم رم نب : ربا نيملسمل ن ١ م ( ( | , اما ناك

 ونلا نم ضايبلا سح ىلع ل -

 ر
 ي د

ك ٥ ِ
 ر

 لي
 نم

٥٠ 
٠ 

٠ 
 ٥

 بهشلاو } ١ َ اد هلل / دب | اني

 بجنل ١ | دوج ىلع انيف ىدتقمل وه
 ٠٥٠ ٠
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 : ارعش اضيا هلو

 رادغلا هيغ يف الفاغاي
 ةردق نم اندلا يف كل الو ادبا

 نم صعتو هلالا يضرت نأب الإ

 نكت نا كبيصن نم يضرت تنا نا
 ةمادن تيار لب اذه تلنام

 ىونلا نم ترمضام ىرشب كتتاو
 تعرشو مضخلا ميلا كحاتجاف

 هنطبب تنا تنك امون سنئباي

 ىوثلا لبق ىونلا اخا نضقيتساف
 اهؤايضو ءامسلا قفا يف سمشلاف

 اي كنم مماصتلاو يباقغتلا نيا

 رارقب انهاه كل الف ضهناف
 رايخألا ةورذ يف اهب يقرت

 راصبالا يذ ريغ اهيف ماق دق

 راشبالا رشاعم كيلع يضرت
 رايخالا مراكم لك تمرحو

 رايسلا ككلفب تيوه ىتح
 راوبب اعرش بياونلا نون
 رانلا دوقو نم حبصتو ودغت
 رامخلا كمون نم ىرثلا تحت
 راكعلا سعسعلا مالظ الج
 رارغلا ىجدلاب لوهج رغ

 تايبأ [11] ههو تمت

 دامح يف 9 امع اي كنظ ب اخ دق

 اعدتخم بارحملا نم تسلتخا دق

 ادب كنم نايصع الو بنذ ريغب
 دمحاي ناسحألا يف كربص لاع دق

 ىلا جورخلا انم هب اوجرت تنك نا
 انب ساحنلا بص ول تاهيه تاهيه

 اضق ماقم كاياو موقن ىتح
 هب تنا مويلا ام ىلع تم نا هللاو

 دمس نم كيلقي ام كل انا امل

 دفصلاو نجسلا قيضم تقذا ىتح

 دمكلاو ديكلا ءوسب ىزاجت ىتح
 دهضلا ىلع ىقبي انب يجرت لهف
 دقعلاو لامعالا نم هيف تنا ام

 دشرلاو جاهنملا نم انجرخ امل

 دصرلاب دلخلا رانو روشنلا موي
 دبألا مياد اديلخ تنا تنكل

تايبأ ]٨٢[ ههو تمت



 : اضيا هلو

 اول ىف ةبيصملا نا
 جورخلل تنادت ول نا

 هنيد يف اهنا ذا

 يتلا هكلاسم يمعا

 يذلل تدصت ىتمو

 هرطو نع هدصسمو

 اهب اولعي هنكل

 يف ماق دبعل ىبوط
 الو سجر نم لان ام

 لني مل هراكملا رش
 افصلا ىلع ضوعبلا لثم
 ةنج نم اذبحاي

 ىلإاهصلخي ىتح
 البلا يل تقس براي
 ىلع هب موقا ىتح

 ىوهلا عبتا يذلا تيب

 ىوتلا دق باجحلا اهيف
 ىوطنا دق نانجلا اهبو
 ىوغللا بر اهب وجني
 ىوتساو ةقيرطلا دصق

 ىورتناامع الو الك

 ىوصلا ىلعا ىلإ اهنع
 ىوطلا ةسدقملا ضرا

 ىوهلارذق هسم دق

 ىروس الا هقح نم

 ىوترا الو هنم شه ام

 ىوتحا اهب نانجلا اهنم
 ىوتلا نم لحملا ريخ

 ىوقلا يبلق ىلع لعجاف
 ىوللا تحت ىضرلا ضرا

 اتيب [!] ههو تمت
 : ارعش اضيا هلو

 هبيصم مكيفكت ناساس ينب

 اربك رهدلا هاسك مكنم نمف
 انوهو ةرقحم هايند يفف

 اهنم هاودج مكدج لجاعت
 فرصو دقن نم هارسخايف

 هبيصغ مكراد مسا الذو

 هبيصت هاعسمب ام ري ملو
 هبيصن ىرخالا نم هب عابو

 ةبيصولا كلت ىلع مكفلخو
 هبيصح هايوز هنم ىظل

 ه

 تايبأ [] ہههو تمت
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 : لاقف ميلعتلل نيبلاطلا نم نسلا تادحا ضعبل اباوج اضيا هلو

 يرادلا بيبحلا دلولا اهيأ اي

 اظعاومو ىرولل ارجز تمر دق
 حياصن كنم ناوخالا ىلع تدرو

 ىهنلا يلوا ضيرقلا مظن يف تقف دق

 ىدهلا يلوأ ماركلا نبااي رماعاي
 دمحم لجن لجن ةلجن لجناي

 ملسم ةحيصن نع كدهج اولأت ال
 ىرولا يف كمأ دج ةقيرط مزلاو
 العلا يذ ةدابع يف كنانع فرصاو

 املاس ةمايقلا عزف نم كيجني
 ةنجب رايخلاك اريخ كيزجي
 ىحضلا قلفنا ام هللا هيلع ىلص

 رادلا لهال اوعدتام لاط دق

 راشبألا نم اهيلئاقل اسنب
 رايتلا كماطمط نم نزربي
 راصبألا يوذ نم ىوزن ناطق
 رايخالاو باحصالا ةوفص مه

 راصعالا فلاس يف ىجدلا رون
 رارشألا عم عجهت الو عجناو
 رايخألا ةودقو مامألا وهف

 رابجلا رهاقلا ميركلا ىلوملا
 رانلا لهأل اودبيام لوه نم

 راتخملا يمشاهلا يبنلا راج

 راهنب ملظم ليل ضيباو

 اتيب [ا٣] ههو تمت

 : ارعش اضيا هلو

 دالبلا نم نيمركالا هوجو تضمو داسفلاو شحاوفلا عم روجفلا رهظ
 مهريغ ضوعي ناب نامزلا ىباو
 مهنم هقيلخلل ةفيلخلا جرخ
 افولا ربص اوربصاف ةريبغلا لهأ
 ةضوعب لثمك الإ مكسمام

 مكنم ريغت ام ريغ هللاف

 يذلاب نافزش متيرتشا دقل

 دابعلا نم ةاندلاو لذارألا الا

 داشرلا لبس اعطاق آروصه اثيل

 دارا امو ءاشيام لعفي هللاف

 دالص يف رذك وا رحبب تعقو

 دانعلاو رئابكلل متبكترا امم
 دابألا دبأ هريخ ماود ىقبي
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 هشطبو هلالا فوخ مكعار ام

 يعمادم فشي مكنم ام لاط دق

 امب انذخأي هللا انيلع افوخ

 دحاو بنذب الا مهلان ام

 نكت نا ردجا لثملا يف اهنا وا
 يتلا رانلاو يسركلاو شرعلاك
 يذلا امم اهلالخ هاوتحا ام عم

 يذلا ىلع سايقلا ىلإ ليبس ال لب
 دمحم يبنلا ىلع ةالصلا مث

 مهب نمو ماركلا بحصلاو لالاو
 هب دهاو يديس كديبع دها
 يديس اقح ليزنتلا يف تلق دق

 يتئيطخو يتلز يهلا رفغاو

 دانتلا موي هلاوسو هديعوو
 داهسلا نم نانشلاك يمسج باذاو

 داع موق كلذك هب دومث تذخا

 دامجلاو يساورلاك بونذ انلو
 دادشلا تاوامسلا لثم وا ضرألاك

 داهملا سنب ايف مهل تدهم دق

 دابعلا لك هب انتطاحا تزجع

 دان لك نع هملعل هلألا ىفخا

 داج ليسلاب فناك نزم رم ام

 داعملاو ةمايقلا موي ىلإ عبت
 دايألا اذاي ىدهلا هل هنم تئش نم

 داه دشرلل مهنم موق لكلف

 دابف ينم ىضمام وأ لبقم نم
 انيب ]٠[[ ههو تمت

  

 ىونلا نم ترمض امع يلئاس اي
 اوعمجا دق مه قلخلا لك نا ول
 اوعمجاو تييح ناو ةايحلا دعب

 اهل نارفغ مث وفعب يبلق
 يننا نم يب ءوسلا نظ كنع عد
 ةضاضفو ةظلغ نم يب شحفلا وذ

 ىتأ ام شحفا هنم كلذف ينم
 هسفن تماعت ىتح اهتافرط

 : ارعش اضيا هلو

 اهلابح تدقع دق مكيف هلل

 اهلامف مارحلاب يمد كفس يف

 اهلاقأل مهبونذ وفعل يدنع
 اهلاقع لحأ نا يداقتعا اذه

 اهلاق امم لوقلاو ىونلا ىضرا
 اهلان دق ةوادعو ةضاضمو

 اهب ىمعا يتوخاو يتبحص يف
 اهلامعا ىدتعا اهبو اهدصق نع
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 اهلامف ةاجنلا اوجرن اهب يتاللا

 ةلاح ءوسأل يقح نعو ينع
 ملو اهيف تقدصا ول اهلاوقا
 اهلامعا اهل ىعفا اهلاعفا

 اهجورخو اهحتفل ليبسلا فيك

 رداق يوق نم نمب الا
 يذلا اهكلمت ال يسفن براي

 اهلاح دق امب الا اهعنص نم

 اهلابو قوذت ىتح اهب يتاي
 اهل ىوقا اغللا ءوس اهب يتاي
 اهلام موشت ول نا اهل ىمعا
 اهلافقأ اضقلا يديا تقلغ دق
 اهلالض كانه ىرتف اهقيض نم
 اهلاح وا هبرق يف اهأش نا

 اهل ىوقت الف اهكلام هاضري

 اتيب [ا1] ههو تمت

 : يمارلا دمحم نب ناميلس نب رماع حيشلا اهلاق ناتيب هذهو

 اثيغ هللا كاقس ىوزن ايا

 الاجر 1 ىرأ مل ينأف

 ه ف
 ٦٧

 سراد ضايفلا كرهن ييحيل
 سراد مالسالا ةعرش يف اهب

.41 

 : هعم حصن هملع ام ىلع راعشألا هذه مظانل هل اباوج لاتو

 نكلو ىوزن يف ريخلا تننظ
 ىوزن مالعالا ندعم اصوصخ

 يلاقم يف متككش متنا ناف
 يهانملاو ركانملا اهب نورت

 سراد كايند نم لدعلا ماقم

 سراد برتلاب ىدهلا رثا اهب
 سرادملاو دجاسملل اومله

 سرادملاو ركاذملا اهقرافو
 تايبأ [] يهو تمت

 هلأم راص فيكو هلاح نع هلاسف هتوم دعب مانملاب دابا ىأر دتو
 : نيتيسلا نييذه هل لاقن

 افرخزم نانجلاب يماقم تننظ يننأك ىتح رهجلا رهجب توجن
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 يعمطم لحناف رسلا رسب تكله

 ز ٠

 افع دق ىهلإ امل اهب توجن

1 

 : ارعش اضيأ مظانللو
 هناو باوصلا ينثدحت يسفن

 نم معطلاو هبارش عيقنلا فرص
 ادماع يلتقل ةعس يل نا ول

 ءرما قح يف روظحملا هنكل

 نئاكب سيل ناك ينوك تيلاي
 عفادب سيل تيل يلاقم ها

 اضقلا ملق عفادب سيلو الك

 هئاضقب ىضرلا الا يل ءىشال

 يذلل يدايقناو ياود اذه

 يذلا انالوم مكح قفاوي اميف

 ناسلب ىرج اذا قاذملا رم

 يناوخا اومهفاف ةينملا فتح

 نانسب ةرهج يسفن تلتقل

 نانملا كلاملل ىضرلا دصق
 نامزب ام مودق لبق تم وأ

 ناثدحلا هب انل قوسي امم

 نايدلا نم ىضقملا ةحول نع

 يناكم مازتلاو يتمص موزلو
 ناوهو ةلذب باقرلا رهق
 ناقرفلا مكحمب ليلدلا بصن

 تايبأ [1:] حهو تمت

 : ارعش اضيأ هل و

 يلجن يلع قانخلا ضبق اذا

 ينع هيدي كفل وجرا نمف
 الاو هل ءالولا ىضرت ناف
 يراوض هل راوجلا ناك نمف
 اودع هل نوكي نمب فيكف
 يلاعالاو لفاسالا هكلمو

 ايوق اذل ناكو ةلهجبب
 ايلو اهل نوكي يسفن ىوس

 ايلم تاركس سأك اهاقس

 ايجن ىقبي ناب ينظ امف
 ايلج هتوهش هتعفد امب

 ايوق اضابق هيلع ناكو
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 اماقم ادبا هل اوجرت الف

 تمعت نا يعاسملا هفرعي

 نكلو اذه نكي مل اشاحف

 ينعد باترملا اهيأ اي الا

 ايجن هل ناكو هب موقي

 ايلص هتصغ اران ىلصيس

 ايمع اذ نع نكت نا يملعو

 تايبأ ]1٠[ يهو تمت

 : ارعش ًاضي أ هل و

 مايخلا دمع ابصان اي
 اهماقم نال اهيف
 ةوشحم اهنا ذا

 ىده اوذ اهيف قبي مل
 ليحرلل رمشو ضهناف

 يقب نم كمالس ءرقاو
 هب م ١اع اذ تنك نا

 نامع يف انكس تيش نا
 اذي ال ىوضرل اراج

 ءالبلاب ةيربلا ىمرت
 اذ دعب ينت أيو هآ

 مهقوف قلامعللا ىقبت

 ماقملا رذف ةوزن يف

 ماسجلا تايلبلا هيف
 ماتقلاك ملظ تاملظ

 ماتتكا ىلع ليلقلا الا
 ماقتنالا ليبق اهنع

 ماركلا يذ نم هبرس يف

 مالغاي كنيدب بهذاو
 ماكالا ىلعأ ىلإ دصقاف

 ماير ينبك ايجلتسم
 ماعطلا هيفايف عراف
 ماوسلا لثم '"اضألا درو
 مانالا ىلع لحي امم

 مامغلا يكحت اهبرغ نم

 ماطحلا عم ءاسنلا يبست

 ماظع ىلوملا نم ىولب

 ماقس عم ديدش رض
 مامذلا اهنم ةلوغشم

 )١( هيعرملا ىضارالا نم عقنتسملا وه ةاضا هلصا : اضالا .
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 هنوك بيرق اذه

 ام نورك ردق هللاف

 امدعب كلذ نوكيس

 اجهنم حتفاف براي

 اوركنت ال ىيجحلا لها

 ماهتاالب هيف كشال
 ماظنلا مقر يف تلق دق

 ماعب اربخ هب ا
 مالسلاراد هب جهنلا
 مالكلا نم نولهجتام
 مارح رجح هقيقحت

 ؟ ؟ < ٦١
 م ٥

 اتيب [[ ]٢٣ هيهو تمت

 : ارعش اضيأ هلو

 هبراخ دجاسملا لك ىرأ يلام
 ءرما بلق ىلع ىقبي مل ملعلاو
 هشعن ةريبغلا رصم يف تفط دق

 اهرساب تاركنملا الا تلخ ام
 هل رظنا مل يضرملا بهذملاو
 إلو هيف بغار نم الو الك

 اهلاي ريثك هل نوعدملاو

 ىرولا نم ليلقلا عم ليلقلا الا
 اذا ىتح ىوق اوذ مهيف ىقبي مل
 مهضرو نامزلا فرص مهضع دق

 مهافخ قالف مهب قانخلا قاض
 ةيفخ اذ نكو ربصاف ىهنلا اذاي
 اهعوقو تقو دشرلا تيده رذحاو
 ىدرلا ىلع كدرت نأ ةينملا ىشخاو
 هباقع كيقي ناب هلالا ىسعف

 هبراه مأ انفلا نم رايخلا تنف
 هبهاذ مأ فيالغ بولقلا ىلعا

 هبراغمو هقرشو هنم لهسلاو
 هبياخلا سانالا كلت اهب يتات

 هبتارمو هليبس نيبي املع
 هبهاذمو هقالخا بلاط نم

 هبكان رباك الا اهنم ةبكن نم

 ةبجاولا قوقحلا اضقب ىرعلا اوكسم
 هبغارلا بولقلاب لئاسولا يتاي
 هيطاع ىولب لكب ناوالا كلم

 هبشان نيع هيف هجو لك نع
 هبزال بياصملا كيف ةفيخ ىف

 هيه انريخ لكل نوكي نا نم
 هبذاكلا يواعدلاب ةميقلا درت

 هبراض ةشاشحلل ران دولخو

 انيب [14] ذهو تمت

 ۔ _ ١٨٧



 : ارعش ًاضي أ هلو

 رهست ليغلا لسلس نم ىرولا نويع

 ىوتحا ام لح دقل ىلوملا نم ءالب

 ضراع رم دقو الإ عناي امف

 ىرولا نم تاقبوملا ليمت انيحو

 هرساب ماعطلا زع دقل كاذب

 ىوطلا نم ًابوش رقفلا ليها قيذي
 اهعرز ءزرلا مظعا ام ةبكن ايف

 اجنلا بلطي يجحلا بر هتيلايف

 اضقلاب هنم ىضرلا ضور ىلا ريسي

 ىمعلاو لهجلا ةطرو نم لجو ىلع
 هنانج يف ىوتساو اذه حص ناف

 ىلعلا ةنج نم ايلعلا هب لانو

 رهصتق ىوطت عوجلاب مهءاشحاو
 رمثي نصفلا رضان دوع لك ىلع

 رطمي شيعلا دسفم ليسب هيلع

 رشحتق ثورحلا لك ىلع لحت

 رهبيف نوتملا يهوي هب ءالغ

 رقفيف نييرثملا لام فحجيو

 رمنتق باقرلا يمصت ةصغ ايو
 ربعتو هيلع يرجت اجرلا داوج

 ربصيف هلالا ركش ىلع ميقي
 رسخيف لامشلا وحن هرقهقي

 رفزت نيح ىظل نم اديعب ناكل
 ربحيف تامعانلا هيلع فوطت

 انيب [1[] يهو تمت

 : ارعش ًاضي أ هل و

 ةنازخ يرسل يردص نكي مل اذا

 ادب امل انوزح الخ يل نكلو

 ينرسي هاري رمأ هنزخيس
 هسفنك يناري لب يسفنك هرا

 ىدهلا يف نيبحملا تافاصم كلتف

 انهلا اهيلع يقلن انتيلايو

 نزختس نيتماشلا رودص تسيلف

 نسحيو نيشيام ينم رتسيو

 نزحيو يلثمك ىرخالاب علهيو

 نمأنو ىشخن ثيح سفنك نحنو

 نقدنو اهيلع ايحن انتيلايف
 نكسنو روصقلا قوف اهب ينهنو
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 العلا ىلع نيملاعلا يف الع يلع
 ىجدلا قسغ يف شرعلا هلا ركذب

 هتدهعام اذك هاياجس نال

 هباذع ينيقي نا يهلا هاسع

 نمؤم هافام هللا مالس هيلع

 نلعيف روطو اروط همتكيس
 نقوي هللاب مث ىشخي هللف
 نمؤنو نئمطن ىتح هاياو

 تايبأ [ا٠] يهو تمت

 : ارعش اضيأ هلو

 ينناو يليلخاي يربق كبلقل

 تمتخت هيلع نامتك رسلا نم

 ربقلا وه ليلخلل يبلق كلذك
 رتسي وهام لك عم هتاوسو

 ربقلا اننيراوي ىتح اهمتاوخ

 تايبأ ["] يهو تمت

 : اضيأ هلو

 غارف يل ةبحألا يل لوقت
 ام اذا مهب نونظلا تمحازت

 نكل لقعلا تافص اذه امف

 يئاعد اهل تيلف اهل توعد
 ام ىلع يداجي اران ينتمح

 يناسل ينم اهرح كرحف

 لخ ريخ ةهالبلا يل تناكف

 تماق بلقلا ينم لتعا ام ىتم

 نكلو هل ءافشلا هب حصي
 تءاجو الإ الج ىولب امف
 لضف باب نم تند تاراتف

 ءاكذلا نسح ديج لقعو

 ءافتخا تقو ارهاظ ينوأر

 ءامعلاو ةهالبلا تالايخ

 ءامح يف يمله اهل تلقو
 ءالبلا نم بيبحلا وحن ىري

 ءاخإ اي يداوف اهب باذو
 ءادو بط يذ لك قذحاو

 ءاودلا روسيمب هببطت

 ءالجلاب يضقيل ىلوملا يبا

 ءانفلا موي ىلا ىرخالا يل
 ءازأ ىرخا تتأ سكع نمو
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(١( 

 ءاذح اهعقارب نم تلجت ىتح رصعلا تانب يلا تأزن

 ترقتساف الحم ينم تار

 يلامو يلاح يف تابكنلا يه

 ءايح الب نينمآلا رارق

 ءادتعا بلط نم تاودعلا يه

 اتيب ]1٤[ هو تمت

 : ارعش ًاضي أ هلو

 هبوث رانلا هذه نع يتفلا نوصي

 ىوهلا سملق ىوقلا مايأ ضاخ دقل
 يذلا ىلإ مله يدبعاي هيداني
 اهب دجت ريبك عم ريغص لكف
 يتوطس مويلا رذحاف يئاقل تبلط
 ادلخم ميمحلا يف ىقلتس يل دعب
 يذلا ام كرد نع ركفلا ابر كاراصق

 اجن نمل بردو برد هل ناكف

 هبنجب كالهلاو جانل تبجع
 هليبس يف كلاه هنم بجعاو

 ٠ ] جهو تمت

 اضيأ هلو

 ران لثم بئاونلا لك ىرا
 هنم دتشاف ىظللا دتشا ىتم
 اهنم روفت تابئانلا رانب

 ريخب هتحيرق تراف نمف
 رانب هرياون تجعل نمو

 . تلمح وأ تعلو يأ : تأرت )١(

 هبنج منهج نع اموي ناص امو

 هبير هيف ىري موي نم شخي ملو
 هبتك مويلا ذخ هيقالم تحدك

 هبذع مويلا كسرغ نم ينتجاف الا

 هبنج تبناج نيح يلضف كاسنيق
 هبص مويلا لمحاق الولو تربص
 هبرد نرذحاق رانلا لهال دعي

 هبجن نا ديدجلاو رفق كرمعو
 هبصن نيحانجلا دم ىوهلا ليلو
 هبلق رهدلا مزال دق يدهلا رونو

 تايبأ [ ا

 : ارعش

 رودقلا تحت اهبهل رعست
 رودصلا يف ام اذكه اهالغ
 روقو بلق يذ لك حيارق
 روب لك نم اسدقم كاذف

 روشنلا موي يف هارسخايف
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 ينانج يل حرشافقف هابرايف
 ىتح سفنلا مامز ينكلمو

 لضف مويب كارأ ىتح اهب
 يبيبحاي كلضفب وجنا ىسع

 ٠ ] جهو تمت

 اضيأ هلو

 روتبمف يلايللا '" يرصت املك الا
 هفوج رهدلا الم دق ءانأ لكو

 هدعي 'ديتعلاف مالك لكو
 هرس بلقلاب ناك دق ىون لكو
 ىتا امب اموي دبعلا حارتجا نياف

 رورشلاو بئاونلا يف كرونب
 رورسلا تقو اهعبط يماحأ

 ريسملل عطقا كيلا هيلا
 روقو كاز ملاس بلقب
 ريعسلا ران نم نيجانلا عم

 تايبأ [ا

 : ارعش

 روشنم ةلاحم ال باتك لكو

 روجفم هيف العام هاكو ناف

 روجأم تنأ وأ روزاأملا هب تناو

 رومضم وه امب مالع كبرف

 روتسمف وأ الملاب ارهج بسكلا نم

 تايبأ [4] جهو تنمت

  

 اضيبا كبوث لثم كبلق ناك ول
 همعطو م امحلا فتح نم شخت مل

 ىدرلا نير نم عوبطملا هنكل
 هسند ةلاسغ يف كدهج تلذبف

 قيالع هتلع دق كبلق تكرتو

 اهل يعست ةقيرط ىأ ردت مل
 ىتفاي كسبل لاح كسبلل اسنب
 اسلفمو كاسُك نم راع تيقبو

 . فللا : رصلا )١(

 : ارعش اضيأ هلو

 ىضترملا ليبسلا ىلع كنم لعفلاو

 اضقلاو ةمايقلا لوه الو أدبا
 اضرحم لازي الف كنم بوثلاو

 اضأ اذا راهنلاك ايقن ىحضا

 اضق اذا مالظلا يكحت قيالعو

 اضفلا يف ًاليل ءاوشعلا طبختك
 اضم دقلف هنسحو سابللا قلخ
 اضرعم كئاقل نع كبر تيتاو

 . هظفحلا نم بتاكلا : ديتعلا )٢(
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 هل ىلوملا سدق دبعل ىبوط
 هفطل بياحس نم ليسب نكل
 هئادرو هصيمق هنم ناك ول

 ىهنلا رهط اذا اذه هرض ام
 هلامبو هب ةلزان لك نم
 ارفاو الضفو اظح هداز لب

 ىدهلا يلوأ ليبس دصقاف ىهنلا اذاي
 العلا راد ادلاخ اولعت كاسعف

 . اضألا ءام ال ءاملاب يجحلا هنم

 "اضفلا ران ال رونلاب هراناو

 اضلغت رابغلا خسو نمو اقلخ
 اضوفم ناك شرعلا بر مكحلو
 اضرحم ناك قلخلل هلايو

 اضقنا دق روهدلا دمأ هب اموي

 اضكار جف لكب نوكت اليك

 اضيبأ ءامو السع اهب ىقست

 اتيب ]1٦[ يهو تمت

 : ناتيب اضيأ هلو

 لمعاو ملعلا ينباي ملعت
 اميرك هب تشع كايند يفف

 اريخ هنم ىظحتس ملعت امب

 ارجا كاذب تلت كارخا يفو

 تامك

 : ارعش اضيأ هلو

 ىصعدق انم نيوباألل ناك نم
 الف هيصعت نيح ملعملا اذكو

 اندنع رهظا رهظلاب هبرض يف
 مئان ةيؤرب كردي مل ملعلاف

 اصعلاب زكوتلا هلف يبصلا لاح
 اصتقاو ظلغت اذا هيلع مول

 اصع دق نم وأ هكردي بعال وا

 تايبأ ]٤[ يهو تمت

 :ارعش اضيأ هلو

 هفوج مج اذا يقودنصب يقيدص

 . عقنتسملا ءاملا : اضإلا ءام )١(
 خماوشلا يل هب تداقناف دقنلا نم

 . فورعم رجش : ىضغلا )١(

 ۔ _ ١٩٢



 هدقنب دوقنلا رهدلا مضه ناو

 ابغار رهدلا نم يتالاب كي الف
 امنيح دهعلا اوسن سان نع هللا ىفع
 البلاو سابلا نم اليس انل داجو
 طساب رذعلاف رذعلاب ينءاج ىتم
 افولاو ةوافصلا بابرا برلا ىعر

 خراص سكعلاب سنجلا قيدص لاصل

 خسار لابلا ىلع يضاملا انرصع الو
 خذاب هللا نم لضف هفنكت

 خضان هجولا ىلع عقو هل نابف
 خماش بلقلاب دوجلا دوطو يردصب
 خراش باشام لضفلاو اضرلا نيعب

 تايبأ ]١[ يهو تمت

  

 افط دق ناك اذا يسودنمب يسينا

 هلضفب ينع رهدلا فورص ديبي
 تمسقتو هقالخا تمظع دقل

 تعبتا ثيح انمالعا تجهن هب
 ىمعلاو لهجلل روجيدلا وه كاذك
 ةروصو اقلخ هاشنا نم ناحبسف

 :ارعش اضيأ هلو

 يمهرد هانعم فورعملا مهردلا نم

 يمذ هب راط لك ينع ذبنيو
 مشلا ىلع جاجفلا لثم هبهاذم

 متلا ةليل ىكح رون مهل ناكف

 مغلاو ليولاب نووافغلا دري هب
 ميلاب مث هوحن يرجت ربلابف

 مصلا ننقلا يف روصنملا لفحجلا وه ىهنلا يذل حيحصلا لقنلا يف لقعلا وه
 تايبأ ]١[ يهو تمت

 :ارعش اضيأ هلو

 باداو نيد هل لاملا تيأر

 هفكب ايرثلا ىرثملا دصق ىتم
 تحتفت اولع ىقرملا بلط ولو
 ينناو يهلإ ىلعألا لثملا هل

 بابرأ سانلل مهف هبابراو
 بابسا تاوامسلا عبسلا نم تلدت

 باوبا مث هل ىلعالا ءالملا ىلإ
 باحصا هنع مهل نأ ام ىرولا تيأر

 تايبأ [] جهو تمت
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 : ارعش اضيب أ هلو

 الضفو اناسحا سلفلاب ىفك

 يساورلا مشلا ههجول ليمت
 هاوس هاج هل 4جو الف

 يعارم سونأم سلفلا برف
 اولع هبقانم تكمس ولو

 هيلع تلبج نديد اذهف

 سوقنلاو بهاذملا هب نيزت
 سوسقلاو فسالفلا هدبعتو

 سيئر الو هاوس كلم الو
 سيسخلا سندلا هعبط هيزن

 سودت هل ءانخلا فافخاف

 سوفنلاو اضيا سانلا عابط

 تايبأ [1] يهو تمت

 : ارعش اضيأ هلو

 رارسأ سانلا يق هل نامزلا نا

 افسف ىرولا نازيمب ليقث نم مك
 همحل هنم ىكز دق ول ىهنلا ىهانت
 هلامب يمحيو هيواسم نوصي

 هروس لحنا امنيح هيلع تمارت

 هشيجب هنع رم دق اجرلا قيدص
 هرماب يقيقحلا مكحلا لزن ىتم
 اهفورص برضو ايندلا تماش ايف

 رايعمو نزو هل تاثداحلاو

 رايع ليق هارث ءاضقلا حير

 راتخم وهو هداب ميرغ حلصل
 رايطا هتحابتسا ىتح هضرع ىلع
 رادقأ هللا ةمكح نم هب تطف

 راتخم وهو هؤادعا هب تفاطف

 رابعمو ليبس هنع هل نأ امف
 رايعمو نزوو فرص اهل تناف

 تايبأ ]٨[ يهو تمت

 :ًارعت هين لاقن ىراصنلا فيلأت كدلا هل لاقي باتك ىن اضيأ هلو

 ىنعمو ةيمست كدلا باتك

 يليلخ هتويرب قري الف
 صيخرلا وه هعدق ينافلا نم
 صوخقت الف هر ذف هنطابو

۔ ٤٩١ؤ _
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 هايض ينيع ىرت موي امف
 مهيردزتو نيمركالا نيهت
 لذب اهبئاوذ ترشن مكف

 اورم ركملا زيزأ اوعمس ىتم

 يماودلا تامالع اورشن اهب
 ىوزن نيتأملاو فلالا دعبف

 اعيمج اومستقا ىرولا نا ولو
 ينتدر نمز نم هادرا امف

 تلاحو يبلق ىلع تلوتسا دق
 يمارح اهل لحملا ناحبسف

 تحابأ ام حرجماي كنيأف

 اماسج اثادحا هيف رت ملو

 اماقس مهبولق تكرت دقو

 امارك اودعق امنيح مهيدل

 امالس مهسوفن يف اولاقو
 امازتلا اوعنص امو اومزتلا هب

 اماتتكا يماياب اومتتكا دق

 اماقم اوقبتساف شابوالا هب

 امايخلا ١) ةأضأضب اوبصن دقو

 امارحلا اولهتناق لدعلا بيقع

 اماظع اهقتاعب تلمتحا دق

 امارغ مهل ناك هتلمح امل

 اماعط اهل تنكف هسراوف

 اماظعلا هب شهت يبنج ىلع
 اماوق يرهد ىدم اهل ناكو
 امازل يب تناكو هاياضق

 اتيب ]1٦[ يهو تمت

 : ارعش ًاضي أ هلو

 عوجرم عامجالاب للحملا سيل
 فلس الو ضقن هب عيب لك يف
 اكلم امب لقع اوذ هاتا امف

 إوير لك تابثا نع عنملا امنأو
 ةثداح لك يف ىرج فالتخا لك

 املت الو ىئابحا لادجلا اوعد
 )١( العالا وا طسولا : أضأضلا .

 عونمم تابثالاو ضقانتلا الو
 عوطقم رجالا هيلع ءارتكا الو
 عورشم راثالاب كلم لك يف

 عومجم موقلا هيلع عيب لك يف
 عوجرم ماكحلا ىلاا اهيف مكحلاف
 عوفرم موللا هنعف ة مارغلا اخا

 ۔ _ ١٩٦١



 عوضوم مضكلا هنعو هافو ىلع هترسي نيح هافو عاطتسا امف
 عورصمف رسي اخا لاطتما اذك مضك نم رسعلاب امف راسعلا دنع

 تايبأ ]٨[ يهو تمت

 :ارعش اضيأ هلو
 ١١)

 لام ءارثو لهبع ةبارق لاجرلا عم لاجرلا نامناف
 لاح نسح يف ةهاجو لانت يليلخ اهل لانملا ردق ىلع
 يلاعملا بتر هب تطقس دقف هيلع همهارد تطقس نمو

 يلاوتلا ىرخألاو قالخألا نم الضفو افرش ىوح دق وه ولو

 لادج الب ليمجلا قلخلا نم ىرعيو اعم نويعلا هيرزتس
 لالحلا نم ءامنلل رمشو همزتلاف ءارث اذ كي ناف

 لالجلا يذ ةدابع يف ايندو انيد نيكمتلاو زعلا هيفف
 لاقملا يفو ماظنلا يف كتحنم امع ءاوهالا كب بهذت الق
 لاغ لك مرحت هيف كدهزب امزج لاملا بسكل دهزت الو

 لاصخلا فرش نم رقفلا يف امل صقنب ادهام هللاو الف
 تايبأ [ا٠] يههو تمت

 :ارعش اضيأ هلو

 يجهتنم ليطعتلا يف لكوتلا الو يجهن نم لاشفالاو لساكتلا سيل
 يجرد نم ناطلسلل ةياعسلا الو ىرطو نمل رجح نم بساكملا سيل
 يجرتعم كاذ مزعو داهتجا يفو بلط يفو مزج يف لكوتلا لب

 تايبأ ]٣[ يهو تمت

 )١( هموق ىف فيرشلا ديسلا : لهبعلا .

- ١٩٧١ _ 



 : لاحلا بلقت هل ىكش نم ضعبل لاقن اضيأ هلو

 دمكلا نم يلا يكاشلا اهيا الا
 اجتلمو نيمركالا ذالم تناو

 ىهتنمو ريجتسملا ريجم تناو
 ىجحلا يف نزحلا نم احور انل كدجن

 تأر اذا نويعلا كاقلمب رقت
 ىضم امل كيف فورعملا وه كاذف

 اخرلا ةدقر يف تنكام اذا كاسع
 هدهع رهدلا كناخام اذا توحص

 هناك اعقو بلقلا يف هب تسسح

 ارثؤم ايالبلاب يلثم تنك ولو
 البلاو لذلاب جوزمملا يننا الا

 نكت ول كيف يف شيعلا ذلي فيكف
 ىركلاو كدنع بيطلا بيطي فيكف
 ىذالا نم يب يذلا راشعم تقذ ولو
 اهسكع دبعلاو ءارسلا يف دبعلا انا

 اكتشا الب يتايح يف يظح ركذاس

 ىرولا نم عيطتسا يجرا تسلف

 يننأك ىتح قالمالا يتسم مكف

 ىضرلاو رتسلا ةلح هيلع تللح
 مهدارم ينم ءادعالا تلان مكو

 رتاب يغبلا نم افيس يل لس مكو

 اهشيجب تامركملا هيلع تركف

 دمتعم رهدلا فلاس يف انل تناف

 دصتقمو انم ناسحالا بلط نمل

 دبكلاو دجولا هلع ليلع لكل

 دلج رباص انب يوحن اجرلا مئي
 دهضلاو ةهيركلا موي يف كايحم
 دسف دقو سابللا ثاع دقو سابل

 دمألا كلذ ابراش يفاوعلا ايمح

 دكنلاو ديكلا نم ابوش هب تلنو
 دبكلا ىلع يظلت دق ران جعاول

 درو اذا كيف هوركملا رتا امل

 دقعنا يب نامزلا لوط ىذا لكو
 دمتسم جوملا رخاز مضخ رحبب

 دصترم بياونلا تايباب يلتمك
 دقر اذا عيجضلا رجح اذح ليلب

 دسجلا ةلع نم تم اريدج ناكل
 دبالا ىلع اذه ضرالاو ءامسلا برل

 دنساي دابع لأ يلصاو يعرفل
 دفن دقل يب همكح يهلا ءاضق

 دقعلا نم يلعام ينع لحنيل

 دشن ىتم يضرعب يدشي نم لك ىلع
 دشح مكو مك مهدو رمن يل ساج مكو

 دعر مكو تالزلزلاب ينئاج مكو

[ 
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 ارداق ترص دق ربصلاب لبرسلابف
 ىضرلا يلوأ ماقم يف يسفن ميوقتو
 البلاب مث قلاخ يبرب تيضر
 ةلبقو اجح ءارهزلا ةبعكلابو
 السرمو ايبن اقح ىفطصملابو
 ام لكب مايقلل ينم دصقلابو
 هضرف لاملا مزال ينم لذبلابو
 ةتارا لب امزال اعبط بنذلابو
 يظل نم زوفلا ىلإ انابكر بوتلابو
 نكا ملو الك ناك دق هلبق الف

 اضقلاو مكحلل لصفلا مث تعبلابو

 هزوفب لاقملا قح نمل ىبوطف
 ىرع اذا يلعفب يزوف نع ياراصق
 هفصو ءاج دق ليزنتلا مكحم يفف
 يخا اي بوتلاو لامعالا امنا الا

 هدبعب فؤرلا ىلوملا اضر نهب
 ةينو اداقتعا اذه ىلع تييح

 هلوحب ميركلا اذه ىلع ىقلاو
 اهروس برضت وفعلا روتس لعل
 هلضفب اقح تمق دق نمب ذوعا

 ىوهلاو سفنلاو ناطيشلا ةعاط نمو
 يننا ثيح امئاد هنم برقلا نع

 هلضفب هيلا اهنع هب تررف
 ىدهلا اجد نع ىدهل ارجف يل قشنا الو

 دسح يذ لك ابلاغ يهلا دمحب

 دنكلا بناج ىلإ ينم ليم الب
 دبع نمل انيد ناميالابو اليلخ
 دجح امو ةالصلاب رقم لكل
 دشرلل يفلا نع اناقرف رونلابو
 دسجلاو بلقلا ىلع اضرف يب قوطت
 دحتا ىتم دبعل وا يبرل قحو
 دصرلاب سيلبا ناك امل دجلا نم
 دمالا ىف توملابو اجاهنم رمعلابو
 دريام نيح يف ليهمتلا انل حصي

 دعس نمل نانجلاو آراد رانلابو

 دقتا هل ريعسلا رمج نم ليوايو
 دعو امك امتح نارفغلاو وفعلا نم
 درو امك دابعلل قاب كلذف

 دصق اذا ئيسملا ءرملا ىلع ضرفل
 دهتجا اذا بينملاب ميحر ميرك

 ددقلاو لبسلا كرات ًالعفو لوقو
 دهش نمو نيبتاكلاو هكالماو

 دبألا ىلإ اهامح يف ىقباف يلع
 ددصلاو غيزلا نم سنإ ينردقو

 درط يذلا لايخ يف يلبح لصو نمو
 دشر يذ لك نع ءاوهالا يب ليمت

 دمع اهنود يل ماق دق ام هالولو

 دجس الو ال عكار يهجو رخنا الو
 اتيب ]2٨[ يهو تمت

 )١( ةبعشتملا قرطلا : ددقلا .
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 : ارعش اضيأ هلو

 رهدلاب ةلاهجلا ليخ ًابكاراي
 ةهرب كلبق هنم انررغ دق مكف

 ايعلا نم انيبتحاو انيشم انيعس

 تعرشو ميهبلا ليللا انب لاطف

 هراهن فشكب ملع انل سيلف
 انباتك يف ىرج دق اذه مكحلا مأ

 اهنوك ردق حورلل نم ناحبسف
 اهفيكو نيأ لك نع ةسدقم
 اضقلاب كنم ىضرلا ىوقتلا اخا مزالف

 املك كنع رذو يحصن عمتساف الا

 ىجحلاو ركفلاو ركذلا جاتن كاهف
 هؤايض ىلجت دق اهاهب عاعش

 ردصلل كفلاو لذلا اهنم كقحف

 رضلا ةياغ ىوس انلن ام رصعلا نم
 رمجلا ىلع انمنو لذ ىلع اندعق
 رفت اهبايناب هيراوض انيلا

 رمعلا رخآ ىلإ سمش انضقوتو
 يرصت انل ايانملاو ماين نحنف

 يرست انداسجأب ابيغ هتمكحب
 ركفلا ضراع نع سيدقتلا يف صتخا امك
 رشلا نم كلني امم ستتبت الو
 ريسلاو يعسلا نم امول هل مارت

 ركولا ىلع يلختلا تمص اهضخمت

 رهدلاب بيرلاو كشلا مالظ الجف

 رشلا ةرشابم ايندلا نم كيقت اهناف اهنم برقلل امزال مقف
 انيب [12] جهو تمت

 :ارعش ًاضييأ هلو

 ىجرت الف ريمألا دسف اذا
 ابارخ رصتو هراد فسنتس

 ملظو روج ىجد يف يشميو
 ثيغو راونا ءارمالا مه

 م اظعلا مقنل او ت اوطسل ١ مه

 ريمألا دسفام نيح احالص

 ريصبلا اهريغت نم يكبيو
 ريرضلا لحولا ىلع يشمي امك
 ريعس اوراح ناو اولدع اذا

ريبكلا لضفلاو تامحرلا مه



 ريرغ اهيصايص يف نكم دالب ىلع هلالا بضغ اذا

 روخف '"مدف اهتاعر روما ىلوت دق ضرال ليوايف

 تايبأ ]١[ حو تمت

 : اضيأ هلو

 ريسا تاقبوملل مهفنك يف ىري الف كاكفلا مه كولملا نا
 ريسع كاذف أدبا مهرسا يف نكي نمل كاكف الف كالهلا مهو

 رونو تاملظملل ايضلا مهو رفسم حبص لكل م اتقلا مهو

 رونتلا تراف ول مه طحقلاو لحمم راد لكل تايفلا مهو

 ريرحنلا اهيأ اي ىسألا كنع رذق مه اعيمج اذو كاذ ناك نا

 ريصقل مهبنجب ماقملا نتن مهسأبب تيلب امهم ساتبت ال
 ريبدت الو ردق هرما نع هل الف نامزلا ضضم ىلع ربصاو

 تايبأ ]١[ هو تمت

 : أدحاو اتيب اضيأ هلو

 مسلا نم عيقن هيلايل هتقس ملظ الب رحل رح ىسأ ام اذا
 : اضيأ هلو

 طرف دقف هفك هاوح امب طبتغم نم هتاجاح ًابلاطاي

 طرخنا هنع ةجاح لاحم الف طسولا دنع رياحك نكي ول نا

 ,طخسلا لان عساو رذع ريغ نم ططش يذ نم هفورعم الذابو
 طرسنا ىتح اهرعق يف افدهم طقس ايح هبحصل رقتحي نم

 تايبأ ]٤[ هو تمت
 . اهرعق ىف علتبا : طرسنا )٢( . مهفلا ليقثلا يبغلا لجرلا : مدفلا )١(

 ۔ _ ٢٠٠١
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 : ًاضي أ هل و

 ناويك قوف تمس سفن نم تبجعت
 هجرفل رازالا رتس لباس نمو

 ىرولا نم باقرلا رهق هب مورا
 اجهلا نم تادرفملل بتاك نمو
 تتأ نا لياسرلل راق ناك نمو

 اذبلاو روهتلا لها مه كئلوأ
 هلهأو نامزلا كينيعب ظحالف

 ناكماب اناكم تلح اهب ةادغ
 ناطلس لك ىلع يلاعلا انا لوقي

 ناطيشو واغ لك يلبحب دوقا
 ناسنإ لك ىلع يضاقلا نا لوقي
 يناش اولبقتساف ريرحنلا نا لوقي
 ناطحق ةلالس اوناك ولو راغص
 ناوخأو لخ ريخاي ابجع ىرت

 تايبأ ]١[ حهو تمت

  

 يضافتحاو يمازتلاو ينوعد

 اوعاضف مهدوقن تلض نمب

 اهيلع مهنيعا عمد اوثمب
 يلايللا لوط ىوطلا نوساقي
 رادو ةلباس لك اوعاري
 روسب اوبرض مكو مه ليلق
 ىضقي دوجلاب هظح ام اذا

 تداج دجلا ام اذا ينكلو
 يلين ضبق ىجرأ هب نوكا

 : 7 أ هلو

 يظاعتاو يسلفو يسفن ىلع

 يظاش لكب نيرياح اوماهو
 يمال بلقلاب ىسالا نابهلو
 ظاحللا ىلحأ مهراهن لوطو
 يظاح ربلاب ةورث يذ نمو
 يظالغ ةفعاضم راتساو

 يظاح طقري ملف افشك اهل
 يظافتحا امف يلع هيدايا

 يظاعتا الو كانه يريبدتب

 تايبأ [1] حهو تمت

 : ارعش اضيأ هلو

 اذامل اشحق ىتفلا بكر اذا

٢ _ 

 اذاعم غاب ىار اذا لوقي
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 اوراس ءوسلا تالباس يف مهو

 ءاوس مه او أمو مه اعسمو

 بوتو مدن نع تام نم ىوس

 اذاذج اعطق اهب اوقرتفا ول

 اذالم اهنع اوري مل منهج
 اذافن هل عاطتسا ام ىداو

 تايبأ 8 جهو .دمن

  

 يغارف يل متيأر اذا ينوعد

 هيف ضوخلا وذ امل رظنا ولو

 يرصعب القعلا نديد اذهف
 اثالث اوقرتفا دق مهنال

 اسوق يمرلل بصان ءزجو

 رذحاف باتغملاو مامنلا وه

 اديصتسم دصارملا يف ءزجو

 مهيلع ترطم البلا نزم مكف
 يحصنو يرذن مهتغلب مكف
 ام ىتم ينقحلي موللا فيكف

 : ارعش اضيأ هلو

 يغارتما ينافلا ىلع يلامساب
 يغاص عمسلاب هلاقمل الو

 يغالتلا شحف نم نوذؤي امل
 يغاط سفنلاب بجعم ءزجف
 يغاش لك يف همهس لسريو
 يغال لكلاو مهنم كعامس

 يغاب قلخلا ماطح ابستكمو
 يغاسم اوغاس امو اوبرش امف

 يغالب اوهقف الو اوهبتنا الف
 يغارتماب يغارف يف ينورت

 تايبأ [ا٠] يهو تمت

 : ًاضي أ هلو

 اشغ مالسالا ىرق تبكترا دق

 تءاجو ترك ةريبك لكو

 تنو هدعاوق ترقع هب

 نكلو ارثا هل تكرت امف

 اشحف مث اماظع اماناو

 اشيج لدعلا يصايص ىلإ دوقت
 اشم يفغبلاب هروتس شت
 اشعنو الهس اهحيرب هتفس

۔ _ ٢٠٢٣



 هاجد ركتعم لهجلا ليلو
 اهنم رونلاو اهئايض بيقع
 اولع امس قابطلا عبسلا ىلع
 ابارخ هرظني فورعملا وخأ

 ىعست نابعثلا هضرا ايابخ
 بايذ هب فوطت اهرهاظب
 ليلب اهيف هريسم فيكف
 امهم ركولاب هدوعق فيكو
 هاري امع ىمع مهب ناك

 فسخ لولحو لزالز لوزن
 مهيلع ىلوملا بلق دق مكف
 ارجزو هركذي لدعلا رانم

 ىتح هوسا دانخلا فافخأب

 ماوق هل سيل ادنلا دي

 اثرحو ارفس الو ارجت لو

 مهامح يف تلح قحلا حيرو
 ابرغو اقرش هريطم فاطو

 تلاطو تادتقا انفلا فافكاو
 ىرتت س اتلل غرلو يق تلع ه ٦ ماع

 اثيثح لهم الب ىتوملا نم
 هيف رجاف غرلك ماع اذهود ٢٠"٠ ماع

 يرصعب مهيف ىضم اذه ىلع

 اشحو ملسلا رايد تلض هب

 اشمم لكب ةاعسلا هب ريست

 اشرعو اشرق هعاعش ءاضا

 اشخنو المثأ 'اقلمس ايرمو

 اشهن نيعاسلا لجرأ شهننتف
 اشحوو ابلك هلوح ىري مكو
 اشطغ قافالا شطاغ ميقم

 اشد شابوألا هروتس ) شدت

 اشخت هنم مه ام بابلالا ولا

 اشفتو مهب ماقت تامقنو

 اشناو مهل حاحصلا رذنلا نم

 اشنت امل مهب اورجدزا امف

 اشفن هتشفن دق "'نهعلاك ىقب
 اشيعو ابيط اوري مل اذهل
 اشير مث الاون اولان هب
 اشر ليسلاو اهباحس لقأ

 اشعنو مهيف احولاب الهسو
 اشطب فنالا فتحب تشطب دقو

 اشحي مامقلاو ضرالا نوطب
 اشرك ماغرضلا اشح مهنم مكف

 اشبك لقعلا اذ نكت ال اباسح
 اشهد نيبلا عقوب اوشهدنا امف

 فنألاب ضرم شخنلاو . ركسو رقتسا : لمثلاو / ميقعلا ةأرملاو زوجعلاو تابنلا نم يلاخلا رفقلا : قلمسلا )١(
 هشرج بحلا شدو عئام ربلا قيقد نم ماعط : ةشيشدلا )٢(

 شوقنم فوص : نهعلا )٣(

٤ _ 

 .لزغلل هحلصيل نطقلا نم بحلا جرخي يذلا لماعلا ديدشتلاب : فادنلا )٤(
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 اعيرس ىنث دقف ىنو ناو
 اوداب يردجلاو نوعاطلابف
 مومسلا حير مهب تجاه مكو
 تحضا رودلا تارماع نم مكف

 مهيلع لدتعم لدعلا طوسو

 نم ىوس ىلوملا ةنعل مهيلع
 بوتو مدن نع تام دق نمو

 يسفن راكذت يف لوقلا تقرص

 ادرف ترصو نيعراه اوراسو
 ليسب ينيقاس هابرايف
 اموي برقلا لهاب ينيقالو
 واغ لك نم اكبلا هب لاطو
 ىنتمت ال يهلااي كثايغ
 ام اذا ينهبنت تالفغلا نم
 يبر كاقلا ناب ينيقوو

 ارهط بوتلا ءامب ينرهظطو

 اشوح ضرالل ىرولا شوتحيف
 اشطغ ليللاك مهرود شظطفت

 اشدخ ءاشحالا شدخت رانب

 اشفغت كلم وبأ اهيلهاب

 اشه بيغلارسب مهشهي
 اشخيو ىبقعلا يف هللا فاخي

 اشعو لان ام صلاخ حوصن
 اشر ءاملا يربقل اوشر اذا

 اشره دودلاو ىدصلا شرتها يب

 اشظطو اناته نارفغلا نم

 اشفي رسلاو اطغلا فشك هب
 اشو لكو ميمنل ذلا ءاشمو

 اشغت ايندلا اهد نم يبلقو

 اشغي توملا ءاجو يلجأ ىند

 اشحفو رزو لماح يرهظو

 اتيب [٤آ] يهو تمت

 : ارعش اضيأ هلو

 ينورذ يلذ ارذ يف ينورذ

 يرودب مهنيعأب تردب ىتم

 ىولب لكبو ةديكم لكب
 يليبس نع يلالض اودجو ولو
 ىماح هللا دمحب ينكلو

٥ ٠ 

 ينورغصي مه نمب ينارغصو

 ينوردابي تزرب يرود نمو
 ينورقعيلف ىوهلا راه ىلع

 ينورمهيلف ىدرلا بج يفف
ينورظني مه ام نود يسفنل



 مهنم يلع ماحزلا اذه امف

 اميقتسم يرقفب يرخف اوار
 ءوس لكو بولقلا ةفجارب
 رجح لكو مارحلا رجح نمو

 يركف رس ءرقا ركولا تمزل
 مهنم يارلا اودر مث اودصف
 عورب اوعاترا امنيح اوعادت

 ىتح يلع نيفحاز اوءاجو
 يحصنو يتافاصم اوعار امف

 يبركل يتاساقم نم يب امو
 مه الو اوماق افولاب مه الف

 ام ىوس ينم اوملعي مل ىسع

 يجرأ امب ءاود الو تيقب

 اميقم مهيف يب لهجلا تددو

 مل اذا ينيد نمو ايندلا نم

 امهم دبعلا بنذ رافغلا نم

 افوخ راحسالاب عمدلا بصا

 متيأر وأ يسفنل يملظ ىلع
 ميظع ىبقعلا يف مالسالا وخأ
 سانأ يمظع تمطح ام اذا

 يرتسف يتاوسل تفشك ناو
 دقنب وأ سخبب تعاب ناو

 يمسال مهئبني ىسنا ىرا

 ينوري ام رهاظب الا يرج

 ينورتعاف بيشم نم يرونو
 ينوردزاو يداعالا هب ريست
 ينورق ويلف هب اوماح مه
 ينرظني مل امثاج يركذو
 ينوردغيلف يننوتاي ناب
 ينورسأي اوغار مث اوغازف
 ينورسقتساو ةيمر ينومر
 ينورجهيلف افصلا اوعاب الو
 ينورجحي رجحب ينازحاو
 ينورذنيلف افجلاب ينوتأ
 ينور ذحيلف اره اظ هوار

 ينورسحتساقف يتلع يفاوع

 ينورظني مل يب فرعلا دنعو
 ينورقفي مه هسوكعم نمو
 ينوربخاف ىنعم لضفلا وذ نكي
 ينورماف ابوتو امدن ىتأ

 ينورصناف ينع بابلا جوتر
 ينورقحيال ىتا ملظ اخا
 ينوربخاف ىملس هترقح ناو
 ينورزع متناف اغوفغلا نم
 ينورتساف فيثك ىلوملا نم
 ينورتشا هيف فياز يسفنل
 ينوركذي مه ىتم يتاشحوو
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 يصخشل مهدقفب مهسناو
 مهيدل ترهظ مهترهاظ ناو

 ابيرغ مهدنع تنك دق اهب
 اوتع اهدنئناقع نم يلبحو
 مهيدل سوكعم فرعلا نال

 سانا يف يملعو يتفرعمو
 تلاعت اشولا ةميش متمشو

 لاحم مكنم يتوخا لاحم
 ىتح لذلاب ابهاذ ينارا

 مكيلا يرب لصاو يلضفب
 بيرق نم نذاي هللا لعل
 نزم لك نم مكب ام رصباو
 ىتح لودسملا هباجح عفرب
 امازل مهركذ قحلا لهاف

 قاب لصولا ليبح هب نال
 هيلع مهام يرئاضب سيلف

 ينورظني مه ا ذأ مهتشحوو

 ينوركني اهنم فورعملا ىرع
 ينورتبيلف مهلوح اباعم

 ينوزخوي مه ار ااشحفل ابو

 ينورذ يرصع ىذكه ركنب
 ينورهشت ول مكزجع انيقي

 ينورحني اوركو يركو ىلع

 ينورتست وا اننيب اولوحت
 ينوربقتلف اتيم ينورت

 ينورذعاف يمسجب يلصو نعو
 ينورصبتلف انبورك فشكب

 اتيب ]٤4[ حو تمت

 : اضي أ هلو

 ماهتسملا حيرقلا لوق اوذخ

 اثلثلا ةحباص يط ةليلب
 تلح ميملا قوف ءاحلا ماعب

 ايعس رهدلا تارجاز انتتأ

 مالكلا ىوحف نم هيدبي امو
 ماهتفا نسح يف عامسالا هل
 مالسلاب ىدامج ىرخالا نم

 ماسجلا نيفلاو ءارلا بيقع
 ماظعلا ىربكلا نم ةثداحب
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 سبل ريغ نم اهل نيهارب
 هجو لك يف ىجدلا حيباصم
 ارون ردبلاب ترز اهسباقم
 امهم ميلا جومك جوم اهل

 بلق لك نع اهدع بزعيف
 اهاجد نم رخؤملا فصنلابف
 ريصبلا نطفلا ايضلا يف اهاري
 الاثم يفاصلا دلوم يهاضت

 اموجر اهلعاج ناحبسايف
 اريثك مهثعاب ناحبسايو

 اولامتسا مهعبطك اوناك نمو

 قح ريغب ءامدلا مهكفسو

 نيح دعب بقاوثلا بهشلا ىسع

 اجث يغبلا ءامد اهب جثي
 راد لك يف ىدهلا رشتنيو
 يرابتعا تالالد تلد اذب

 رحبو رب نم ملسلا ضراب

 ضرأ لكب لويسلا رمهنتو
 اذامب ىوزناي كارسخايف
 هيف مهو ال الجاع ابيرق
 قح لكب باقرلا قيوطتو
 بيرق نع لزنتس ةلزانب
 سانا اهبراغم نم رهظتف

 مالظلا قسغ اهؤايض قشي
 مادطصاو ضاضقناب هجاوت
 مارضلاب يرزتس انارينو
 ماه ليسلاو فصاوع هتتأ

 ماقسلا تاساقم نم ميلس

 ماتتكا الب ءاحضلا تقو ىلا

 ماسحلاك اقش فقسلا قشت
 مالكلا لقن يف ءاجام ىلع

 ماركلا نم عامسلا قارسل
 مانالا نم ةاصعلا ثعب امك

 مارحلا بسكلاو ناودعلا ىلا
 مارتجا الو هوتأ ءوس الو

 ماشولا رثأ اهعبط رثوي
 ماهجلا قوس هشويج قوسي
 ماص نيدحلا مراص فيسب

 ماغرلا تحت ىدعلا تبكنتيو

 ماطحلا ميطحت بيقع نوكي

 مائللا تاضارتعا اهب لحت

 مامغلاب قعاوصلا لصتتو

 مايخلا قرغ نم كيلع لحي
 مامغلا لغش نم يافسأ اوف

 ماقملل ةقايسلا موي ىلا

 ماتقلاك ايهد نامع ضراب
 مامزلاب قراشملا مهدوقت
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 تماقتسا مهفويس اهيلهاب

 رايد اهيحاون نم برختو

 سوبع لمط ىلع ترم اذا
 موق ءاسن جولعلا سلتختو

 ىوضر كاذ نم مهامح ريخف
 رود رفكلا رايد نم بهذتو

 يناتا ماهلا فيط اذهف

 رحب لك نم يتحارب تفرغ

 يلوق لدعلا ليها ينع اوذخ
 املعو اقلخ يتلاقم تفضا

 قح قيقحتلاب قحلا ملعف
 قح بيغلا مولع يف يلامف
 اماقم يل ءييه هابرايف

 ينذخ توملاب ينتلجاع ناو
 ينع وفعلاب يجترا كلضفقف

 ""كب موي يف : ٠ { ت ٠ ١

 ارصق رهظلا ةالص تضرف هب

 يرجي عمدلاو اهمامز تررج

 مايصلا دعب مهنم رطفتو

 ماوسلا رف اهسانارفت
 مامه دصر يلع ةروسقو

 ماصتعاو زعو فرش يلوا
 ماكألا العا اهماقم نوكي

 مادهناو فجرو لازلزب
 مانملابو داهسلا تقو هب

 ماطتلارش البلاب مطالت
 ماظنلا مقر يف نظلا نسحب
 ماغرلا نم مانالا يشنم ىلإ

 ماهولاب يرجي قلخلا ملعو
 ماهسلا رزن نم دوهشملا يفو
 ماقملا ريخ ينتيقبا اذا
 مالسلاب ةيوسلا لبسلا ىلا
 ماسجلا تايطخلا نارفغو

 ماعو رهش نم خيراتلا ىلع
 مامالا فلخ عماج رصمب

 ماهتسم بلقب يهجو ىلع

 اتيب ]٤٧[ هو تمت

 : ارعش اضيأ هلو

 استحاف قبشلا هلاغ دق لجر يلا
 ىدحا اسفن تحبصا دق ناتجوز هل

 ةدحوو نزحب هاليل لوط ايف

 موي هانعم خيراتلل يفرح زمر : كب )١(
 افلا اهيلع تلد امك ه ١٢٢٢ ماع نم ةعمجلا موي ىفو فوع نب ملاس ينب يداو
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 استكاف لزلا ىبلم نم ىسالا عيقن

 اسما اهب ضيحملا ؤرق اهب ىرخأو

 اسح عمتسي ملف هاشحو لوطايو

 ىف معلص يبنلا لص نيح نابعش يا ةعمجلا ةالص هيف تضرف رهش نم ٢1
 ها ريخالا لبقام نيتيبلا
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 بناج لك نم هاولب هب تفحف

 ادتجا يف دجلا نع بغرت ال قبشلا اخا
 ينناف ددزاف ءامالا نم الاو

 ىلع ارداق ىوقلا لاح يف تمد امب

 مرحم لك ماقمق يف ضوخلا نع

 ىرولا نم ميظعلا ظحلا ىرت كاذب
 ةنم ريغ نم قازرالا كل اومنتو
 لضاف لك نم ناك دق ام لضفاو
 ىذلاب لضفلا كل يلصأ اي كيداني
 قراغ ريغ املاس ينانج دوجب
 قطت ملو نوؤخلا رهدلا كناخ ناو

 اففعتم نكو ينيتاي حتفلا ىسع

 اسمر هل تناكو احيفلا هب تقاضف
 اسنتال طق عبرا وا ةثلاثل

 اسرع لنت هلالا تاذ يف كتحصن
 اسفنلا اهب ددصت ناوسنلا ةسبالم

 "" اسعولا لبسلا يغتبي نم نعو كيلع
 اسنالاو لذجلا ىرت ىرخألاو كايندب
 اسجو دجي مل دساح نم دسح الو
 اسرغ امداق اضقلا موي يف تنج اذا

 اسرأ دق كايندب انيف هب تيتا

 اسوه ىوهلا فيط نافوط اقرغلا عم
 ىسع لقف تايزرملا كلتب اضوهن
 اسنخ هساك نم بلقلا يذ ىلع روبص

 اتيب [14] حو تمت

 : ارعش اضيأ هلو

 ميسنلا اذهام هللاو الف

 اضيغ بلقلا اديوس نم حفنت
 اذهب يتأت نم راجم فيكف
 قالزنا هل بابشلا نكلو
 ىولب لكب لابي الف هارا
 سعوب تقرم ةلقم نم مكف
 هعطت الف عاطملا عبطلا وه

 يفاعتلا تقو هتعواط ناو

 اراصتنا هب مارملا هنم ىرت

 مومسلا وه هار أ ينكلو

 ميحجلا بهللا كهجوب ضافق
 موشغل ا وه كاذف هتراجتسا

 مورض اجيهللو هقلقلب
 موجه ةبئان هيتأت ىتم
 موسر تيحم اهناسل ءوسب
 ميمذلا وهف هبنج بناجو
 ميمح الو تيقب ىبقعلا نع

 ميظكلا اذهاي كارصق اوف
 )١( اهيف تابن ال ةنيللا لامرلا تاذ ضرالا : اسعولا .
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 هيلع ينيرامتال ينامز

 يقرم هيف عماطتلاو يل امف
 يماقتسا لثم لزت مل كماقس

 قابتسال ةقايسلا قاس يلع
 يلثم رامخلا كبرش مزالف
 حيرم رمأ نم هيف را ملف
 ام يلا اهلوحي ام يسفنل

 اميقم هب تيقب يتيلايث
 ايالبلا ينع لزت مل نكلو
 اهنم تلن يبر لضف الولو

 يرصعب ىوقتلا اخا رظنت اما
 يرسي راس ام ىتم اهب ريسي
 ىدان لح ام اذا ةيراسك

 يند قلخ يذ لك قلاخي
 هامح تفصق فصاق نم مكف
 هراذ نع عضعضت اهنم امف

 هذخ مالحالا نديد اذهف

 سوفن مهل لوقعلا نافكاب
 يبيبح تقكنا امو تقكنا هب

 ءوس لك نم تجن دق كلذب
 ىرحا زوفلا تيار ىرخالابو

 لاجر اذه يف هلل معن
 الاصن مهيدياب اوضبق مه
 اميف ضيرعتلاو زاغلالا يه

 )١( ضرالا هب ثرحي يدومع ديدح : لواعملا .

 مينزلا وه كاذ ءوسلا نامز

 ميقساي يكلفل ىسرم الو
 موسج أدبا هب تماق الف

 موقت هبو ىوقلا ىقبي هب

 ميدن يل يفوخو اذه ىلع
 مورا اذه نع طق يبلقل

 ميقتستف نويعلا هبرقت
 موجهلا يتيحانب مجهي ملو
 موحت يرحن ىلع اهقياوع
 ميركاي كثايغ ءاسابلا اسح

 ميلحاي ةيقتلاب يرصمو
 موزل اهل وهف ماق ام اذا

 موصخلا ىضري امب يدابلا وا
 ميضي الف فيرشلا ةفلاخم

 ميقع حير هب تفصع مكو
 ميقم هترسأ يف سيلج
 موضهاي كرهد لوط اراعش

 ميرح اهلو اهل تاماقم
 ميحرلا اهكلمت اهتمزا

 ميحرلا اهبناجو اهايندب
 مودي يوأملا ةنج يف اهل
 موزع مهلواعم مزح ول وا
 ميرص اهل دودحلا تافيهر

 موجن هلو الباقم هوري
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 هوتأ ام ةقيقح اهب نوري

 امهم ءابالا اونب مهفت

 اوماقتسا اهنم مهل لاوماو

 ليلج ردق مهكولم دنعو
 عون عبطلاب مهل مهضعبو
 هجو لك يف مهل تاهاجو
 يزاوت ال تهانت تاهابن

 رحب لكب صوغت تاغالب

 يضرتو يوهت 7 اهب ديصت
 سعو لك يف مهل تالاجم

 موق لك يف مهل تاماقم
 اوجنت مث كلاهملا رسج ىلع
 اومس اومسو اهب اومسو دقل
 يناف يرما عطو عمساف الا

 يرجزل اصاع نم لك يصاعو

 صاع لك نع ىضرلاب حمساو
 دق وا لدعلاب ينءاجام ىتم

 نم ىلإ هاودع مكح عجراس
 اهارث اقالخا كيلا تمسر

 اياربلا قرف نم تنا نممف
 فعضل همياع تنا رحبب

 لاجم انل نوكي نا لاحم

 ۔ _ ٢١٢

 ميصخلا مهدادو ىلإ ليمي

 موثجلا اهفلكت تاهابتنا

 ميطل هلو ىهدلاب جومت
 مورتام ذخأت فادصالا نم
 ميزه مهيداعف ادعالايو

 موقت مهابرقب مهمياوق

 مولع مهلو مهناكذ دوجي
 موسواي مسوتلا تاومس
 مويضاي يحصن ضحم كتحصن

 موضك يضيغ ضماغ يناف
 مولظ يمدل حفاس وه ولو
 موشهلا مهشلا وه انيف نكي

 ميمر اذا وهو مظعلا ديعي

 ميمذ اهيف امف ةبذهم
 موعي ال يلثمو انا كارا
 موزل هل تناو هب ترصف

مودصلا لطبلا هلاج دق امب



 احبص لمطلا كحض كررفقي الف

 اهادر رذحاف ةعيدخ كلتف

 نيرق نم كراذح يدلوايف
 اثيثح موي يف تئج ام اذا

 داهس نم يدحت مث كمسجل

 يبلق هاشخيام كيلا تيشخ

 ىجاني يتاضرم ضاير ضراب

 موضهلا كلبقي وا كهجوب
 موشم رطخ اهباقع مكحف
 مولت ال كءعوسي امب رسي
 ميهت ةقمهاز كيلا فزا

 مؤناي ةميلسلا كينيعل
 ميسنلا من اذا يسفن ىلع

 مومسلا وه كاذف اهتريضن

 اتيب ]1٤[ يهو تمت

 : ارعش آضيأ هلو

 هناف بيجملا لوق نم قحلا اوذخ

 لماخ ريغ اقذاح اريصب هارا

 ةعيفر نم سنتبت ال هل لوقي
 كلاس تنا يذلا ىعسملا كرتت الو
 اهناش كبسحف ىنسحلا ةفرحلا يه
 ةعيفر اهنع كانذا تتقتلا امو

 اهنا ةقيقحلاف اقح ناك ناف

 الو ةلبق هريغ يف اهل نا امف
 اهبلق قشناف قشعلا ساكب اهاقس
 اهعاطق عبط راونا هل تلجت
 ةهجو لك نم ضارغالا دجو اهب
 امب دجي مل هعبط اذه ناك نمف
 هلين ليللا بلاط عرف تاذ مكف

 طرشم جنزلا نم دبع اهقناعي
 . نيطبألا حياور وه نانص عمج : ةنصألا )١(

 يراد بلاط ىلإ هاقلا روفلا ىلع

 يراشاي ةسارفلا ملع همه نمو
 راع نم كاذ ام ءارغلا نم كتتا

 راس امئاد هيعس يف نكو هيلا
 راردمب يبحص تاوقالا كل قوست

 رارسأب اهيلع اضيغ لمتحت الف
 رايسم لك يف ءاوهالل ققحت

 يراجلا اهلسلسل فرص ىلع مورت
 راد نم كاذ هل ابح اهقوشعمل

 يراس هب قوش ليل يف هب راسف

 راتساو فجس تحت نم اههجوت

 راعلاب كاذ امف دجو نم كاقلت

 يراو اههجو نم سمشلا ءوضو داوس

 رافلاك ةسيرفلا لثم هتنصا
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 اهرساب كوهسلا عيب هتفرحو
 ةمعن هيلوتو الاوما هينغتس

 هب تلتبا ام ىلع الين اهب مورت
 يمر بصنم يذ باسنالا كماس مكف

 اهدادو نم ىوهلا حورجم حبصاف

 اهئاضف يف اضف دق مويب امهمو
 ىتم ىوهلل ةعاط الا وه امف

 ةدابع كلتو دبع هل راصف

 يذلا امف عيمجلا يف اذه ناك اذا

 ىوهلا ةلجد نع سنجلا نباي كاراصق
 تفط دق لضفلاو وفعلا راحب الولو
 ىدهلاب فطعت ىلوملا امنكلو
 ميار تنا املك يف يدلو مقا

 لزعمب ميمذلا موللاو موشلا نم
 املكل يوقلا مزعلاو مزحلا ذخ

 ىقتنم رجحلاب لولعملا وه سيلو

(٢) 
 راجلاو بحصلل تاجرخلا هجيرختو

 راطواب يلاعالا قوف اهب قوفي
 راجاي ناموت بحلا يف اذك نحنو

 راتوأب يليلخ اشخنلا ةدبعلا نم
 يراب اهل ماظعلاو داوف حيرق
 يراب اهتاحارج نم احيحص هارت

 يرابلا نم ءاضق صخش يف نكمت
 راعلا هجوأ نم ءاجام اذا هيلا

 يراطلا نم اهيلع ىبتعلا نم هارت
 رانلا نم ريعس يق اهنم كبلقف
 يراس ايا تايزخملا انيلع تفاطل

 راوغأو رفق رعق يف ىوهلا راغف
 يراع نكت لالحلا بسك يف يعسلا نم

 يراجلا كرهن يف ىرجاف أديعب ديعب
 يرابلا بيطلا نم ايعس هل نورت
 يراد نكف ليلجلا كالوم ةاضرمل

 اتيب ]٣٠[ يهو تمت

 : ًاضي أ هلو

 بوبشم عمجلابو آرهد ىتفلا بيشي
 هل امل املظ هولعي نم بقعيو
 اهدعبو هاند نم هيرك لكب

 ىسألاو ليخلا هبسح اليخ بكريو
 الملا ىلإ ماظع لاقثأب ريسي

 )١( كمسلا ةحئار : كوهسلا .

 _ ٤٤ا١ا٢

 بوقرم توملل وهو ًالين بقريو
 بوقعم مغرلاب كاذ لب هسفن يفو
 بوتكم هجولا ىلع آرسخ لاني
 بوكرم هركلاب حاصاي همغر ىلع
 بوحصم كشال داهشالا ابقر نمو

 . ضاحرملا وه : هجرخلا )٢(



 هدعب ةفيلخلا ينغي ام حدكيو

 هلمح دلقت رجح نم ناك ناف

 هقح عنميو لح نم ناك امو

 امئاد هجولا ىلع ايك هب ىوكيس
 هئاذغ دعب موقزلاب معطيو
 ىذألا نم هاري امم ةرسحايفق

 ازجلا ةفيخ نم رارصالا بناج نمو
 اجراخ لحلا نم اعامج ناك نمو
 اضقلاو لصفلاب لصالا يف هنكلو
 ىونلا قلافاي هابراي كوعداف
 ىهتناو دعاصت امل ةجعازب
 ىلع امدن ىسالا تاركس تعرجت
 هظفل لوطايف اطخ هل هاذح

 يبناجل حوصنلا بوتلا فطعاف الا

 ىوهلاو سفنلا براح دق لجر مكف
 هقزرب اعونق هالومل اعيطم
 مقلع رهدلاب ربصلا فورص ًاسحت
 هناب ايمر ءادعالا تمار مكف

 غلي نمو ةامعلا ةالاقم كلتف

 ديار ريخلا هب اتيب جلاو امف
 هموقب تارئادلا هيلع رودت
 ىقتلاو ربلا ىلع يقابلا امنكلو
 هذهب عوقولا ىشخأ امنا الا
 هلقع حص ملاح دبع لك ىلع

 . هللا ءايبنا بوقعيو ىيحي )١(

 بولسم فكلا رفاص هنع جرخيف
 بولجم رانللف هنع بتي مل امو
 بوجشم هنم يظل يف فاضم كاذف

 بوبصم نطبلا يف هنماق اسغ ىقسيو
 بولقم كاذ ىلإ ىولسلاو نملا نم
 بوحصمل ىبحص كش ال اهنابعثب
 بوتكم كشال هابقع يف ريخلا هل

 بوسنم لضفلابف ىلوملا ضرف امل

 بوسحم وهو هلك اباتك هاري

 بوركم بنذلاب لوقلاو ىونلا حيحص
 بوحلا هب رادتساف يبلق ةغضمب

 بورضمل ريغصلاو يبنذ رئابك

 بوبتمف ينم هجولاو ترشن اذا
 بولطم وفعلل تنا يبنذ نارفغو

 بوكسم قلخلا نم ىولبلا لباو هب

 ")بوقعي لوقلا يف مث ىيحي رشبلا يفف
 بوكنمل اهيفو الإ ةبكن امف
 بوكسم رجحلاب وهو أحدك حدكيس

 بوصنم مكحلاف ضارعالا ةقلقلب

 بونطم شحفلا هب لوق نم دبالف

 بوبسم لزهلاب وهو اناهم ىقبيف
 بوبحمف الا كاذام هب اميقم

 بوجوم وهو امئاد اهامح يماحا
 بوجحم ضعبلاو نايصعلا نع يماحي
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 ىوقلاب مسجلل ميوقتلا نع تزجع
 ىتم ادن ءامب ينرهط برايف
 ينلوتف اندلا يف يلو تناف

 نكي نمف كيلم بر انل تناف
 نمق انل بوهولا تنا نكت مل اذا
 ةمحرو الضف هابراي كيداني

 امئاد رهدلاب وفعلل ابقار ايف
 نم دنع كارسخو جار نم كاراصق

 بوتكمل يبر كاوجر امنكلو

 بولطم كنم يل نارفغلاو كاقلاف
 بوبرمل يناو ىرخألابو اهب
 بولخم تايهيهف ىلوم انل كاوس
 بوهوم ماق الو الل ابوهو نوكي
 بوحرم دفولل حوتفملا كباب ىلع
 بولسأ كشال هيحمي امب كيفو
 بوحسم رانللو هارسخب ءوبي

 اتيب ]1٣[ يهو تمت

 : هنامز يف نامعب تادحا خيرات ين اضيا هلو

 رشبلا نم نيقداصلا عامتسال فق

 هلبحبو مهبرب نيقناولا
 هتاريخ نم ملعلا نيبلاطلا
 ىحضلا تقو يف هللا نيركاذلا

 هميعنو هلضفل نيركاشلا
 مهدوعسب مهدوهعل افولا لها

 مهدونجب مهدايج نيبكارلا

 ةهيرك مويب مهدح اورك نا
 درجأ يف هصادب البرستم

 مهبرحبو مهبرعب نيرصانلا
 انفلا ىتح انقلا اوضبق اندلا اوضفر
 البلا عقو اذا مه موزعلا لهأ
 ىلع مهو نيينسحلا ىدحاب مهنم

 ريخلل ةقيقحلا ىلع نيلقانلا

 ركنلا نم هوري امل نيركانلا

 رجش رمأ نإ مزحلا نيذخالا
 رسلابو يشعلاو لياصألا ىلعو

 ربص نميف البلا عم نيلزانلا
 ردغلا لك اوبناج دق مهسوحنو
 رهب دق بطخو ةبئان لك يف
 رسح دق رصقملا بضعلا هفك يف

 ربدلا ىلو هعور نم ىدعلا فص
 رصتنا نم عيمج ةثداح لك يف

 ررغلا تاذ اهتد مهبلتخي مل

 رفظلا بلط ىدعلا نم تايهادلاب
 رشنلل اوقفاوي نا فوخو لجو
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 ةدودرم مهل مهيعاسم اوريو
 ازجلا موي ىزجلا فوخ انخلا اوثاخ

 امسلا بر مهاقسف امحلا اومحو

 تلسارتف مهق ازرا هب تمنف

 اهلهأ يف اهاقفنا مهقشام
 مهنيب اميف لصولا لبح دتماو
 يذ نم ىرولا اوكلم ىرعلا اوكسم
 العل ا قوف مهق انعا تعلظطتو

 اجنلا ليناجرلا اوضبق ىجحلا ديب
 مهبون ٢ راكدا دنع مه دولجف

 مهبرل نيتن اق اوماقتسا اداو

 اولضف لياضفلاب لضافالا مهش

 يف مث رورس ىلع روصقلا قوش

 مهبرح عد مهبزح لب مهبرق نك
 مهئايضو مهرونب تسبتقا اذاف

 انه اهل تعفر ينا مهرابخا

 ىرجام ةعيفر يف ةيافكلا يهف
 اوضم دقانعو مه نيا تلق نا

 امف ىوزن يف رهدلا تاقراط نم

 عفاد وأ ركان نم اهل نا ام

 البقتسم هرمع يف ايهان وأ

 اهفورح ردص دادعا يف راص دق

 رسخ نمو ةاصعلا رمز يف رسخلل
 ربقناف ةنايخلا بر ازتخا ىتح
 ردكلا بوش هباشام ام لك نم
 رمث وأ عرز لك يف مهتاكرب
 رب باب وأ بجاو نم اهب امم

 رتبني مل مهقالخأ نمو اهنم
 رب لك يف مهماكحا تضق ىتح ىرقلا
 رزجلاو رصم لك يف تلع ىتح

 رفس دق لب مهل امجي ىجدلا حنج
 رعشقتو باسحلا عور نم عاترت
 رجض الب هيلا مهقايتشا لاط

 رشبلا ىلع تالضافلاب اوضف ىتح

 ررسلا قوف اوعفرت ريرحلا شرف
 ركع دق ليل لكب ءايضلا مهف
 رمق الب تاملظملا كيلا تءاض

 ردب اذا رينملاك ءايض اهذخ

 رهش اميف ةرهش نع ةداهشب
 رصقنا نم لاقم ذخ نكلو معنف

 مم ٥

 ردص مهنع امب ذخ ةقاثولا مهب

 ربعلا نم تايضاملل اركذتو

 رثألا ىلع تالبقملل ةنايخب
 ركفلاب ةلاقملا مهف نمل لثم
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 اهل ىقبي ملو تطقس اهنوسمخ
 تجن دق ضراب ملع يل ناك ول
 هرارق رقتساف نكمت اهبو

 الجار وا ابكار ايعس تعرهل
 تختراو ركانملا تسر اهب امل

 ينناو دودخلا ىلع ليسي يعمد

 ىجدلا سايقم ناك دق نم لك نع
 هل تبرض ةليضف لك سابقم
 اهراكوا يف تاداسلا تسدناو
 ةداس يصايصلا قوف تعفرتو

 ام لاط لاجر اهحتافم تكلم
 طقاس "" مدف ريغ اهحتتفي مل
 اوملس مهالو اوملس اهب مهال

 ذفان مكح نآرقلل قبي مل
 مهئارشو مهعيب يف الو الك
 اوفتقا الو ءاسنلا يآ اولت اله
 مل ماعنالا ةروس يفام لعلو
 اولت ىربكلا ةروسلل الو الك

 مهنكل هليزنت اولت مه مأ

 افغلا تايامعلا لهأ افعلا مهل
 ىرت الف دالبلا يف كفرطب ددماف

 دجت ملف رمت ةلباس لك يف
 تبرختو ىدهلا طسب توطتنا اهنم

 اهدودحب ميق اهنم قبي مل
 )١( مالكلا يف يعلا لجرلا : مدفلا .

 رشعلا ىرسخايف رشع ىوس اهنم
 ررضلا نم نامع يف عقوت امم
 رشتناف رطق لك يف اهب ىشفو
 رسالا يب ريست مي يف تنك وا

 رذف يبحصاي سامرالا يف فرعلا وذ

 ردقلا عضتا امنيح ةفاخملا ىلعل

 رصتنم لاح لك يق اجرلا هبو.
 رضنلا هجولا ةحفص يق اهنارجي
 ردغلا باحصا شابوالا ةفيخ نم

 رجز نم وا رجاز نع ةدودسم
 ردقلا تاءافل ميج اهظفل يف

 رش لك نم لماح وا ملاظ وا
 ردص مكح يف رمألا نيملسملل

 رفضلا شرأ الو الك مهبرد يف

 رطخ ىلع ليلقلا الا مهجورفو
 رهزلا رونلا ةروسو تادئاملل

 ركذ دق وه اهب امب نورعشي مه
 روسلا يف مظعملا جحلاو بوتلاو
 رجح امو لحأ امل ليبسلا اولض
 رض لك نم افشلا نيا افولا اوثكن
 رشتنت يزاغملاو يزاخملا الا

 رسقلاب كلذخآأ نم اهب دبا

 رضحلاو سرادملاو دجاسملا لك

 رجف دق واغ اك لب اهقوقحو
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 املكو يلجلا شحفلا اهب يتاي

 اومده دق ىرولا نم نرثكالاو
 اوزرحا دق اهفوقوو اهب امسر

 اولطباو دودحلا اهنم اولطع مه
 نمو يداهلا ةنسو باتكلا نمو

 ةريبك لكل اهيف اوتبثا دق

 اوريغ مهام مؤشلو مهنأش نم
 ىرج انيف امب ىوقتلا اخا عمساف
 انفلا عقو اندلا يذ نم انخلا رثك

 تبراقتو مهرامعا تمرصتف
 غرل يف انفلا دعب انب تلح هد ٠

 ه ٩٦

 غرلو يف انفلا لسر تعياتتو , .

 اهرساب نامع تمع هيوطخو

 تضم راركا مث كوكل تنفف

 رماع ضرا لُمب داسفلا ىشفو
 تعطقتو اهتاكرب ترياطتو

 ضباق فك لك نم تتشتو

 امب تقوطم مهباقر تقبف
 عمتساف ىدامج يف غرمح ماعبو ه ٤٨

 لزت مل ضاضقنا اهل ءامسلا بهش

 اهب اروكذم ناك دقام يط نم
 تلخ دق لايل نم عبس بيقعو
 اهروكع دعب حبصلا رجف قشنا ام
 همالظب اكلولحم امكارتم

 )١( ةيدابلا لهأ نم لحرلا نع ةيانك لابحلا : رفضلا .

 ردكلا نم تارهاطلا بولقلا يذوي

 رذت ملف نيلصأتسم اهنارمع
 رزن امو نيبلاغ اهنم لج ام
 رثالا نم تاتباثلا قوقحلا اهيف

 ربأ نمو نيحلاصلا ماركلا ريس

 رشبلا ىلع تابجاولاك ةئيطخو
 ردتقملا زيزعلا نم رايغلا عقو

 ربخلا نم حيحصلا وهف ىرد نماي
 رشتنا اهيف انف وا راد لك يف

 ربكلاو ةبيبشلا يذ نم مهلاجا
 رشعلا دعب غرمو يف هبيقعو
 ,دنجلابو بيصخلاب لحاوسلا مع

 'رفضلا يذو نيلهالا باقر يمصت

 ربكلا ىدحا اهلاي ضرا لك نم

 ربو رحب يف ناك يعس لكبو

 رفس نم وأ ارجتم بساكملا لك
 رهصناف يمان لك لب هلاوما

 رمألا ساك قذت نا ىتح هتلمح

 ركع دق ليلب ىرخالا اهب ينعا

 ررشلاب تمارت دقو راهنلا ىتح
 رذنلا كلت اهبلا وذ ةيلجلا يهل

 رخألا يآلا نم ةفدارب تءاج

 رحبلاك يرجي نزملا ءاجو الا
 رهفكملا ماتقلا لثم هلاثمف
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 يفو ىوضر يف ليسلا هنم بصناو
 هناكف هريطم دالبلا مع

 فئاطلب فئاط نم الجلجتم
 ىلع لك مهفانكا يف سانلاو
 هدعوو هلألا ركم اونمآ مه

 امب لجو ىلع اوقب ليلقلا الا

 اضقلا سارطاب الإ اورعشي مل
 اضقلل اوموق موقاي مهتدان
 مه اذا نورظني اوماقو اوجرخ
 هناك روصقلل حرطي ءاملاف

 ارجفت نويعلاب عبنت ضرالاو
 امو يداولا رياوح ليسملا لمح

 انبلا نم نيرجاحلا يذ نم قبي مل
 اقرغتسم اهلوح اميف دتماو

 اقرشم لييخلا ا
 اعماجم ريبكلا يداولا ىلإ يعاس

 الصاتساو ةرك اهيلع ارك
 ىوح امو دالبلا قوس اتثتجاو
 اهروس ةنيصحلا رقعلا ىلع المح
 احولا ىلع نييرجاحلل اتكد دق

 هليذ ررجي لطب لساب مك
 الملا نيب هرتسل فوشكلا وهو

 هبرس يف لقاح ريرض نم مك

 'تي د نم ثتجاف

 رمتساو يفايفلاو يساورلا لك
 ررضلا لك تبناج دق ةروص يف
 ركتشا نرق قح نم هناكف
 ررغلا لك هعابط هيضتقتام
 ردتقملا ريذن اوسنو هئاضقو

 رضتحملا ريكنلا نم هودهاش مه

 رصبلاو عماسملل عرقتو أرقت
 رفم نم ام ىضرلا نيا اضقلا عقو
 رقتسم نم مهلام اعيمج ىكله
 رزو نم ام مهقوف نم لزنتم
 رقملا نما ىلا مهل ليلدلا نيا

 رهن وأ نانج نم اهيلع تفح
 رثرناف لام لكو ريدقلا ا

 رغب رغشو ىذكه الهسو اشعن

 رستحي سوج تاذ نم ىهتنا ىتح
 ردب دمس ىلع ىتح هليسمل

 رجشلا نمو ةلج اثورح اهنم
 رسكناف لاع لك نم اتلوتساو
 ردجلل اكدي اذكو اهشعن نم
 ررضلا كاذ نم حيوق نينكاسلاب

 رتتسا دق ريرحلاب رخفو اليخ

 رختفم نم هسنب نباغتلا موي

 ردكلا اوقاذ مكو مك لمارالا نمو
 )١( فدارتملا مالكلا نم يهو برعلا لاثما نم لثملا هب برضي هقرفتو ءىشلا تتشتل ةملك : رغب رغش .

 )!( ىوزنب عضوم سوج تاذو هيرق مدك يف ةدلب يهو ليبخ لاقف هرغصم همظن يف تءاجو ليبخ تيد .
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 مهتويب بارت يف نياهر وسمأ
 ىجحلا ةيباس اروح ةداغ مك

 اهنيبج باجح تعفر اذا يرزت
 العلاو براشملاو معاطملا دعب

 تشم دقام اذا الجز اهل عمست
 ةحاجرو ةحالمو ةحابصب
 ةلوسرم اهسمر ةنيهر تسما
 هدهم يف ىوث دق عيضر مك لب
 هداطصاو ىدرلا مهس هلاتغاف

 اهدعب ىرخاو ايندلا هل تملس
 ىوهلا نفس ىلع اهب نومياعلاو
 ةيآو ارذنم نم مهءاج مك
 ةرات ملعتلا هبش مهيتأت
 اهعومد جثت تتاب ةلقم مك
 اهعيجضو اهبيبح دقفل يكبت
 اهشايرو اهنانا باهذ ىلعو

 يذلل الوفغ اهبحاص لازال

 بهاذ وه امب يرادلا هنا ول

 امئاد يرجي ناته لباو نم

 مهبيحنو مهن اكب تسسح امل

 ةمحر يكبا تمق دق مهئناكبل

 رمألا تاينملا ساك اوعرج دق

 ررسلا ىلع لاجحلا نيب ةعوفرم
 رمقلاب رهفكم ليل عرف يف
 رطعلا عم عيفرلا زقلاو زخلاو

 رتسلا عم فوجسلا تحت اهيلجب
 رهدزملا ريضنلا هجولا ةراضغو

 ررغلا اهنساحم يبحصابي دودلل

 رمهنا مهقوف فقسلا امل نآوأ

 رفظلا بر اذبح ةمالسلا ريط

 رطخلا ىلعل مهلكف مولحلا اولوأو
 رفس ىلأل مهلك يبرو يا لق
 روص ىلع مانالل تابلقتم

 رجحلاب يساورلا لثم مهيمرت

 رهسلا لوط ايف انزح ةضيبم
 رهزلا اهلزانم ىلعو اهلوسنو

 رردلا ىلعو اهشاعمو اهشامقو

 روعلا سم ول هيكبي هقح نم
 ردقلابو تادسفملاب هنيد نم

 رطملاك اعمد هانيع هب تحفس

 رب لكو تاحلاصلا مازتلا مث
 ردت انيعلا هلحلو هلح يف

 رعشلا ةيفاس نيدخلا ةحفص يف

 رجضلا يف لساغملا نيب مهليوعو
 رشا الب نينمؤملا نيملسملل
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 ىضم اميف مهسم دق مه امم
 هريغو راوجلاب براقالا لك
 توتسا امل هلهاو نامزلا سئب

 ةفوذقم ةسيرف لثم تيملاو
 يذلا منغلاو ئيفلاك هنا وا
 مه ودعلاب همسق يف مهنكل

 هلام رذبي نمل نولسارتي
 ركفت ديرت يبحصاي تنك نا

 ةرسي عم ةنمي كهجوب حفصاف
 ةردس عضوم فورعملا عضوملاو

 قطي نمف تازجعملا ميظع اذه

 اهقاس دق هؤانث لج هللاف

 املكب دوجولا يفو دوجولا وهف
 الو أدبا ةيلبق الب قاب
 هل لثم الو ههبشي يشال
 نم ناك دق امب الا انل نا ام

 املك نع تلخ دق ةيلجلا ىهف

 هتافص عيمج يف ككشتلا كنع

 ةقيقح ميقتسملا طارصلا دصق
 امزال نك ةنايد نيقيلا ىلعو
 يذلا رفس ىلع ال اقح دبعلل

 اهرافسو ةريثكل اهبوعشف

 اهضاخ دبع لكل راسخلا ىهف
 اهنأل لاثملا اذه نم دشأو

 رجح مهنعام تيار نيح لاحلاو
 رمي بغس ىلع مهنومعطي ال
 رشبلا رش مهبنجي رايخلا هيف

 رشعلا لثم هلامو عابسلا نيب
 رفك نمم هلهأل هلالا ضرف

 رسنلاك اعقو هيلع نوقفاوتي
 رقصلاكو ضيبقلل فص افصلا لثم
 رهظ مكدنع تايالا نم اميف
 رشتحا ام ةرينملا كينيعب رظناو
 ربولا نزو هل سسمي مل غايصلا
 ركفلا ماهواب افصو اهب يتاي
 ردص هنم ام قلخلا تادهاشمل

 رتتسا امبو ارهاظ اقلخ ناك دق

 ردقلا لج هناحبس ةيدعب
 رهدلا لوط مئاد ىلاعت يبر

 رصبلا يلوال ةدوهشم هفاصوا

 رذف ةمئاد قلخلا تافص يرجي

 ردتباف ةدابعلا ىلإ عيمجلا نعو

 ربطصاو ةلضملا قرف نع قحلاب
 ربتعملا ريخ يمدكلا بهذملل

 ربع نمب رورغلا رحب ىلع يرجي
 رذح يف نك اهلالضب ةكورشم
 رهن وأ ليسم يف ةميهبلا ضوخ
 رقس وأ منهج اهبحاصب يضفت

_ ٢٢٢ _ 



 اجنلا هب ليحتسملا كالهلا وهف
 انمالحأ هب تدهش امب اذه

 يتريصب رونب ينرصب براي
 يننولعت العلا رحب يف تنك وا

 نم نيدل عيمجلا يف ينانج حرشاف
 هنا هيف كشال يذلا كاذ

 ىرأ ىتح ىوقلا هيف ينطعا مث

 ىجحلا اهب غوزي ةثداح لك نم
 ىقب نميف ركفت ريصبلا ينغت
 الفلا يف مياوسلا لثم مهارتف

 العلاو هسائرلا يوذب اومتحي مل
 مل رقعلا يف ىفطصملا لاق لاق دق
 الو ادبا حضاو ليلد نع ال

 اوبلاكت رابكلا اشحفلا ىلع مه لب
 ةملظ يف اهب اوماق مهب يبسح

 هتاجن مجن ناك ول هنكل

 امئاد ةغالولا كلت يف ضاخ ام
 تشغ دق ةراظنلاو يفاوعلا ىسعف

 ىوهلا حنج هلان كلذب الول
 هئايضب امئاد يشمي ناكلو

 ىدهلا رود نعو ةلضاف لك نم

 ىلإ اهب نيلصاولا ضح لانلو
 يذلا رفغ هلوقب دارملا سيل

 رثألا ىلع يرقهقلا عجرب الإ
 رمعلا لوط يف هاعرت اننويعو

 ربإلا مس يف تنك ول ىدهلا قرط
 رمعلا ىلإ نامزلا لوط هجاوما
 رشبلا ريخ انهاه يف هتيمس

 رشنلا ىلإ هيبحاصو يبنلا نيد
 ررغلا ابجنلا ةداسلا هتار امم

 رطخ دق يب امل وار هتمجرت
 رمت وأ يرجت نيح نم اهب امم
 رطملا كايذ ضرالا عالتبا دعب

 رقتسم نم الو مهل دياذ ال

 رختفا مث هلايذ رج راجلاو

 ربغلا الو تابئانلا اهيلع يرجب

 رضتحم لعف لك نع مصاع نم
 رتسلاك مهادع نمو ساسألا مهو

 رطتسملا رينتسملا ءايضلا دعب

 رهز يبحصاي شغلا تاملظم نم
 رصقنا تءادرلا لك نع ناكلو

 ركتساو ىماعت اهب داوفلا هنم

 رفتنم ةنوصملا قح نع ناك ام
 رتتسا هنع ام رفغلل هئاروو

 رفس دق وه اههجو نم ىجدلا قسغ

 ركذ دق نمم برقلا لها تاجرد
 رشب وا ءوسب اهيداع هاشنا

_ ٢٢٢٣ _



 امب ىبحصاي دشرلا تيده ملعاف

 هعوقول ةروفحم ةوه يف
 تسكاعتف انه اه اياضقلا سكن
 هلافقا تقلغتف ةديشمل

 جرخم نم هزوربل هل نا ام
 ةقورطم ةقيرط لك ماقاو

 هرون اهنع سومظطملا اهنكل

 هحابصم هتيزب دمي ىتاو
 نمو هل ميقتسملا طارصلا نيا

 املك نع هناهذا هب تبهذ

 هل نا ام قلمس أبرمب ىقبف

 ههجوب ديعصلا رفتعي بئذلاو

 ابظلاو بنارألاب سنأتلا فيك
 هماما ةاعسلا طرتست لحولاو

 مههوجو عيمجلل حفلت رانلاو
 هتاطرف ىلع هل نامالا نيا

 هءاج دق امب يرادلا هنا ول

 ىوتنا هنعام نا دقف ىلع ىكبل
 هتانج هل ترهدزا هنكل

 هدصأف ىدصلا نم ءادنلا عمس

 هسنأ نع نيب هنم نوبلاف

 يذلا قح نع ناب دق هنوببو
 لزنتم لزان وهام لج الف
 يتلا ثيداحألا ولوأ هتور امبو

 رمهنا ىتح هليوات نم هاطخا

 رضح بلق يذ دنع انيقي اهيف
 رمم وأ ليبس نم اهيف قبي مل
 رمتعا هنم ام عيمج هيف كدناو

 ربطصا امهم ههآلإ لضفب الا

 رثالا يف تابجوم نم اهل امع
 ركع ليل ىتم هل ليبسلا فيك
 روتعاف هومتلا ءام هب اذاف

 روتحا هيف امب هل ليلدلا نكي
 رهدناف اميقتسم الدع هوجري

 رعولا تالوعولا الا سنؤم نم

 رفز ثيل ىتم هل ماقملا سنب
 رفخلا امو تارذفانلا يهو شحرولاو

 رهفكم ليلب هب لاط لفطلاو

 رمعاي مماصت نمل ةاجنلا نيا
 رقتسملا نيا تابقعلا هذه يف

 رهسلا هب لاط ءاشحو ةطولغا
 رمعلا لوط ةمعن يف ةحار نم

 رردلاب هالم دق هنم فكلاو
 رفسلا اهب بيطي ةلباس لك نع
 رعذلا ىلعو ةشحوب لازيال ذا

 ربخلا نم ةاورلا كلت هب تءاج

 ردتقم زيزع لدع قلاخ نم
 رشبلا لعف ىلع ىضقت اهب اوءاج

_ ٢٢٤ _



 يذلا أطخلا نم هب صالخلا فيك
 هنكل حصان بوتب الا

 هبايثو هنانج نلسفيلف
 هبلق ةمادنلا ران يف بيذيو

 مهلاثم نيحلاصلا رحب ضوخيو
 هذه هنم نوكتس هنا ول

 هقح ملعي رعقلل ام ناكلو

 اعفار يوافملاو يواسملا لك

 اهقوقح سخبب ىضري مل ناكلو
 احولا ىلع هيف ماق تقو لك يف

 هب تبنإ املكب حيحصلا دجي
 امزلتسم اهقح ققحت اهبو

 هميقيف هلصا ملعي ناكلو
 هءاج نمع روتسملاب كاذام
 ملو مهنم ىدهلا اولوا هيلع امع
 ةلوصوم ةقيرط لك عاطق
 ابناجم قوقعلا لوق نع ناكلو
 يذ لك عم مرحم لالضلا لك
 هسفن الارضام هنكل
 ةيفخ ماتتكا ىلع ثوكنلا وهو
 ملاع وا مئاق نم ادب ىتمو
 تحمناو هيربلا لض هلالضب
 كلهم ريبك مهنم اهريغصف

_ ٢٢٥ _ 

 رحبلل ةنيفسلا ضوخ هضاخ دق

 رهنلا ىلإ تاذفانلا هيلع تيمع

 ردك وأ سجر مث نرد لك نم
 رعسلا يفو ميمحلا يف بلقتلا لبذ
 رعقلا يفو مضخلا رهظ ىف نونلاك
 رذنلا هب هتتا ام ةقيقح ىأرل
 رقبلل ةدايذلاك هنع دوذيو

 رفن دق ركن لك نع اهل افرش
 ركداو ةوارضلا يلوا تاملاسمب

 ركب ذئنيحو اعم ءاسملا تقو

 رب مسقلا يف نم لك نع ةروطسم
 ربخلا نم تارينلا روطسلا كلت

 رصعلا يضام اومدقت نيذلا قرط

 رقتسم دعاوقلا كلت ىلع الجع
 رصقنا امو نيقباسلا عابتا بلط

 رفح دقام ىلإ هتيطم قرفت
 رمزلا تايا هتدرو ام قيرطب

 رذح يف دصاقملاب دصارملا نمو
 رده ادبا هل ال حيحص لقع

 رفك دقو هاتا نا امل قسفلا وذ
 ركتنملا ميقملا ملعلا ةفيخ نم
 رهج دقالاو ارس ءالبلا مظع

 رغص ولو تاكلهملاب اهنارمع
رسخ دقف ريبكلا يف ىدامت ىتمو



 اثولتم هلك اذه ناك نا

 اجرلا ام مميتلل بارت اهنم
 لبزم ىف ةراجح لثمك الا
 اهلمح يف اهمكحل نلمحيلف
 اهرهظ ةسالم يف ةيقنلا يهف

 هذه يف هلثم اذهب اذه

 ىتفاي ةمالسلاب عماطتلا نيا

 مهنا ذإ اهلهال ا"تايدوملاب

 اهلوح اميفو اهيف هموسرو
 ثئابخب ةوشحم اهنكل

 يذلا مدع هلسغب ريصبلا هنع

 هب وجرن نم لاح اذه ناك نأ
 هؤابا هدادجا هفالسا

 درمع طق ناطيشلا نم اهبف

 ةطولغا تدب امهم هل مهنم

 ةنسأب ةضع هيلع اوضع

 مهل ترهظ اذا مهب نونثني ال

 اهلاوزب اهل الخ دس ريغ نم
 اوضقناف هيلع اوناك يذلا اذه

 ركسل تارصاعلاك مهصضريو

 امف هيف مئاق وه امب اذه
 اهتامح نوحلصملا نوحلاصلاو

 مهتاركس مهناهذا نع اوحصت مل

 رهط ام ةساجنلا لك نم رفعلاب
 رذتعم ءيش تاهيه اهريغ نم
 رذق ائيش اهب رظنت مل نيعلاو
 رهظ اهيفام نايبب هتاذ ال
 رهطلا مكح اذكه اهيف مكحلاو
 رهتشم )١) ةريبغلا رود نم تاقوألا

 ردقلا عم ء اضقلا رقع نم رقعلل

 رقعناق يبر نيد دعاوق اورقع
 رسجلا ةمئاق رصملا عيمج يف ُلب

 ل ذتعا امل لس اغ نم اهل ن أ ام

 رصقناو ىلوت ارصن هب اوجري
 رهظ مهنم يذلا ةقباسل اريخ

 رغص امو دالبلا لك مهب تمصع

 رمتا اهنم وا يغبلل اهلهأ يف
 رشل اهيف ةوعد كلذل هنم

 رحنلا ةعطاق مسلاب ةجوزمم
 رفن يف رادب ترغص ولو نتف
 رب لك يف مهلمشل تاتشلا فوخ

 ررغلا ةقمعم رفح ىلإ اوضمو
 رشبلا ضم ىلا يضمي اطبختم

 رقتعي مئاوسلا أضع مهتضعيو
 رقو ارح هنامزب ةلهم نم
 ركس نمك نيلذاخل ::ج اوركس
 رمتخملا كاذ لقث ةدشل آدبا

 )١( نامع ضرأ : هريبغلا . )٢( سفنلا كالهل ةببسملا تاكلهملا : تايدوملا .
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 نم تحت الذالاو القالا مهو

 ام سكع يف تسسا دق دعاوقب

 اودعق ام ىلع ةدعاق لك يف

 اهئانب مادهنا ىف ادهج اولأي مل
 ملف اذه ىلع مه نورثكالاو
 هب ىلوملا ام سكع هيف تاي مل
 ةيرق يف ةرشع ىلوت نم عد
 قدنزتم لهاج نم هب فأ
 مهرسأل موسجلا اهنم اوموق دق
 هسفن يعاري ال له هل ها

 ةمأسو ةبآك هنم سم ام

 دقاح و ] زجاع نم تت أ دق ول

 هنيقي ديزي يبلق يف بير ال
 ىمري ةفاخسلا يذ ةفاخم الول

 ةصق مكيلا يتالل تصصقل

 قياس كلذ ملع يف يل قاس دق
 ةلقم يذ ىوس اهكردي سمشلا ال
 ةيآ وا تتا ةزجعم لك نع

 مهبولق عايترا لاز ىتم مه لب

 هقلخو هلالا قح اووعري مل
 هنايصع ىلع انفي نم ليواي
 هرورغ لبحب هدئاق سيلبا

 رمتعاف رمأ لك هيلع اوماق
 رطولا نم نودشارلا هيلع اورم
 رمع مهثلاث نانثالا هساسا

 رغ لك عم اهبارخ ميقملا وهف
 رهدزم ميقم نم مهاوس ملعن
 رذ لاقثم همايق دابعلا رما

 رظتنم ثداوحللو ميقملا وهو
 رجح امم هبسك ةمه ناك نم
 ردكلا تايازخ اهيف تفدارتو

 رقتحم حصن لكل نوكي ىتح
 رجطضم ال الباق رجاوزلا نمو
 رقتحم لاح لك يف لماخ وأ
 رقح ولو نومركالا هيلع امم

 رثالا ىلع لاحم ال ابيرق يتأي
 ريغلا نم تاثداحلا هدلت امم

 رتخلاو بلاثملاب يمد ران يف

 ريسلا عم ريست ىتح ةصق عم
 رحس رحس ال قحلا تامهلم نم
 رصبلا ىمعأ مه مهو ةقارب
 ربتعا نم لك نيع يف ةربع وا
 ريغلا نم هيلع مهام ىلإ اوداع

 رمأ املو مهريغ يف الو مهيف

 رصأ دق رئابكلاو رياغصلا ىلعو
 رقتسا اميف هنيرق نوكي ىتح

٢٢٧



 اضياخ منهج نم داو لكبو

 بنتجاو كسفنب رداب ىهنلا اذ اي
 اهضحم كدافا نم ةحيصن عمساو
 اهجاعن لسر تلسرا ىذلا اناف
 امئاد قياوعلا يف ددرتلا عدو

 ةقازم ةعاظف اهب ىبسح

 ريغمو ركان يناب ملعاو
 دساف شحقف لكب قوقعلا ينع

 اهريغو ديصقلا نم تمرص دقلو
 امف ىقثولا ىرعلاب يدرس تلصوو
 دساح نم هريغ يعارملا تسل

 هريغو ضيرقلا نم حيدملا فحص
 طخاس نم ىجحلا يف ينيرتعت ال

 هقاس ام الماتم نكا ىتح
 كلام وه امل يضارلا يل قاس ول
 هتاوطس نم نابضقلا ينسم وا
 يف هوجرا هوانت لج هللاف

 ىدتعا نم باقع تعطق هتاضرم

 هذه نم ينقاس دق هواجرف

 ةثوعوم ةروص يف انل تزرب
 ىوس اهب نودصاقلا اهنم لان ام
 هذه مهيلع يغابلا دسفا نا

 مهسم دق امب ادبا مهرضام

 ةنم يلامف اذه ىلع اناو

 رقتسملا سنبف اذه ىلع ادبا

 رتقلاو متثاملاو يوافغملا لك
 رد ريخ نم هدادو ساك كاقسف

 رذحلا ذخو هفورص نيبراشلل
 رفشلاب مسج لك ةديبملا ىهف
 رصخلا يرصت ةقارف ةقارم

 رذ مث يواغملاو ركانملا لك
 رسا نمو داهجلا ىلع مارحلا وهف
 ردغلاو ينانج نع ةيمحلا لبح

 رثتناو مرصت دق درسب تلصو
 رشن نمو لاصولا لبح يل دم دق
 رثألا قفو ىلع ةرداص لك يف
 رشبلا ةرياغم يضار الو ادبا
 ردق ىلعأ امه اذه الو اذه

 رمحلا يفو قاينلا قوف هنلمحي
 رهدلا دم ةدودمم دياكمب

 ردقلا نم هاضق دق اميفو يعس

 رفغ نمم ىضرلا بهذ هباقعو
 رمي نمل دادسلا لبس نم ءاثعولا

 رحت مل ةلاحم ال ةيوسلا ىهو

 رسي امو سوفنلا هب نئمطت ام
 ردقلا يف مه الغ ولو ةاجنلا اولان

 رفك نمل راسخلا هنم عجار لب
 ردتقملا هلألا نكلو ادبا

_ ٢٢٨ _



 هلضفب ليبسلل رسيملا وهف
 اضقلا نايرج دنع لضفت هبف

 الو دبع ىلع رخف هب يل ال
 المؤم تيعس دق اميف تنك نا
 هبنجب ماقملا ىتح انه اه نم

 اكلهتسم اكلاه يناري لي ال

 يذلا لدعلا ىلع ينتبث يالوم

 رصان ئيش لكل كاوس يل ال
 امدنع عينم كلم الو الك

 ينناو كالهلا نم ةاجنلا فيك
 يذللو تانئاكلا عيمج لب ال

 اهنود ىخارت اذا كالهلا نيا
 نم ءاشحا هب تقرتحا يذلا اذه

 اقبلا ىلع ميعنلا ىعري نم تيلاي
 ارمشم كاذ ناك دق هتيلاي
 نمل تحلص امك ايندلا هل حلصت

 ادربم نيحلاصلا فرص قوذيو
 انفلا ةكئالم ىرشبلاب هيتأت
 هفحت روصقلا قوف اهب اولخي
 اولسغتو هب اوقس ةايحلا ءام
 يضتقي نامز الو نامزلا لوط
 هنيح نم هماش دق يذلا لقع

 عفادب سيل تيلاي هنكل
 ىرولا نم لوضفلاو لضف لضفلاف

 .رتسلا : فجسلا )١(

 رذ لكو دارا امك ضوعبلا ءيشنم

 رطسلا يف نوكت دق امتح حوللاب
 رطخ يف ةقيقحلاب ينأل رح
 رشنلا ءاج اذا هب ةاجنلا لين
 رخن امو ميمرلا يحم هناحبس
 رعقلاب منهج نم راه لك يف
 رمجلا ىلع تيلص الو تنا هاضرت

 ركذ وا ىثنا لك نم يتلذخ يف

 رضح اذا تيضق امب يلع يرجي

 رذ لاقثم يريارج يلع ىصحت
 رهظلا ىلع تلمحام يدعب نوكيس

 رتس دق كديبع نع كوفمحنفجس نم
 رطخلا فوخ هتايح لالحلا دهز

 رصعلا كاذ ىلع تضم نامزلا لوط
 رمعلا ةيقاب هللا يف ادهاجمو

 رجي ملو تاحلاصلاب اهماق دق
 رضتحا امهم انملا هب لانو يفاص
 رغثلا ةيفاص فرطلا تارصاقلاب
 رهنلاو دلخ نانج نيب نادلولا

 ررضلا بوش هباش ءيش لك نم

 ريغلاو مه هب امل لاوزلا مكح
 ردب امل مهقح كلذ ناك ول

 رشن دق ةواقشلل نم عفان وا

 رغص ول ئيش لك مهيلع ىصحي

 ۔ _ ٢٢٩

 



 توط امع دراش هنم ئيشال
 يتمادن رانب ينبذع يالوم
 ةبرش كلذ دعي يماظع يقساو

 ىدهلا نم بابللا بل نم همعطاو
 ام لاط محل لك حلصي هاسعف

 الضفت صالخلاب يقابتسا مث
 نمف هيف يتناعا تفرص اذاو

 هنامرح ىلع ايندلا يف شاع نم
 هرجزل تاردابلا هوجولا لهج
 همسجل تاقياعلا ناتتفا ىتح

 ىرقلا لك يتقانب تفط يبراي
 ىدرلا بيبالج مهنع اوعلخي نا

 نم عيمج نيلذاخ اونوكي ىتح
 مكو مهنم هراد نم عجان مك

 هراصنا مهو ىولبلا هذهام

 اهب امف بولقلا اهنم ةفوسخم
 هروهظ تعطتسا ام اذه يبراي

 ينناف ةامعلا عم عيضت يسفن
 ينناف كيلا ةرذعم يالوم

 امب يردا ال لاحلا يف ةردق نم

 ىلعالاو نم لك يلاوملا اناو

 نم لبح ىف ةلوصوم يتوادعو
 اذا ينمحراو مث ملس براي
 ارفغتسم ابئات كتيتا يسنا

 . رزولا وهو رقولا نم : رقتوملا )١(

 رقح ول نا ارطسم باسحلا فحص

 رمجلا ةيلاصك يبلق اهب لصاو

 رصبلا يلوا ضايح نم يمسج قورعو
 رشقلاب ينانج نم ةعانقلا اوحماو

 ا١رقتؤملا سوفنلا ىوهب هتيذغ
 رقتفملا ىناف يوحن هتقس نا

 رستعم ئيش كاذق نيعملا نكي

 رجز دق وه اهب نا ةهابنلا رون
 رذن امهم اهرساب تارذنملاو
 رعشلا نم ضايبلاب ةداوسلا انفو

 رتتسا نمو زراب نم ىرولا اوعدا

 رسعلاو مهنم رسيلا يف ىوهلا ديب
 رهق دق مهيف يفغبلاب مهقانعا
 رسا دق وه مكو مهنم سياب نم
 روصلا سنب ايف ةثداح لك يف
 رهز دق رينتسم وا عمال نم
 رذت الو تنا هرشناف هتفلب

 رضا ىب اميفو ءارسلا يف كوجرأ
 ردص ينم ينتيلوا امب اذه

 ردقلا نم ةايحلاب ابيقع يتاي
 رجه امو ميقتسملا طارصلا لدع

 رصعلا لوط ىوهلا ىلإ هنع داح دق
 رعتسا مث هلهاب ريعسلا رفز

 رفغ دقل نيبئاتلا بنذل نماي



 افولاب مدقت ذ نم كدبعب قحلاو

 ىقب , ام هللا هيلع ىلص
 مهتيوطف مهتركذ نيذلا ىلعو

 رش لك نم افشلا مهف ىفطصملاو
 رمتا دق ميركلا هالوم رما ىف

 رشبلا ريخ مه مهفرعاف مظنلا يف
 ربخلا ذخف اهفونصب ةفوفصم مهتافص تيار مه ني ذلا ريغ

 اتيب ["ه٣] يهو تمت

 : نيعرازملل ةحيصن اضيا هلو

 هرجازلا تاظعلا يلوأ عابتاب مق
 هلاوما يف نيدلاب هميقمو

 يدي يف ةعارزلاو ينغي لاملاف

 هلامآ تلماميفق المأتم

 اهداصح تقو ءاجام اذا ىتح

 هنا ملعي كانهف اهريخ نم
 امناد ةلذملا يف الا شاع ام

 اورجحاو هيلع امرفلا اوقيض دق
 هعرز يف هضف دق ىفتخا امبو

 ىرولا نيب هراهن ليلذلا وهو
 اهئارك بيط هانيع تقراف دق

 اهجوتم ههجوب نيا ردي مل
 هوامرغ تبهذا ام اذا ىتح
 اذ لبق يسفن تيلاي اذ لوقيف
 نكي مل نم يخأ هل حيصنلا لاق
 هنا امزج ثرحلا اذه تأي مل

 هبلص نم هراديب نكي مل نم

 هرجازلاب هيقس عرز لك نع
 هرساخلا يعاسملاو ةراجتلا يهف

 هرق ابا نكلهيلو اهنارح
 هرمادلا بوذكلا تاذ هردص يف

 هرفاص ةميركلا هيفكأ ىريف
 هرقافلا تاكلهملاب لدبتسم

 هرهابلا تايرزملا يذ نم ناريح
 هرهاشتملا هلاوما مهقوقحب

 هرفاولا تالضعملا نويدلا قوف
 هرهاس يجايدلا يف هنم نيعلاو

 هرماسم نوكي ناب عيجفلا وعدي
 هرصاقتم ىوتنا امع هتاكرح

 هرغاص هنم سفنلاو هلاوما
 هركاذ ةوافصلا يلوأ حصنل تناك

 هرزاوتم هدنع لاصخ عست

 هرتاس كتالف عبط هل اذه
 هرتاوتم تجتانت تاحضانلاو

_ ٢٢٣١ _



 ةلضف نم هلوذبم نكي مل وا
 ةهابنو ةنطف اذ هنوك عم

 هل اعبط هيعس يف ةسايكو
 امئاد ةمالملاو ةلالملا لان

 اهشويج هيلع تعمج يذلا الإ
 اهلمحل قيطي ال ةرورضلا يهف

 اندلا ىف يعس لكلو اذل اذه
 هماماو اهب هبلاط هيتاي
 هرهظ نم هءاج تيب لك لب
 معاز ينأب ايمر ينمار نم

 هلبق نم ىضم نمب نعمسيلو
 اردابتم ىرقهقلا نعجريلف
 الو ادبا سماط نم اهل نا ام

 لنيلف ىماعت, ا مماصت اذاو
 هذهب ريصبلا بطلا اهيا اي
 ىتح هب تبعل هلامآ يذلل لق
 امير كلوس ءوس نيافس لسراف
 كل ولحم ىوهلاو بكسي ليسلاو
 دماع كنا ريغ ينم لوقلا ام

 هنا وه ىرد اميف ىرج دق مك
 ىلإ ىقلي هنإ ذإ يب مهو ال
 هيعس يف ةهيرك لك قوذيو
 ىدرلا يف كيعس قوتف يهنلا اذاي
 ام لبق نم احلاص كسفنل لمعاو

 . رومألا بياونل برجملا لجرلا : بطلا )١(

٢٢٢ _ 

 هرئادلا عيمج هب نومي اميف
 هرهاظتم ةسارفو ةسايسو

 هرداق ةماقألا ىلع هنم سفنلاو
 هرصاق طيارشلا كلت نكت امهم

 هرشاعلا داهجلا نوك نم دبال

 هرياحلا هوجولا ىلع يرجلا الإ

 هرظانتملا هباوبا نم دبال

 هرصانم نوكي رصب اذ ناك نم

 هرهاظ ةراسخلا هب تيار دحا

 هرظاوب ريرغلا نم نالميلف
 هرهاظ ةلازفلا لثم مهرابخا

 هرهازلا تارينلا موجنلا ىعري

 هردابلا نهرودبل فساخ نم
 هرفاكلا يلايللا نم ريرضلا ظح

 هرقاولا تارهابلا يعاسملا ينعا

 هرياغتملا هروماب يقب

 هرخازلا راحبلا ججل ىلع يرجي
 هرساد كماما نم يتات حيرلاو

 هرياضلا هوجولاو كلاسملا ءوس

 هرياح ةلاحم ال اقيرط يرجي

 هرياغلا يواغملاو راهو فرج

 هرفاحلا يف اهروبب ءوبي ىتح

 هرهاطلا تابيطلا بسكل بلطاو

 هرخآلل ارفاس كلاحر ددشت



 اهب ًارمز امزال ةميقلا درت
 دمحم يبنلا يلع ةالصلا مث

 ىفولا يلوا ماركلا بحصلاو لالاو
 ىدهلا دان الخام دان لك نع

 تلجناف ةلالجلا يذ يدانم اوعمس

 احولاب اونابو هتوعدل اوبل
 هؤاكب هنم لاط دبعل ىبوط
 ةتوبثم ادغ اهب مودقلا فوخ

 اقراش يداوف يف فذقاف براي

 ايغاص ةقيقحلا ىلع نوكا ىتح

 هرضانلا تاقرشملا هوجولا لها

 هرماعلا ضايرلاب دوع رضخا ام

 هرفانلا لوقعلا يلوا نيعباتلاو

 هرقاحلا تافصلا تاذ اندلا اوكرت

 هرظانلا نويعلل قياقحلا سمش

 هرعاسلل ىعد دق عاد لك نع

 ١) هرجادلا يصاعملا يضام ىلع ارحس

 هرهاسلا يف ةروهشم ةروشنم

 هرهابلا تاظعاولا تاحضاو نم

 هرجازلا هيلا ىقلت امل يعمس

 اتيب [] يهو تمت

 : اضيا هلو

 لام عزنب هلالا نذا اذا
 باجح ءاشحفلا نع هل ناكو
 يضميف افرص همه فرصيف
 يصايصلاو لقاعملا هب ديشي
 انظ نيكسملا كلذب نظي
 هيلا اهقياقح تفشكنا ول
 هانب ىبقع يف هاقلي امب
 انم رمألا ةالوا اوصخ معن

 ضعب هاتا نيملسملا زعل

 اذهب يخا كولملا نيب مكف
 اهيف تب دق ةليل نم مكو

 . ناركسلاك اهبحاص هريحملا : هرجادلا )١(

 ۔ _ ٢٢٢

 نيصر فك يوذ صخش ىلع

 نيصحلا نصحلاك نمحرلا نم

 نيطو رجح يف قافنالا ىلا

 نويعلل جهبتف اهفرخزي
 نونظلا كلت نم هارسخايف

 نيح لك يف ةصغ عرجت

 نيبملا لذلا نم هايندب
 نيبتسملا ءالبلل اذهب

 نيهملا مهبرقل امهضعبو

 نيقيلاب هذخ قيرفتلا نم
 نيتلقملاب ال لاملا يعارا



 افوخ بلقلاب هرما بلقا
 اضيا تخالا كاهو ىلوالا ذخ

 ءيشب اعمط هلام رذبي
 ايرثلاهافكا تلان اذا

 اهنع سفنلا نانجلا بذج ولو
 نامز هل نوكي اذه ىسع

 يواغملا لبس نم هابذتجيس
 يناف ينبذجا هابر ايف

 نيتجهملا يق هلام هيلع
 نيتينثالا نم ىربكلا يمه

 نيقرشملاك هلين ديعب
 نيتمكمحلا يقارم اهب لانل

 نيتنجلل اهداقل هيلا

 نوصملا رسلا نم هزربي

 نيدو ملع يوذ ىتف لكل
 نيدخاي همالسلا ةسلسب

 نيصر صفق ىلع يسفن ىرا

 اتيب ]٠[[ يهو تمت

 : اضيا هلو

 هرساب ليمجلا لعف ىلع تعبط
 يبلاط رشلاو رشلا بحا تسلو
 المجم لاق دق هللا نا رت ملا
 هريبك باكترا ىلوالا امنا الا

 دتعم لك ىلع ىلوملا نم اباقع

 رقاس لثم ىوس ايندلاب نحن امف
 ىدزلا يطم اهاطتماو يسفن جيو ايف
 تيفوت نا هب عوطقم موللا اهل
 يرهابب الاقن ارازوا تلمحت

 اردابم باتملل يرعش تيلايف
 هنأل ينم هلبقي نأ هللا ىسع

 عفرا هيف ابلاط ىعسا ريخللو
 عفدا رشلاب رشلل يننكلو
 عبتت لثملاب لامعالا ةئيسل
 عضوت لدعلابف ىرخالا امنكلو
 علقت هنع ىوهلا باكر تيلايف
 عرهي مث ةعاس اضرا لزنيس
 عرصت نيح ىدرلا فتح نم شخت ملو
 عقني موللا اهل ال تقوب اهيلع

 علضا رهدلا يف تلزال اهلقث نمو
 عرقي بابلاب قحلا فوقو ليبق
 عمطيو انيح هاشخي نمب فيطل

 اتيب [11] جهو تمت

_ ٢٢٤ _



 : ىديسوبلا ديس نب دمحا مامالا نب دمحم ديسلا فتس ىلع اتايبا تشقن اضيا هلو

 اعيرص انه مامحلا يناقلاو اعيرس يب ترم مايالا يطم

 اعينم اناينب تديش مكو هتهتشا ام يسفن تعتم مكف
 اعيجض انل نوكت دق اكيشو يرصقب يدعب الزان اي الا
 اعيطم الو ريشعلا يف اعاطم انم توملا بوطخ تكرت امف

 اعيمج مكعرصت قالطالا ىلع اهارت اذا تناو وهلت لهف

 اعيفر المع هتمدق امو قاب قحلاو اهباد اذهف
 اعيضو آدبا ىظل يف يقلتس الاو ادغ نانجلا يف عفرتس
 اعيرس مكب نامزلا بلقنيس ًارابطصا اومزتلاق بابلالا اولا

 تايبأ ]٨[ يهو تمت

 : أرعف اهيف لاقن اهنرخز ام دعب اهبر اهنع تام راد ىف اهشتن اضيا لاتو

 البت هؤاضعاو انفي نمل الالظ اهعذجو فاك لخنلا فعس نا الا

 التبمف الح ناك ول ركدي ملو ىصحلاو صجلاب رغلا اذه ديشي
 الع نم لك هناينب يف هركيو هبسك رجحلاب ناك دق نمو فيكف

 الملا يف دحلاو ديهمتلا هل دما ام بيقع ادوعص يلوملا هقهريس

 تايبأ [] يهو تمت

 : ارعش رصقلا اذهل ىنعملا اذه ين اضيا هلو

 الالظ يفكي اهفعس كلذك ًادامع ةيفاك لخنلا عوذج

 الاس ضرالا نويع نمءامو فاك تلسلا شيرج نم زبخو
 الاحم اهب ءاقبلا اهتقيقح ةايح ايندلا ىلع ىيحي نمل

 الابو ىبقعلا يف ناك اهيفو اهنم رومأملا زواج دق نمو

 تايبأ ]٤[ يهو تمت

  

_ ٢٢٥ <-



 : اضبي اهلو

 هاطعا ام قوف الين ءاش نمو

 هيعس فعاضت دق وه يذلل لق

 اضقلا فحص يف مكحلا لاني ىتح

 هراصبا تنياع دق ولو امزج
 قباس طارص يف يرجت قلخلاو

 هاطخا هنا ملعاف شرعلا وذ

 هاطمو هقوست نامزلا نفس

 هاطخساو لاق وأ هب ضار

 هاطرف هل ايف لاحملا هجو
 هاطغ فشكل اوهقف مهتيلاي

 تايبأ [4] يهو تمت

 : رعش لاقف هنامز كولم ضعبل اهبتك اضيا هلو

 ةصيخر ىوزن لضفلا اذاي كدالب
 ةبكنب ىلبي عبطلا ميرك نم مكف
 ةعفر لان ملاظ لوهج لكو
 انلاحر انددش نا انم ورغ الف

 ىرولا ىلع ليقملا ليقلا اهيا ايف

 صخراو ىفها رايخألا اهب نكلو

 صغنيف تايدرملا هيلع ىقلتو
 صقريو يوري نالذجلا وه ىقبيف
 صلقيو ناسلل اهيف كسميو

 صنقتو داصتال نا اهب ردابف

 تايبأ [4] حو تمت

 : ارعش لاقن هنامز كولم ضعبل اهادها اضيا هلو

 ةبطاق ةيربلا يف مراكملا نا

 ىدعلا فتح ىدرلا فيس ىدهلا فهك
 هقح ةقيقحلا يف نم وأر اذاو
 متاح لضف لك اهنم ناكلو

 امنيح ةطيسبلا بطخ مهءامسو

 نم مسا يف بيصن مهل مهنأ ذا

 هبجاوف كولملا نمو ةدومحم
 هبذاكلا دوهعلا يذ نع اونثني مل

 هبثاو لمانألا تتا ىدنلا لين

 هبكاس بهاوملاب دوج نابحس
 هبصاخ لويس مهل مامغلا لجن

 هبكاو دمع ريغب ءامسلا عفر

. ٢٢٣٦ _



 هبطاق مهنع خسنلل ىرولا مار امف كلم مهرتوف زاجملا يلعف

 تايبأ [] جهو تمن

 : ارعش لاقن هنامز كولم ضعبل اهلاق اضيا هلو

 البج مث الهس ضرالا تبرض
 تماق ضرالا قوف رادلا معنف
 راغص موق اهساس نكلو
 داو لكب رايخلا تدرشو

 الولو يسفن ىلع يفهل ايف
 ىتح'سومدقلا دي اهل دمف

 الحم يل ىوزن لثم ىرا ملف
 الخت دق اهيف هلل نمل

 الهج رمالا اوزبتساف عاعر
 الذو ىذأو ةصغ اولانو
 الضف هنم اهارب نم اهارأ

 الهن ضحلا قيحر نم اهتقس

 تايبأ [1] يهو تمت

 : ملظعلاو تقلا عرز حدم ين اضيا هلو
 مدعملا عناقلا عرز تئش نا
 احربي مل نيدقنلا انج امه

 اجحلاو يتحارلل ةحارو

 ةشيع ىلع ايندلا يف شيعت
 انع نم الو ال دك ريغب

 جرخم امهيف باصن الو
 التبملل ناعرزلا ملسا ام

 اعم ىرخاو ايندلا بلاطاي
 عطقني مل راردملا كقزرف

 دجي مل نمل سانلا تلاق دق

 يذلا وهف تقلا عرز هيلع

 . ميظعلا كلملاو ميدقلا : سومدقلا 7

 ملظعلاو تقلا عرز كيلع
 مرحملاو فوعضملا كسيك نم
 مخضالا مكحتسملا كمسجو

 معطملاو بورشملا ةئينه

 مغرم فحجم لام مرغو
 مدعم الو ال ماما ىلا
 مثؤملا رفكملا باكترا نم
 مزلألا بجاولاك امهلعجاف
 مركملا ضباقلا تابه امه
 معنملا دلاولا هيبأ رصع

 ميق نع ىنغتسي هرذبب

 ۔ _ ٢٢٧



 " ملظعلاب هيف ابايترا ىرت الف اقح" زيربالا ندعمو
 اتيب ]1٣[ يهو تمت

 : ارعش لاقف ربلا عرز حدم ين اضيا هلو

 همادنلاو موللا عرز تيش نا
 مهبولق ةباشم ةعارز

 انتيل اولوقي ءادلا هسم نا

 انطسبنا انتيل اولوقي اذك

 هلضفل ةلالد هذهف

 ىوتساف ماقتسا ام عورزلا نم

 ريظنت الو دن هل الف

 هعرز نامضلاو نويدلا يفي

 همالعاي ربلا عرز كافك

 همارص اوتا نا تفصو امب

 همايق الو ال هضرتعن مل
 همالسلا فداص نا هعرز يف

 هماقم مقي ملف هريغو

 هماهلاو هعرفو هلصاب
 همارغلاو تيبلا فافك ىلإ
 همامذ هحدم يف دجن ملف

 تايبأ ]٨[ يهو تمت

  

 هعانقلا سبل نم سفنلا زيزع
 زع بوث ةعانقلا نم تسبل
 لام سأر كسفنل اهريصف

 : ميكحلا لاقف ءامكحلا ضعب لوت ىلع اهجسن اضيا هلو

 هعانق قولخمل فشكي ملو

 هعانقلا نم زعا ىنغ ياو

 هعاضب اهذخ ىقتلا لامعاو

 : هتسن ىلع مدقتملا راعشالا هذهل مظانلا لاتن

 اهاوس قولخمل فرش الف

 هتدتعا اهنع ىتفلا اودعي ىتم
 ابذج سفنلاو ىوهلا هبذاجت
 ىرخاو اعمج اندلا رسخ مهب

 . بهذلا : زيربألا )١(

 هعاجش الو نوكي مرك الو
 هعاضألا ىلإ داعف هيداعا

 هعانشلا ىلإ نيعللا سيلباو
 هعاضفلاو ةحيضفلا اهيف ىري

 )١( باوثألا اهب غبصي يتلا لينلا ةرجش : مللظعلا .

_ ٢٢٨ _ 



 دوقولا رانلاب ديلختلا عم

 الاوط ابقح اهرح دباكي
 لاوز هلو ىدم نم ري ملف
 اروز كاذل ةالغلا تعدا ول

 حاحص حجح نم هانمر امل

 ينعد رورغملا هيأ اي الا

 ينع علخلا ءاجترا يف كت ملف
 اهاوس يجات ىرت نا لاحم

 يتايح يف يراعش امهنأل

 هعاجترا هنع اهب وجري الف
 هعاطقنا ىلوملا ىبا بقح ىلا
 هعاطتسا دجي هجورذخل الو

 هعامتسا دجي ملف ىلوملا ىلع
 هعانتما مث هيفن دكوت

 هعانقلا طيطامش نم يرتسو
 هعامطلا تلنثأت ول نا اهل

 هعاضخلاو عضاوتلا كرت الو

 هعازتنا ضرأ الف يقلخ ىذك

 انيب ]1٦[ يهو تمت

 : اضيا هلو

 ةيشع تكله لب ةادغ توجن

 ةتغب ةينملل يفاطتخا يفوخف
 يتضقي لاح يب توملا موجه ياجر

 يلسوتو يتوعد يهلا كيلا
 ةرهجو ارس كوجري نم ناه الف
 هقح رسخلأف سوكعملل سكعلابو

 ىوطنا امو تاقباسلا روما ايافخ
 قفوم لك دابكا تقرتحا هب
 ةمحرو اوفع هللااي كيداني
 هئالطصا دنع ردقلاك هل زيزأ
 اققحم امتح رانلل هدرو ىري

 قتمل داهتجا حص ام هالولو

 كلها مث ةرات وجنا تلز الف

 كلسا ةلاطبلا يف ىطايتخا تقو
 كلهي سيل اهبحص ةاجن وجناف
 كلماو يسفنب ىفحأ يذلا تناف

 كرتيو يتأي هيف اميف كاشخيو
 كردي زوفلا الو هوجري وفعلا الف
 كشويف تامتاخلا ماتخ هيلع
 كربيو اروط بارحملا ىلع موقي
 كهنا تنك اهل رازوال اعضوو
 كعميو اعمد قامآلا نم جثي

 كلسي رسخلا وأ وجني له ردي ملو
 كحضي هيكفب يواغلا هقهق الو

 اتيب [ا[] حو تمت

- ٢٢٩ _



 : ارعش لاقن اضيا هلو

 هوسن رصملا يصايص تكلم ذا

 اماظع انتق ىرولا يف رهظاو

 اميقتسم ةلذملا ىلع شيعي

 ماقم نيد يذل اقبي الو

 يماحتلاو ةيقتلا نوك ىوس

 اياعرلا عم ةاعرلا سدب ايف

 ةوخن لكب ميئللا هيف ىشم
 هورملا وخا ميركلا هب لذي
 هولس هسسمت مل بلقلا ميقس

 هولخو ءالم يف هيلع موقي
 هورث لذببو ةيمح لكب
 هوفه لك يف عقاو يوغ
 هولب رش نم هب مه ام ىلع

 تايبأ ]١[ يهو تمت

  

 يدان لكب ءادنلا رثك اذا

 الصا تبناو مهؤادن لقو

 يسفن تددعو ىنفلا تعقوت

 ابيرغ نرق يف ترص ينال

 نكلو مهرجهل دقع الب
 هانب دشأو هساسا ميقا

 يرمع لوط ينا ثيح يبرب

 : 7 ا هلو

 ينم تنا برقت يبأ يلا

 ينع كانه ينباي بنجت
 ينكسو يتلزنم تاومالا عم

 ينمأ بيرس تمزل نا ا

 ينبا تنك دقام هيف حلصاس

 ينظ نسح هيف لانا ياسع

 ينبإ مع يرامتال هيلع

 تايبأ ]١[ يهو تمت

 : ارعش ًاضي ا هلو

 اهحاجنو ةمدخ بلاط تنك نا

 ىرولا ءارد يدلاو كتحصن ينا

 تنه٨٥
٧" 

 ريشب اضيا بنتجاو الالب رذحاف
 ريشتسملا ثيح تنك نا يهنلا اذ اي

_ ٢٠ 



 : اضيا هلو

 اولخ ءافعضلا اهيا اي الا

 اديحو ينيدايم يف ينوعد
 يمايخ يف يبنجب مكدومع
 ىطخا مهسلا لبنب مار مكف

 يناف اطخب يننومرت الف
 اروزو اكفإ يننوتات الف
 ينانتجا امب تلسغ دق ينانج
 اراغص مكبلقت يف مكارا

 يئارو مكدصاور تثعبنا اذا

 يبزح تقو يفوفص يق افويس
 نكل رادلا وحن رايدالا انب

 مهارا ملع الو ملع الف

 مهيلع تيمع دق ءابنالا اذك

 لاصخ ىلع نامزلا درف انا

 لهجب ءيش ىلع يتار امم
 سانا مكف نامزلا درف انأ

 موق لكو نامزلا درف انا
 يموق تيتا تازجعملاب مكش
 ازع تولعو ةباهم تيسك
 تلجت راوناب يلوق ىلع
 اعيمج انديس راتخملا ىلع
 رادب ىلوملا ةمحر مهتشغغ
 ناسحلا روحلاو ءامعنلا نم

 اولوو ينع اولحراو يليبس

 اولقت ال اديرف ىولبلابو
 اولغت ال اشاحف ينيد يفو

 اولزف الوق وتا موق مكو
 اولضت الف نيملاس مكارا

 اولحمضاف نورق تكله هب

 اولسو انب قاحللا نوديري

 اولوي مهالولو يبرح مهف
 اولكي نا لصوتلا نع فاخا

 اولضي الف ليبسلا اودهي هب
 اولزف مهتلدأ مهنع تضم

 اولخف مكنيود اهب تصصخ

 اولمت ال يفخب ينوعارو
 اولذف يبرح ىلع اوعمتجا دق
 اولضو اورفك اذا داه مهل

 اولقتساف يسانا اهب تمقو
 اولدتساف نكلو رخف الب
 اولصف مكل حابصلا رافساك

 اولح ثيحب نيدتهم موقو
 اولوت امو رورسلا ىقبي هب

 اولخو اهنم اوسبلأ مه امو

۔ _ ٢٤١



 / لكب نامزلا درف انا ىولب .

 . 7 ا يهلا لعجاف الا

 رلاو ناسحألا نم

 2 و اهب رودصلا تلتبا دق اوتع
 .. ىلواق هرخاوا

 بح كراوج يق كبرقب

 اتيب [[ ]٦ حو ۔تمت

 : ارعش اضيا هلو

 , بكنلاب ةعيرشل لوبكم تابكنل
 . ر ال جاحو راقتفا هب هقرافي ال جام : 7

 1 مهما ريخ نم لذلا نطاوم
 7 بال نا هب نامالا نيا

 . : و هوذي فيس يذ ةيامح يف وا

 ةلضعم .. , جرلا نيا

 هعمج , يلوق ذخ ةيادهلا اخا هعمحاب 3 د باونلا ىتم

 س : ىرت ترصبا اذا باوصلا

 هدياقع نم تلحف نانجلا 1

 لولم تافالاو قياوعلابو م 2٦
 .يمحم ت فلا ىلع نامزلا لوط
 وح نابعثلاو مقارألا نيب

 لولسم ءاجيهلا براضملا بضع
 لوصوم راصنألاب ةيعرلا نع

 لوبقم لوقلا هنم ةقيقحلا ىلع

 جعت كذ اي ال ركفتلا ىلع ت تاخاب ال ركفلا ىع
 لولح لحمف دقع نم ةحيرقلا هب

 : هلاب نمل مارملا بعص

 تايبأ ]1٠[ يهو تمت

 : ارعش لاقف اضيا هلو

 فتقان قي اولوق قي اسل هتقان

 ار ه رومالا ىرجت ا و
 : الو . ٠ ١ ه ٠ َ ١ ه

 انم يف عماطتلا عدو

 . دار رشان سبح يف 4تي

 هتط ٠ دس ىرقل ١ لك

 هنن رجب ةسوكعم

 - اس يف اريسُم
 هتماركو هميعن

 م

۔ _ ٢٤٢



 يف لبق دق هنإ وأ

 لماح ةماركلا نطب

 هطوقس نرذحيلف

 ادب اذا نامزلا سئب

 لماكت اذا مالكلا فيك

 ىقتلم نم هل ابت

 هل اقحس هليواي

 اشن ناانم لوقلا ام

 ق شاور مانالا يمرو

 انم الك نوكي ال له

 افشلل الين تيش نا
 العلا قوف اقترااو

 هنسحو ناسللا نعو

 ىلإ '"اعقدلا يف يشملاو
 هيعس اذه ناك نم
 اذ تنك نا ىدهلا اخاف

 ىطملا قسو ىطخلا دم

 العلا يوذل البلا وهف
 مهدبع ول مهدنع نك
 الملا دجو ىوهلا دبع

 هترارم ساك غوسيف
 هتياغو لاثملا برض

 هتناهمو البلا جرف
 هتدالو دنع لقعلا وذ

 هتشاشغو 4ةاشغ نم

 هتماه نم 0١ هدوحمق

 هتحارب متتساو

 4هتساسخو 4هنئارلو

 هتاورض نكر دتشاو
 هتواسق سوفن ىولبلا
 هتباجاب ىجحلا يوذل

 هتحار نع افتكألف

 هتياعسو هقطن يف

 هتيابجو ىرولا ملظ

 هتعاط نع بنتجا ىوقت
 هتنازخب اطعلا رذو

 هتمالظل الجلا مهو

 هتدابعو مهدض عد

 4هتئادرب ىدرلا درو

 )١( سأرلا باصعا عمجم يهو هفقنعلا نم العأ سأرلا رخؤم : هدحمقلا .
 )٢( ءاعقدلا ىمست اهيف تابنال ىتلا ضرألا .

 ۔ _ ٢٤٢٣



 نعمجتق نعمطت ال

 ةرورض 4هةتنئاجلا نم

 هبابب فوقولا عمو
 هلوح ةيقتلا هلو

 اجحلا بر ةمار ام

 يذلا فذق هرض ام

 يخا بير يف تنك نا
 ةجح ل ة : ك ِ ذ < ب

 هباين دوسحلا رشك
 هدنع ةتامشلا جل

 يذلاب اقاحل اوجري

 ىوق يذ سيئر نم مك
 سراممو سراف مك
 ىرولا يف اناهم ىحضا

 مركم ينغ نم مك
 دجي ملف نيديلا لاخ
 دنع هنع ماست سانلاف

 نم ل هال هنا اذا

 تمرضا ةرورضلا الول

 هتيب يف هتدجول
 هرادب لذا دق مك

 همه يساقملا تاب

 هتبارقب اهلاب ام
 هتساسخل ههجو يف

 هترارح ساك هاسح

 هتساير لابح تمرطص
 هتسارق لابج تده
 هتسايس راهتشا دعب
 هتقالع نيهر ىسما

 هتقثافل دسي امم

 4هةتجاجلو هلاؤس

 هتحاباو هرجحبو

 هتراقحل اشن دق وه

 هتشاشحب اهنارين

 هتزاز عب ةزع اذ

 هتياغ يف همومغو

_ ٢٤٤ _ 

  

  



 نم هيلع ناسللا دقع

 4هل ت دهش ملاع مك

 دهاش لوا ناك لب

 و رونلاو ىفطصملاو

 ادودص مهتداهش تدر

 هرض ام 4انك ل

 نم رابكتسا الو الك

 ىهل اهب نامزلا لوط

 ىسك ولو ناخدلا ىرتف

 ىلجناو ليلق نع ام

 هبر عرصي يغبلاو
 تنر دق نا جحهتبت ال

 لوحي نمل بولخلا يهف

 ىنملا تلن ىنغلا تزح

 فورلا تنا يب براي

 هتحاصفب ىجحلا يسني
 هتفاخمو اقللا ءوس

 هتفاقثل ىدهلا بهش
 هتيادهب ءامسلا بر

 هتلاقم قدص كالمالا

 هتمالعب ىدهلا بلط
 هتلالد لوبق نع

 هتتامشب ىدعلا ملظ

 4هتضاضمو هملظبو

 هتلاطبو هرفكبو

 هتمامغب امسلا قفا

 4هتباثمب اذ رفكلاو

 4هترانم عافترا دعب

 هتراضن نسح كانيع

 ""هتناريع نع تجع نا

 هتقان نع يتقان جع
 اتيب ]١٠[ يهو تمت

 : ارعش اضيا هلو

 لجخ نم ال بابلألا يذل لوقا

 ةغلاب ةمكح ءامسلا نم

 ىفص دق قداص ناسل نمف
 » لبألا نم ةدحاولا : هناريعلا )١(

 لجو وأ ةفيخ يتفيخ الو
 لزي مل يذلا يرابلا ةدارا
 لكش دق هرما بير لك نم

-. ٢٤٥ 



 عقوم هل اظفح هتلمح

 هربخ اوع مث اوعمساف الا

 فياط يتليل يف يب فاط دق

 ىوهلا يف اهنكل اهنسح يف
 يتملظ اهرون نم تلجنا دق

 ىدهلا اذاي رحسلا تقو كاذف

 غراف يخأاي يهابتنا كاذ

 البلا تقو ربصلا دعتسا مث

 هذه مكراد بيرق نعف

 اودجوي مل بابلالا اوذ داكي
 ىلجناو هلاق دق يذلا اذه

 اهفاك عم ءازلا ةليلبدرنم

 الهاج نكت ال غرم ماع نم
 يتلاح تريغ اذه ريغ مك

 البلاو ىذالا لك ىذكهف
 ىرا مل اردان ليلقلا الا
 ىلتبم هعقو نم لزا ملف
 هلوه نم نيدخلا ةرفصو

 لطخ نم الو ال لطب ريغب
 للخ نم الو ال ماهتا الب

 لثم نم اهل نا ام ةروص وذ
 لقملل ةعازن ةقارب

 لحملا ريخ فورعملا دجسمب

 لدج وذ هرما يف نكت الف
 لسك وا لهذم مه لك نم
 لمعلا نسحو ىوقتلاب كيلع
 لجألل هلبق يفاوت مل نا
 لودلا يذ نم رشلا رش قوذت
 لوح نم مهلال ليلقلا الا
 لصتا يب امدعب نم يرظان نع
 لزه نم هب ام رفص رهش نم

 لسرلا ريخ راتخملا رجاه ذم
 لثم نم مكو يتات هتآرم
 لدب نم الو ال ليزم الب
 لصح دق هنود وا هلثمك
 لجولاب ةنورقم ةعورب
 لجخ نم الو ال ءافتخا الب

 اتيب ]٣[[ ۔حهو تمت

 :ارعش لاقن اضيا هلو

 نوكيس نكمم وهام لك يف ىجحلا يذل ءاجرلا لصو نم ناحبس
 نوتفملا هلاخ ول هناكما نكي مل امع لصولا لاصفنا ىضقو

۔ _ ٢٤٦



 نكت الف كاذو اذب ءاضقلا قبس

 هتقو يف نئاك وهام لانتس
 لزعمب هنع تناف كادع امبو

 ىرجامب نامزلا بس نمل اسئب
 الو آدبا ةنايخ هنم شخت مل

 نوكم ليبسلا وه كاذ تلق نا

 ةقيقح لها تنكو تنا تقدصل
 ذفان ليبس يف يرجي ءرملاف

 نوبغملا اهيا بايترا بر
 نوزخم هيلعو كيلع امتح
 نوكي سيلف ادبا هتئش ول
 نومأملا هنال هيلع هيف

 نوصمل هروج ذا ةمهت نم
 نونكم هرسو ءاضقلا يرجي

 نونجو ةهالب كيرتعت ال
 نوكي سيلف هل صيحملا نيا

 تايبأ ]1٠[ ييهو تمت

 : ارعش اضيا هلو

 مهلضف تلن ام اذا كولملا نا

 ةلزنمو اظح مهدنع دادزت

 مهلفحم تئجام ىتم اتومص نكو
 ةلئسم نود اوطعيس ماركلا نا

 ةرخسم مهيدياب رومالا لك
 هبلقت يف يرجيل نامزلا داك
 ةلئسمب مأسي الف ليلقلا الا

 بلطلا يف راثكألاو ةجاجللا عد

 بترلا لفسا يف ىوهت ترثكا ناو
 بتعلا نم نمأت الف توغل ناو
 بطعلل كؤاش اذا ماسحلا مه
 برهلا ىلا مهيصاعل ليبس الف

 بجع نم هللايف بؤدلا ىلع
 بلطلا يف ترثكا ولو ماودلا ىلع

 تايبأ ]١[ هذهو تمت

 : هلعن قراسل اهلات اضيا هلو

 العتنا دق يلجر يف هللا كراب ال

 البلا نم اطوس هالوم هل بصي

 اهلاعن دعب يلجر يف بصنا امك

 لجرلا كلذ يف الو مارحلا نم

 للشلاو رسكلا لثمو لاقعلا لثم
 لبسلا ىف كوشلا زخوو ريجهلا رح

۔ _ ٢٤٧



 مقن نم ضيوعتلل لاملل لذبلاو
 تخونو يلع ىولبلا تميخف
 اهبقاوع يردت ول لعنلا قراساي
 لجو نم بلقلاب ام لعنلا قراساي
 انلاسي هللا نا لعنلا قراساي

 بصتنم لدعلا نا لعنلا قراساي

 ترعس دق رانلا نا لعنلا قراساي
 امدتنم هلل بت لعنلا قراساي
 هل تعطتسا ام يضقاف لعنلا قراساي

 مزتلم داهشالاو لعنلا قراساي
 ادقتعم تنك الول لعنلا قراساي

 ادبا هب اوعدا ال لعنلا قراساي

 ةعصرم تناك ول لعنلا قراساي
 ادبا اهب ددزت مل لعنلا قراساي
 فصخ ىلع يشمت ول لعنلا قراساي
 الو تبكرام ريخ لعنلا قراساي

 يلإ لءاملا ناك نا لعنلا قراساي

 لدبلا ىلإ يرقف ىوس رايتخا الب
 لقثلا نم ريقن ينع تعفر امف

 لجعلاب ترداب ام ةياردلا قح
 لجخ نم هجولاب وا كباستكا ىلع
 لمع نم هيتات امو ليتفلا نع

 ليم نم نزولاب امق ءازجلا موي
 لطبلاو نايصعلا ىلع تومي نمل
 للزلا ىلع ىقبت الو كاطخ ىلع
 لهم نم قحلا يف امف لاجتعا ىلع

 لزه يفو مدع يف قيالعلا يذب
 طخلا نع ازجر هب توعد امب

 لجو يلع اذ نم نكف ىنم كيلع
 لثملا يف زيربالاو رهاوجلا نم
 لزالا يف نارسخلا عم لابولا الا
 للذلا ىلع بكرت ملو لالحلا نم

 للكلاو ناجيتلاو لهاوصلا قوف
 لجر نم كارسخ ايق ميحجلا ران

 اتيب [[ ]٠ جهو تمت

 : ىربعلا دنار نب سيمخ خيشلا ىلع اتام نييجص اهب ىضر اضيا هلو

 يننا تيلالعلاب يلع تولع
 ةداعس نم اهلاي ديعس تدعس
 مكب ةمحر امكالوم امتروأجو
 يننا ثيح امكنع يقارف تفخو

 العالا كراد يف مودخملا يل نوكت
 الزتم ميعنلا تانجب ًازوفو
 المؤم قاحلل اموي شاع نمو
 القثم تلز الف ًآرازوا تلمحت
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 الضفملا ىبنلا هيف ىرأ رادب امكاقل يهلا نم ياجر نكلو
 اللهو نوصفلاب ريط حبسو قط ان هافام هللا ةالص هيلع

 تايبأ ]٦1[ ييهو تمت

 :ارعش هلو

 ىوهلا عبتم هايند يف ناك نم

 اسلفم ةميقلا دري هب اموي

 ايرقتم هلهال ميحجلا اندو

 دوقر انب سيل هللا يق يخأ
 رما نآلا ينانع دق نكلو

9 
 اذه لبق ادوهع هب تدهع

 ىوزن ضراب ماركلا بتك ىلع
 امدق نامع ضراب ىلوتسا دق
 اودعو ايغب مهيف نكمت
 ملظ باوبا اندلا يف حتفيو
 عاطم عمط ىوس اذه الف

 ملعتل هب تلغش ام اذهف

 هربكا ام ىرولا يف يفاوعلا تقو

 هرقفا ام انفلا قون هلوح نم

 هرقحا ام هدحل يف ىوتسا اذاو

 هرسخا ام اهب امبو اهزاح ول

 هرغصا ام ىرولا نيب هنيد نم

 دودص الو كيلع دجو الو
 ديزي وا روب نبا رما ىكح
 دوعي الف هنم نمالا راسو

 دوقولا جأ امنيح تلازف

 دوهش هب نحنو دمس يفف
 ديسي مهلو ىرولا يف ميئل
 دوغوللاو لذارالا هذمالت

 ديفم ءيف هنا معزيو

 ديبع مادخ رارحالا هل
 ديهش هب تناو يرذع يخأ
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 بولق اذه ىلع ىقبت لهف

 اماما انل دهاف هابر ايف

 ىعسي نيح كضراب انل موقي

 نا ىلإ يخا تيون ام اذهف

 ديدش نكر اهل تايفص
 ديرت امو تنا هاضرت امل

 ديضعلاو دعاسملا هل نوكأ

 ديعصلا ينيراوي وا يتأيس

 انيب [1] هو تمت

 : ارعش ًاضب ا هلو

 ىورت ضورلا يعومد نم ينوعد

 داو لكو بوعشلا اهب ليست

 يبلقو يدابكاو يئاشحاو
 ينكرو يناصغاو يئاضعاو
 ارط نازحالا ىقتلم يقباف

 يهجوب ترشتنا اهسارطا ىرت
 اربص باصروالا ىقتلم ًاربصف

 ىسأت امزج ىسالا كنع عدو
 يرمع لوطب نوكت نا يتيلف
 يب امو عله اوخا ينكلو
 يند قلخ يذ لك رهاظو

 ملعاف تافام ىلع فسات الو
 يضمتق يرجت انتايح نال

 اعارس تزرب قلقل نم ترج
 تمارت انب تابئانلا ماهس

 تامناق يهاودلا فايسأو

 الإ رصبي مل قربلا عملك

 ىوضرب اهرجاحم نم ريطم
 ىوزن راهنا يلتمت نا ىلا

 ىوشتف يوكت ىسألا نارينب
 ىوزت يلع مومسلا حيرلا نم

- 
 ىوطتف يواط اهروشنل امف

 ىوكشب ادبأ حبت ال اليمج
 ىوسح رش ىسحت اهنم نمب
 ىوراف تاساك يلا بصت

 ىوقا ناك نم هب حصنا امب
 ىولس هحنم اورين هجوب

 ىوشح ريصتس ىرذثلل انيقي
 ىورط لكب نامزلا ضضم ىلع
 ىودع نيلابلا نع ودعت ملف

 ىوهصو ةمصلغ لك رغوتف

 ىوبن نهب نورت ال يضاوم
 ىوشغ هيف نمال تاضقيلا اولوأ
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 حارب ركس وا تامونلا نم
 افطخ هتفطتخا اذا ملعي ملف
 ام ىتم مهب نيلفاغلا جيوف
 ام ىوس راد اهل ايندلا امف

 ارط قلخلاو اهدنجو كلتو

 ينوكف هب تبصأ ام يبسحف
 تأ لك ينم سمللا ليبق

 يمعزل متمهوت متنا ناو
 يناف يهجو يتوفص اومله
 موسر اهبو مكرودب رودا

 اليبس ىرا قيحرلا لاسلسب

 اتافص اهنم هسفنل فيضي
 رهجب ىفاص نم تافص كلتف

 هيزنلا عرولا لضافلا تامم
 مائللا تارابم نم يرب

 باحر تاحسف لكلل هب

 فاك لامعالا رهاظ يف امف

 هيف ديبلل ىوط موي مكف
 الصو ديريو ةرايز ديري
 هيف حاص نا ىلا اذه ىلع

 . ءاد عمج )١(

 ىوجشو قشع اذ تاحارلا نم
 ىوهتو هنم اشت ام ذخأتف

 ىوسح توملا سوئك نم مهتقس

 ىوسأ هترتس امو اهب نورت
 ىوقتو رب اذ ناك نم ىلع

 ىوبحو ايعس انفلل اوقاسي
 ىونأ نيح هلابنلا ىلع نوكأ
 ىوتفب ائيش اسمال ينانا

 ىولب مهولا اذه نمحرلابف

 ىورسو احبص ةشحوب تيقب
 ىوثمو اهيف مكل راثاو
 ىوقأ هنمام ىلع يميوقتو
 ىورأف مكنع ايقاس يل نمف
 ىوعد ريغ نم مهدنع يلصول
 ىودج نهنم يخا هل سيلو

 ىوأيو شغ هرامضا يفو
 ىوبك هيبكي اضماغ يبلقب
 ىوغم لك بناج ريخلا ليلخ
 ىوأم رارسالل ردصلا حيسف

 ىوجنو رهج يف لوقلا قودص
 ,ركورتف اريس هحيدم رشنل
 ىوداو ماقسأ هعنم ملو

 ىوهلو ابعل ال نيدلا لهال

 ىوصقل هب ناب نيبلا بارغ
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 نم لهف ةقمعم'""اعقدلا نم

 تلاعت دق انيلع هلياضف
 يليلخ انافلخ كاذب تينع

 ارهج تيتأ ميقملا قحلا لب
 اوناك ثيح يبحص باحصالا نم

 مهيف تنك اوناك نيصلاب ولو

 رحب لك نم ىدهلا فرتغا هب
 اميقتسم يتايح هلل اخأ

 يحونب ينعد مهنيأ نكلو
 يءانم يل ءىه هابرايف

 ارهد شاع دبعل ىبوط ايف
 مارح اذه نم سايلا الولف

 قونل اباكر نابكرلا ىرا
 الاقع مهلوقع تكلم امف

 نم امف اهتمزا اهبراغب
 رطق لكب لالضلا عستا اذا
 نم ىرن نا ةجيَرشلاب يجرن

 ىعسي ميرحتلاو لحلا هيلع
 ليحتسم اذه نوك ريدج
 ارط رودلا يقابو اهب فيكف
 ملعاق يانيع تنرام اذهف

 رس لك نم فياحص كيلا
 )١( ةيلاخلا ضرألا : ءاعقدلا .

 ,,رىوضر رود يف هدعب ميقم
 ىوعو مارهبو ناويكب

 ىوجش هيف ام انمالس ليلس
 ىوعر هاعرأ نمل ةركذتو
 ""ىوجب وا ارفضب وأ ىوزنب
 ىوام دوذأ تبهذ ام مهنمو

 ىولحو ارم ابراش مظطالت
 ىولحو لسع نع توقلا ىندأب

 ىورت ضرألا يعومد نم مهيلع

 ىوجن لكو تنا رهجلا ميلع
 ىوقش لك نع الئام اليوط
 ىورط كاذب مورا الف تلقل

 ىوهتو ىضرت امل مهب ريست

 ىوغمب توهف ىوهلا اهكلمت
 ىورغب ادبا مه اهكلشت
 ىوجرو عمط انل ال رصمو

 ىوليو ىوقتلا ىلع هللاخي
 ىوتفو ةلاسم لدعلا ىعرذنف
 ىوزنب ينمز يف راشبالا نع
 ىوساو ةلاح ىجدلا نم دشا
 ىوطت كاسع طارصلا قوف فقو

 ىوءابو ايرب بشي مل ميلس

 )٢( ةيماشلا رمقلا لزانم يف رشع ةثلاثلا ةلزنملا ىوعو خيرملا بكوك مارهيو لحز بكوك : ناويك .
 )٣( برغ وجلا ضراب ناعضوم ىوجو ارفضو ،رضخالا لبجلا بونج ، فوجلا طسو نامع ةبصق ىوزن
 . نآلا تارامالا دودحل همخاتم نامع

 )٤( ناتسيو قئادح تاذ ةرماع رضخالا لبجلا نادلب نم ةدلب ريغصتلاب : ةجيرشلا .
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 ىوشغ كدزتف ايلاق اهرذف وفلل تجرخ ةلاقم لكو
 ىوشا حورلا عازتناو كمسجل تامم نم رش بلقلا تومف
 ىوثج تيبلا نطبب اوثجا الو ىقبأس سسأ ىلع ينا الا
 ىورشو ءالضفلا نم ةمس مهب ايابخلا كلت مهل ترشن ىسع
 ىوزتو مهايابخ ىلع ماحي اماتتكا اهيف مه اوناك ولو
 ىوثأو مهل ماقسلا نم رضأ ءوس لكبو ةيزر لكب
 ىوأم دودلل هنيع ءاسم يف اعم ىوهب سلاغ نم مكق

 ىوقت كايند نم تددعتسا اذذ دوعس ىلع تشع دوعسم ايف

 ىوضح رايخألا ةوضح ىضحتف !داز كارخا ىلا هلمحتس
 ىوشعو امهب نكت ال كسفنل اهذخف ىنسحلا ةضبلا كاهف
 ىوضأو اهرهوجب اسابقمو سابل اهنم يهتشت ام لنت

 ىوضق هيلا هوجولا نم تبلط اميف ضقتلو ىدهلا كل ءيضت

 ىوغأو يغ ىلا تبشن هب ىشممل ادبا تشم ام يبسحخق
 ىودج لانتف مهنود اهذخف مكتتا ايعس ىدهلاب نكلو

 ,ىوهمب لعب اهماتخ ضفل اهنم لانال ىتلا ركبلا يه

 ىوضم ريغ احرس ناضمر نمل يناثو تجتن دق نينثالابف
 ىوغتف ينع الئام كتالو يبيبح مهفاف اهماع غرمط ه ٩

 ىوحو انالوم ةالص هيلع ضام راتخملا ةرجه نم اذف

 ىوسملا لعبلاو كالمالا عم اياربلا نم نينمؤملا لكو
 ىوأم تانجلا هل لثم الب ةقلخ راخفلاك لاصلصلا نم
 ىوثم نيصاعلل دلخلا رانو اعمج عابتالاو باحصالا عم
 ىولخو ءالم يف نافلخ ىلع يكبا تمق نا لداع نم امف
 ىولس لاناف هراد يف الو ميقم نم يماقم يف را ملو

 ىوقتب يتدعاسم يف عراسي الجرو اديو ادعاس يل نكي
 حيرست نم ذوخام هنال كلذب اصصخو هرخاو مويلا لوال نامز افرظ ءاسم ىوضمو احابص احرس )١(

 . ينامعو يبرع حالطصا وهف اهاوضمو مناوسلا
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 ىوجر نادلبلا يف ريخلل امف ىلو ميلعتلاو ملعل ام اذا
 ىوغطب تميف هتامم دعبو اذهب طبترم نيدلا نأل

 ىوضر رايدل اعيبر اربكا ينعد دوعسم ابأ اي كتومب

 اتيب [10 ] ۔>هو تمت

 :اضيا هلو

 مثيهلاك هسفن لسارل اولوق
 اهناف تاثداحلا ننمأت ال
 تلسارت تارذنملا تارجازلاو
 انتاقوأ نم طق تقو رم ام

 هلايف تازجعملا قوسي بكر
 رهاب لمح لك نم تلمح دق
 اذا انم لماح نم هل نا ام

 ام لمح مهاقك دقو ليلقلا الا

 اولمحت داتعلاب مه ام موش نم

 اورجاهو تالباسلا بعصلاولام

 ام نايبت ىري نا بغري ناك نم

 امب ىعري هتاضور ىلإ عسي
 تنمض فياطلل فياحصلا يهف

 هرشنب لوقعلا يبسي اهب امظن
 ام لك نم اغراف هنم بلقلاو

 يذلا يف ركفت اذا باوصلا دجي

 فرحينلف ىوتحا ام نيبت اذاف

 جراخ ميظع أبن نع هيبني
 . لطبلا سلابلا لجرلاو دسالا : مظيشلا )١(

 مغيضلا ربزهلا لثم هنأ وأ
 مكرملاك انرادب فوطت عطق
 مزرملاك انقوف توصب اولعت
 مركالا كيلملا نم رمو الا
 ملظملا ماتقلاك ةيربلا ىشغي

 ملسملا قانخ هب قيضي امم
 ""مظيشلاب انبالصا يف هتقلا

 مثؤم لعف لك نم هلاقن

 معنملا لوسر ةيضار لك نع

 مئشم هجو لك نم هب انئج
 مفلاب ةلاهجلا بغس نم هعبشي
 مجنألاك ىضم دق وه ام رابخا

 مطرخلاب هحير قشنت امهم
 مكحملا مالكلا يف امع هلغشي

 مسرملا ضيرقلا نم روطسلا توط
 مدقملا اذهل هعماسم يغاص
 مدقالا نامزلا يف وهام لك نع
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 ه ٩

 هلاثمك نئاك ملعأ هللاف
 اننامز لهأ صخ دق هنأ وأ

 اهلاباوب اهلايذ رجت تءاج
 ةبوقعم اهنأ اهيف كشال
 عرمط ماع وهو يماعب تزرب

 رصان ريشب ىتق يملاسلاف
 هتبن لوحت امل اهل اضوع
 يتلا ىوطألا نم اضيبلا ةبخلاب
 تتأ ةرجازب الإ هذه ام

 اهلبق يتاوللا لثم اهتيأر
 نكو قفا لوهجلا رغلا اهيأ اي
 افولا يلوأ قيرف يف لخدت كاسعف

 ام لثم آريشع اورظن يتوخا ول

 مهبر نم ةمحر مهتشغ نكل
 اعم مهملسو ينملس براي

 يذلا انأو اهعوقو بيرقلا يهف
 نم هجو نم تهجوت ديصقلا كاه
 اجرلا اهنم مراص وه لب هايند
 يجحلا ةيباس ءازلا جاتن اهذخ
 انماع اذهو ءارهزلا ةدعقلاب

 امسلا دبك يف ردبلا لثم هرظنت

 ىدرلا رذو ىدهلا يلوأ ليبس كلساف
 حراس رفق لكب نوكي نا وا

 مدقتملا همكح نم ىضم اميف
 ىمكلا نبااي مهفالخل ةنيرقب
 مهسالاب ىوقلا ىلوأ بولق يمرت
 ىمع اهب ريصبلا عدت بقاوعب
 متكم وا اهل ةيفاخب نا ام
 ملظعلل انج ابلحلا هرذب نم
 ملعا يبحصايف عرز هلصأ نع

 مهفاف يدالب نم هقيونلا شعن

 مقفم ةيربلل رماب يبنت
 مصعملاب اهتسملو يرظاونب

 معطملا رمل ربصاو ةضقي يف
 محفم ءاد لك نم ءافشلا لنت

 مظعألا ءالبلا نم لحي امم

 مقلعلا سأك معط اوقاذ هرظنا
 موثالا طارصلا قوف مهنم نم

 مطحم بانب ةرشاك لك نم
 مهشألا بارغلا لثم اهفوخ نم
 مهدا هجو رشب هتهجاو دق

 ملس ملس براي اجنلا بلط

 ىمكلا اذاي اهلامجو اهنسح نم
 مظنملا ضيرقلا ردص هب انيح

 مهلدتملا كليل يف هب ىعست
 مثيهلاك ىوهلا يف كحايس رذحأو
 مغيضلا لثمك وا ةلاعولا لثم

 اتيب ]٤٢[ يهو تمت
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 : زغل اضيا هلو

 ملعاف ناهجو هل طوسبمو
 ىقبيس هل ءاقبلا حصامو
 اهيلع ردقت الف هيناثو
 لاحم اهل مارملا هثلاثو
 ىزغل لزغ اكيشو للحي نمف

 نيبم رثن وا ناك مظنب

 الك عرشلا هوجو نم وه الف
 ارعق زغللا ريزغ نم وه الو
 مسا هل موسرم ليزنتلا يفق
 هيلع ايندلاو نيدلا ماقم
 بسحاف نيئم ثالث ددع هل
 ىدحا دادزي هتفرع ناو

 ةرم ريغ اهاطت ال كناب

 هرملا مدقلا يذل رثا هب

 هرضم اهبو ةلاسغ ريغب
 هرسم نم اهيف تنأ رت ملف
 هرم فلا ةرسملا ينم لني

 هرشن موريو 4ناهرب هل

 هركذ بيصيو هضف سمليف

 هريح دشأب هنود ىقبيف

 هرمو اضيا ةرم هارت

 هرضملا انتسمل هالولو

 هرم نيعبس يخأ اهابقعب
 هرشع دعب رشع دعب ارشعو

 اتيب ][1٢[ يهو تمت

 : اضيا هلو

 اضرف لصولا قحتسم رجاهو

 هيلع داع هترجاه اذا

 ملعاف طق ىوقتو رب يلوأ
 لاصو هل يلع ينكلو
 موي لك ةحيبص هحفاصا

 تلاح يلع مالظلا نج ناو

 ينارت يتاقوا لالخ نيبو

 ايلم ينرجهاف روجهملا وه
 ايلو يرجه ىلع ينرأ ملق

 ايكز اقح اوتا مهنإف
 ايفو ادهع مه مهلوأو

 ايعس تئج رجاوهلا تقو يفو
 ايوق اجلد يتقيون هيلا
 ايثج اوبح ولو هدواعأ

_ ٢٥٦ _



 يدنع نوكي هيرجاهم قحف
 اراهج يتاجانم هل بيطت
 يفغصاو يلا مله هل لوقا
 يدوهش ترضح ام ثيح ديهش

 ينم لاصيالا كتدهشتسا دق
 يبيبحاي كهجو ءاذح تمقف
 اياطخلا ريفكتو نارفغب

 ينعدف عطقنم كيف ينانج
 ريثك بحص ىرقلا يق كل مكف
 بحرو ةالاوم مكنيبو

 ءيش هوركملا نم مكب قاحو

 موق يغبلاب مكءاج دق مكو
 اراصتناو اداقتعا انلخ الف

 افاعض مكلعاج ناحبس ايق

 ليلق مكيماحو مكرصانو

 مكيلع يعمد امه ينم مكف
 ريثك مكركذ نآرقلا يفف
 تقو لك يهلا ينركذف
 اموي نارينلا نم ينيجنو

 ايح تمدام امئاد اودع

 ايفخ هيتآ نيح ارسو
 ايفح هب تنكف يلوق ىلإ
 ايلو الدع يقلاخ ةرضحب
 ايش ترخا امو يلاصواب
 ايلع ذج يجانا يبوبحمل
 ايرب يواغلا نم هب نوكا

 ايلج اقيوشت كيف ددجا
 ايلس اهل تنكف ءارظنلا نم
 ايخأ ةروازم اوتات ملو
 ايصق هل مورن ال ميظع

 ايرف الوق مكيف اولاقو
 ايتع يتالا ىلع مكنم ادب
 ايوق مسج اذ لكلا ناكو
 ايضر اسأبلا ىلع اربص الا

 ايكب مكيف يتهبج ترخو
 ايض ءاج ريبك مكلضفو
 ايسن انا ترصف يريصقتب
 ايثج اهب ةاصعلا تثج هب

 اتيب [ا٦] هو تمت

 : ًاضي اهلو

 هناب املع هللا يف يل نإ الأ

 مهسأب عفدأس ينكلو آراهج

_ ٢٥0٧ _ 

 ىودعلا يذ ةاداعم نع يزجعب ميلع

 ىولسلاو ةشاشبلاب يهجو قالطاب



 مههوجو اقلت رشبلا يلع ينأك
 تجزمأ ةوافصلا سأك اهب تبرش

 لزجم نزحلابو ورتسا اذا ءاسا

 مهلاقع يف ينتمش ول يرظان ايف
 ههجو تنا لهاج لاقم لكب
 يقباوس ىنم لذلاب مهل تظفخ
 مهئاقل لاح لقعلا هيفس يناري

 اقباس"قلمسلا حيس يف حرسيف
 عديلو ءوسلاب رم الوق بهنيف
 هلثم ةتامشلل الها ناك نمل

 ىدرلاو ةلاطبلا طسب ترشن هب
 يبضاوق اهتلباق نا مهبولق

 هلهجب بيرتسم كوكش لكل
 يذلاب كمتشل فأ يمتاش ايف
 تعرفتو الع ىتح هقوس ىلع
 اغبلايو تارفكملاب يفذاق ايو

 يتياعس نع لغاش نم هب يل امف
 ىتفاي طق ىدهلا برد نع تلم امو
 هناب تقبتسا ام يقابتسا تددع

 امئاد جلدلا ىلع ىوقتلا اخا ينعدف
 ىجدلا سدنح يف ركفلا قاين قوسا

 يتحار هيف ام رسخ نم ةيشخ ىلع
 امهادن يهلا يناذاب ىقلاف

 ىتفاي ةعيرشلا يف لالح لالح

 . ءاديبلا نم فصفصلا عاقلا : قلمسلا )١(

 ىوعدلا عم دوجس مهيديأ ليبقتو
 ىونأ وأ براغملا ءاقنعك يناو

 ىوغألا نع اوبانف اوبات نا يارشبف
 ىورطلاو ةتامشلا ينع رذف اميقم

 ىوهألاو كسفنب انوتفم كتالو

 ىوشي مهنم ىسالا نابهشب يبلقو
 ىوفع مهبح براش ينانج نأك

 ىوحفلا بساك يكلسم يف دصر ىلإ
 ىوجر هرهظ يفو انوطبم ناك اذا

 ىوقتلاو ربلا هسبل نم ينبلسيف
 ىوقا امف نونظلا تالالض لظب

 ىوقشاو ةجحملا ناسرفب تجعو
 ىوهالا ىلا الصا داج دق نمو يليبس

 ىوتساف نيدلل يايند هب تمقا

 ىوبح ولو هانج دصقاف هل عورف

 ىوغل هب تيتا ام يبر كبيسح
 ىورا اهب ىتح لحلا ضايح يدروو
 ىورش اهدصق ىلإ يناريعب جوعأ
 ىوتفلا ىذ يأر يف روضحملا نم ميلس
 ىودالا نم ينيقي ابط ىرا نا ىلإ
 ىوسلا لبسلا ىف ركذلاو ىجحلا رونب
 ىورغ الو ىثحي فوخلا رابغ يلع
 ىوشلا عزان فخت ال انارأ كارن
 ىوقتلف ةكاكشلا وحن لمت الأ الأ
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 هليبسف املاس اهنم ناك نمو
 اهيط مار نمل طسب نم اهايحف

 ينرسيام ىرأ ىلوملا نم يئاجر
 احولا ىلع طارصلا نتم ىلع موقن
 مهنع ةطالسلا بابسا عطقن

 يتلا لبسلا نم روجهم لك ىلع
 نكتلف ةماقتسالا وذ اذب ميقي

 بخي مل رسلا يف كوجري نمف يملا
 ىوهلا ةلخد نم هابراي كثايغ
 يتلا ةتغبلاو ناطيشلا ةزمه نمو

 ىوطي مهطسب يف دهزلا ليها ليبس
 ىوأم نم قلخلا ةبكن نع هل ناكو
 ىوأملا ةنجلا يف راربالا عم انيرق

 ىوقتلا ةعلط نم مالساللو يسفنل
 ىوقألا ةكوشلاب يغبلا لهأ مداصن

 ىوتحاو لدعلا هناص ىرصم ياقوشف
 ىوغط نمو اشحف نايصعلا ولوأ اهالم
 ىوقتلا يلوأ ىوأمو اهيلهال اماقم

 ىوطنا هبلق يف رسلاب الو اراهج
 ىوتفلا عم يارب وا ينيدب ىلع

 ىودعلاو يغبلاو ءوسلا ليها اهاري

 اتيب ]٤٠[ يهو تمت

 : ةظعوم اضيا لاتو

 ماظعلا ءرملا نم تنو اذا
 نيتنثالل ت تتأ ةثلاثو

 هيتلقمب مالظلا ركتعيو

 العت ىتم نينالا عفتريو

 ايالبلل ثداوحلا هملستو

 هيلع يبتع الف اذه ىلع

 اذهب هل راوجلا عقو اذا
 احارص ةلياق لاحلا ناسل

 يشارف ىلع تنك لاق ام ىتم

 هاوس ثرح الو لغش الف

_ ٢٥٩ _ 

 مالظلا ىنفو هؤايض حضو
 مامأ يشمي ىتم هل كلتف

 ماركلا تاعامجلا قرتفتو

 ماني وا دعقيل هترسا

 ماصتعا اهنع هل ال اكيشو
 مالم الو يخأ 4هلنئاسل

 ماصخ الو هيلع ىوعد الف
 مالكلا هحرصي مل ول هب
 مانا وا دعقأ مث يشماو

مارم يتبسكمل يدنع الو



 اذه نيتسلا نديد نكلو

 ءاقب اهيف يل حص دق امف
 اياربلاو يسفن بر يبسحق

 ىعسي يلوح هقزر يتايو
 اباوج هل هارا ام اذهف
 ائيضم ارون ىوح يجح لكب
 امكحو امكح هتزجنأ امف

 يبيشم ىيناقاو هللا دمحب
 مويب ينمحراف نمحرايف
 ىنبذتجاف ةمالسلا ةلسلسب
 سانا تملس امل اهالولو

 مالظلا لدسنا اذا ينبناجو

 مارح يدنع هماقم نأك

 مارتجا الو هاوس ءوس الو

 ماسحلا ابنو هباد:دلدبت

 ماع دازام اذا نهو ىلع

 ماسجلا اهايازر ينقناعت

 ماودلا هلو امناد يتيقم

 ماعط الو زعي بوث الف
 ماوق هلو أآدراو امعن

 ماتقلا هجلبت يف ىلجت
 مالك هل هنم هزجوا امو

 مالسلاو افيعض هب ترصف

 ماغرلا يدخ ىلع يثحي هب
 مارصنا طق اهل الف كيلا

 ماقم مهل نانجلاب كي ملو

 اتيب [[] يهو تمت

 : اضيا هلو

 اهل ىوها ىوهلاو سدح سفنلا

 اهل ىبوا هعوط عبط ملظلاو
 اهل ىلما نكيام رثكا دكلاو

 اهل ىوحا ام صقن هنم حص نا
 اهل ىطبا امنلاو لثأتلا مث

 اهل يمحا يظل يف كلذ نكل

 اهلاوهأ تأر ول مراحملا بح
 اهلايوأ قذت هب هتعواط نا
 اهل المأ ارثوم نوكي نكل
 اهلاوحا بعيلف يعاسملا ريخ
 اهلاطبأ تصع ولو باسحلا تقو
اهلامحأ اهملظ نم تلقثأ نا



 اهل ىعفا اندلا يف اهنم يعسلاو

 اهل اهنم ىنغلاب برشت نيح لب
 اهل ىدعا اهدوبعم اهدانعو

 اهل ىلجأ اذف احصنلا اهدانعو

 اهل ىوقا ءادتقالا نوكي اهلو

 اهل ىرمأ مهنا ذا مهل اهذخ

 اهل ىطخا مهنع اهنم ليملاو
 اهل ىدها حصان برق لقعلاو

 اهل ىقوا ىوهلا ليخ اهبوكرو
 اهل ىحوا ام قيقحت اهقح يف

 اهل ىكشا تدهاش اميف كشلاو

 اهل ىلقأ اذ رقفلاب ىنغلا بلط

 اهل ىهمأ نم لكل راعشلا وهف

 اهل ىوسأ ىوس ايندلا هذه يف

 اهل ىلغأ اذ ناك اهتصع اذاو

 اهل ىلعا اهير لكوتلا نمو

 اهل ىلوأ هل اهنع اهل يذخا

 اهل ىقنأ اقلل نكلو اذه

 اهل ىلدأ اندلا يف يفاوعلا لوط

 اهل . ىسئا ىس الا ساك هب تبرش

 اهلاعفا تعيضام اذا اقح

 اهل اهنم عجار متح موللاف
 اهلادعا ىدهلا نع مورت هيف

 اهلالجا ىرولا يف برقي امع

 اهلاوقا اهلاعفا تقفاو نا

 اهل ارمأ ىدهلل اونوكي امل

 اهل اطخأ اهليم يف تبوص نا

 اهل ىدها هرون ةيربلا بر

 اهلاقوا هتافص حيصنلا كرت

 اهل احوأ اهزوفل تامهلملاب

 اهلاكشأ تملاس ام اذا املأ

 اهلالقإ بحطصتلف هبرق نع

 اهلاهمإ رت ملو ةاجنلا رهن
 اهلاوسا انه اه تلانو الاح

 اهلالغأ ىحولاب تلحو انمن
 اهلالعا اذ دنع يفشيو اجرد

 اهل ال وا اهل يردت الف يسفن

 اهل اقنإ هل اهنم اشي امل

 اهلالدإ فتطقاف يمهاودلا ولد

 اهل اسنا امئاد نباغتلا موي

 اهلاه ذإ يضتقي ميظع لغش اهل اه ذإ اهمأ نع هب تزف

 اتيب ]٢"[ هيهو نمت

 : اضيا هلو

 فرتعا اذا باوصلاف يرب رئب نم فرتغاو ةلالدلا ولد يلد نم اي
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: . 
 ٠ ؟ .م الم ين

 رم هبوند 2
 " " لضو الا ةفرح ام

 هقفتم رصبم نم اهل نا ام
 " . : تبنفا ىذلا اناو

 لا ابعص .7

 ع ىركف رسب تربنع :

 : :؛اكتلا ن ة تاكلهملا الا "7 ذ

 ا تايدرملا تاقبوصلاب

 اي ام اعقدلا يف ,

 اوفلكت ني " ذ ...ذلا فرح اهدشاو

 تراو هنم هيندا 7 ذذا الم ىتح

 هناسلب هداوف ءام

 . ة اب ةقشمل او ةيلبل ١ يهس

 : مل هنإ دإ امها. !

 : لين نيكسم عطس
 . تلح ادا ىقبي

 " هلالا فطع ادإ الإ
 ٠ ٠ ةاض

 قيضل هب قانخلا ق :
 هناطل ىف ناطلسلا وذ ضري :
 " افصلا يلوا تحنم نا

 هفورص كولملل عبط فتحل افش ٠ م

 أمظ نم هيورب
 ةرحلاب ةلاهجلا أمظ نم 7
 ف اودافتس اف ةر ارغلا 7

 . خ ىلع مهو ليلقل

 2 او دجاسملا دسب ىلع يي " .لاف دب يرمع

 ش تلاو ةلالملاو ةدالب

 تنا ىلم جاح نع اهب يم
 " . كرت يدلا ريغ

 حز هلو اهضاخ ن . . " ؛ هشيجب سايالا لح
 ةدهنا ىتح ع

 فرشلا يلوا لاجرلا يمرت هبكن نم

 فر امل هدضو دالبل " : ." ا كلم

 ا هيلا هعماسم ىف

 فطخ ذئنيح حاي هرهن ن فطخ ذئنيح حايسلا هرهن نم
 فطتخاو لمحت دق ئيش لك نم
 ٠٠ 3 بجح " ة :7 نا ةرضملا يهو

 ةلخ نم اي هريعس هيقت 7
 فر هن فراص نم 7 :
 " ا هتايح يلع درف
 ١. . علع ادرف

 فحتلا ريخ اهكلتو »

 فصن لضفن اب قيدصلاب ن
 ك : اوعدف ةلخد وأ ةكرش نم

 فش ألا يه عيمجلا نم كاذل يسفن
7 ٥ ٥ 

 ريمت نم سم اهب تفسب مه . اوقسي
 ٥ م

 ر ممه
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 مهنم ةماركلا مرك فطاق مك

 مهاناع نمب مه نووعري ال
 هناطوأ يف لذ زيزع نم مك
 تقرقتو هرامع تتشتو

 تنر دق ام ينحت لوطل يفكي

 ةلاح قيضاب مهتيار ىتح
 يذلا ربحلا يف هرظنا ام موش نم

 ىفتخا انع ام عيمج نيرصبملل
 بلقتم ىسألا رمج ىلع يبلق
 اذكه الإ مايالا ةميشام

 هئاقب لوطب ينمركا براي
 ىقتلا يلوا نيدتهملا نينمؤملاب
 مهريغو كولملا ةلماعم لعجاو
 ةليضف لك داطصي اهب ىتح
 نم لكو ةاجنلا لبس يف هكلساو
 مهقحب نيملسملل نم عيمجو

 فطتقا هيفكب يماعلا لظنح نم

 فقسلا قوف الع ول نا بصنم نم
 فسن هل نامزلا كلم رماع وا
 فلإ بحص مهل ج راد لك يف
 فنجلا نم يتلقم صورخ ينبب
 فهللا يفو ديدشلا فوخلا ىلع اناو

 فشكنا ىتح هءايضب ىجدلا قلف

 فدصلا نم رونت هرهاوج تدبو

 فخي مل دبع نانس هيلع افوخ

 فلخ نمو نيلوألا نيمركالا يف
 فارلا اولوا تناف انيف هماقمو

 فلس نمبو مهنم تا لك نم
 فلتخت مل اهنازوا ةلتك يف
 فكو ديب هداعمو هشاعمل

 فرتغا براي حافطلا هرحب نم
 فرتعا يالوم ملعلا لها قحبو

 انيب ]٣4٩[ يهو تمت .
 ةرهوجلاو ةينامعلا ةردلا اهتيمسو ةديصقلا هذه تلت اضببا هلو
 هناجهب ىوسلا ظارصلا نع فداصلا فدص اشيف دارلا ةينارونلا

 لاونم ىلع اجسن هطلخ مظنب حيبتو ركنمو ءوسو ءيس لكب امهل

  

 لحاوسلا نم رابجنز هب احدام .املاب نبللا جازتما هجزمن هريغ
 : ارعش ميركاي انوع ةديصقلا هذه تلقف

 اراظط ل س [ لأ بارغو ار اطتسا سمشل ( قر اش

 تقرفتو مهلاوما تقزم ىتح ذئموي مهيلع اوبلأ نيذلا ةطلسلا يوذ نمو ةيلبقلا بورحلا ىلا ةراشا )١(
 هللا همحر ناهبن ىبا ةمالعلا مهديس ةافو دعب كلذو مهلاجر

 ۔ _ ٢٦٢

  



 هارذ نم هارب دق

 ىمعا نينيعلا سماظط

 امايق يقابلا هتيل

 طابتخا هنم ادب ام

 ليلد بر هل قس

 ءالج وشحعلا يلاج

 هارأ نا يرعش تيل

 طيلخ لك ازيام

 ضيرق يف ارعش فاض

 حابم ال رجح كاذ

 لاعفو لاقم يف

 ءانغ هنم ىدتجا ام

 هاطغ فشك مريلو

 هارظان هدةتدتمها ام

 بارم هنم ىجحلاو
 ىواغ لدعلا طارص نع

 نوزمل هاج هب
 اميعن ىو املا ةنج

 اعامش حبصلا ةي ]

 دالبو رطق لك
 ادجم ىلوملا اهاسك دق
 اباجح اهنع اعفار

 اراط نيح ىنثت ام

 ارايتحا بردلا سمال

 ارايتخا ركولا مزال
 ىراكسلا طالتخاو

 ارانم قحلا حضاو

 اراوع ودعلا ىريلف
 اراهج هنع اعجار

 ارارتخغا هنم ادب دق

 اراث رعشلا هيقف نم

 اراد نيأ حا :

 اراسخاي لالذضخضو
 اراط رسلا ءامس يف

 ارابخغلاو ءانع لب

 اراوت ذا هاطخ نع

 اراثنع لان امنيح

 اراسي هجولا فداص

 اراه لهجلا يواهم يف
 ارامع لدعلا اهيماق

 اراصتقاف اميقم ول

 ارانت ساف ءايضو

 ارادكنا سم ام هنم

 اراختفاو ازع مث

 ارامخغو آافاجسو

 .ننم

 ۔ ٢٦٤

  

  

  

  

  

  



 اسابلاهنم العاج
 بط لك اهأر دق

 مولعب تلاعت دق

 رايد نم راد لك

 ي ايلخاي يلاقم دخ

 اقالتخاو اقاب تساو

 يماقم رادلا اهمعن

 تايواح رايد نع

 تايهاب اهارت ول

 رون سيلران كلت

 اناطتقااهانكسل عد

 ىوزن نيدلا رقت

 تايشاغ اهتشغ ول
 اثاثتجااهنع تعرسا
 افاصتنا لدعلا ندعم

 ريج :ة سملا راجمو

 موشغو لوهج مك

 .سمه

 ارامخ دوسلا اسك نم
 ارارتجا ليذلا بحست

 اراصق تاوامسلا يف

 ارارطضا اهتداس ملسلا

 ارادتبا ال ليلد نع

 اراعتسم قح ريغ

 اراد بلاذف ىوزن راد

 ارارف ءاش نم لك

 اراوبو تايدرم

 ارا ذل ج تايهاز

 ارازم نبيبنتجاف

 اراص هيف قيدصو
 اراذتعا اهنم لنت نا

 ارارق اهنم ىفتباام
 ارايحلا تالالض نم

 اراقمعلا اهيف تثج وا

 اراصتناو ارصن من
 اراج هيف مولظ نم
 ارادتخغا مه ترداغ

 اراستقا اهنم اوتا نا

 ارادتكا اهنم قذيلف

 اراهصناو هاشح يف

 اراقتعا يداعلا رقعت

 رادحناو اعرص لان

_ ٢٦٥ _ 

  

  

  



 ارسق ضرالا ءالع نم

 اهارذ نم مهترب دق
 انطسب ولاريثكو
 مهيف مار ءآضتقاو
 اولح مث اولحمضاف
 دود اهنم مهيذتخغي

 ىقرم ىلوملا اهاقر دق
 اهاقر ناويك دنع

 اهاهب نم ضرأ لك
 نامع اهنم تستكاو

 اهيتسك دق ارارمو
 تسم ءوسلا نامزب

 دالب اهنع تقفتعا ام

 تارثان اهيدي نم
 نامع نمألا ةبر

 اهامر نا يتأ فيك

 اهالق يف يرذع نيا

 يمازتلا يف اومولتال
 اهالب نم متيار ول
 اهاده قحلا ةفحت

 ءالب ال ءال د-باو

 ريمض لك اوريلفغ
 اهنع ءاتلا لعل لب

 اراسكناو امطح سم

 اراوبلا اهوتآ نيح
 اراصحنا ال مهيف دعلا

 اراقتحا برضلا طباص

 ارابقنا ضرالا نطاب
 اراف نيعلا د يدصو

 اراد هغللا اهاقر ام

 ارارق هنع تخترا ام

 اراهدزا هعنم تهز دق
 ارارم قحلا ة

 اراوتعاو تاثباع

 اراقتفاهايالب نم

 ارابتعاف اهانتع او

 اراستعا رهدلا اهلان

 اراشتنا رهاوجلل

 ارامع رهدلا رخأ
 ارافتنا هاولب رهدلا

 اراذتعا ينم درت نا

 اراوج وا ىوزن نكسلا
 اراع سيل يساورلاك
 ارايتخا رياخالل

 ارابتخاو ريارسلل

 اراح هنع رغ لك

 ارامد اهيف ىأر دق

 ذاح

 ۔ _ ٢٦٦

  



 اناهتماو ابارتكاو
 اماقتساو آاضارتماو

 افهأر ذا اعرذ قاص

 حدم ومه امم مذلا

 ءاصرب يهف ينامزب

 ميكحو بط لك
 تماعت دق اياقبلاو

 اورم نيح يرصع لها
 ايابخلا يف مفهوآر دق
 اذه رغلا ماش نيح

 ليهس هجولا هجو
 ارورم كلإلا ممي

 ادورق ناك اهوشح

 يهالمو يهانمو

 تاد ساف اعويبو

 تازراب ا جورو
 داف سك ادا فسو

 يراوجو ديبع نم
 ةفيج ةحير اهحير

 اعيجض ناك اهل نم

 شارف يف تخارت نا

 اطيطغو انيناو
 اداوس تمشام لثم
 مهيف رونلا وجو نم

 ارالثدو ابارخو

 اراو عاو ءابوو

 اراعتسار اهالق دق

 ارانش وا اراع سيل
 ىراوت ذا يرصع لوط

 ارابت دعب توتحا
 اراقتحاا مهامح نع

 ار ارمو ممه ار ذب

 ىرابحلاك ءافتخاب

 اراد تساف نوزم يف

 اراثم ءاشام نيح

 ارايدو لحاوسلاب
 ارا هنو ااورسأو

 ارارتخغا ال عبط كاذ

 ارامتو تالساك

 اراسح لب رظاونلل

 اراصملاو تانفاصلا

 اراق دوسلا تاكلاح

 اراسخايةالف يف
 ارارف اهنع ىري اإل

 اراوخ مونلارذنا

 اراف مسلا اهادص نم

 اراذتعاذف هوجوللاب

 ارابك ول بولقلاب

- ٢٦٧ _ 

  

  

 



 يوار ده شل ا بارشو

 بارشو معط لك

 ريرس يف ادورعتقو
 سوجملل ظح كاذ

 نيذلاو يباوصللاو

 انركذ نحن امبو

 الامتحا هانلمج دق

 ح كيلا مث ح كن ء

 امامح نع ءاهتناو

 اباطتسم اميقتسم

 ليلد تلؤات مأ
 زيلكناو سيكترب
 تار ذنم حاير نع

 ارابتال حايض نم

 اراب حلطلا ماعشو

 ارازغ اراطما مخ

 ارامتخاو آامانمو

 ىراصنلاو دوهيلاو
 ىرايح رهدلا اوقب دق
 اراكدا اهيراسم نم

 اراكتبااناياوح يف
 اراجدزا ها نكرت دق

 اراج حاص اندجو ام
 اراكتناركنلا ,ميار

 ارابت عاو اجاجتحاو

 ىراوت ذا غثلو برح

 اراد ١ذد تنا مار نم لك

 اماع نينامثب فلؤملا توم دعب ايقيرفأ ىقرشب نمرجلاو زيلجنالا برح تعقو ه ١٢٣٦ ماع يفرح زمر : غثلو )١(
 .ملعأ هللاو ايقيرفأ قرشل رامعتسالا ميسقت نيح نيتلودلا نيب تعقو ةمحلم نع هنم ؤبنت ابيرقت

 ۔ _ ٢٦٨

  

  
  

    



 تايراذ تافصاع
 اليل زغللا ضاضتفا يف

 ليلد نم اذهب ام
 مكنع دجولا ناهلو

 هارت هلخ يهنلا اذ

 نونظ نم متعبتا ام

 كوكش يف مت يقبو

 ميرض نم رعست وا
 متفشك ولاقح تلق

 حيب ة لك هقدص

 ينع ضقفلا تكرت لب

 اساستحاو اباقتتراو

 اراهساي ميشهلل
 ارامس مونلا منعب

 ارانم وا 4هعيضترن

 اراصخق يتالاقم نم

 ارامت ول يناهتراو
 ارامهنا دجلا رماه

 ارام رعشلا ضيرق يف
 اراحب بلقلا اهضاخ

 ارارش هجولا ىسك دق

 ىراوت هنم املك

 ىراو رتسلا اهارع نا

 اراوتعا هيف اورت مل
 اراظتنا يتازفغلم

 ارادتقا فشكلارداق

 اراد نيأ يدق ناك

 ارامت ام يحصن ضحم

 ارا بتكاو ادودصو

 اراروزا لزهلا بكار

 اراكتباو الع من
 اراشبلاو ايدبا

 ارادتبا بلقلا يوار
 اراد ا هاذ فت نا

 ۔ _ ٢٦١٨٩

  

  

  

  



 راهن هدجو ادب وا

 الج سمشل ١ ع ايضو

 اراذحلاو يما ذنمو

 اراغم نطشلا ىري نا
 ارازم ينم مري و ١

 ارايخلا يريصنو

 ارامتنئأ لدعلا مياق

 اراد نيا امازتلاو
 ارافتخا قحلا لئاق

 ارادي وا يرادي نم
 ارا ثحتسملا يريزوو

 ارادتقا مظهلا رداق
 ارامتحغاو الومخو

 ارافتغا ةميقلاو

 ىراسالاك اهيف تنك

 اران منتثاب اذعو

 ر اهج وا ارس تلق

 ارادتسا ام يبن ١

 ارانا دق رينملاو

 اراهن ليللا ىشغو
 ارارفسا حبصلا رفسأ
 اراطتساو الجت نا

 اتيب [ا٦٦] جهو ۔تمت

 : ارعش اضيا تنتو

 يبيبح ىوقتلا يوذ نم كي نمو يبيسن اخا تسل باسحالا وخأ

  

  

  



 الهأ رصنلل نم لك رصانو
 يناتأ ةبيان هيتات يتم

 يليلخاي يل فقف هيبلأ
. (١( 

 هيقف بط ركوبح لكو

 عوشخ اكبو قوشت ءاكب

 اضيرم يناقلي هيف مويب
 يعابط اذا كلت هللا دمحب

 ىنسحب ينلباق هجولاب ولو

 اركش هللا تركش ىلوألابف

 امزج فشلا يف ةجهم يل الف
 اميقتسم يسفن تاذ نم امف

 يبيقر نكي كاذ رهدلا لوطف

 يبيجماي كتوعد لجع ىلع
 يبيرق هب رست امب كيرأ
 يبيحن يل عمسي هيلا مأء
 يبيط سفناي الأ تامحرو
 يبيبط اذ نم اذا يناوادو

 يبيقع مكترسا ما تاسلا

 يبيبر يتلباقم اسأبلا وا

 يبوطخ ىلع تربص ىرخالابو

 يبورد يل ىدعت نم يودع

 يبيقر ىلوملا ينماق لب اذب

 اتيب [!] هو تمت

 : ارعش اضيب ا هلو

 ءاودلا اوسمتلاقف هللا دابع

 اياطخلاو يصاعملا للع نمو

 اعيمج اومصتعاف هللا لبحب
 ضرف لكو تابجاولا اوداو

 ركن لك نع مكنيب وهانت
 مهورصانو نيملسملا اولاوو
 اذهل مكنم ىوقلا ردق ىلع

 ليبس مكتعاطتسا قوف امف
 اعرش عورشملاو هللا باتك
 امايق هيف امب متمق اذا

 ءافشلا اودجت ىسع ىودألا نم

 ءالبلا اولجت مكرافغتسابف

 ءافو اعوط هدهع اوفواو

 ءادأ رب نمو نونسبو
 ءاهتنا هنع نيب منثاو

 ءادتعا يداعلاو يتاعلا ىلع
 ءادتبا هب تيتا امب كاذو

 ءاج هيف امع فيلكتلا ىلا

 ءايض هب نورتام مك امك

 ءاجترا اوجرت املك متلنل

 )١( برحلا دعب ةكرعملا مساو ةيهادلا لجرلاو كلاسلا هيف لضي يذلا لمرلا : ركوبحلا .

- ٢٧١ _ 



 نيح لك متثغتسا ام اوثاغت

 ايعس قحلا ظوظح مكيتأتو
 ازع هتشحو ةباهم هتشح

 ىتح دهعلا اذهب ىفوا نمو
 ماقم يف هماركلا لايكمب
 ىضميف نمز هلال اميقم
 ءاود ينيواد هابر ايف

 ءابولا ىلوملا مكنع عفريو

 ءاسك امعنلا نم مكيسكتق

 ءاشح هل نكي نم ىرشبف
 ءافو ىأر هاند نم ىفوت
 ءاقش هب نورفاكلا قوذي
 ءانف هل نوجتري ءاضقنا

 ءافشلا ىولبلا نم هب لاذنا

 اتيب [ا١٧] يهو تمت

 : ارعش اضييا تلت

 هرصقب ميقملا كلملا اهيأ اي

 هلوح اوفوطي هب نومتحملاو
 ام لاط هيامحلل ةباجالا اوجري
 هتيببو اعم ةلباس لك يف
 تعطقتو هلاون هيلع تمطح

 ايلاع ازع مث ادجم لان ال

 هلها ةيامح نع رصقي رصقلاف

 امداص كرهد تلزال هبابلو

 امياح كروس تحت يدانم نم مك

 امياق كلذ ملظلا تاملظم يف
 امظاوخو اذجاون ةاغبلا رشك
 امثاج كلانه ىقبف هبابسا
 امئان قرامنلا مزتلم ناك نم

 امصالغ هارو نم اوزجي ىتح

 تايبأ ]١[ يهو تمت

 : اضيا هلو

 ارادب ىوقتلا يلوأ اي رادب

 انامز ىقبت ناو ايندلا امف
 اعيرس انب رمت دقو فيكف

 اقابتسا مهقوست وست تلاز الف

 ۔ _ ٢٧٢٢

 اراعش اوذخ ماركلا ريس نمو

 ارارق اهب نورت ال اليوط
 اراهج لجع ىلع اهيلايل
اراثعلا بصت مل ضرالا نطبل



 الوزن هب نيلزانلا بيقع
 راٹم ىلع نحنو اولحترا دق

 ىوأمو انكس انلك يوأيس

 اوفوت انم افولا باحصاو
 نيعو تاضورب مهارشبف
 رورس يف اوماقا ررس ىلع
 انيف ماونلا اهيا رادب

 اراثد انه نامزلا فافكاي

 ارامع اورمع امو اوبهذ دقف

 اراهن اجوأ ةعجه مهيلا
 ارانو ارقس اقشلاوذ بوأت

 اراسخ اودجو امف مهروجا
 ارارق اوأر دولخلا تانجل

 اراد رادلا كلت معن ميقم

 ارادب مكل ةاجنلا هب نورت

 اتيب [ا٢] يهو تمت

 : ةماع ةحبصن اضيا هلو

 لضافلا بيرقلا محرلا لصاو نك
 ةوفجب كومر اذا نعزجت ال

 ايحلا بابلجب مهيواسم رتساف
 افولا يلوأ نيلصاولاك مهلعجاو
 هقح نم اذ مث كلذو اذه
 اخرلاو ديادشلا يف هعد رجهلاو

 مهنارجه ىجترا نم ءاجر عطقاو

 اضقلا تاماقم يف ةيربلا نيب

 ةطرف وا ةطرو نم هب نا ام

 هقلخ هكاشي ناب ليلجلا لج

 فياحصب انل عومجم لكلاف
 نطاب رس لك نم ىوظطنا امبو
 الملا هدهشي نيعلا يار هارنف

 ۔ _ ٢٧٢٣

 لزاهلا ئيسملا راجلاو بحصلاو
 لئاملا ليبسلاب وا ةوفه نع
 لداسلا باجحلاك ارتس ملحلاو

 لياقلا لاقم رذحاو مهقح يف

 لهاجلا لوق نامرحلا هناش يف

 لصاولا لاصو يفأ ءاوس يلعل

 لماكلا باسحلاو نباغتلا موي

 لفاغلا لوفغ تهاض ةلز وا
 لزانلاو مهنم لاع لك نم

 لماعلا رذ لاقثم ةعودوم

 لصاحلاك لصحمف انرودصب

لطابلل حداك وا حلاص نم



 الب الدع هل يناجلا هب يرجي
 ىدهلا نم هاند يف درجملا يقلي

 ةدايز كاده نم يندز براي

 اعم ىرخالا يفو ايندلا يف موشلاب

 امياد ةماركلا نزم نم بصني

 لضافلا لضفل فيج الو روج

 لعاشلا ريعسلاب ران رعق يف

 لماش رش لك نم اهب وجنا
 لئاسلل هلضف لسارت نماي
 لياسلا لهتسملا لاثم اميد

 اتيب ]1٨[ يهو تمت

 نيع لضافلا لماعلا ملاعلا ديسلا اهب اينار ةدبصتقلا هذه اضيا

 يديعسوبلا دمحم نب نافلخ نب انهم نامع سايقمو نامزلا
 . هللا ءاش نا اريخ مالسالا نعو انع هازجو هللا همحر

 هلجاعلا يف ةناتف ىتفلا سفن
 بذاك رارتغاو راذتعا تاذ

 صلاخ ريخ لك نع اهعبط نم
 اهنامثج افسلا ةيقاس شرفلاب
 امنيأ عماطملا ةفشار ميهلاك

 اهلام باستكا وا ناك بسكلاب
 اهنأك راختفالا ليذ رتجت

 اهتاذ يف هب تعبطنا امب اذه

 الو آدبأ عداص نم اهل نا ام

 اهرس يف ىرولا كلم نم شخت مل
 اهمامز نانجلا كلم اذإ الإ

 اهلال اهركو اعوط اهل تلذ
 افولا لصتاو رمالا ماقتسا اذاف

 امئاد اهنم هاضريام عيمجب

_ ٢٧٤ 

 هلجاعتم احولاب رش لكلو

 هليازلا تايهازلا تافرخزلاب
 هلياصلا تارفانلا يراوضلا عبط
 هلماح يبر شرع ينامالا ديو

 هلكا ىه يهتشت اممو تناك

 هلهاستم قرافم نيتلاحلا يف

 هلمآ ةقيقحلا يف يه امب تدجو

 هلهاجتم اهملعبو اهتافصو
 هلئام هيلإ امع عدار نم

 هلساكتم اهرهجب هتعو اطول

 هلحارلاك اهرهظب ميقملا وهو
 هلضافلا تايضارلاب ىضرلا الإ
 هلماع تناكو اهيراب دوهعب
هلجألا تامركملاب ىضرلا اهلف



 هذه يف هتابهب اهدميبو

 اهلاح يف اهءاج دقام ثيح نم

 تبهوتساف اههجوب هتلبقتساش
 ىدهلا تاماقم يف اهتتا ىتمف

 اهتاذ يف اهرس وا اهءاسام

 اهلاح يف اهدنع كلذو اذه

 اخرلاو ديادشلا نيبام قرف ال

 ىرعلابو هلألا لبح اهلابجب

 اهريصب رون ليزنتلا ىلإ تدم
 تشم دق ةقيرطلا يف ةقيقحلا ىلعو
 الو فرط ىلع فرط ىلا اليم
 اهزاقل عيمجللو عيمجلا ىلعو

 اههجو قلطت ماركالاو رشبلاب
 افولا اهل فويضلاو فيض لكلاف

 هقح يف لطاب لطم ديغ نم
 اهيعس يف ىدهلا نيبام ردت مل
 هرورمو هماقم ميركل نا

 امركت ميركلا لدعلا ةرضح يش

 هنانج باحر يف لزانملا لك
 هنيدب هيلع تلزن اذا الا

 تمميو نيميلا وحن هريس نع

 لهجم يف هب تكرب نا حيواي
 ىذلا امو نوكي هل صالخلا فيك
 ذفان نم ىرا ال ينا مهال

 . راصقلا تايحلا : ارتب )١(

٢٧٥ 

 هلباق عبطتلاب يش لك نم
 هلعاف يه هلام وا اهلام وا

 هلصاولا ايادهلاو بهاوملا هنم
 هلئان يه امل اهيفكا تطسب

 هلياس وا ةيادبب اهتافصو

 هلسارتملا اهلاعفو اهلاقمو
 هلصاو يه هناحبس هقح يف

 هلصاف يماوص اهنع اهل نا ام

 هلياملا بوردلل ليم ريغ نم
 هلداع اهاريال اربصو اركش

 هليآ يهامو اهابقعب بير
 هلباقم نيملسملا هجو اقلت

 هلزانلا عبطب ادبا فلتخت مل

 هلجاعلاب هعيطستام لك نم
 هلغاشتم اندلاب سفنب اسنب
 هلباسلا يف ىدرلا ةكلاس نيب نم

 هلئاجلا هوجولا ريخ ىلع يرجي
 هلماكلا تافصلاب هيلا هنم

 هلزان اهلزت مل لزانم اهلف
 هلغاشلا بوطخلاو بياونلا كلت

 هلطاجبلا لامشلا وحن هباكرب

 هلتاق ارتب لكب لوهجلا وهو
 هلضاعلا باينلا كلت نم هيجني

 هلياسلا ناسللا بر الو دبا



 هليلد نوكي وا احصن هيلوي
 هبلق نم سباق رونب الا
 ىلعلا تاوامسلا فقس اهراونا
 هسمل ةليل لتقلا لك لتقلاف

 سماوط موجنلاو سماد ليللاو
 هرعقب ةاجنلا نفس مهتقلا
 احباس ينوكل يسفن ىلع يفهل

 يتوقل ءانفلا دعب يتفيخاي

 مهنيب يسامغناو يفارتعا مث
 يجترا اصالخ الو نوكي اذه

 هريعب نيقيلاو هيف كشلاف
 يننوتأت ال لاذعلا اهيأ اي
 امزال يضابقناو يبائتكا لاح

 اهتبنو دودخلا ةيقاس نيعلاو
 ابكار ةطيسبلاب يطاسبنا دعب
 اهريسم باحسلا لثم ةسايم
 اهرهظ يف ةنيرع لك تزج دق

 اغولا موي اهتممي يميازعب
 يجهانم موجه تمه ةماه مك

 ىجدلا ةفشاك قحلا تاحضوم نم

 امب يرذع يلذاع ملعي ناك ول
 تممص عماسملاو ايمع نيعلاو

 ههجوب ملتساو يراذتعا لبق
 اعقاو يماما اربغلا ىلع ىثجو

 . ىوأملا : ركولا )١(

 ۔ _ ٢٧٦

 هلقاعلا لوقعلاو ةلالدلا يلوأب
 هلماشلا تاقرشملا يراردلاب وا
 هلعاش لعاشملاك اعمج ضرالاو

 هلثآ يه اهباذا تارينلل
 هلصاف كلاهملا مي يف سانلاو

 هلكاتملا هباينب مهداطصت
 هلصاوتم يتوهص يف اهباينأ
 هلحار لحرب يحبس نع زجعلاو
 هلصاو ةمالملاف ةمالسلا دعب

 هلجالا يف نميهم لضفب الا
 هلجاعلا كلتب يتاتام موش نم
 هلذاعلا تايهلملا تايلبسملاب

 هلساكلا تامركملا ريسأ يركو

 هلطاهلا تالقثملا تارصعملاك

 هلزاه افاجع ال ادايج ابجن

 هلقاث نم اهب نا ام ةلالمش

 هلتاخلا ةاغبلا هيف دصرم وا
 هلقاصلا فويسلاب يداعالا هجو

 هلصافلاب اههابج ضق ترداب
 هلياطلا يدايالا يلوا نيجهانلل
 هلحان يمسج ناكرأ تقب هنم
 هلحاق تلض نيدخلا ةراضنو
 , لياس عمادملاو اكيشو ىهجو

 " هلماسلا عاقرلاك هيلع ىشغم

 . هقلخلا باوتالا : هلماسلا ()



 انلاع دق يذلا دوعلا ةزخو نم

 ىدهلا سمش هب تءاض نم تاممب
 هب اومسي ىذلا ربلاو لضفلا يذ
 العلا ىلع مانالا نم نولضفالاف

 لياح لحم يف اذه لح دق
 اهطيحي راحبلاف ارحب تلق نا
 قراشم سومنتلل اسمش تلق وا

 ىقتلملاب اقللا ىتح اقبلا لوط
 دمحم لجن لجت انهملا ينعا

 يذلا ربحلا ديسلا مامالا كاذ
 عديمسل هفلخ اهنم قبي مل
 اهءانس عابتا بلط اهمؤيف
 اهليصفت قطا مل ازجع تزجوأ
 ةوحض ىدوأ تبسلاو نم اثبق
 اعدوتسم همض ربق ريخاي
 اوفتكا هبو مكمامال اوفتقا مث

 هتددم مالسلابو مالسلا راد

 افولا ىلع هومدقت نيذلا لثم

 مهباكر عيطتست ام اودوزتو

 هسرغ نم انج يناجلا هب اموي
 اهلهأل رورشلاو اريخف اريخ

 البلا نم ةاجنلا اودجت مكاسعف
 هدعب لاجتعاب هقيلخلا قوف
 ةمحر يسفن مث هيلع يكبا

 )١( حابصملل تيزلا ةباؤذ : هلياذلا .

_ ٢٧٧ _ 

 هلياغلا رش مومسملا هنانسب
 هلصاوتم ىرولل ضرأ لك يف
 هلزانمو هجورب ريبكلا كلفلا
 هلضافتم لزانمو مهل جرد

 هلضافلا تافصلاب ةطاحالا ىنع

 هلحاوس تدجوام اذهو فيس

 هليالد ميقملا وهو براغمو

 هلياسرو هسورطب ةروهشم
 هلداعلا تاعطاقلا تانيبلاو

 هلماكلا تايفاولا لاصخلا زاح

 "هلباذ هنمو الإ دهاز وأ
 هلعاشتملا اهراونا اسبقتسم
 هلماجلاب اوفتكاف الضفف الضف

 هلحارلا يف الع لاوش رهش نم
 هلصافمو اهرهظ نم هلاصوا

 هلصاولا قيرطلا ىلع ليلدلا وهف

 '"هلئاقلاو ةحيبص نامزلا لوط
 هلياعلا لودعلا لها ال لدعلاو
 هليازلا بارخلا رادلا هذه نم

 هلياك هادي ترذب ام سنجلو
 هلغاولا تالفاغلا سوفنلا لها

 هلزان نم اهلاي ىرخاو ايند
 هلهام نم اهب ام اثيثح يتات
 هلياهلا رومألا نم هارا امم

 )٢( راهنلا تاعاس نم ةعاس : هلئاقلا .



 يتلا تانامعلاو طقسم جاتجت

 اهباينأ انل ةرشاك ءاهوش

 اكلولحم ىوهلاو ادوس ضرالاو

 البقم اعيرس يرجي انب امم

 مكناينب العلاو ززعتلا لها

 هقوف يلاعتلاو عفرتلا فيك
 نوكم لك نايرج ىلع اربص
 يدتهت ول اهلادج باتكلا مده

 امف احقل اهرساب نامزلا قون
 لباوق نهضاخمل انفافكا

 اطقاس اهيلا اوجرنام سنباي

 نم بيقع ةاجنلاب عماطتلا دعب

 ملسم ىنهتام انهملا دعب
 ةشيعم لك تاذل تلظنحتو

 مكتاماه ىلع ينافلا نم وثحاف

 اوكرتاف متنا مث يدنع كشال

 قباس وه يذلا لصو اهلوصوب
 الو انلن هدعب نم ةولسام

 اللهتم ارين اهجو تمشام

 اهل انع مكنم نم ىهنلا لها
 اضرقم ضيرقلاب وه املك نع
 ءاهتناو ءادتبا اهل رومالا لك

 افراص كهجوب ينلبق يالوم
 ينفكا هب فافكلل يلاون لعجاو

_ ٢٧٨ _ 

 هلساب اسوبع تسما هتافوب

 هلماح انيلع ةلباس لك يف
 هلجاو يسفن ملظلا تاملظم نم
 هلسارتم تتا ةيهاد لك نم

 هلفاسأو هروتس نامزلا رقع

 هليامشو هنيمي هيف مدهلاو
 هلداجم كتتا نا اهعد سفنلاو

 هلهاج يه اهنكل هناهرب
 هلياج تأجو الا ةقان نم
 هلماح يه اهنوطبب ام عيمجل
 هلزالز نوعمست فسكك اهنم

 هلدانقو هلامجب ىجدلا فشك

 هلياقلا مونو ارحس ىركلا بيط
 هلباذلا قورعلا يقاس نم بذعلاو
 هلفاغلا سوفنلا لها ىقتلا وثح
 هليألا يناعملا يذب كوكشلا ضوخ
 هلباقلا يف ةيلب هنم دشاو

 هلجاعلا ريخب آدبا انل ىرشب
 هلماعلا تابصانلاك اهتمش لب

 هلهاذ اهنم سفنلاو ىهس دق وا
 هلهان يه هسأك كسفنف يرداف

 هلياوأو مكرما رخاوأ اورجاف
 هلباخلا هوجولا نع كيلا يهجو
هلخادلا قوقحلا نم يلع املو



 ةضورفم ةضيرف لكب ينم
 يتيطم لاقع هكلم لقعلاو
 ايكاز ايقت ادضع يل يدها مث

 اطعلا بلط نم لكل ميركلا تنا

 هلياس لذب رجأ ينلنت مل نا
 هلفار رعق لكب نوكتال نا

 هلذاب ةحيصنلا ضرف هل سفن

 هلجاعتم لياضف كنم هتءاج

 اتيب [اا٤] يهو تمت
 ىلع مهل اهدم ماير ىنب لبج نم سانا اهين ركذي ةديصت اضيا هلو

 وفحتسي ىتلا قالخ ةلا نم مهنم هءارام : ارعش لاقف هدمحملا اهب نوقحت

 بيثكلا قوف اجرعم ناتإلاب جع
 اسبقتسم البقم كنم هجولاب
 ادشار ةغالبلاو ةعاربلا بر

 ىجحلا ءاودا بيطت همه نم

 لودج يف هروما عيمج يرجت
 الف شحف هراد يف ادب اذاو

 ىدرلا لها ىلع ابصعلا ةبصعلاب
 هراصنا هناوعا هناوخا

 اندلا يف ازعو ارفظ هب اولان
 اعم دوعسم مث رهازو ىسيع
 هبلص نم هبصءام ريخاي
 امف ارضن هتبن ايح راص دق
 ملف هب حالصلا لمك هلك لب

 ىرولا يف بهاذملاو بهاوملا لها

 اوددجو ةامعلا لتقام نويحي
 هسمخ يف هبارحم اومزال

٩٦ 
. 

٢٧٩ _ 

 بيبحلا هجو ادصاق خماوشلا اولعت
 بيشملا ال ةحالفلاو ةحابصلا رون
 بيطتسملا يلجلا جهنلاو دشرلا اذ
 بيبطلاك ةمالسلا بلط امتحالاو

 بيلحلا يكحي هبرش ىرم ىفاص
 بيقرلا فوخ هرييغت ىوس ىضري
 بيرملا رمالا يف ديدشتلاو ظلغلاب
 بيرقلا رصنلا همعن هيبأ الجن

 بيصعلا مويلاب نمألا يجرن مهلو
 بيرالا يكازلا بهذملا وذ دمحمو

 بيجع بجع هرما اميدع ينعا
 بيعي ناش الو مشه هسم دق
 بيجنلا بطلا هراكنا ىلع ردقي

 بيبل لجر مهل امذ عطتسي مل
 بيبش ابا نيموقألا ماركلا ريس
بيبحلا يضرملا اهروضح دنع سمخلل



 قراش سبالملا رون نم ليللاو
 الف اوذخا اندلا نم ماهسلا ريخ

 مهبرقب نوكا نا يرعش تيلاي
 امزال اميقم مهنيب نوكاو
 هتوصب ةالصلل يداني اتقو
 مهيعسل نيكرات ةاعس اوتأي

 مهماماو مه مهدجسمل اوما
 ذجان ةضع ميلعتلا ىلع اوضع

 مكو يفاصلا هرونب نيسبقتسم
 ,ةلهج اعيمج مهلمانا بسحاف

 ىوطلا بر مهادان مهب اموي
 هل اوناك مهاوأ نا فيضلاو
 مهبادا اذكه تقو لك يف

 هراث بلطمو هترصنل اوراث

 مهماقمب مهنيد دعاوق اوماق

 مهبولقو مهئالك موحش مهنم
 ىرثلا نم روشنلاو نباغتلا موي
 الوهو ةمادنلا هجو هب اودبي
 يلطصت ران رعقب دولخلا نعو

 مهراج مالس ىتف لجن تيلاي
 هماقمو هدالبب انرصع يف

 ىقتلاو ةهازنلا يلوأ رب رحب نم

 بيشملا روت مهوجوو مهبونجب
 بيصنلا معن ايوقالا الا هكردي

 بيصملا يأرلا احولا ىلع بيصا ىتح
 بيجم مهيعادل اناو مهلاي ذا
 بيرقلا عم ديعبلا اوعدت اهتقو يف
 بوردلا نمو مه ةقهاش لك نم
 بودنلاو ننببتلاو ةضيرفلا ادال

 بيقن مهعم عسيمهو دجام مك
 بيست مهنم بياحس تامركملاب
 بيجتسم متاح فلأ اهنم درفلاف

 بيسنلا خآلاكو هل نيدلاولاك

 بيلس موي مهءاج وا مهل ابأد
 بوكنلا وحن مهفويس نيدلقتم
 بيذم فوخ ىلع مهو اندلا راد

 بيثملا يرابلا اجر نم رحبب اقرغ
 بيسحلا ىصحا ام نوبغملا هب ىريف
 بيهللا ةمداصم نع امزج هعفني

 بونذلا ىلع رصملا قح اقبلا لوط
 بيرغلا كاذ كرابم ليلس ىتفو
 "بونذلا يلام ارصان ىمسملا ينعا
 بيدالا رماع يراغدلا ىتف اونبو

 )١( حودمملا حدم هب دوصقملا دسالا ءامسا نم : عسيمهلا .

 )١( عوجلاو ةصمخملا : ىوطلا .
 )٣( ءاملا هب فرغي ءانا حتفلاب : بونذلا .



 يذلا نافلخ ليلس نيملاس فض

 اوعمجأ دق عمجم يف مهو اوناك
 اعبرا مهيلع ربك مهتاممب
 مهدعب نم مهليبس نوكلاسلاف
 نم ثعبب هلالا نذأ اذا الا
 هذه يف مهو ينددس يالوم

 ىوهلا تابكن هتكبا ام لك نم
 افصلا لها ىلإ يتايحت ددماو

 اولج مهو رورسلا هجو ادب مهيف
 حزان رادب وا ابيرق اوناك
 مهماظعو يديس يماظع محراو

 بوهقلا اهيقاست تولس هتجتن
 بيصن اهيف انل الف تيل نكل
 بوطخلا عقو بقتراو ىوضر ناكس
 بيحر ردص يجحلا بر يف قبي مل

 بونت ةبيان لك يف هل ىنعي
 بيحنلل عمست تناف بارخلا رادلا

 بيجتسماي هدعب نم ىدهلا ىتاو

 بوطخلا تقو يترصن ينيد يناوخا
 بوركلا جيرفتب اذا رورشلا ملظ

 بيبح ينب يداو ناطق هب صصخاو

 بيثكلا نطب ىلإ تفز هب اموي

 اتيب [!] هو تمت

 : اضيا هلو

 يفالس نم كساكب عزنافق الا

 اباطتسم اغاسم هنم غسو

 يلاللاب اشحم فدص هب

 ناسحلا فيراصتلا ديص نمو

 ديص لك ككبشب دطصافق الا
 يماعتلاو لهاجتلا كنع عدو

 هرذ حصنلا لهاو يل كرجهو

 اسينا الضفلا ةبحص يف نكو

 اياطملا هب لوجت اغوفغلا نم

 )١( ةميظعلا لابجلا : بوهقلا .

 ۔ _ ٢٨١

 يفاط هنم يردصب رحب يلف
 يفاش ضارمالا ابو نم افيطل
 يف ال هيف رهاوجلا لك نمو
 يفاوعلا لضف هئازع كلني
 يفاخ لكو حالصلا هب بيصت
 يفاجتلاو سلمتلا يف كحبسب

 يفاصم الخ ينتئشام اذا

 يفاع لك نع بنتجاو اسيلج
 يفايفلا يف اياطخلا ناديمب
 يفاح لكل لومحلاب وه الو

(١( 



 يئارو عساو دهتجاو رمشف
 يرجت قونلا تررج دق ام ىتم

 يلاع لك بلطم ريغ يل امف
 مه نمو هلزانم نع يثحبو
 ارخف مالسالا ةضيب يف امل

 يفاض راذقألاو رادكإلا نم

 ارط شرعلا نيلماح 'ةراَبَس
 الصا تالخدلا نم اهليمها

 الضفو امعن اهضرا يف امو

 يليلخ اهل نيدحاجلا عيمج
 الوزن تمه رايدلا تاماقم

 اهايض يبحص ىدهلا لها ىلع
 ليلد اهيف امو اهبقانم
 ءىيه مالسالا اخا ىوزن نمف

 اميقتسم اميقم هب نوكي
 ارهد تعيض وا ترصق امل

 ام اذا ةيقاب دودلا اياقب

 قاقش نم اهيف تلن امهمو
 امزع تمزع تنا لاحرتللو

 يبيبحاي قفاوملا هيق ىرت
 بيبح ىنب يداو صيصختلابو
 موق قالخا هب تلقتنا دق

 الاؤس ىتات مهل ةنسلاو
 ىماعت امع مهدرف لأسيف

 يفاغو ينع ايئان كت الو

 يفالخ ىقبت الو يدنع نكف

 يفاو لدعلا يقارم يف عيفر
 يفاكو مه نياو لهأ هل
 يفاص هتلمح امب رختفمل

 يفاوم ةقراش قافآلا ىلع
 يفاعملا درفلا دحاولا دمحب

 يفاد بلقلا ينمف ينيد ىلع

 يفاجت تانجو تاضرورو
 يفانملا فرشلا نع مه نياف

 يفاخ ريغف نيلفاس لفساب
 يف ىتا اقارشإ قافآلا ىسك

 يفاوقلا املعلاو راتخملا نع

 يفاك لكلل الزنم كسفنل

 يفقالتللو ميوقلا نيدلا ىلع
 يف امف ينافلا كرمع نم ىضم
 يقاسم وا نيادم ىوزن تبخ
 يفاط رونلاو البلا كب فاطو
 يفاق تنا كتالق ىوضر نعف

 يفاصملا لخلاو ءاقفرلا نم

 يفال داوجالا رهوج نم هب
 فافعلا نم سابللا اوذختا مه
 فافغشللو لوخدلا اوعطق هل

 ىفاخ هيلعو هلبس هيلع
 )١( ىوزن ىلا ةراشالاو ةكيالملا لوزن طحم يا زربم عمج .

 ۔ _ ٢٨٢



 ىوزنب ىولبلا اخا اي مميف
 هانع نمل نيصحلا نصحلا وه

 ءاد لك نع ىري اودالا نم

 ائينه هدياوم نم ينجتف
 مه ولو نمأ اولوا هولهأف
 امم هجولا اذهب اوعبط دقل

 باعشلاو خماوشلا يف اورودي

 ىرتت رامثالا ىنتجت ىوضرب

 تاعناي اسدس مث اثلثو
 اثلث شبكلل ايضلا عطق اذا
 اضيا حافتلا انج هعبتيو

 اودبي خوخلاف ةلق لايل

 اولحت مث اكيشو ارفصلا نم

 اذه واذ نع ذخأ اذهف
 ناد ولدلا ثلث سمشلا عوطق
 هينتجي ايعس توبلل ىشم
 شسشنأل كلم هب ام الالح

 اماعط هب كيلع ءادوسلا اذا

 ميظع صيصخت نامرللو
 ميكحلا ركذلاب تايالا نم
 ناصم قزر نم زوجلاب امك

 ىوضر رايد هتوح دق ام مكو
 يشاوملا يذل يرملا ىعرملا هب

 فافخلا نؤملاو لاقلالا هل

 ىفاعتلا ءاش نمو يعن وخا

 فاندلا ىضرملا يراب ءاود

 يفاش باصوألا الب نم ايرم

 فاخس مالحأو لهج اولوأ

 يفاوج مهتراجح تعبظطنا دق
 فاجعلا ميرلاو لاعوألا عم

 يفاو ماعلا فصن راجشألا نم

 يفاقتلاو لسارتلا هجو ىلع
 يفاق تمنلا مث درولا جيهي

 يف ىتا يلاحلا شمشملا كاذك

 م"
 يفالتلا ىلع موركلا ديقانع

 يفاوي ىتح هدنع ميقم

 يفاحو لعتنمل امعن ايف
 يفاص لكألل ابيط ءاذغ

 يفاوعلل ىفصم نج الو

 فاخ ريغ ءاود ءامكحلا عم

 يفالت رس هكاوفلا لك ىلع
 فاضملا عمجلل صيصختلا هل

 فاجسلابو روتسلاب بجحت

 يفايفلاو اضيا قازرالا نم
 يفاك قالمالا ىدل ىعسم هب

 اهنا لاقف ةيكلفلا رهشالاب هيلع زمرو نامع نم رضخالا لبجلا هكاوف جاضن خيرات ةثالثلا تايبالا يف )١(
 هعبرا ماعلا ثلثف لمحلا جرب سمشلا لولح تقو ةيسمشلا زهشالل سئاسل ا رهشلا فصتنم نم يدتبت
 . ملعا هللاو يسمشلا ماعلا فصن ىهو رهشأ ةتس اهعومجم نارهش هسدسو
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 يفالس نم كءاقتسا ىسنت الف راد لك يف تضف هلياضف

 انيب ]٤4[ حو تمت

 :ارعش اضيا هلو

 يتضرق اكيشو ينم يضتقا ىملس
 ىضرلاب لطم ريغ نم افولا كلف

 ةيمر عماسملا ينم عمتست مل
 نم لكو تيهتشا امع يبغرت ال
 افولل لوانتلا فك مهو يدم
 بنيز لياضفلاب ينتمدق مك
 اهلك حلاصملاو حكانملا نمو
 اوبلقت نيذلا بلق اهب يشغا

 ام تقذ يفاوعلا يفو بابشلا يف مك

 نوكم بونذلا نم باتملا الول
 ىدهلاو ةياردلا بابرا برد نع
 ىقبلا لوط اقشلا نم ةاجنلا وجري
 همايا يف صالخالا عجار نم
 يننا يراكدا ىملس يمأست ال
 افجلاو عنامتلا ىنم يلمات ال
 ىلطصملاب وا باصوالا نم يوات
 نم بنج يف نيه يدنع لكلاف
 ىلجنا دق مالظلاو يلالتعا فيك

 العاشتم يتماهو نيضراعلاب
 اوضم دق ينع نارقالاو نرقلاو
 ينناكف مهنيب ام اددرتم

 . باءذلا ناديسلاو زعملا دلو : جذبلا )١(
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 يشافلا ردغ لبق ايح تمد ام

 يشاولا ينامر ولو كيلع ينم
 يشايرو هذه يسفنف ادبا
 يشاملا كاضر يف اعوط كالاو
 شاطبألا ةداذلب انهلا مكل
 شاعم ءاذتغاو يرأ فشر نم

 يشاوغ كيلع آدبا يل قبت مل
 شارفو مهل ررس يف كيديب
 شاجلا فيفخ يواغلا هقاذ دق
 يشاغاي ىقب اميف ىقتا نمل
 يشام وا بكار دبع قبي مل

 شاشغألا نم يفاصلا اضقلا ىطعم

 يشارف فيلح ىقبأ ولو ادبا
 شاوغ ولعلاو داهم يتحت
 شاطغاا روكمو ايضلا قلف

 يشانلا ريطتسملا راهنلا ىشغو

 يشاعم مامت الإ يل كنم ام

 شابوالا عم يناثلا يق تيقبو
 شاحوالاو ناديسلا عملا جذب



 دصلا ينقفو يذلا ربصلا ىلع
 يسجرو بوندلا خسو نم زلاب
 و دنع زواجتلا عم كنم دقعلاو

 شاغوال ةفلو نم هب ارا
 ش و إلا | لمحتر اطخلا نمو اح ١ : رس

 يشاغلا يناشغ دقو يلع يضقت

 " اتيب [آ٤] ح>هو تمت

 : يديسوبلا كرابم نج دمحأ خيشلا اهنع لأس ةلسم

 : ارعش لاقن لاس هنش

 بوج ا اذ ةبوجعا كاه ىهنل

 ىقلغ لاط مهل ىبوط اوقلغأ - ا 2
 ردس ىمسم راس اذ دعبو

 . الي !اح تمبش

 ىقري جوزلاو ينان ةقاق يقري جوزلا

 ييرقت ال ثاريم "هد يلاف
 ب ام مكحلاف مهل تلاق اننيب ام ثاريملا اهل اولاف

 لاجرلا بولق اهنم
 ٠ . : د -

 لاجحلا تاو ٢ نم -

 و مهفلخ ههنابنم

 : يثري نيتنس عم نيرهش

 تسل مهل تلاق لالضلا ينأ تسن رجل كلاف

 := كمي دولومب تءاج
 لامرلا وه لذلا يف هرفس ي
 . و ما مث ةمع /

 ر بولص نم اؤاج دلولل اج 7
 ديدشاي اذ يف لوقلا ام

 ىلع ني رماع هللا ىلا ريتنلا هباجأف : لاقت ارعش .

 لاؤسلل ىجحلا اذ باوجلا كاه

 ىوطلا فوخ شيعلل هبسك

 "" هرمع يق ىري .و ةحسف 7
 موي ناسرفلا نه

 ىحتنا هنع مالعالا | نيهارس ".إ ر ٠

 )١( ايوغل درت مل شجو ةدام .

 " َ اب هرهد هارع نمم لاغتش

 "امملا 1 نيدلا ءاضق ىف

 امسلا اذ ايعاس لوحي ىتح . ا اذ ايعاس لوحي 7
 . و فحزلا ماحدزا يفو

 اهجلا نيب رادقالا هقوست

 ۔ _ ٢٨٥

  



 افص رادتكاو بوش لك نم

 مهراثآ روهشم يف ءاج دق
 بجاح هلام وحص تقو يف

 نعو ورمعو ديز نع كينغي
 ىوتحا ام الو لهسلاب ردي مل

 عمجم مهلك مهنم لوقلاف
 هب اقحل لعبلا كاذ مكح نع

 لوسن نم يديس هادع نمو

 شارفلل مه لوقي مهضعبف

 مهدعب نم يطولا لين دوجو
 هموق نم يداعلاو هنيب ام

 البلا ساك رهدلا هاقس نماي

 اوقحلي مل لاق دق مهضعبو
 اهل مه مهنكل اهلعبب
 ةقرف يهنلا اذ اهنبت ملام
 هل يليم يأرلا اذه هجوف

 اهلك اهب يسفن يف ناك ناو

 لالزلاك ادراب هار امك

 لاهتنا هدرت وا الع هفغسف

 لالهلا لثم نيعلا يأر هارت
 لابج نم وا حاصاي لياح وا

 لاعولاك هريس يف نم لاؤس
 لالضلا تابجوم تاثعوم نم
 لازم نم ام مادقملا اهلسن يف

 لاقملا يف مهنم طرش ريغب
 لادج نم ام يارلا فالتخا ىرج
 لاحتساو اهجوز اهنع باغ ول
 لاضنلا رصع حاونلاك شاعو
 لاثملا يق يتداس هتتا امك

 لايتحاب اهمرص يف مهل نا ام
 لاح لك يف راتخملا ةنسب
 لالخ نم اهب ام يناعملا ذخ

 لاصتاو مهنيب باستنا ىلإ
 لاقعلا يف هدنع ىقبت كلتو

 لالجلا يذ ىضق وا قح هجوب
 لامكلل هبرق نم ىرا امل
 لالتعاب ةرومغم اههوجو

 اتيب ]٦[[ حو تمت

 : لاقف اضيا هلو

 ىنهلا كاذ اذغلاب عتمتلا لها نكسملا حرص قوف ةلالسلا اوعدا
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 بجوتسم يننا ملعي ناك نم
 هشيعو بابشلا خرش ينتاف دق

 نسحيلف مكنم ةوب ال ( قح

 نهوم فعض لكب بيشملا ىتاو
 ينقستلف اهساكب ءاسملاب وف ةودغ ةينملا ريغ يجترا مل

 ينغلا يالوم لضفلا اذ تدب ينم ةئيطخ لك ريفكت اولاسا مث

 نطوملا كاذ قيوف باسحلا فحص ادراو ةميقلل يراشتنا مث

 ينهلا شيعلا ةذل يف اقبلا لوط العلا راد ىلإ هنم يل رمألاو
 تايبأ ]٢[ يهو تمت

 :ارعش اضيا هلو

 عضرالا ضيضحلا يف اعضو ءاش نم

 انخلا فافخا مغرلاب هسودتو

 هبلق نم ىدهلا قالخأ جورخو
 ىقتلا يلوا سابل نم اضيا هارعو
 هربقو ةايحلا لاح ىق توملاو
 رشان وا هل يساك يجتري ال

 ةساجنو ةساسخ لكب الا
 ىلإ هل تالياحلا تافصلا ينم
 اننامز كيلم امزتلم ريسلا يف
 هبنجب ماقملا دجو يذلل وا
 هكف يف هلعن لمحي ناك ول
 ىوه دق لهاجتلابو هنم لهجلاف
 يعد يعد مث كالوا باحطصا كنع

 لتاخ نم هل ابت هب اسنب

 مهتاقرط يف يشملاو مهنيب ام
 بياون بر تنكام اذا معنف

 عفرألا لحملاب لاع لك نع
 عمجملاب ارضاح وا الخ امهم

 عجرم نم اهل نا ام هناسلو

 عجهم وأ ةضقي يف اقللا سنب
 عقوملا رش لاهجلا لهجم يف

 يعملا يرك وبح دنع هرشني
 عمسيلف لساغ نم اهل نا ام
 عرسيلف ههجول هوجولا كلت
 عمطملاو هلاون لينل ابلط
 عنيالا هنم ظحلا رامث ينجن

 عنمالا ناكملاب هنم سفنلاف

 يعد يسفناي تاوفهلا ةوه يف

 عترملا رشا نم ةمالسلا بلط

 عرصملا رشل ىوهيام داطصي

 علبملاك طراس اهنم لحرولاف
 عفدم نم يخأ اي اهيف دبال

- ٢٨٧



 ةنج كلذل مهلعاج هللاف

 يحياصن عيمج ينع يخا بذجاف
 هل تناك نم دنع امزح شغلل

 نعو ديز نعو ورمع نع كينغت
 الماح ةميقلا ىلا تمدق ىتمو

 منهج روسج نم رسج لك نم

 عقربلاك هسفن نع ىقتملل

 عقوم نم هب ام اهيف وفصلا
 يعي دق بلقو يغصت اهل نذا
 عسوألا لابج نم اعنص باحصا
 عضوذألا ضيضحلا يف يوهت كاوهل

 عفرألا ماقملا لها نع بيغتو
 اتيب ]٢[[ يهو تمت

 : اضيا هلو

 لومخ نم رج اوهلا ىف يمانم
 لوشق نمل ميهبلا ليللابو
 ينعدت ال يهلأ اي كثايغ

 يدج رهط كوفعب ينرهظطف

 هثارحلا تاساقم نع زجعو

 هثارالا ريخ يف ريمشتلا نع

 هنالم اهتساجن نم يسفنو

 هثئاغالا كبو ىجتلملا كيلا

 تايبا ةغبرأ يهو تمت

 : اضيأ هل و

 موي لكب ءاسملا يف يئاكب

1 1 ,٦ 
٧" 

 يماه عمدلاو عدوم ءاكب

 يمارتجالو ليقتلا يرزو نمو
 ل

_ 

 : ًاضي أ هلو

 احولا ىلع اراهج اعوط هعقدتق

 اهماقم تقو اعقدلا نهترا امو

 افولا ىلع قاست اهنع اهكلامل

 مصاعملاو اهبابسا تمرصنا اذا

 ملاوسلا نابت اهنم اهنياهر
 مياظعلا ايندل ودبت هب مويب

 تايبا ٣ ۔حهو تمت
 هجو ىلم رماع هنباو يريمعلا رماع نب ىراضلا ين اهلاق اضيأ هلو
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 يبيبحاي يسفن باهذ دعبو

 ىصحي سيل ارط قالخاللو
 افالس اولح هلان مهنمف

 ىيحي رجحلا باستكاب مهنمو

 يلهاو يل ءىه هابرايف

 ايلم مهل ناك هللازنكف

 ايرم اوقزر امو مهدادع

 ايبو ادكن مهنم ارمو
 ايضر ايعس ىعس دق مهنمو
 ايكذ الح ابيط اماعط

 تايبأ [ا٠] حههو تمت
 سار ىلع تتبن ذ دق ةرهاب ةزجعمو ةرهاظ ةيآ ىن اهلات اضيأ هلو

 يف تتبن دت داوعا ةتالت اهيلع دعسلا ةرجش لجرملا ةقلط رود

 كلذ ىتبو اراهنو اليل امئاق ركسلل ريصعلاو خبطلا لاح جوراصلا
 املك هتارتاو هقرو هتراضنو هترضخ نسح ىلع انامز تبنلا

 نم هدعتلا يذ رمت ين كلذو هدوع تنب انيش هنم نايبصلا تعاضأ
 : ميركاي كنوم ارعش هين لاقن هه ١٢٥٢ ةنس

 هرعاسلا ميحجلا ىلع تابنلا جرخ

 ام بيقع بارتلا نم باذملا بقث
 ءاسملا تقو امئاد اهيف رانلاو
 الف اهب دوقولا دقتي لازال
 الو حير الو هكردت سمشلا ال

 هناكف قراش رارضخا هلف

 همسا بلاط تئجام اذا دعس

 لفنرق لاثم اهمعطمل عذل
 تلخلخت ليخنلا مجع نم مرصلاو
 هلبق نون مث اب ماعبق

 هقلخل ليلجلا نيهارب رظناف

 ةيا نم اذ لبق انتتا دق مك

 هرصاعلا ريصع يلاغلا لجرملاب

 هرفاحلا رادج هب حالصلا حص

 هرفاكلا يجايدلاو لياصالا ىلعو

 هركابلاو ءاشعلا تقو هب دربي
 هرهازلا موجنلا الو روني ردب
 هرضانلا ضايرلا يق كيارالا نيب

 هرياغلا قورعلا هنم ةيرطع

 هرظانلا نويعلا بر يهنلا اذاي
 هرداهلا كلت فلخ ينابملا هنم

 هرياز انتتا دق نيغو ءار

 هرياغتم اهبورضو اهب يتاي
 هرشاح انتتا ىربكلا هذه لب

۔ ٢٩٠



 اهلثم متعمس وا متدجو دق له
 ىلع ًاكفإ اوتا مه نيذلا نيا
 امو اوتام امدعب ةقيلخلا ثعب
 ةبير يف ىقب نمو قافنلا اولوأو
 مياد رانب مهل دولخلا اوفنف

 مهليو اي مهل ابت مهل اسنب
 مهرودصب تقرشأ ول مهنكل

 يذلا اهب ءاج لهجلا فجس قوف نم
 اهعقو يناعم نع اومصو اومعف
 اوركفتو اورظناف رياصبلا لها

 ةربع رهاوظلا اهنم مكيفكي
 يضتقي ىنعمو ةيمست هاسعف
 ملف يدعس بلطتتم يننكل

 ام ءوس نم مئاد ينم فوخلاو

 يبلقت ءاعدلاب ينم لاط دق

 اعساو الالح اقزر ينتا مث

 يقئالع قابر نم يقلح كاكفو
 اجنلاو زواجتلا سمتلا تمق دق

 هذه يهجو ءاقلت يل تجرخا

 نم نيع يف ةلوزهم اهنا ول
 ام ءاقلت ىلا آدبا تفتلي مل

 ىهنلا رظن نم دنع ةميظعلا يهف
 اهناهرب ةيآ نم اهلبق مك

 هرباخلا سانألا ةنسلأ هتعفر

 هركاملا لوقعلا لهأ ىرولا بر
 هرهاسلا يتات نيح ابارت اوراص
 هرياحلا بولقلا لهأ نم كشلاو
 هرساخلا سوفنلا يذل باذعلا اهيف
 هرتاوتم لزت ملف نامزلا لوط

 هردابلا موجنلاو ةقيقحلا سمش

 هرتابلاب هذجو دوحجلا عمق
 هريام مهتتا امك اهرورمو

 هرجازلا تارذنملا تادراولا يف

 هرتاسلا تايفاخلا هوجولا نود

 هرمادلا نرق دعب برقل ادعس

 هرخالا داعتسا يف يئاجر حربب

 هرداغلا سيسخلا يسفن ترقوا دق

 هرقاولا بونذلا يل رفغاف يالوم

 هرفاولا نويدلاو ةنوؤملا يفكي

 هرثادلا روبقلا يف يساردنا لبق

 هرماعلا نانجلا يف يسفن جولوو

 هرهابلا تازجعملا تانيبلل

 هرئاد هيلعام لوانت بعص

 هرهاظلا اياطعلاو يفاوعلا ىعري
 هرجازلل يدتهملا بلق هاعري

 هرهاقلا اياضقلاو قياقحلا هنم
 هرجادلا يجايدلا قلف هئايضب

۔ _ ٢٩١



 امبر ليلق اهب ريصبلا ىراف
 ةقيقح سايالا انب قيليال لب
 ىفتخاف ايابخلا يف دجوي هاسعف
 يذلل اليلد مكل ناك ناك نا

 امنيأ ايرغ مث اقرش ربلاو
 مكيقست دئادشب مكاشفغت
 ىدرلا فرص تعرج سفنل ىبوط
 اهلك دئادشلا ىلع نامزلا لوط

 امل عمج الو عمط الب اعوط
 لمت مل ةيوسلا لبس ىلع ىضمت
 تجن دق ةقيقحلا يف ةميقلا درت

 هرماع رادب هب دوجولا زع
 هرفانلا سوفنلا بأد هنأ ذإ

 هرفاقلا يفايفلا يف وا هبرس يف

 هرخازلا راحبلا يف ابيرق يرجي

 هرهاب ىولب لك متدجو متيئج
 هركاسلا سوؤكلاب ايانملا فيج
 هرباص يبر نيد ةميقملا يمهو

 هركاش اهاتا دق لضف لكلو

 هرداغلا ثاثأ نم ابيرق ىنفي

 هرشابتم اهجورخ دنعو اهنع
 هرعاسلا باهتلاو فوخ لك نم

4: 
 تازجعملاو تانيبلا تايآلا نم هبتأي ام رثا ىلع اضيأ هلو

 : ارعش تايبألا هذه لاقن تارهابلا

 يبلطمو ىبلقو يبر يب كملعل
 ىرولا قلاخاي ءوفكلا معنو اليفك

 يتريرس هتوطام ينم رشنلا نع

 ىجحلا يف بيرلا نم يش يب ناك ناف
 ةسيسخ ينم لامعالا تناك ناو

 ةمحر ىالا نم يتاتام ناك ناو

 ةهجو لك ىلإ ايعس هب ريسأ
 اندلا يذب تييحام يلو تناف

 يبهذمو يبادو يباراب يبسكو
 يبسحاي لدعلاب قازرالا طسابايو
 يبح يلوا ىبحصل يرهج يف ناك امو
 يبر هب هلزف يوحن هتقس امف
 يبوت بهف يهلا هوجرأ كوفعف
 يبرد يدتها هب ارون هل يندزف

 يبنج ادح اسمش مالحألا اولأ هارت
 يبنذ رفاغ نكف ىرخألا يف كلذك

 تايبأ ةينامث ۔حهو تمت
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 نب رماع ىلاعت هللا ىلا ريقفلا دبعلا اهمظن دق ةديصقلا هذه

 مث رانلا رح ىلع تبانلا تبنلا اهيف ركاذلا ةديصقلل همظن دعب يلع
 تازجعملل تارهظملا تارهاظلا تايآلا نم هأرام ىارو هرصعملا لخد

 دعبا ىلع تالدملا تايكلفلا تايولعلاو تايلفسلا تالالدلاب تارهابلا

 ةديصقلا هذه يف هنيبا ام لاح ىلا دودعملا لجالا ءاهتنا دعب لاحلا
 رجاوزلاو رذنلل ةعماجلا رباكالا ةداسلل رغاصالا رغصأ ةفحت هامسملا

 تيبلا ليق ةخسن يفو 0 رهاوظلاو نطاوبلا ريخب تاراشبلا تاراشاو
 : هصن تيب لوالا

 هيلالتم اهزونكو اهزومرب ةذبن غرمط ماع يف مكل تزرب
 ناويدلا ةخسن ىف دجوي ال تيبلا اذهو . ه ١٢٤٩ ةنس غرمط ماع
 طخب ىه ناويدلا ىف ةديصقلا . ميركاي كنوع ارعش كلذ يف لاقف

 : فلؤملا

 هيلاوتم اهماهسو اهبارحو اهفويسب ىمحلا ةيماحب الها
 هيلاوتم مهدوقعو مهدوهعب افولا ىلع اوماقتسا اوماق اذا موق

 هيناث ةلاقإلا اوبلط امف ارشب مهاوس نمل مهسوفن اوعاب
 هيئانلا عامتجا دعب ةقرف ام تسلأ ناوزست ةثداح لك يف

 هيطاخلا ال ىفطصملا نيدب تضهن يتلا تامالعلاو بياتكلا تحت
 هيغاطلا لتق نود اهودمغأ ام اهلالظب مه مهفويس اولس
 هيراج اهيف ءافلخلا ةريس نم اندلا نم ةامعلا اولتق ام ةايحل
 هيغابلا ةالغلا ريغ اهلهأ نم اضرلاب ةريبغلا مأ نمل تبصن
 هيفاخ نم اهل ام رياصبلا يلوأل هراونا تقرشا دق هناهرب

 ............................. . .................. تررس هلف مه

 . هيفخ زومر هلعل هكردن ملو لصالا نم قرولا قيزمتب هرخآ يلا تيبلا عطقنا )١(

 ۔ _ ٢٩٢



 هقانعا تبنم نم هجورخو
 ىوتساو اياربلا هتعاطب تناد
 هفورح باسح يف طقس ريغ نم

 مكتويبل اومزالو نوكي ىتح
 انمآ 'يتيبسلا ىعري هب ينمز

 اضقلا يلوأ روصق نم رصق لكبو
 اجنلا بلط يف يأرلا ام متلق نا
 امل الهأ متنك نا مكل انلق

 يحياصن لاثتما يف الإ يأر ال
 يذلل ءاقترا اهنم متمر نا

 ىوهلا ليم نع رهقلاو ىوقلا لهأ
 اورفظت اضيأ ربصلاب مكاسعف
 مكرصع اياقب يف ةمالسلا اودجت
 مهروهظب اوملس ذا مهلاثمك

 اهوحن اورك ءاهركلا تناك نا

 مهنأك قاينلاو لهاوصلا قوف
 السعادم فونأللو فونألا مش
 دقو الإ مه ءادعا هبتنت مل

 دصرم وأ مهل ةلباس لك يف
 : نودب ادبا اونثي مل

 مهسيع اوقاس ءارسلا تناك وا

 ٠ هددع زمرل مقر ريص ةملك ) ( ١

 )٤( فيسلا : هيماصلا .

 ماع دشار نب ملاس مامألا دلومل ةراشا هلعلو ٠

 .هيلاخلا ةعساولا رافقلا ىلا ةبسن بنذلا : يتيبسلا )٢(

 هيلاعتم العلا تاوامسلا تقر

 هيتاعلا سفؤرلا قوف هشرع يف

 هيباحصأ 7 باسحك

 هينامزب اوفتخاف ايافخلا تحت

 هيضارلا ضاير نم ضور لك يف
 هيجان نم هساب نع ام لدعلاب

 هيماحلاو يجترت ةمالسلا نمو

 هيفاصلا ردملا لهأ مكحنمت
 هيجارلا سوفنلل حئاحصلا يهف

 هيضاملا نومركالا هيلا ىقرت
 هيعاس لجرب اوعساف ىدهلا اورمع
 هيهادلا يهاودلا رم مكانمب

 هيقاولاو اندنع ةمينغلا يهف

 هينادلا يف انهلإ مكحل مكيف
 هيراذلاك اههجول نيهجوتم
 هيجادلا يجايدلا ملظ يف مالعا
 هيوار فتح فورص فونالا ىقست

 هيماصلا عطقب ىكله مهب اوملع
 هيداعلا رود مدهل نيجراخ وا
 هيفاولا نيينسحلا ىدحاب مهنع
 هيرابلا سوفنلل كلذو اذه

 هيداهلا قاقش نمو قافنلا رفك
 هيبآ لوقع مهل هبرش نع
 هيلاعلا تويبلاو سرادملا وحن

 .ملعأ هللاو ه ٠٠0

 . حمرلاب نعطلاو عفدلا وه : سعدلا )٣(

 . هدوجاو هلضفا لحنلا قيحر وه : يرألا 0
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 نمو ىوتفلل مالعالا اهب اوعمج
 اضرلا ضرأ ىلع اهب نوبلقتي
 اضقلا تاماقم اهب نيلبقتسم

 مهراصبا اضرلا نم تارصبملاو
 ايضلا رهظ اذا باد مهل اذه

 تسعسعو موجنلا تكباشت اذاو

 ةرسأ قوف لافغلا تهالتو

 توتسا بيراحملا نيب مهماسجا
 هلوح نم عساو لاجم اهلف
 يذلا لبنلا ةداسلا ماركلا مهف
 ىجحلا لخد يذلا نامتكل هجو

 اندادجأ اوسك دق مه مهدادجأ
 انل وسنل مهف انبألا كيلوأو
 مهنامز باطو مهب نامع تباط

 تمرصتف مهلبق ينوك نكل
 البلا باوثاب مهنود ترتسف

 ىتفلا نم نوكيام لضفا قدصلاف
 مهلاثمك هب يتآ يذلا اناف

 يذلاو يلاقم ىوقتلا اخأ عمساف
 تدغ رصع يف دوجوملا انه انأف

 لزت مل ةياهنلاو ةيادبلا ىتح

 ىلع اهب ماقت ةمئاق قبت :"
 مهنيب يماقم يف يهلا يبسح
 يحراوج نوكلام مه مهناكف
 ددرتم بلقتم اهب اناو

 هيكاذلا لوقعلاب مهيلا يواي
 هيقابلا تايضرملا تايضارلاب
 هيماعلا نيب فاصنالاو لدعلاب

 هيضاقلا لصفل مهنيب قرف ال
 هيهال نم مهل نا ام اشعلا ىتح

 هيخارلا فوجسلاب ليل تاملظ
 ةيماسلا ا يفارملل اومس اوحرس

 هيقار اقح ضرعلا يف مهبولقو
 هيهانتم هب تاماقم اهلو

 هيل امف نامزلا داج مهدوجوب
 هينامحر هناحبس هرون نم

 هيلاب تسيل دجملا بايث اددج
 هيفاعلا تالحمملا بيقع ثيغ

 هيقاب تناك هيف يسفن تيلاي
 هيفاعلا لابح مهنيبو ينيب
 هيلاخلا نورقلاك ينامز الخو
 هيظاللا ريعسلا نم ةاجنلا هبو

 هيتالا يف مهرصمبو مهرصع يف
 هينافلا يتاذب اربخ هب يدبأ
 هيسانلا سانألا عم لودعلا هنع

 هيداع يه يدتبملا يصاعم يدبت
 هينامزب ىضترملا ليبسلا دصق

 هيراع مهامع نم يسفنو ايح
 هيتامم بيقع اهل نيلسافلاك
 هيضاقلا نيبملا قحلا ةحسف يف
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 ىسع ىسعق لب مودعملا هنكل

 امدنع بيارغلاو بياجعلا ىرتو
 ىجدلا قلف نم ليبق نوكي امبو
 هقاذ دق يذلا سابلا ةدش نم

 نم بيقع نورهظي مه مهن الف
 مهب هتوطس مامزب مهداتقي
 ىرقلا نم تارماعلا بارخ مهبو

 ىجحلا ةبذاج ءاجعد ةضب مك
 درام جلع قوسلل اهقاس دق

 ىقنلا رح ىلع تاماه طوقسو
 اذشلاب "يراوجلا يف لعشت رانلاو
 يذلا رمالل بابلا حاتتفا اذه

 اندنع رجاوزلا كلت تضق اذبف

 اهلاخ دق ىتلا حيباصملا نمو

 امسلا دبك يفو اعم تاهجلا لك

 هجورخو هب ىرشبلا حضوأ ام
 انه يلوق اوذخأت ال يهنلا لهأ

 ةلوليم تدب ىوهب الو الك
 يل قاس دق حضاو رونب نعل

 . نفسلا : يراوجلا )١(

 هيلاصلا يالطصم نع هوفعيو

 هيبامو تررق ىقثولا ةورعلاب
 هيشاغلا مويب يبر ىرا ىتح
 هيضاملا تازغلملاب هترتس

 هيشاعلا وشع نقحلا ءايض هنع

 هيتايحب نكي وا يبيقع يتاي

 هيهادلا يهاودلاو ةيادبلا نكت
 هيماهلا عومدلا براجتلا هبو

 هيلاملاو هتاذ يف ءرما لك

 هيدابلا يف هشطبب دالبلا ىشغي

 هيراضلا شوحرولاك مه هلوح نم
 هيناغلا رودخلا تابر ءابسو

 هيلاعتم اهلامجو اهءاهبب
 هيراج عمادملاو ارهج عابتق
 هيراولا بورحلاب فص لك نم
 هيلاخ ةلاحم ال سارملا ىقبت
 هيءاجرو يلمأت هيف لاز ال
 هيراجلا موجنلاو ايلعو الفس

 هيواهتم اهنابهش ءرما لك

 هيظالتم ىحضلا تقو ىلإ ارحس
 هيرادلا سوفنلا يلوأل هذه نم

 هيفاقلا نسحب ًآوهل الو اوزه
 هيتاهيه هترقو نمل ىنم
 هيماسلا تانيبلا وذ هناهرب

 )٢( رحبلا ءيناوم : يسارملا .
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 ىلع يمون يفو اضيا يتظقي يف
 هذهب نيرصبملل هتعد وا
 اجرلاو عماطتلاب ينم بلقلاو
 يتلا نيهاربلا سبق المأتم

 دقو الإ اهتهجو ةهجو ام
 ىتفاي مق مق لاحلا ناسل اعدو
 ىدهلا بلط يف دجلا لك دجلاف
 اهعاعش نيرصبملا لك رطضي
 اومميو نيميلا وحن اهب اوعساف

 يتلا مهرامث اونجت مكلعلف
 اهلبن نع يتوفص لذاختلا اوعدو
 اعرس اوقيس قاسفلا هب اموي
 هل نمل دولخلاب هراشبلا هبو
 اهجاوما تفط دق اراحب مكاه

 ءالد يف افارتغا مكءالد اولداف

 مكلابج,هلصتام رحب لك نم
 ام ريغ ايونذ فرتغم لكلاف
 بصنم اهاذح بصتنم لكلو

 نم قح نع ةصوقنم ةبرش ول
 امب تفرغ ةقرف نم مكو مكلف
 يفو اذه يف ملعلاب اوعجرا مث
 ملاعب ميلعلا ريغ الو آدبا

 تدقع مكل ادقع متنك نا

 دئاقع لحت نا الإ لح ام
 )١( هدوهمملا ءالدلاب ةفرغلا وه : رحبلا نم بونذلا .

 هيراسلا موجنلا رابدأب يشرف
 هيكاب بقاوعلا فوخ نم نيعلاو

 هّيسايأ هيلع قبي ملو قاب
 هيهابلا يلأللا لثم اهراونا
 هيتاذ يف اهقورب يلا تجعل
 ةيقاب ةواشغلا كلت ىتم ىلاف
 هيداهلل ايضلا ةقراش سمشلاف

 هيلالتم اهمارجأ اوري ىتح

 هيصاق ةبحالا بحر مكباكرل
 هيلادتم اهنوصغب تعنيا دق

 هيضار ةشيعملا ريخ اهب مكلف
 هيواهلا يف اوبكبكو ريعسلا وحن
 هيلاع رادب ىنسحلا هبر نم
 هيفاص تارخاز تامطالتم

 هيلاد ةياردلاو ةلالدلا لهأ

 هيلاملا راحبلا نم ريزغلا اورذو
 هيناوخا هباحصا هب تفرغ

 هيفاكلا لانم دهجم تافام

 هيوارلا رابكلا تاسؤكلا ءالم

 هيلاثم نورخآلا عيطتسي ال

 هيلال ةقيقحلا يف ةقيلخلا لك
 هينافلا يقاوبلا عم نوكي اميف

 هيراف ةيربلا لك يفو انيف
 هيراعلا يناعملا هجو تدقع
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 ىقتلا يلوا سابل نم سبل لك نم
 ام لثم ةلدألا ىعري هنا ول

 هعطق نع همكح يضام رجحلاف

 هنإ انم لوقلا هجو ءاقبل
 ىضم ام ةلدأ تلد امك نكل
 ترج امو جوربل ١ يف ير اردلا جرد

 اضقلا ىسعف اهمكح لدبت اذاو
 اهطورش نال ىلوالا ةخفنلاب
 اهنا قح قحلا يف اهنكل
 تتا تايا تقولاب انملع نع

 اهدورو هوجو انع ةيفخم

 انناسل كسم قحلا يف انقحأف

 انهوجوب يمترت ةمالسلا ىسعف
 هلآو ىبنلا ىلع ةالصلا مث
 مهنيدل مانألا نم نيعباتلاو

 هيهادلا يف اقللا ىتح اقبلا لوط
 هيسارلا تاخماشلا لابجلا ىعري
 هيواهلا يف هحرط كلذك امزج

 هيفاخلا مولعلا يف ىلوأ نوكيس
 هيقارلا اياضقلا يلوال ةدوهشم
 هيراسلا عبطب اهيف اهتاكرح

 هينادلل انفلا ريدقتب ضام

 هيقاب نم اهل قبت ملو تمت
 هيفان ةقيقحلا يق نكلو يتات
 هيهالُك هباتكب انير نم
 هيعاس اثيثح ىتأت تتأ اذإو

 هيمار ىمرم لكب نوكتال نا

 هيمارتم ىوهلا نم ةامرلا ىريو
 '» هيوالا ماركلا رغلا ةداسلاو
 هيفاصلاو مهيولق تاصلخملا

 اتيب [ا٣٢٢] انه اه جهو ةديصقلا تمت
 ددع ديتو هدي طخب فلؤملا ناويد رخآ ةدبصتلا هذه تدجو

 . اتيب نورشعو نينتاو ةئام فورحلاب اهتايبأ

 اهب ىداني يتلا ءامسلا اهيف ركذي تايبالا هذه لاق اضيا هلو

 تاكحضم ىلوالا تايبأ ةينامث يهو ةيلوفطلا ةلاح ىن هدالوا

 : ارعش لاقف تايكبم تايظعو تايبا ةينامث اهتوف فدرو

 لمحي رفاسملل اهيف دازلاف ةثيثر نوكت ول دوازملا نا

 .امهفذح انيار امو فلؤملا طخ نم لصألا ىف نادجوي ال معلص يبنلا ىلع ةالصلا ىف نارخآلا ناتيبلا )٢(
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 ىذألا نم هوجولل شباخ شبخلاو
 هبادآ نم فورعملا ربنهلاو

 ىجحلا ةبهادل ىشخت تخت ةدبع مك

 ىوتسا هب ليوطلا ثرف ثرغلا ةدش نم

 قسي ىلوملا هل وجرا يننكل

 يتلا ياياطخ يب ةطيحملا اناو

 يذلا جهبلا قنورلاب يتزع يش
 ىرثلا اناراوو يبحت ىضقنا اذاو

 ىذألاو ةرورضلا تاساكب اوقسو

 مهيورك فشكو مهقيض جيرفت
 مهقيضمو مهبرك فشكاف براي

 لسخغي ةساجنلا نم عيمجلا هبو
 للمتي افسلا ىلع حايصلا لوط
 لهنيو عاضرلا نم لعي امم
 للبتت ام تقو ارد هتذغ

 لزلزتت هناكرا ىدصلا نمو

 لوحتت هدنع ةوبالا عبط

 لقلقتت هحور اعيرص يمسج
 لمحتأ هل المح اهتيتآ
 لمحتن الو انل رورغلا تاذ

 اولولوتي مهناكبب مهاوقبو

 اولاسي مه نمف مهمزال رقفلاو
 لفغي ال هقلخب ميلعلا الا
 لبسملا تنأ وفعلا يلع لبساو

 اتيب [ا٤] يهو تمت

 : ارعش اضببا هلو

 برضاف نيتسلا بحاصاي الا

 رذاحو مهسلاجم ىشفت الو
 لذ بوث مهنم زعلا بيقع

 فيفز مهل كيلا اوعاج ولو

 يليلخاي اصيخر ينافل اكك

 بهذاف نيعبسلل تيفاو ناو

 بيش بر رقوي نم ليلق

 اسعو نيرشعلا ينب نع كهجوب
 اسكتف مهل مالكلا ةطلاخم

 اسوه ريصيس مهدنع كيأرو
 اسكع كوتأي ةحيبص لكب

 اسئيي زعلا سئب ناويك ىلع

 اسعن تاولخلا يف هنم صخراو
 ىسنتف اتيم مهبنجب تناف
 ىسوم ناك ول نا نابشلا نم
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 اسرخ ناسل كولملا دنع هل ملعاف رقفلا بوث هاشغي نمو
 ١) اسعو هوقل ] بياص يارو لوق حيحصب مهءاج امهمو

 تايبأ ]1٠[ يهو تمت

 : اضيا هلو

 بستكم ريخلا ىوس ىضري ال ريخلا اخأ
 ةلفغ بللا يذب ىملس تردغ مكف

 اهندر تحت نكت ال اهادر رذاحف

 اهرسأ ريبدت قاس نع اهب رمشف
 بياريغ اهب اثوعبم تنك اذا

 اهلضفل كنم تابرالا تناك ناو

 ىتفاي تاماركلا تالالد كلتف

 رئاضو ءوس لك نع اهل زاجو
 ىدهلا اخا اذه رادلا نيأ تلق اذا
 اهناف يهالملا باوبا تات الو

 لزا ملف ىوزن ءارضنلا ةضورلا يه

 ايضلاو رونلا يه اضيبلا ةرغلا يه
 ىدرلاو سابلا نم يجنملا اجتلملا يه

 بلاط باخ امو بولطم باخ امف
 تلباقت بولقلا ةآرمب اهارت

 ىتفاي دوجلا رهوج يف تح دق الو
 اهلهأل ىرتت تاريخلا تلاز الو

 ةهجو لك نم قازرألا اهل قاست
 ةلع نيعبسل ىرابلا درطي اهب

 )١( هرفقملا يراحصلا يف تبنلا نم لاخلا لمرلا .

 بذكلا م أربيل اقيدصتر ارورغ

 بهللا ىلع هتمر ىتح تحرب امف
 بطعلل كيدؤت اراجحا كيدرتف
 بصنلل تمر ول ريخلا رادب اميقم

 بشنلا اذبح ادهاج اهيلا ابيرق

 بحصلا لضفا نم هيوحت يذلا لضفو
 بقع ابأ اي اهب يسكي نمل ىبوطف
 بلط نم هايحو ىعسم نم هايدف
 بصت يك هيعارم عراف ىدرلا تيفك
 بعللا اخا ايانفلا لبق ىجحلا تيمت
 بصرلاب رهدلا ينلاغ ول اهب اميقم

 بجع نم هللف اجهبلا ةنجلا يه
 بجنلا ىلع اعيرس يرجي اهءاج نمل
 بكرلا ىلع ريخل وثجي نم باخ امو
 بنت ملف تابئانلا عيمج اهيلع
 بسحلا قباس اهب اهيلها تاف الو
 بطعلا نم نمأب اهيوأ لازالو
 "بعشلاو مشلل رافسلا عطق اهل
 بتع الب ماذجلا اهاندا كاذ نمو

 لصألا نم بهاذو عطقنم (!)



 بثكلل حيرلاك شيجلا مؤي مامل اهنأل ليضف جات مك ليق دقو

 بجع نم هيذنام ءامزجلا ةجحلا نم ةمعن لكلاف ءازجولا ةلمجلابو
 بهشلا يفو ريمنلا ءاملاو حيرلا يفو ىرثلا يف رسلا نم ضايف هللو
 بترلا هريغ يفو يناثلا ىلإ فاضي ام فالخ رسف موعطم لك يفو
 بستكمل ابسك حاصاي ىرولا لثمك هلثم ريطللو فولأم تبنللو
 بلطلا اخا اليبس أجوعم لدعلا نع لست ال مئاهبلا لك يف كلذك
 بلخلا قرابلا جبال اهنم رظنيف اهرونب بولقلا تاجاجز فشنت
 بجشلا نم فوخ ريغ اهنم داطصا امف ىوهلا يلوأ نويع ىمعت هعماول
 بذك الب افادص لبق دق ام زيمت ىجح اذ تنك نا بابسالا لهجت الف

 بصرلاو ءوسلاب كبح ءادر ىدرت هبحصل انم فولأملا قراف ىتف
 بتك رأ طخ نمل فرلأم كلاذف هشرع قوف ىوتساو يلوق حص اذا

 بعتلا نم حيشرلا ىقلي اهرش نمو انقلاو فيسلا نطوم يف ابكلا تيفك

 بهذلابر زق بابلج يخا تشوت اههجو ردبلا ةليل ىراذع اهذخف

 برعلاو مجعلل داطصي اهلاخلخف دجربزو رهوج نم اهدنالق
 بجنلار ةماركلا شرف ىلع يلو ىلتجا ام يالوم راتخملا ىلع لصو

 ببسلا ملس نم نارفغلا جرد ىللا اهب يقترأ ةبوت يهلا يل بهو
 برعلاو ةيربلا براي كدنجب اردابم داهجلل ينانج درجو

 هلل دمحلاو تمت
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 دوعسم نب ىلع نب رماع مظانلا ةمالعلا خيشلا ناويد خسن مت

 وهو يرجه رشع ثلاثلا نرقلا ءاملع نم وه ىذلا يوزنلا يدابعلا

 اذه نم هدئاصق يف دروأ دقف يناحورلا رسلا ءاملع نم ملاع

 اهب أبنت امك اهناوأ يف ترهظ ةينمز بئاجعو ةيبيغ ارابخأ ناويدلا
 ثداوحلا كلت روهظ ىلع اهب لدتسا تايآ هتايح مايأ يف ترهظو

 انهم نب دلاخ هللا ىلا ريقفلا هبتكو هقلخ يف رس هللو اهبتك ىتلا
 . هديب يصورخلا نافلخ نبا

 مظانلا بسنو
 دمحم نب يلع نب دوعسم نب يلع نب رماع ينابرلا ةمالعلا

 . يوزنلا يدابعلا دمحم نب دابع نب يلع نب دمحأ نب فلخ نبا

 ناويدلا مسا

 راكفألا رانمو ١ ! راونأ

 ثلاثلا نرقلا ءاملع نم ناويدلا اذه فلؤم يدابعلا ةمالعلاو
 ءاملع نم هنا املع هتافو خيرات ىلع فقن ملو يرجهلا رشع

 نم ريثك يف أبنت ثيح هنامز يف فشكلا لها نمو ةينايرلا رارسالا
 نع ةيبيغ هينوك محالمو ثداوحو رابخاب ناويدلا اذه نم هدئاصق

 اهنامز يف ثداوحلا كلت تعقو هتاراشاو هزومر بسحبو ةماعلا ملاع
 افعو اريخ هللا هازج اهب حرصو اهيلع راشا ىتلا اهخيراوتب ددحملا

 دوعسم نب رماع نب ىلع نب رماع خيشلا ناويدب انقحلا اممو 0 هنع
 : ىليام يدابعلا

 انخايشأ ايثار اهيف تدزو افرح افرح اهتلقنف هاثرملا هذه تدجو

 يودعلا دوعسم نب هللا دبع نب لاله خيشلا امهو هللا مهمحر
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 نب رماع هللا ىلا ريقفلا لاقو يدنكلا دمحأ نب ديعس خيشلاو

 هتوخاو ملعلا يف هخيشو هيوبا آيثار ارعش يرمعملا دمحم نب ناميلس
 . ربكا هللا ركذلو . نيدلا يف

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 الزن ىحضلاب عيجف ميظع ءيرز

 انتدلب مث نامع يف تمدهت
 افسخ دق ردبلاو ةفساك سمشلاف

 اندمحأ لجن ديعسو انلاله

 مهرهدب ارون انس يضابألا نيد

 انتودق نيدلا لهأو مولعلا لهأ

 مهلصأ بيط نم مهمهف باط دق
 مهرهد مايا مهسلجمب اولست
 ىضمو ىضق دق امع هلل دمحلاف

 امهلبق راتخملا دمحأ ىضم دقف

 هلباو ضاف احيرض هلالا ىقس

 امهدعب راص ام اذا اتام سيلو
 انتوفص يدنكلا انناميلس مه
 هتوفصو دوعسم نب يلع اذك

 أدبا آمئاد ادمح هلل دمحلاف

 ررغ ةداس مهادهب اودتها دق

 ةرفغم مث اوفع هللا لأسأف

 ةرخأ راد يف انعمجي هاسع

 ىلعو ىرولا ريخ ىلع ةالصلا مث

 اللقلاو نيدلا لابج انيأر امل
 البنلا انخايشأ اهب اندقف دق ذا
 الجنلا انخايشأ انضرأ توط امل

 الضف ةداس مهارت ىوزن سومش
 المج انمالعا مهالعا ملعلاف
 العو مهرهد يف انبهذم باط دق

 الكا نا لصالا بيطب رامثلا اذك

 الزن انب تقاض مهانمدع امل

 الدع ىرت لب روج ريغ همكح يف
 البسلا نيب ذإ دمحا انيبن

 اللض هراجشا نم ضرألا ىسك اثيغ
 المج مهب انبط ةوخا ةفيلخ
 المج مهملع نم امهثرا زاح دق
 المع ىدهلاب يلع لجن ليلس
 الخد مهملع نم يتوخأ اوقتسا امل
 البن مهدعب نم افلخ اووتسا دق

 الدب انراد نم هتانجب انل

 الوح الف روح عم دلخلا ةنج يف

 الضفلا هدعب نم ايقتألا هباحصا

 داهتجالا دحب اهصقاون انحلصا دقو اتيب [141] يهو ةديصقلا تمت
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 ىلإ ريقفلا اناو يبرل أدماه هدعب نم تلتو رماع هقتلا خألا لاق مد

 يملع ةلتو يتراقح عم يدابعلا يلع نب دوعسم نب يلع ريبدتلا هبر

  

 هب تفصو دق ذا يخأ اريخ تننظ

 رضتحم سأيلاو بجاو اجرلا الول
 هموشو سايألا تبناجو توجر
 ةبوتو اوفع مهللا كنارففف

 اقداص ناك نا حبذلا الا حدملا امف
 مهنويع ءارو نم يبنذل رتسو
 يلفاك كملعف اونظام تنك ناق

 هملع ريغ هفصو نم بستحا ملف
 ضراعم نم مهدعب وجرا تنك امو
 انبولق ىطغ لهجلا اناشغ املو
 تمده ةيادهلا مالعا تاهيهف
 انرادب انتهد دق ماظع ايازر

 انلاله يحيزألا تومب انبهذ

 الع دقو ومسلا قوف هملع امس

 ادكؤم اريخ لادبألل ناك اذا

 مرحم لك نع فرطلا ضيضغ هارت
 ىهنلا ىلع ديدش يتاي امل قيفر
 اعضاخ بلقلا عشاخ هدجت اميحر

 هتيلح ملحلاو هتفرح ملعلاف
 نزار شاجلا تباث ديعب بيرق
 مكو مك هوذآ مث مك مك هوذآف

 : ربكأ هللا ركذلو ربصأ مظ يتريصبو
 البجلاو لهسلا يبونذ تألم دقو
 التبنم نارفغلا نم يسفن تلخل

 الءعاس نميهملا باب عم تحبصاو
 الهأ هل تسلو احدم بستكا ملف

 الئومو ىبقع لاضفالا يل ردقف
 الماش كوفع مث يرتس كملحف

 الباس كوفعف ىرخألاب كأ ناو
 الصوت هيلا يملع امو يلاحب

 التي الف مولع نم هووح دق امو
 الز انمادقا مث اهاده لازو
 الهجلا اخا ترصو اعقدلا يب تقاضف

 المح عطتسن ملو اربص عطتسن ملف
 القع انقاف دقو املع انقاف دقل
 الغوأو امهفو املع انمالعأب

 الثم هل ناكو مسر هل ناكل

 اليرست دق هب يكازلا عروللو

 الماتم هب انهي امل فيفع

 الصاوم اقيفش ىعدي امل ابيجم
 المك دق لقعلاو هتنيز دهزلاو

 الزلزتي نل ءاسأبلا ىلع روبص

الهجتي نلو اضيغ ثرتكي ملف



 ارفاغ ربديو اماركا لباقي
 هرون لازام نيدلا لاله لاله
 اقطان تلزال قحلاو ىقتلا لاله
 انلاله تناو رتو امسلا لاله

 هب ىضتسي مل باغ نا امسلا لاله
 همامت رهش لك يف امسلا لاله
 اهردب تلزال ضرالا لاله تناو
 هرونب وزغي نينتلا امسلا لاله

 ىوتحا امل فالغ يلابلا كمسج اذك
 هقلخ شرفلاو شرعلا لالخ كتكب
 هرصق كيكبيو ناتسب كيكبيو
 اهرامثو اهب راجشا كيكبتو
 ةدنك ضرأ يف فورعملا كدجسمو
 انلاله هاوح امم ابجع ايف

 ةسارد وأ هل اميلعت فقا ملف

 بلاطل ىودج سيل ليلقلا الإف
 ىيحي هل يبن ما لوسر اذها
 ةعرش نايداو ماكحا تاماقم
 ىدهلا اهب يدهع ءارغلا ةدرلا يه

 ىجدلا جلدأ اهب ينايشغ لاط دقل

 انرهد ةبيطو يدهع ابق لثمك
 دمحأ لجن اهناكس اذبح الا

 مغيض ةضبق ليصأتلا ضبق دقل
 )١( روكذملا توم نع ةيانك انهو بايغلا : لوفألا .

 السلس هاقلت نيح اماستبا هارت

 " الفأت ىتح قافالا ىلع ائيضم
 التبتم احصان لاقم قدصب

 الثامم نم الو يناث نم كل امف

 الضفلا هب تزحف انيداه كرونو
 الماوك ادع متلا لايل ثالث

 المكت الإ لوطلاب بستكت ملو
 الدبي نل مئاد قاب كرونو
 الخ دقو يناوألاك الا وه امو

 الضفلا فرع نمل اصيصختو امومع
 الها اهل تناو تانج كيكبتو
 العلا عم لسفو ناونصو ليخن
 الح انل تراص ءارهزلا انتدرب

 الثم هل ماري ال رحب ملعلا نم

 التت بتك الو ىرشت بتك الو
 القع يذو القن هيتات ام كيوريو

 التجاو ةوبنلا طسب تيوط دقل
 ال ولوتي نل ليس نا اهب بيجي
 الهأ اهب اوناك هللا راد ناكرأو

 العلا يفشتساو يمالآ بيطأ
 الهج انل تداعف خايشا سدقمو

 الدبتي ملو يكازلا وه ديعس
 الزلزم اضع ميلعتلا ىلع ضعو

 )١( ذئموي ملعلا راد يهو نامع ةنطلسب ىوزن للح نم ةلحم : ةدرلا .
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 هتايح يف ةدومحم هقالخاف

 هنا كشال يدنكلا انخيش وه
 رفنضغ يعذول نيزر ماما

 دلاخ ةسايس قوراف ةبالص

 دصرمب نيدساحلا نيعو اذهف

 هرمأ مظن يف يدنكلا وه انيبف

 انتايح حور فورعملا سرادب

 ابصانم اودع الأ اورعشي ملف
 دقاح مول نع فكلا نانب ضعو

 هموي ةوحض رشحلا هيلع اوماقا
 هنول رفصاو نيعبسلا مداص مكف
 هسفن رغ دق ملعلاب نم لاط دقو

 اوقتلا هب كانه سار وذ عفرت
 مهركن تقو ال رصعلا ماما اورغو
 هنويع تدس رهنلل مهمعزب
 ارمشم نيملسملا مامأ راثف
 هسفنل ًالذب دجلا قاس رسحو

 دجي ملف الوط رهنلا كاذب ضاخو
 مهيئار باخ مهعمج يف ىهتنا ىتحف
 مهنأك اضع بانلا هيلع اوضعو
 دمحم ليلس يكازلا انخيش ىوس
 هدهج ةقاط دح هنع لضانف

 ىوس دجت ال انخيش ًاراجه رجاهف
 نمو هحير دجي ىوقتلا بحاص نمف

 الزهلا بكري ملو تباط هلاوحاو
 الصأت ام اذا لعفلاب يرمعلا وه
 الضانم ةادعلل رويغ روصه

 الدبع ةنامأ رامع نامياو
 الزلزتو انب تارثع فداصت

 الكو ريخلا اهل تاناما ظفحل

 الس هب افيس يفبلا هيلع لسو
 اللض سانلا نم سالفا رباكا

 الح هركن امو راكنال ىدصت

 الهاجت الإ ميلعتلا هداز امو

 الثملا هب اومار هللا نيدل يداعا
 الهج مهب هيلع انوع مهل ناكو
 الدعلا اودصق امو هيقاوس تبقو
 الؤاو امتخ هللا رصنل موقي

 السن هلسن يف لسنلا دعب لسنأو
 الودجو ابسر نيكمتلاو لدعلا ىوس
 الوق اولبقي ملو ًالعف اورذعي ملف
 الفلا ىدل بايذ وأ يماوحلا روسن
 الدعلا خأ يرمعملا ماركلا لجنو
 الهج بكتري ملو اماركإ اولأي ملف
 الدع هقح نرهظي صورخ يداوب

 اليولا هب تضاخ سفنلا ءاوه عباني
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 هحيرض ناك ءارغلا لخن يفف

 مهلبق تام يديس يلع نباو
 ملف مهدعب ملعلا تامو اوتامف

 ىوجلا يكتشا مكو يكبا مكف يخأ
 ةرسح هادخ ضرالا هجوب تمي

 اهعيقن رفع ضرألا هيلع وثحتو
 ةزافم ضرا لض ريرض لثمو

 ةرسيو انمي لاتحي ال حبصاو
 اسلاب ناريحو ناقرف بذبذم
 مزالم كالهلا نا ىري انيحف
 اهسارتقا معو تراغ ىمحلا بائذ

 مهفلخ عرسأ كاذ لب احلاط الو
 يتوخأ لاغ دقو يتاداس لاغ دقل

 يتشحو هللا محراف اديحو تيقب
 مهتافو يف انب ادعالل ورغ الو
 مهمولعو مهراثأ اوكرت دقل
 نمؤم لك هلح اربق هللا ىقس
 دمحم اياربلا ريخ ىلع يلصو
 ىدهلا يلوأ نيعباتلاو هباحصاو
 اهمامت عيبر نم ءاثالثلا ةادغ

 اهفلأ مث تضم ماوعأ ةعبسل

 اهماظن مت راتخملا ةرجه نمو

 البو هلط نم شرعلا هلا هاقس
 الثملا انب تلحف يكازلا ةعمجف
 الدب مهل الو اضوع مهل دجي
 الفطلا همأ نع عولخملاك ترص دقو

 الملمتي ةربع ءاغث وفغثيف
 البلبتم اشحلا يواط أمظ ىلع
 اللهي روطو روط اهب ربكي
 البسلا يفتقي الو يردي الو ءارو
 اللذتم هلالا وه دباكي

 .المؤم ةاجنلا وحن ىلا ىرخاو
 الك احلاص الو يقلم احصان الف

 الدعلا اولوا نيقتملا فلخ مدعأو

 البنلا يداضعا هللادبعو اديعس

 البقم مث اقباس يبونذ رفغاو
 الك تماش الو يماح دساح الو

 الهجلاو ملظلا اوقتاف آراهج يدانت
 السلسو قيحر ناحيرو حورب
 الفات وأ علاط ردب حال امو

 الضف اهءاشنمو اوفع اهمظانو
 المكأ نيرشعل ىلو ءالا وه عيبر
 المكم دادع ماع يتأم ىلإ
 اهدع نوعستو تايبأ ةثالث

 مهمحر ۔ ىلع نب هعمجو دمحا نب ديعسو هللادبع نب لاله خياشملا ةافو خيرات تايبالا هذه نم نيبتي )١(

 نب ديعس خيشلا ةافوو ىوزن نم مهلكو مهلاجآ تبراقت ثيح ةرجهلل نينس عبسو نيتئامو فلأب ۔ هللا
 . فورعم وه امك ناذاش لختب دمحا

 ۔ _ ٢٣٠٨



 العشأ دجولاو ربصلا هنم لاع دقو هردص قاض بنذم فيعض لوقي
 السن مهل امك افلخ مهل ناكل ىدتقا ول ماركلا لجن رماع وبا

 الوق اهب ايعتو ارحب اهب بيعت امبرف يكاوبلا اهيف ارظان ايف
 الج اهبئاعم تناك نا بيعلا نم اهب ام حالصإب اهيراقل تنذأ

. .. 

 نم اهيف امل اهتايبا نم ريثكلا ةديصقلا هذه نم انحلصاو

 دح كلذو لوالا خسنلا فعض نم هلعلو نزولا للخو صقاونلا

 نب انهم دابعلا رقحأ هححصم هبتك باوصلل قفوملا هللاو داهتجالا

 . ىصورخلا نامتع نب نافلخ

 مامهلا انديس يلاعمل وهو هلمكأب نويدلا اذه خسن مت دقو

 ناكو (هللا هاقبأ ) يديعسوبلا دوعس نب دمحا نب دمحم فراعلا

 تحت وهو انهم نب دلاخ دلولا طخب هلك هيلا فيضا امو هخسن
 نم هيلع ناك امك هقيقحتو هحالصال هيلع يعالطاو يفارشا
 همالعلا رعاشلا طخ نم لوقنم وه يذلا لوألا خسنلا يف ءاطخالا

 عم ةلماك ةنس هخسن ةدم غرفتساو ۔ هللا همحر ۔ روكذملا فلؤملا
 ةيلصالا ةخسنلا نم اهتفرعم انيلع تلكشا ىتلا ظافلالا حيحصت
 حيحصلا اهانعمب ةيوغللا تاملكلا ضعب انيب دقو فيعض طخب اهنال

 : عارفلا ناكو همامتو هلامك ىلع هلل دمحلاو ةغللا بتك ىلع ادانتسا

 نم كرابملا ناضمر رهش نم ١ سيمخلا موي هحيحصتو هخسن نم

 ةيرقب يصورخلا نامثع نب نافلخ نب انهم هبتكو . ه ٦ ماع

 . يباوعلا ةيالو صورخ ينب يداو نم يباوعلا

 : يمايرلا ناميلس نب رماعل ًاضيبا هلو
 )١()

 اثمطلاو ضيحلا اهءارقا اهتدعل تلمكا مث تقلط دق لجر يذو

 )١( سملا امومعو عامجلا لاجرلا نمو ، ضيحلا ةأرملا يف : ثمطلا .

_ ٣٠٩ _ 



 هدحل هاراوو ىدوأ اذ دعب نمو

 اعقصم ناك دقو يضاقلا ىضق كاذب

 هسنج تاذ وأ ماحرالا نم تسيلو

 اميار زغللا ةمغ اهنع فشكيو
 هذه عرشلا يف ءايشألا برغأ نمف

 اع دوجلاو ناسحألا اخأ تلأس

 عقرب تاذ ةرح ًالازغ اهارأ

 هدبعل يوق رح اهجوزت

 تضقناو دبعلا نم ىلوملا اهقلطف
 احولاب هايا هالوم اهل عابو
 ةبرق قتعلا ةعلخ هيلع تلحو

 اثراو كلانه كرتي ملو تامف

 هيأر قفو ىلع يضاقلا اضق كاذب

 هل عمتساف هتمر دق يذلا اذهف

 رصان رصعلاب رصملا هيقف لاقو
 الولاب ثرالا اهلان دق يذلا لاقم

 ىوث دق وهو تقلط اهاسع لاقو
 ىرولا نم اهاوس كرتي ملو تامف

 اهئاقبب اهل يضاقلا ىضق كانه
 يخأاي درلاب ثرالل اهزوحف

 اذب يديس هصق دق يذلا اذهف

 اثرا هلام تزرحتساو اهقلطم

 اثكن ىضق اميف ملعلا لهأ ري ملو
 ىثنالا هذه اهثرأ نع ربخم نمف

 اثر ىرولا نيب لهجلا بوث حبصيف
 انلألاو قطنلا قلذأ عم اهبجعاو

 اثعو لنت ال هليس يباوج كاهف رم

 اثعش ةدبع ال لافكالا ةجرجرم

 اثفر اهجرف نم سم دق اهتاضرمب

 اثكن لمتحت مل ضيحلاب اهتضيرف
 اثرك ثرتكت ملو دبع اهل راصف

 اثرحلا سمتلي هللا ضراب راسو

 اثرإ الولاب اذ دنع هارث تزاحف

 ىثنالا هزيوحتب مكح يف راج امف

 ,اثبع ىرت امع حالصالا عدت الو

 '"اقمد هب الوق ناهبن يبأ ليلس

 اثتجا دق افيعض الإ هري ملو

 اٹثح اهتدعب تءاج دقو ارارض

 اثرو هل ليثإلا لاملا نم لاني
 اثر نكي مل هديق يف اهمكح ىلع
 اثبنا هلصأ الو عرف نم ثاع امف

 اثحي يتهبج يف ءوسلا بارت يلع

 لاذلاو ءاتلا ىهو ةيوثللا فورحلاب قطنيال يذلا ثلألاو هدحلاو هباطخلاو ةحاصفلا : ناسللا قلذ )١(

 ها . ءاظلاو

 )٢( لهسلا نسحلا ءىشلا : ثمدلا .

_ ٢١٠ 

(١( 



 يتلاقم ءوسو يلاوحأ ةحبقل

 ىجدلا قلاف ملاع هيقف لكو
 هريغب موقو موق هب ريسي
 ىتأ اذا انيلع ىولبلا امنا الا
 يذلا ةطلخ نع هابراي كابقعف

 هنوك حص نإ هانمر يذلا اذهف

 ديار تنا ام ضارغالا قفاو ناف
 ةدالب كلتف ىولبلا نياب ناو
 يتيحتو لبقم يمالس كيلع

 اٹعولا لبسلل لدعلا يف ترشتنا اذا

 اثبع هلوق نكي مل هاده سمشب
 اثيغ مهل اوناك قلخلا يف مهلكو
 اثكن ىوهلا هيقفلا نيدلا يف هاوتفب

 اثوغاو عرفلاو ليصاتلل طلخب
 اثبن هفلإ وأ ناهذالا يف صؤغت
 اثغلا هكاش ابيط اماعط هذخف

 اثرم نم بطلا قذاح عم اهل نأ امف

 اثفن ابصلا حير ضرورلاب تنفت امك

 انيب ["أا] حهو تمت

 : 7 أ هلو

 اثيغ زاغلالا اذ هللا كاقس

 يليلخاي كلاؤس انافاوق

 هدجت ىسع باوجلا انم ذخف

 حرطاف لزهلا هيف تلخ ام ناو
 ليمجلا حفصلاو وفعلاب دجو
 وهسل تردص ةئيطخ لكب

 ىخارت دق يقوف هللا رتسف

 ىرعي هارت هاستكا طاخالف

 دبعب تكلم ةرح اهاسع

 اقالط هالوم دقعلا لحو

 اهيلع ام ةضيرفلاب تءاجف
 )١( ةعاس رطم : ناتهلا ، براقتملا يمرلا ى ثدلا .

 )٢( هفطن وا هلازا وا هريغ وا هاحم : ثم .

 ""افدو اناته تاحارلا نم
 اثحبو ازغل هتنمض امو
 , اثبعو الطخ نكي مل اباوص
 انم ءاملاب اهروطس ثمو

 اثري هكرتت الو هيتأل
 اثرو ينم اسكلا لمس ولو
 اثغ بوتلا بايث تسم امو
 اثبخو ًالبخ هقلخب لانو
 اثمط هانم لانو اهب زاحف

 اثب ثبناو هدبع نم اهل
 ىثنا نباي ادادتعا اهالواف

 ۔ _ ٣٢١١



 اكلم خسفلا دعب هتكلم دقو

 اقتع هتقتع دق هللا هجول

 يارب اهل ءالولا هجو ىلع
 اضيأ سانجالل ليق يئارو
 نميف ثبي ليقف اومدع ناو
 يليلخ ىلوأ هب مه ليقو
 ام ىلع ىوقألا وه اذ يدنعو

 ايط بلقلا هاوط دق وه امب

 اعمج نييارلا ضراع دق امو

 امهم هللا لام تيبل ليقو
 لوصأ ةبطاق ءاراللو

 عاعش اهل ءايضلاك اهارت

 نكلو اذب تيأر ام اذهف
 لاقم ىلوملا ةتارا لاقو
 اذه لاق دعاج ربحلا ليلس

 ريثك انتمئأ نمو فيكف

 احيحص هري مل خيشلا لعل

 هنم زغللا نوك لعل لاقو
 شارف يف آرارض اهقلطف
 ىلوو تلحنا امدعب ىدوأف

 هنم ثاريملا اهل انه لاقف

 اعمج درلاب اهل اذه يلع
 فالتخا هيف هلثم اذهو

 اثحو الجع اعرسم احيحص
 اثرإ لاملل تزوحو تامف

 اثعو ريغ ةيوسلا هتقيرط
 ىثنخو مهاثناو مهاركذل

 'اٹرغ فاخو فاط قالمالا هب

 اثيغ نبااي اعمج نيهجولا نم
 اثعب كيلا تثعب دق ول ىرأ
 .اثح هيلا تلم ناهربلا نم
 "اقجم اهل تنك تالعلا نم

 اثكن تأي مل هميقم نوكي
 اثرحو ايعس اهل يعاسلا نك
 اثح ءاهقفلا عم يضمت هب

 ,اثفن هتثفن دق ريخلا ناسل

 ,راثمر حورطملا وه انبهذمب
 اثمد حرطلاب هتحول امب
 اثقو احلط هماعط نوري

 اثبل لالغألا هب تثبل دقو
 اثجت افند اهليلح نوكي
 اثيم تنب اهيلع ام تدأو
 اثحي برتلا هيلع ثدج ىلإ
 اثشكن هللا دهعل ثكنت الو

 اثبو هل بيسنلا مدع اذا

 اثشيغ لكلا ناكو انبهذمب
 انيب ]٣٤[ ۔حهو تمت

 عطقلا : ثجلا )٢( ` فلألا لدب ايلاب بتكتو عوجلا ىثرغو . رقفلا : قالمالا )١(
 )٤( بيطلا لهسلا : ثمدلا . انفلا : ثمرلا )٣(

_ ٢١٢ _ 



 : ًاضي أ هلو

 ىدهلاب دمحأ نانج هلالا حرش
 ىقتلاب شيع بيط يف هشاعاو
 هبنذ نم ارهطتم هتاماو

 ارشبتسم املاس ةميقلا دري

 اقفار اقوس تانجلل قاسيو

 نم نيبو نانجلا نكس نم نيب مك

 ىظل نم يلسنو ينملس براي

 قافألا هرونب ءعىضت ىتح

 قازرألا هل ةيعاس هيتأت

 قالغالا هرحن نع ةلحنم

 قاقش كانه أدبأ هسم ام

 قالخلا هصخ دق هب الضف

 قاسي باذعلل منهج يوأي

 قالخألا هبابل موقت نماي

 تايبأ ]١[ يهو تمت

 : ناتيب اضيأ هلو
 دمحأ بلق يدهي دومحملا ىده

 لفط طان ام هتالص هيلع

 دمحأ راتخملا ىفطصملا رونب

 دهمت امل هدهمب غنو

. ,. 

 : ًاضي أ هل و

 اهيف حور ال يعم ةقشاعو
 هتهتشا امهم اهعامج موري

 هنم مسجلاو هتايح مويو
 هيجترت ال هلثمك كلتو

 اهيلا ايعس هب اؤاج ناو

 اهيهتشي كلذك اهقشاعو

 اهيلإ هوفز هوحبذ ىتم
 اهيرتعي ال مئاق يرق
 اهيجي ادبا اهرامغ فشكل

 اهيفس الفط وأ نطبلا حيحص

 اهيقف نكف يلجلا قشعلا نم

- ٢١٢٣ _



 اهيرظان رظنت روظنملا يفو دافتسم اذه روثأملابقف

 اهيوعري رثنب وا مظنب احرش رغلل تتأ موق امف

 تايبأ ]٨[ ههو تمت

 : اضيأ هلو

 اعمج ثرالا هينب نع تزاحف اهنع تام دق ةليلح لعبو
 اعنم حاصاي مهتعنم دقو اعيمج هل هنم ثرالا هجوب

 اعرم جوزلل اهثارت عيمج تقبأو تتام ةجوز كلذك
 اعوط هوكرت دق ثرالا قحب ثارت نم اهينب اوذخأ امف

 اعفر نبا اي ةرورضلاب اوتامو اوشيعأ ام اوشاع قالمآلا ىلع
 اعرش كلذل تعبتا دق لاقو مهيف مكحلا ىذهب لدع ىضق
 اعرف تيار حيحصلا رثألا يفو لصأ راتخملا ةنس يف هل
 اعسم كانه هيلع اومقن امو اعطق ملعلا اوذ همكح تبثاف
 اعره ءاغوغلا نم عرهأ ملف اضيأ قحلا يف مهدنع يناو
 اعرم ركذلا ضورب يل نكلو اعسم لهجلا يفايف يف يل امف
 اعرج توملا سوؤك نم عرجأ نأ ىلإ حربأ ال هيف عترأو

 اتيب [11] جهو تمت

(١( 

 )١( ىوعر هردصم حصتني ىوعريو مهفي ال يذلا رسكلاب رغلا .

 ۔ _ ٢١٤



 دوعسم نب يلع دلاو رماع وبأ ملاعلا ةقثلا خيشلا هلاق اممو
 موقلا ركذ يف يدمسلا نالاو يرقعلا يوزنلا يدابعلا هللادبع نبا

 اهل اقشعت ةعبرألا تايبألا هذه تدجوو باتكلا رخأ يف نيفوصوملا
 نهلاونم ىلع تلقو نهتنسحتساو هعبرألا تايبألا هذه ينتبجعاف
 ةديصقلا لوأ يهو نهتدجو يتلا ةعبرالا تايبالا ينعأ اهتمسرو

 اهلوأ ةروكذملا ةديصقلا هذه يهو نيعبرألا مامت ىلإ نهيلع تجسنو
 : يهو ةعبرألا تايبألا

 نويع اهل نيفراعلا بولق
 ىجانت دق رسب ةنسلاو

 شير ريغب ريطت ةحنجأو
 اروط سدقلا ضاير نم ىعرتو

 انورظانلا هاري الام ىرت
 انيبتاكلا ماركلا نع بيغت

 انيملاعلا بر دنع يوأتو
 انيف راعلا راحب نم دروتو

 لوت نم تاريخلا هذهو تايلوألا رعشلا تايبالا ةعبرألا هذه
 : يدابعلا دوعسم نب يلع

 توصب ىغصت اهل ناذاو
 اومله اهَءادن اهيداني

 فنأ ريغ نم تقشنأ حورو

 ليل راجشا اهميسن بهي
 فكو الك لمانا ريغب
 هورجاهف تايبلا نوفاخي
 مايق مهف ةافعلا مان اذا
 بلق لك يل مهبيحن باذا
 بحب مهبولق تباذ دقو

 انيقطانلا قطنل فرح الب

 انييعادلا دودواي انيلا

 انيركاذلا نانج نيحاير
 انيقشاعلا لوقع هب ميهت

 انيرظانلا نيعل روص الو

 انيرماس ةوالتلل اوتابو

 انييكاب مهارت اوثفر ناو
 انيبناذ انالك ةجراجو
 انيمزالم هيف هللا بحل

_ ٢٣١٥ _



 اعيمج مهافاصف هوفاصو

 رينتسم ءايض مهليلف

 اناهم يقلي اهب ران الف

 مهاتا دق اباذع ىمس امف

 اميرك افوف رم حارلل اذو

 روصق يف تارصاق روحو

 ناسح تاهيبن تايهب
 مهاهتشمب يهشلا ضاق دقل

 تراصو تلحن مهداسجا اذل
 اقوش دهشلا لحنك مهينج
 هونجام عراوق نم فوخو
 مهافطصاو مهاضر مهالوأف

 اوشاعأ ام ةدابعلا يف اوشاعف
 اريخ نمحرلا اضر نم اولانو
 اعرش نمحرلا لسر مهتتأ
 رعش لس مهنم حورلا لسف
 ادوعص اهب ءامسلا ىلإ مأت

 اولح مث ةماركلاب اولحو
 ىدبا ثيحب در مسجلا اماو

 اتوص ليفارسا حاص نا ىلاإ
 ريبكلا عزفلا مهنزحي الف
 اعارس مهب ريطت ليخ يلع
 الضف قلخلا ريخل اناريجو

 انيمناه اوبلف مهادانو

 انيدلاخلا لوزن هب نوري
 انيدبالا دابا اهيلاصي
 انيقرافم ميحرلا نامحرو

 انيبكار ةمالسلا بجن ىلع
 انيرظانلا ريحت مهروصق

 انيعو تابورط تابوعل
 انيلح تايهز تايهش
 انيلكألا ذيذللا ىلح دقو
 انيبطاحلا بيقع قامسك

 انيلصاولا لاونلا لين ىلا
 انيكلاه اوحصيف وفعي الف
 انيملستسم يضرلا هوطعاو
 انينس اهنم مهظح اولانو
 انيبم الضف مهل ىرخالا يفو
 انيلزان مهيلا هارشبب
 انيجع وأ قيقد نم انيوه
 انيعيشم ماركلا كالماو
 انيقياشلا لحم برقلا لحم

 انيتيملا ضيضح ىلاإ ديعو
 انيمئاق اودر روصلا خفنب
 انينمآ ةمايقلا نورمي
 انيدلاخ ةمالسلا راد ىلاإ

 انيلسرملاو ءايبنالا يقابو

۔ _ ٢٣١٦



 ارط راربالاو ءاحلصلا عم

 اهاوس مهب ةمعن الولو

 يبن ىلع يهلأ اي يلصو
 دعو ال رصحب ال ةالص

 هيلا عابتأو باحصأو

 انيرخأو نيلوأ اعمجو
 انيرواجتملا ادل تمظع دقف

 انيلا ارهج اعد دق لوسر
 انينسلاو اماع مايالا نم

 انيعباتلا م يديس كدبعو

 هللا نوغب تايبألا تمت

 باهولا كلملا نوعب باتكلا مت

۔ _ ٣٢١٧





  
 ئيش لك الأ
 ءامركلا اهيأ اي الأ
 كلملا نم تفزاأ

 تدفو دقل

 يعاري نماي
 سفناي الا
 هللا تلأس
 دوسحلا رظن اذا

 يدساح اب أ

 دمحلا كل يهلإ
 بلقب يكبأ
 ءاضقلا بلس
 بلاط نم امق

 كلاس نم امو

   ىوهلا يف نارغصالاف
- ٣٢١٩١ _ 

  

 تايبالا ددع

  

 ةحفصلا رهقر

 ٣؛
٥ ٥ 

٦١ 
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٦٨ 
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٨٢ 
٨٢ 
٨٢ 
٨٢ 
٨٣ 
٨٤ 
٨٧ 
٨٨ 
٨٩ 

  

  



  

 ةديصقلا علطم

 ةداعسلاب ائينه

 يسفن لاح ام
 ىرثلا يف انبرض
 داؤفلا بهذ

 بوطخلا تت

 باتك .

 ابلاطاي
 نم ىلع يملاس
 يدبأ ولو
 هيلإ نم ىلاعت
 هللاب تنمأ
 ىسألاب ىسأ
 براقالا نم توند

 لجرلا نم ابجع
 اذه ربتعي مل

 ابايأ اوجرأ

 نيح يمامإ
 هاتأ نماي

 مومهلا تطس
 تلواطت
 هزوجرأ / بطاخم

   كباتك افاو

 تعلقاف

 /يلزألا

 راصتقاب

 ء ارهزل ١

 انيلضفألا

 هزوجرأ راجنلا
 ناسحالا

_ ٢٢٠ 

  

 تايبالا ددع
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 ةحفصلا رهقر
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 ةيفاقلا

 ۔ _ ٢٢١

  

 تايبالا ددع

٣٩ 
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٣٥ 
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١٥ 
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 ةحفطلا راقر
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١٣٨ 
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١٤٧ 
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١٤٨ 
١٤٨ 
٧٤٨   



  

 ةديصقلا علطم

 ىتفلا موقي
 رهدلا كاقس

 ةبيصم تمظع

 ىتفلا ودع

 نمحرلا ىلع لكوت
 لكوتلا سيل

 نسلاب جع
 ىقر نم ىثر

 يركشلا رماعاي
 تلفأ دقل

 ديعس وبأ لآ هللا لاجر
 لاجر تناك انل
 رودت مايأ رهدلا

 ناسنالا بحاص اذا

 ملعلا ينب ملعت
 باقر لوطت
 ىملساي كلاجر
 يلوقو لوقأ
 ىتفلا ماقم
 تداعت روقص

 حافكلا يف عاجش
   ثداوحلا ينمعطتس

 ةيفاقلا

 رثالا

_ ٢٢٢ _ 

  

 تايبالا ددع

  

١٤٨ 
١٤٩ 
١٥٠ 
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١٥١ 
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١٦٣ 
١٦٤ 
١٦٤ 
١٦٥ 
١٦٥ 
١٦٦ 
١٦٦   



  

 ةديصقلا غلطم

 نيمركالا تومب
 لاملا لهأ نأ ول

 وجري لهأ
 تلزن دق ام اذا
 نرقحت ال

 اهب بعلي ةبركاي

 يليلخ
 م .

  

 ةيفاقلا

 دازلا

 هحاكن

 بذكلا

 ۔ _ ٢٢٢

  

 تايبالا ددع

  

 ةحفصلا مقر

١٦٧ 
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١٧٨ 

١٧٩ 

١٧٩   



  

 ةديصقلا غلطم

 ريخاي كتيأر
 الفاغاي
 باخ دق

 ةبيصملا نا

 ناساس ينب

 اهيأ اي

 روجفلا رهظ
 يلئاساي
 ىوزن ايا

 توجن

 ينثدحت يسفن
 ضيق اذا

 ابصان اي
 ىرأ يلام

 ىرولا نويع
 نكي مل اذا

 يربق كبلقل
 يل لوقت

 ىتفلا نوصي
 لك ىرأ
   املك الا

 رادلا

 دالبلا

 د ٢٣٢٤ _

  

 تايبالا هطع
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١٨٩ 

١٩٠ 

٠ ٩ ١ 

١٩١   



  
 لاجرلا نامناف
 لساكتلا سيل
 يكاشلا اهيأ الا

 ليخ ابكاراي
 ريمألا دسف اذا

 كولملا نا

 ىسأ ام اذإ

 ابلاط اي
 نم تبجعت
   يمازتلاو ينوعد

 ةيفاقلا

 بابرأ

 سوفنلاو

 صيخرلا
 ايضاقتلا

_ ٢٢٥ _ 

  

 تايبالا ددع

    



  

 ةديصقلا غلطم

 ىتفلا بكر اذا

 متيأر نا ينوعد

 تبكترا دق

 يف ينورذ
 لوق اوذخ

 لجر يلا
 هللاو الف

 قحلا وذخ
 ىتفلا بيشي
 هيخيرات /عامتسال فق

 عابتاب مق
 هلالا نذأ اذا

 ىلع تعبط
 مايالا يطم
 لخنلا فعس نا الا

 لخنلا عوذج
 ءاش نمو
 كدالب

 مراكملا نا

 ضرألا تبرض
 تنش نا

   ح _ ء ن ١

 اذاعم

 ينورغعصي

 مالكلا
 استكاف

 مومسلا
 ير اد

 بوقرم

 هرجازلا

 نيصر

 عفرا

 البت
 الالظ

 هاطخا

 صخرا

 هبجاوف

 ملظعلا
 همالع

 ۔ _ ٢٢٦
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   ۔سم«ح

٢٠٢ 
٢٠٣ 
٢٠٣ 
٢٠٥ 

٢٠٧ 
٢٠٩ 
٢١٠ 
٢١٣ 
٢١٤ 
٢١٦ 
٢٣١ 
٢٣٣ 
٢٣٤ 
٢٣٥ 
٢٣٥ 
٢٣٥ 
٢٣٦ 
٢٣٦ 
٢٣٦ 
٢٣٧ 
٢٣٧ 
٢٣٨   



  

 ةديصقلا غلطم

 سفنلا زيزع
 فرش الف

 توجن
 تكلم اذا

 رثك اذا
 بلاط تنك نا

 اهيا اي الا
 هعيرشلا ملع
 قياسل اولوق
 بابلالا يذل لوقا

 نم ناحبس
 كولملا نا

 هللا كراب ال

 تولع
 ءرملا

 هللا يف يخأ

 ينوعد
 اولوق
 هل طوسبمو
 رجاهو
 يل نا 1

   تنهو اذا

 ةيفاقلا

 لجرلا
 العالا

 ۔ _ ٢٢٧

  

 تايبالا ددع

  

 ةحفصلا قر

٢٣٨ 
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٢٥٦ 

٢٥٧ 

٢٥٩   



  

 ةديصقلا غلطم

 سدح سفنلا

 نم اي
 سمنلا قراش

 باسحالا وخأ

 هللا دابع

 اهيأ اي
 ارادب

 لصاو نك

 ىتفلا سفن
 ناتإلاب جع
 عزناف الا

 ىملس

 يهنلا اذاي

 باوجلا كاه

 ةلالسلا اوعدا

 ءاش نم

 يمانم

 يئاكب
 هعفدتق

 اولوق الا

 ملاس اي الا

   تابنلا جرخ

 اهلاوهأ

 ۔ _ ٢٢٨

  

 تايبالا ددع
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 ةحفصلا هقر
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 ةديصقلا غلطم

 كملعل

 ةيماحب الهأ
 دوازملا نا

 بحاصاي الا

 ريخلا اخأ

 ميظع ءيزر
 اريخ تننظ

 لجر يذو
 هللا كاقس

 هلالا حرش

 دومحملا ىده

 يعم ةقشاعو

 ةليلح لعبو
 انيفراعلا بولق

  

 ةيفاقلا

 ۔ _ ٢٢٩

  

 تايبالا ددع
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 ةحفصلا قر
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